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RESUMO 

 Este trabalho teve como objetivo analisar, em uma coleção didática de Língua 

Portuguesa – Novas Palavras – aprovada nas quatro edições do Programa Nacional 

do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLD-EM) – 2006, 2009, 2012 e 2015 – o 

trabalho com a produção textual escrita, investigando em que medida os manuais 

didáticos (MD) dessa coleção evoluem para atender aos critérios estabelecidos pelo 

Programa. Nossas análises e reflexões foram pautadas pelas avaliações do PNLD-

EM, pelos estudos acadêmicos que investigam a produção textual escrita e pelos 

documentos oficiais que parametrizam o ensino de português no Ensino Médio 

(OCEM e ENEM), a fim de identificar se as propostas de escrita foram influenciadas 

por esses documentos. Ao final, concluímos que, por vários pontos, o trabalho com o 

eixo da produção na coleção Novas Palavras não está de acordo com os 

pressupostos teórico-metodológicos mais atuais. Nosso estudo defendeu os 

pressupostos teóricos e metodológicos do interacionismo sociodiscursivo de 

Bronckart e os desdobramentos desse trabalho no campo da didática, propostos por 

Schneuwly e Dolz, como modelos exemplares de uma abordagem pedagógica 

sistemática e detalhada dos gêneros na sala de aula. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to analyze, in a Portuguese language didactic collection – 

Novas Palavras (New Words) - approved in the four editions (2006, 2009, 2012 and 

2015) of Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLD-EM) (High 

School Didactic Book National Program), the written text production, investigating the 

didactic manuals development in order to attend the criteria established by the 

Program. Our analysis and reflections are based on PNLD-EM assessment, 

academic studies that investigate written text production and official documents 

which guide high school Portuguese language teaching (OCEM and ENEM), in order 

to identify if the propositions of writing have been influenced by such documents. It 

was concluded that, in many aspects, the work with the axis of production in Novas 

Palavras collection is not in accordance with the most modern theoretical-

methodological requirements of Bronkcart’s sociodiscursive interactionism and 

developments of this work in the field of didactics proposed by Schneuwly and Dolz, 

as exemplar models of a detailed and systematic pedagogic approach of genders in 

the classroom. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A reflexão acerca do ensino de qualquer disciplina, em qualquer área do 

conhecimento, envolve, dentre outras coisas, uma discussão sobre a prática 

pedagógica, os métodos e as estratégias de ensino. No entanto, essas práticas são, 

muitas vezes, executadas sem a preocupação de se identificar o vínculo com as 

teorias que lhes servem de aporte. Em reuniões de professores na escola em que 

leciono, é recorrente a defesa de que “teoria não serve para nada, pois teoria é uma 

coisa, mas, na prática, é muito diferente”. A crença na desvinculação entre teoria e 

prática dificulta a construção de práticas pedagógicas eficazes, que cumpram a 

função de atender aos objetivos de buscar uma educação de qualidade (BARROS, 

2012). 

 A Educação Básica é alvo de críticas constantes no que tange ao 

favorecimento da construção, pelos aprendizes, das competências previstas para 

essa etapa do ensino. Avaliações externas (Prova Brasil, Avalie, Saeb, ENEM) têm 

diagnosticado esse não cumprimento de objetivos. Os diagnósticos apontam que 

boa parte dos alunos que cursam ou concluíram o Ensino Médio (doravante EM) 

apresenta graus insatisfatórios de letramentos, com problemas de leitura e escrita. 

Dos três níveis avaliados pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(Ideb), calculado a partir dos resultados da Prova Brasil e da taxa de aprovação dos 

três níveis de ensino básico (Fundamental – séries iniciais e séries finais – e Médio), 

o EM é o que apresenta o pior desempenho1. No resultado de 2011, em nível 

nacional, o indicador alcançou 3,7, com acréscimo de 0,1 ponto em relação a 2009; 

considerando apenas o ensino público, esse indicador é de 3,4. Os resultados 

apresentados na figura 1 mostram que, em nível nacional, as metas foram atingidas, 

embora ainda estejam bem abaixo do índice 5,2, desejável para 2022, ano do 

bicentenário da independência do Brasil. Outro fator importante a se considerar é 

                                                           
1 O Ideb começou a ser calculado em 2005, quando foram estabelecidas metas bienais de qualidade a serem 
atingidas, progressivamente, pelo País, por escolas, municípios e unidades da Federação. A lógica é a de que 
cada instância evolua de forma a contribuir, em conjunto, para que o Brasil atinja o patamar educacional da 
média dos países da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Em termos numéricos, 
isso significa progredir da média nacional 3,4, registrada em 2005 no Ensino Médio, para um Ideb igual a 5,2 
em 2022. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb. Acesso em: 19 ago. 2013. 
 

http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb
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que, se levarmos em conta apenas os resultados obtidos pelos alunos das escolas 

públicas, essa meta de 5,2, ainda que tímida, dificilmente será alcançada. 

  

Ensino Médio 

 
IDEB Observado Metas 

2005 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013 2021 

Total 3.4 3.5 3.6 3.7 3.4 3.5 3.7 3.9 5.2 

Dependência Administrativa 

Pública 3.1 3.2 3.4 3.4 3.1 3.2 3.4 3.6 4.9 

Estadual 3.0 3.2 3.4 3.4 3.1 3.2 3.3 3.6 4.9 

Privada 5.6 5.6 5.6 5.7 5.6 5.7 5.8 6.0 7.0 

Figura 1 – Índices do Ideb do EM até 2-13 e projeção para 2021 
Os resultados marcados em verde referem-se ao Ideb que atingiu a meta. 

Fonte: Saeb e Censo Escolar. 

 

          No Ideb de 2011, a nota de EM caiu em nove estados, dentre eles a Bahia. O 

Ideb da Bahia tem oscilado desde 2005, quando registrou 2,9: passou a 3 em 2007, 

a 3,3 em 2009, e caiu em 2011, para 3,2. 

Nesse cenário de aparente crise, muitos elementos estão envolvidos: os 

referenciais e propostas curriculares, o nível de desenvolvimento social e econômico 

dos alunos, os processos de formação de professores, as práticas e discursos de 

sala de aula e os materiais didáticos impressos e digitais presentes nessas práticas 

– esses objetos, dentre outros, configuram o escopo de uma área de estudos 

relativamente nova, a Linguística Aplicada (LA)2 (ROJO, 2013, p. 163). Mesmo 

considerando a importância de todos esses elementos e de um estudo que 

investigue as relações entre eles, esta pesquisa se debruçou sobre um deles: os 

materiais didáticos.  

O objetivo geral deste trabalho foi analisar, em uma coleção didática de 

Língua Portuguesa (doravante LP) aprovada nas quatro edições do Programa 

                                                           
2 Esse campo de estudos começa a se configurar em 1940, com o interesse em se desenvolverem materiais 
para o ensino de línguas durante a Segunda Guerra Mundial. Na segunda metade do século, a LA começa a se 
expandir, tanto no exterior como no Brasil. Como se pode verificar, a LA surgiu e dá seus primeiros passos 
rumo à consolidação na mesma época em que o pensamento de Chomsky se tornava conhecido e os estudos 
da língua ainda eram fortemente influenciados pelos estudos de Saussure. Tendo como foco a linguagem em 
uso em situações reais de interações, a LA enfrentou dificuldades para se consolidar. (Para mais dados sobre o 
percurso histórico da LA e seus objetos de investigação, ver Cavalcanti, 1998).    
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Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLD-EM) – 2006, 2009, 2012, 

2015 –, o trabalho com o eixo da produção textual escrita, investigando em que 

medida os manuais evoluem de acordo com os critérios estabelecidos pelo 

programa, considerando as fichas de avaliação e as resenhas produzidas pelos 

pareceristas do PNLD.  

Para isso, adotamos uma metodologia que associa ações da pesquisa 

documental e da pesquisa bibliográfica. Segundo Nascimento (2002), a pesquisa 

documental se diferencia da bibliográfica, pois enquanto a primeira usa como fonte 

de investigação materiais que ainda não sofreram nenhum tipo de análise, a 

segunda baseia-se, sobretudo, em contribuições de autores que já estudaram uma 

dada questão.  

Com base na análise documental, numa perspectiva comparativo-diacrônica, 

investigamos as quatro edições de uma das coleções aprovadas pelo PNLD dos 

anos citados – Novas Palavras –, por ter sido aprovada em todas as edições do 

Programa; outra razão para escolhê-la é que ela é adotada pelos professores da 

escola onde exercemos o magistério. O recorte de nossa pesquisa incide sobre o 

eixo da produção textual escrita em função do valor social e histórico que esse 

conteúdo assume em nossa sociedade e das dificuldades que os professores têm 

manifestado em trabalhá-lo (BARROS, 2012).   

Na maioria das escolas, os manuais didáticos (doravante MD) são o alicerce 

para a prática dos professores; em algumas, é o único material disponível, 

orientando e definindo o currículo e os conteúdos. Segundo Rojo (2013, p. 164), 

“vários estudos têm apontado o papel estruturador e cristalizador de currículos 

desempenhado pelo livro didático”. Exatamente, por assumirem esse lugar de 

destaque, os manuais didáticos precisam ser descritos, debatidos e avaliados, com 

a intenção de ampliar sua qualidade.  

Nesse sentido, o presente estudo justifica-se pela necessidade de discussão 

e ampliação de pesquisas no que diz respeito ao principal recurso que orienta a 

prática dos professores de LP, os manuais didáticos, visando a reflexões sobre as 

teorias que sustentam as concepções presentes nesse material. Essas reflexões 

foram mediadas pelas leituras de documentos que parametrizam o Ensino Médio, 

dentre os quais se destacam as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 
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(daqui em diante OCEM) – Volume 1, documento encaminhado pela Secretaria de 

Educação Básica aos professores que atuam no ensino médio “com a intenção de 

apresentar um conjunto de reflexões que alimente a prática docente” (BRASIL, 2008, 

p.8).  Esse documento decorre da retomada da discussão dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) do EM,  

 

no sentido de aprofundar a compreensão sobre pontos que mereciam 
esclarecimentos, de apontar e desenvolver indicativos que pudessem 
oferecer alternativas didático-pedagógicas para a organização do trabalho 
pedagógico, a fim de atender às necessidades e expectativas das escolas e 
dos professores na estruturação do currículo para o ensino médio (BRASIL, 
2008b, p.8). 

 

As OCEM destacam que, nas aulas de LP, devem prevalecer “os estudos que 

investem no processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem e aqueles que 

tratam das práticas sociais de produção e recepção de texto” (BRASIL, 2008b, p.23). 

Com essa orientação, as OCEM sinalizam as concepções que orientam sua base 

teórica: o Interacionismo sócio-discursivo3 e o trabalho com os gêneros. 

Além de pautar nossa abordagem nas OCEM, nas avaliações do PNLD-EM e 

nos estudos relacionados à produção textual e aos MD, consideramos para a 

presente discussão uma reflexão acerca do Edital do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM). Essa consideração se faz necessária frente à importância que o 

ENEM assume na agenda educacional brasileira, conduzindo à reorganização e à 

reforma do currículo escolar. Se, inicialmente, o ENEM cumpria uma função 

diagnóstica, avaliar o desempenho do aluno ao término da educação básica, 

atualmente, ele se configura no mais importante portal de acesso ao ensino superior, 

uma vez que os vestibulares da maioria das Universidades públicas foram 

substituídos pelo Exame. Assim, propusemos como um dos objetivos específicos 

deste trabalho identificar em que medida o ENEM interfere/contribui no/para o 

desenvolvimento/evolução do trabalho com a produção escrita na coleção didática 

em análise. Para isso, fizemos um levantamento das ocorrências de propostas de 

escrita do gênero “redação do ENEM” nos livros que compõem a coleção.  

                                                           
3 O interacionismo sócio-discursivo e o trabalho com os gêneros serão discutidos no capítulo 2.  
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 As análises e discussões levantadas no decorrer deste trabalho, além de 

abordar documentos de considerável relevância para o ensino de LP no EM, 

considerando especificamente o eixo de produção textual escrita, trouxeram 

algumas reflexões teóricas que englobam diversos aspectos imbricados em seu 

processo de ensino. Trataremos das metodologias de ensino da produção textual 

escrita (BONINI, 2002; BARROS, 2012), das concepções advindas do 

interacionismo sócio-discursivo (BRONCKART, 1999, 2006), dos gêneros como 

instrumentos de ensino (SCHNEUWLY e DOLZ, 1999, 2004), da produção textual 

escrita no livro didático (MARCUSCHI e COSTA VAL, 2005), do papel do livro 

didático (ROJO, 2013) e da formação de professores (BUZEN e MENDONÇA, 2006; 

BARROS, 2012).  

No capítulo 1, apresentamos algumas considerações sobre o Ensino Médio e 

o trabalho com a produção de textos na disciplina de Língua Portuguesa. No 

primeiro item, realizamos duas ações: uma rápida abordagem sobre o papel do 

Ensino Médio e as mudanças pelas quais ele passou ao longo dos anos, e uma 

descrição reflexiva sobre a institucionalização e os rumos da Língua Portuguesa 

como disciplina. No segundo item, abordamos os editais e demais documentos 

produzidos por programas oficiais que, direta ou indiretamente, parametrizam o 

trabalho com a produção escrita nos livros didáticos do EM: PNLD-EM, OCEM e 

ENEM. Neste capítulo, também analisamos as propostas de escrita da coleção à luz 

dos documentos mencionados: em que medida as propostas de escrita da coleção 

foram influenciadas por esses documentos? 

No capítulo 2, traçamos um histórico do ensino da produção escrita, da 

composição à produção textual. Refletimos, ainda, acerca de concepções que 

orientam o trabalho com a produção escrita. Apresentamos um breve histórico das 

metodologias de ensino de produção textual. Essas ações nos permitiram localizar, 

teórica e metodologicamente, em que ponto se situa o trabalho com a produção 

escrita na coleção analisada. Nos itens 2.3 e 2.4, apresentamos os pressupostos 

teóricos do interacionismo sócio-discursivo, decisivos para que os gêneros 

pudessem ser assumidos como objeto de ensino da escola básica. Essa ação fez-se 

necessária pois esses pressupostos constituem a base das orientações teórico-

metodológicas dos documentos oficiais que parametrizam o ensino de LP.  Na 
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sequência, abordamos os pressupostos da sequência didática de Dolz, Schneuwly e 

Noverraz, exemplares, no nosso entendimento, para uma abordagem pedagógica, 

sistemática e detalhada dos gêneros na sala de aula.  

 Por fim, apresentamos as considerações finais, nas quais realizamos a 

compilação das análises feitas ao longo dos capítulos. Nossa expectativa é de que 

esta pesquisa possa contribuir com as reflexões acerca do processo de 

ensino/aprendizagem de produção escrita nas escolas públicas e para o processo 

de avaliação do PNLD. Além disso, esperamos que a pesquisa possa colaborar para 

a aproximação entre o Programa de pós-graduação do Departamento de Letras e 

Artes, “Linguagens e Representações”, e as demandas da Escola Básica.  
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1. CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRODUÇÃO DE TEXTOS NO ENSINO MÉDIO 

 

Neste capítulo, realizaremos três ações principalmente. Na primeira, faremos 

uma rápida abordagem sobre a constituição do EM e as inovações/mudanças pelas 

quais ele passou; além de uma descrição reflexiva sobre a constituição da LP como 

disciplina e o que se espera desse ensino. Na segunda, abordaremos os editais e 

demais documentos produzidos por programas oficiais que, direta ou indiretamente, 

em maior ou menor escala, parametrizam o trabalho com a produção escrita nos 

livros didáticos do EM: PNLD-EM, OCEM e ENEM. E, em meio a essas duas 

primeiras ações, iniciaremos a análise das propostas de escrita da coleção Novas 

Palavras à luz das reflexões feitas.  

 Na análise, focaremos o trabalho com o ensino de produção de textos escritos 

na coleção selecionada, buscando avaliar em que medida ele foi se modificando, ao 

longo dos últimos dez anos, para se adequar às demandas do PNLD, das OCEM e 

do ENEM. Nos documentos desses três programas, são indicadas as competências 

e habilidades que são esperadas de um aluno matriculado no EM no que se refere à 

produção escrita.  

 

1. 1 Diretrizes para o ensino de Língua Portuguesa no Nível Médio 

O ensino de LP no Brasil tem uma história, assim como o nível que, hoje, 

chamamos de Ensino Médio. Consideramos, portanto, prudente contar um pouco 

dessas histórias, antes de nos determos sobre aquele que é o objeto propriamente 

dito de nossa investigação. Optamos por fazer isso, porque consideramos essas 

histórias importantes para entendermos a configuração atual do ensino da produção 

escrita no EM. 

 

1.1.1 O Ensino Médio no Brasil 

Na tentativa de entender a configuração do EM, partimos do período que 

representa um marco na história do ensino secundário brasileiro: a nossa 

emancipação política. Pautaremos nossa breve exposição, principalmente, no 

material do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, disponibilizado 



17 

 

para formação de professores, o qual em seu Caderno I trata de um balanço 

histórico dessa etapa da educação básica (MORAES, 2013).  

Na época do Império, o Ato Adicional de 1834 incumbe às províncias o direito 

de regulamentar o ensino primário e médio em suas jurisdições, cabendo à esfera 

nacional a responsabilidade sobre as escolas que ministravam o ensino primário e 

médio na Corte e o superior em todo o país. Com o Ato adicional, a fragmentação 

dos estudos secundários em aulas avulsas passou por modificações. A criação do 

Colégio Pedro II na Corte e os liceus provinciais em 1835 representaram os 

primeiros esforços para a organização do ensino público secundário. O Colégio foi 

criado com o propósito de formar as elites nacionais, permanecendo durante o 

regime monárquico como referência para os liceus e, depois da Proclamação da 

República, ainda exerceu grande influência sobre os estudos secundários. Fato 

interessante é que aos bacharéis em Letras pelo Colégio era concedido o direito à 

matrícula em qualquer das faculdades do Império. O mesmo não acontecia com os 

liceus provinciais. O não reconhecimento dos estudos seriados e regulares dos 

liceus fez com que eles desaparecessem gradativamente.  

A partir da Constituição Republicana de 1891, a realidade no Brasil muda 

significativamente: A Igreja é separada do Estado, o governo federativo é instituído, 

o voto baseado na renda é eliminado instituindo-se o voto do cidadão alfabetizado 

do sexo masculino. Na República, a instrução primária é transferida aos Estados 

assim como a organização do ensino em geral. Reserva-se ao governo Federal a 

atribuição de criar instituições de ensino secundário e superior. Durante toda a 

República, a separação entre o ensino popular e a educação destinada às elites era 

nítida. 

 

A expressão educação ‘popular’ se definiu em oposição ao ensino de tipo 
secundário. Este ensino e a sua continuação natural nas escolas superiores 
apareciam como educação seletiva. Tudo o mais – o ensino público 
elementar e as poucas escolas de preparação profissional – viriam a 
constituir o ensino do ‘povo’ (MORAES, 2013, p. 9). 

 

 Essa dicotomia entre o ensino destinado a diferentes camadas sociais reflete 

a impossibilidade de acesso às escolas secundárias por parte dos alunos oriundos 

da escola primária popular. No entanto, apenas o curso secundário preparava para 
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os exames vestibulares e, para candidatar-se aos exames, era necessário o 

certificado de conclusão. 

 A partir da vitória do movimento revolucionário de 1930, a reforma no ensino 

secundário foi regulada por decreto, em 1931. Esse decreto manteve o exame de 

admissão ao ensino secundário, reafirmando seu caráter seletivo. Os programas e 

métodos de ensino passaram a ser expedidos pelo Ministério da Educação, o que 

tendia a aumentar o controle do poder central sobre o ensino secundário. O curso 

secundário passou então a ser dividido em dois ciclos: fundamental (de cinco anos), 

que tratava da cultura geral; e complementar (de dois anos), a fim de preparar os 

candidatos para o ensino superior. Esse curso era adequado ao curso superior 

almejado nas três principais faculdades de medicina, engenharia e direito, sendo já 

prevista a faculdade destinada à educação, ciências e letras. 

 A chamada Lei Orgânica do Ensino Secundário efetivou a divisão entre o 

ginásio e o segundo ciclo, com opção entre clássico e científico, ao final do qual os 

alunos eram submetidos a um exame de licença. Para quem não conseguisse 

aprovação para admissão no ensino médio ou não quisesse ingressar na 

universidade, havia a opção de frequentar os cursos profissionalizantes.  

 A reforma do ensino secundário enfrentou dificuldades devido à expansão do 

setor privado. Em 1939, um levantamento mostrou que, dos 629 estabelecimentos 

existentes, 530 eram particulares. Na tentativa de garantir que as funções do ensino 

secundário fossem cumpridas, a legislação de 1942 definiu a inspeção obrigatória 

das escolas que visassem à educação secundária pelo Ministério que acompanharia 

as atividades durante dois anos, para então reconhecê-las dentro do padrão 

nacional, vinculado ao Colégio Pedro II. 

 A Lei Orgânica trouxe como principal inovação a mudança do ensino 

profissional em ensino de grau médio. Essa modalidade também possuía dois ciclos: 

1º) o curso básico de regime seriado, com duração de 4 anos; 2º) ensino técnico e 

pedagógico. O pedagógico não se consolidou, o técnico tinha duração de três anos 

e no caso do ensino industrial poderia ter um quarto ano de estágio supervisionado. 

Além do ensino industrial destinado ao setor secundário, havia ainda o ensino 

agrícola (setor primário), o ensino comercial (setor terciário) e o ensino normal 

(formação de professores para o ensino primário). Para ingressar no curso básico 
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profissional era necessária a conclusão do curso primário e a aprovação em exame 

de admissão específico. Já para o curso técnico era necessário ter concluído o 1º 

ciclo do ensino médio e ser aprovado nos exames vestibulares.  Dentre esses 

cursos, somente o ensino comercial obteve maior extensão. Sobre ele incidiam 

poucas exigências: não exigia qualificação universitária, nem concurso público para 

os professores.  

 Com a Lei Orgânica, também o ensino secundário continuou tendo caráter 

restritivo e seletivo. Em se tratando da formação dos professores, a lei subdividiu o 

Ensino Normal em dois níveis. O primeiro era responsável pelo curso de formação 

de regentes do ensino primário por quatro anos em escolas normais regionais. O 

segundo, pelos cursos de especialização de professores primários e administradores 

escolares.  

 O ensino secundário e os diversos ramos do EM existiram paralelamente 

durante vários anos. A possibilidade, surgida no início dos anos 1950, de os alunos 

dos cursos profissionais poderem se transferir para o curso secundário foi entendida 

como uma verdadeira revolução do EM brasileiro. Entre as décadas de 1950/1970, 

houve considerável expansão do ensino médio. Suas funções passaram a suprir a 

carência de profissionais de nível médio e a garantir aos concluintes a formação 

necessária para o mercado de trabalho. Porém, a predominância de conteúdos 

específicos para o mercado de trabalho apenas reforçou a dicotomia entre a 

educação para a “elite” e a educação destinada ao trabalhador.  

Com o fim da ditadura e a criação da nova Constituição (1988), surgiram 

posteriormente novas leis que redimensionaram o EM com sua função formativa, 

etapa de conclusão da Educação Básica. O Ensino Médio passa a ser previsto 

enquanto direito dos cidadãos e entra em sua fase de democratização. 

É importante dizer que o ensino brasileiro, em sua fase de democratização, 

denunciou o desajuste do processo educacional formal em relação a uma nova 

realidade social, devido a suas bases histórico-elitistas. Devemos considerar a fase 

de universalização do ensino um marco para a Educação no Brasil. Momento em 

que a educação deixou de ser privilégio exclusivo da classe aristocrática e passou a 

ser aberta aos sujeitos oriundos das camadas mais populares da sociedade. Porém, 

não podemos esquecer que, mesmo com a democratização do acesso aos saberes 
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oriundos dos estudos formais, proporcionados pela escola, o ensino ainda trazia em 

seu bojo muito da educação elitista, desconsiderando a realidade e o conhecimento 

de mundo desses novos indivíduos inseridos no processo.  

Seria ingênuo acreditar que os desafios e limitações da Educação ficam 

restritos à universalização da garantia do acesso à escola. Também encontramos 

desafios referentes aos currículos, à formação e remuneração dos professores, às 

condições de infraestrutura e gestão escolar, aos investimentos públicos realizados, 

aos materiais e recursos disponibilizados, entre outros. Essas discussões e 

inquietações ecoam em diversos contextos nos quais se ponham em pauta questões 

educacionais e/ou escolares, e por isso escolhemos mencioná-las, entretanto elas 

não são o objeto de interesse direto de nossa pesquisa.  

No nosso entendimento, apesar dos inúmeros percalços e de todas as críticas 

que vem enfrentando, a educação brasileira conquistou avanços, principalmente 

com relação à oferta gratuita de todas as etapas do nível básico. Ainda em processo 

de estruturação e redimensionamento de paradigmas, muito há que se pensar e 

discutir acerca da educação que tenciona ser inclusiva. Nesse contexto, muitas 

reformas e reestruturações foram operacionalizadas no Ensino Fundamental e, 

posteriormente, no EM, que passou a ser estruturado como curso de estudos 

regulares, a partir do início da década de 1940. Sua inclusão na Educação Básica, 

assim como seu caráter progressivamente obrigatório, demonstra o reconhecimento 

de sua importância política e social. 

O EM, em seu processo de evolução, passou a prever a formação do aluno 

com base em conhecimentos que lhe proporcionassem o desenvolvimento 

humanista, patriótico e cultural. Devido a diversas mudanças sociais, científicas e 

culturais ocorridas na sociedade e refletidas automaticamente no contexto escolar, 

surgiu a necessidade de uma Lei de Diretrizes e Bases que tivesse como finalidade 

adequar o processo de ensino às demandas socioculturais. A primeira Lei foi 

sancionada em 1961, Lei nº 4.024 ou Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Em seu título VII, ela se referia à educação de grau médio, determinando 

que “a educação de grau médio, em prosseguimento à ministração da escola 

primária, destina-se à formação de adolescentes” (BRASIL, 2013). 
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Com a Constituição Federal de 1988, a função da escola e do EM foi 

redefinida, garantindo a partir de então a sua gratuidade. Novas diretrizes para a 

educação tiveram como resultado a consolidação das Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) ou Lei nº 9.394/96. Com a nova lei, a educação foi 

dividida em ensino básico (antiga pré-escola), fundamental (1ª a 8ª série), médio 

(antigo segundo grau) e profissionalizante, – os quais deviam ser ofertados 

gratuitamente pelo Estado – e superior. A LDB, juntamente com o Plano Nacional de 

Educação (PNE), Lei nº 10.172/2001, constitui o principal documento norteador da 

Educação Básica Brasileira. E, em seu Artigo 35, determina como finalidade do EM: 

 

I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando prosseguimento dos estudos; 
II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 
a novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores; 
III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 
disciplina. 

  

Com base nessas determinações, o ensino ganhou novos contornos, 

tomando como sua responsabilidade a formação integral do ser humano. Esse 

indivíduo precisa saber utilizar recursos tecnológicos, ter capacidade de criar, 

interagir adequadamente, dentre outras competências. Essa mudança de 

paradigmas na educação não ocorreu ao acaso. As diversas transformações 

ocorridas nos cenários político, social e econômico fizeram com que essa etapa do 

ensino tivesse que ser repensada, para adequar-se ao contexto histórico. Para esse 

novo contexto, o ensino tradicionalmente pautado em terminologias, conceituação e 

memorização mostrava-se inadequado. O reconhecimento dessa inadequação, que 

acabou redundando em indicações de mudanças nos currículos de LP para a escola 

básica (comentaremos sobre elas mais à frente), não deve, entretanto, ser 

interpretado como provocador de súbitas mudanças no ensino da disciplina. 

 Para propor as mudanças no currículo, o Ministério da Educação partiu dos 

princípios definidos na LDB. O perfil desse novo currículo foi traçado nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), que delineou as competências básicas a serem 



22 

 

desenvolvidas em cada etapa do ensino. A reforma curricular anunciava como 

objetivos da formação do aluno em nível médio: a aquisição de conhecimentos 

básicos, a preparação científica e a capacidade de utilizar as diferentes tecnologias 

relativas às áreas de atuação. Segundo as Bases Legais dos PCN (BRASIL, 2000a), 

propunha-se, no nível do EM, como já pontuado na LDB, 

 

a formação geral, em oposição à formação específica; o desenvolvimento 
de capacidades de pesquisar, buscar informações, analisá-las e selecioná-
las; a capacidade de aprender, criar, formular, ao invés do simples exercício 
de memorização (BRASIL, 200a, p.5). 

  

Essa nova concepção curricular devia considerar a rapidez com que se 

operavam as mudanças nas formas de conhecimento e de sua produção. A 

aprendizagem assumiu uma perspectiva permanente, continuada, com vista a 

garantir a construção da cidadania em função dos processos sociais que se 

modificam. Segundo o documento, a escola deveria ter a ousadia de ser prospectiva 

e priorizar a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico (BRASIL, 2000a). 

 É com essa reforma curricular, pautada na LDB, que se estabelece a divisão 

do conhecimento escolar, em nível médio, nas seguintes áreas: Linguagens, 

Códigos e suas tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias; e 

Ciências Humanas e suas tecnologias. A organização curricular por área de 

conhecimento favorece, a nosso ver, a seleção e a integração dos conteúdos, 

atenuando a fragmentação na abordagem dos saberes. Entre outras coisas, esse 

novo currículo buscava ser contextualizado e percebido como útil e aplicável pelos 

alunos. Ao propor essa nova forma de organizar o currículo, partiu-se do 

pressuposto de que toda aprendizagem significativa implicava uma relação sujeito-

objeto e que, para que a aprendizagem se concretizasse, seria necessário oferecer 

as condições para que os dois polos do processo interagissem (BRASIL, 2000a, 

p.22).    

 No sentido de ampliar as discussões sobre a educação e o processo de 

ensino das diversas áreas do conhecimento que compõem o EM, surgiram os PCN+ 

Ensino Médio (2002) – Orientações Educacionais complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – que tratam da reformulação do EM e das áreas de 
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conhecimento. No documento, são discutidos os objetivos da educação que se 

pretende oferecer nesse nível de ensino, pautada, sobretudo, pelo desenvolvimento 

de competências.  

 Conforme Bunzen e Mendonça (2006, p. 16), muitas iniciativas foram 

articuladas pelo poder público no intento de realizar mudanças estruturais no EM: 

 

INTERVENÇÕES DO ESTADO NO ENSINO MÉDIO 

Alterações na organização e no funcionamento legal do EM: 

 inclusão do EM na educação básica, a partir de 1996, com a promulgação da 
LDB; 

 reunificação, pelo MEC, em julho de 2004, do EM e do ensino profissionalizante 
com o intuito de oferecer mais uma oportunidade ao jovem que não ingresse no 
ensino superior, no desejo de uma formação mais ampla, que contemple os 
eixos da ciência, da cultura e do trabalho. 

Implantação e ampliação de sistemas de avaliação sistemática: 

 ampliação do Sistema de Avaliação da Educação (SAEB) para o EM, em 1995; 

 criação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em 1997; 

 ampliação do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) para o EM, com a 
criação em 2003, do PNLEM (Programa Nacional do Livro Didático de Ensino 
Médio). 

Publicação de documentos orientadores da ação docente: 

 Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) em 1998; 

 Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio (PCNEM), em 1999; 

 Orientações Complementares aos PCNEM (conhecidas como PCN+), em 2002; 

 Discussão, com professores de vários estados, dos problemas do PCNEM e do 
PCN+ (MOITA LOPES & ROJO, 2005) 

 Elaboração de novos documentos relativos aos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, em 2005. 

 

 Embora os PCN tenham contribuído para o desenvolvimento e avanço no 

processo de ensino e levantado diversas questões acerca das concepções e 

metodologias subjacentes às práticas pedagógicas, os paradigmas para o ensino de 

língua materna mudaram, com os avanços da Linguística e, sobretudo, da 

Linguística Aplicada. Por isso, foi elaborado um novo documento, as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (OCEM). Atualmente, as OCEM assumem o papel 

de documento parametrizador das diversas áreas de ensino no contexto do EM, 

trazendo propostas orientadoras em relação às concepções, práticas de ensino, 

organização curricular e procedimentos metodológicos. Com relação ao EM, de 

acordo com as OCEM (BRASIL, 2008b, p.17), essa etapa de formação deve 
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possibilitar aos estudantes “(i) avançar em níveis mais complexos de estudos; (ii) 

integrar-se ao mundo de trabalho; (iii) atuar, de forma ética e responsável, na 

sociedade”. 

 A essa nova proposta de estrutura curricular, aliada a um novo conjunto de 

objetivos, é que se convencionou chamar de “Ensino Médio Inovador”. A nosso ver, 

bem delineada nos documentos oficiais, essa proposta sofre com uma carência que 

a impede de, no momento, sair do papel: ser pouco conhecida pelos professores e 

gestores do EM. Muitos professores manifestam em reuniões sua desconfiança com 

relação à proposta, apontando-a como uma mera tentativa de esvaziamento do 

currículo. 

No próximo item, faremos uma breve discussão sobre a constituição e as 

perspectivas da Língua Portuguesa como disciplina.  

 

1.1.2 Língua Portuguesa: história e perspectivas da disciplina 

 

Consideramos importante resgatar um pouco do processo histórico de 

constituição da Língua Portuguesa como disciplina escolar. Soares (2001), nosso 

principal referencial nesta parte do trabalho, defende que saber como esse processo 

foi se constituindo é de fundamental importância para quem pesquisa sobre o ensino 

de português. Nós também entendemos assim. É fundamental que os professores 

compreendam as mudanças e as continuidades que, ao longo do processo de 

constituição da disciplina, configuraram e reconfiguram as concepções teóricas, as 

metodologias, os modos de fazer, para que tenham condições de construir um 

posicionamento crítico frente ao estágio de desenvolvimento em que nos 

encontramos. 

 Até meados do século XVIII, no Brasil, o ensino do português restringia-se à 

alfabetização. Mesmo com a Reforma Pombalina (1759), que tornou obrigatório o 

ensino da Língua Portuguesa, esse ensino seguiu a tradição do ensino do latim – 

como ensino da gramática do português e o ensino da retórica e da poética (até fins 

do século XIX). A partir da criação do Colégio Pedro II, em 1837 no Rio de Janeiro, o 

estudo da língua portuguesa foi incluído no currículo sob a forma das disciplinas 

Retórica e Poética. Em 1838, o regulamento do Colégio inclui Gramática Nacional 
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como objeto de estudo. Em meados do século XIX, o conteúdo gramatical ganha a 

denominação de Português. No entanto, os objetos dos estudos da língua na 

disciplina Português continuariam os mesmos (tradição da gramática, da retórica e 

da poética), até os anos 40 do século XX.  

 A perpetuação dessa tradição nos estudos da língua deve-se a fatores 

externos à própria disciplina, conforme explica Soares (2001):  

 

manteve-se essa tradição porque, fundamentalmente, continuaram a ser os 
mesmos aqueles a quem a escola servia. Os grupos social e 
economicamente privilegiados (únicos a ter acesso à escola; pertencentes a 
contextos culturais letrados) chegavam às aulas de Português já com um 
razoável domínio do dialeto de prestígio (a chamada "norma padrão culta"), 
que a escola usava e queria ver usada, e já com práticas sociais de leitura e 
escrita frequentes em seu meio social. (SOARES, 2001) 

 

 A função entendida para o ensino de Português era tão somente reconhecer 

as normas e regras do dialeto de prestígio. Aliados aos fatores externos, existiam 

fatores internos que contribuíam para a persistência dessa tradição. O conhecimento 

que se tinha do ensino de língua era um ensino da gramática do latim, da retórica e 

da poética. Assim, a disciplina curricular Português levava em si as disciplinas 

anteriores, sem nenhuma alteração nos objetivos ou objeto de ensino.  

 Somente a partir dos anos 50, ocorre modificação no ensino e aprendizagem 

da disciplina. Essas mudanças também advindas de fatores externos: progressiva 

transformação das condições sociais e culturais; possibilidades de acesso à escola 

às camadas menos favorecidas, o que exigia reformulação de suas funções e 

objetivos. O público diferenciado que começa a ter acesso à escola também 

contribui para essas mudanças. Em consequência das reinvindicações das classes 

populares, a escola é palco da democratização. As salas de aula passam a ser 

povoadas não somente por filhos da elite, mas também por filhos dos trabalhadores. 

Com relação aos fatores internos, ou seja, aos conhecimentos sobre a língua, eles 

não sofreram alterações. A língua continuou a ser vista como um sistema, o ensino 

persistiu sobre a língua e o estudo da gramática, prioritário. 

O ensino de língua materna, atribuído à disciplina escolar de LP, é, hoje, 

amplamente debatido na academia, sugerindo mudanças que visariam ao 

atendimento das demandas sociais que exigem, dos alunos, letramentos cada vez 
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mais específicos e integrantes das diversas manifestações da linguagem, nas 

diferentes esferas comunicativas.  

No entanto, esse clamor acadêmico por mudanças na disciplina que, hoje, é 

chamada de componente curricular, não é recente: ele teve início mais precisamente 

em meados da década de 70 e se intensificou nos anos 80 e 90, com os trabalhos, 

dentre outros, de Geraldi (1985), Ilari (1985), Neves (1990), Franchi (1991), Costa 

Val (1992), Possenti (1996), Batista (1997). A renovação, conforme defendiam os 

pesquisadores, mostrava-se necessária, pois, com a democratização do acesso à 

educação, havia a exigência de aprender a lidar com a realidade da variação 

linguística em um momento em que a escola era apenas o espaço da norma. O 

desafio era aprender a lidar com alunos advindos de classes sociais menos 

favorecidas, os quais não faziam uso da língua padrão.  

Embora essa discussão tenha se iniciado há algumas décadas, a variação 

linguística continua sendo um desafio para os professores de português, uma 

evidência de que há um descompasso entre os estudos acadêmicos e os objetos de 

ensino da escola básica. Uma polêmica criada em torno de um dos livros da coleção 

“Viver, Aprender”, que consta do PNLD para Educação de Jovens e Adultos 2011 

(PNLD EJA 2011), ilustra o que estamos chamando de descompasso. O livro foi 

apontado como “livro que ensina o aluno a falar errado” em matérias publicadas na 

mídia. O que motivou a reclamação foi a presença de três frases no seu capítulo 1: 

“Os livro ilustrado mais interessante estão emprestado”, “Nós pega o peixe”, “Os 

menino pega o peixe”. Os autores explicam no LD: “Você pode estar se 

perguntando: ‘Mas eu posso falar os livro? Claro que pode. Mas fique atento porque, 

dependendo da situação, você corre o risco de ser vítima de preconceito linguístico. 

Muita gente diz o que se deve e o que não se deve falar e escrever, tomando as 

regras estabelecidas para a norma culta como padrão de correção de todas as 

formas linguísticas. O falante, portanto, tem de ser capaz de usar a variante 

adequada da língua para cada ocasião”. 

Barros (2012) destaca e comenta esse descompasso a partir do episódio com 

o livro da EJA: 

 

Na academia, depois de um longo debate, muitos concluíram que, se as 
línguas variam no espaço e mudam ao longo do tempo, o processo de 
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ensino e de aprendizagem de uma língua, nos diferentes estágios de 
escolarização, não poderia se furtar a considerar os fenômenos da variação 
e da mudança (...). Não se pode dizer que, nesse período, tenha havido 
uma alteração significativa em termos de objeto de ensino na escola básica, 
pois uma parte dos debatedores compreendia, equivocadamente, que a 
defesa do respeito ao modo de usar a língua pelos diferentes sujeitos e nas 
diferentes situações significava enfatizar o ensino de variedades linguísticas 
não padrão. Abrir a escola para reflexões dessa natureza era considerada 
uma ameaça ao conhecimento sobre a língua, hegemônico, nas salas de 
aula. A maioria dos professores da escola básica sequer sabia da existência 
desse enfrentamento. É certo que se pode argumentar que, àquela época, o 
estágio em que se encontravam os estudos acerca da variação e da 
mudança talvez ainda não apresentasse sustentação teórico-metodológica 
capaz de promover tamanha reformulação. (...)  
Se, por um lado, nas décadas de 70, 80, 90, fosse aceitável e até justificável 
que a maioria dos professores se sentisse insegura para implementar 
mudanças significativas no ensino de língua materna, por outro lado, torna-
se difícil de explicar o fato de que, em 2011, quando a discussão em torno 
da variação e da mudança linguística já se mostra consolidada na esfera 
acadêmica, em enquete realizada por nós junto aos professores de Ponta 
Porã e do Amazonas, mais de 80% tenham considerado um absurdo o MEC 
ter aprovado um livro de português que ‘ensina a falar errado’. (BARROS, 
2012, p.8-9) 

 

Se 80% dos professores que participaram da enquete consideraram que o 

livro “ensina a falar errado”, é porque ainda não compreenderam satisfatoriamente o 

fenômeno da variação linguística. 

Embora exista a concepção do ensino dos componentes curriculares numa 

perspectiva interdisciplinar, agrupados por área de conhecimento, como 

mencionamos no item anterior, a escola ainda apresenta-se presa a um modelo 

disciplinar, fragmentado. Em muitas escolas e redes, a disciplina de LP ainda é 

dividida em três subdisciplinas: Literatura, Gramática e Redação4. Essa 

fragmentação, condenada nos documentos que servem de parâmetro para o ensino 

da disciplina, é facilmente detectável em livros didáticos de LP do EM, inclusive na 

maioria das coleções aprovadas. Nesse ponto, consideramos oportuno perguntar: 

por que, apesar de serem conflitantes com os documentos oficiais, eles continuam 

sendo aprovados no PNLD do EM? Buscaremos responder a essa pergunta mais à 

frente, no item em que abordaremos o PNLD-EM. 

Ainda hoje, pode-se observar que a disciplina é organizada, 

predominantemente, em torno da primazia das metodologias transmissivas de 

                                                           
4 No Colégio Estadual Bráulio Xavier, escola na qual lecionamos Língua Portuguesa e Literatura no Ensino 
Médio, na cidade de Arataca-BA, os conteúdos são divididos em duas partes: Língua Portuguesa e Literatura, e 
Redação. 
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regras gramaticais e de conhecimentos enciclopédicos sobre escolas literárias, 

autores e suas obras. A metalinguagem, tanto no tratamento dos aspectos 

linguísticos como no dos literários, se sobrepõe à reflexão sobre os usos da língua e 

à fruição estética. Isso fica atestado nas resenhas publicadas no Guia do PNLD, que 

é publicado pelo MEC. 

Segundo os pressupostos desse paradigma, os conhecimentos, tidos como 

prontos e acabados, devem ser repassados aos alunos, que devem apropriar-se do 

discurso dos MD e do próprio professor, detentores do poder e do saber. Essa visão 

é fruto de concepções que entendem a linguagem como uma realidade em si, com 

existência própria, sem vínculo com os interlocutores (meros usuários), com as 

práticas sociais ou com a história que a precede (FRANCHI, 1991).  

 À disciplina LP, cabe a responsabilidade de levar o indivíduo a compreender, 

organizar e usar a língua de forma específica e adequada a cada situação. Dito de 

outra maneira, conforme já postulado nos PCN, isso implica a pressuposição de 

“uma competência social de utilizar a língua de acordo com as expectativas em jogo” 

(BRASIL, 2000b, p.6). 

 Depois do que foi dito, não poderíamos concluir outra coisa que não seja a 

necessidade de se reavaliar o ensino de LP, em contextos escolares. É preciso 

considerar as competências que devem ser desenvolvidas no percurso escolar e é 

preciso desenvolver modos de fazer, ou seja, metodologias de ensino que estejam 

diretamente ligadas aos objetivos que se pretende alcançar ao final do processo de 

ensino-aprendizagem. Com relação à produção textual (interesse principal de nosso 

trabalho), é inadmissível continuar tolerante com um trabalho com textos 

plastificados, os quais não se enquadram na realidade dos alunos e, portanto, não 

se mostram funcionais, tornando improvável o cumprimento das metas 

estabelecidas. Ainda é comum nos depararmos com uma quantidade significativa de 

MD que abordam os textos como pretexto para o estudo gramatical, com base em 

modelos e estudos que visam apenas ao ensino da estrutura da língua. 

 Defendemos, em consonância com os documentos oficiais e os estudos 

acadêmicos mais atuais, que, na escola, a linguagem deve ser objeto de análise e 

reflexão, permitindo ao aluno observar as especificidades e as particularidades como 

socialmente construídas. A análise da linguagem deve considerar a consciência de 
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seu poder constitutivo, que ultrapassa as barreiras formais/estruturais dos 

textos/produções. É urgente a revisão dos moldes do ensino da língua(gem), é 

preciso superar o ensino com base em classificações apriorísticas de termos 

gramaticais, sem aplicação prática na vida social do indivíduo. No entanto, essa 

mudança de paradigma pode levar ainda muito tempo para se consolidar. Estudo de 

Semeghini-Siqueira (2000), que pesquisou depoimentos de 120 professores de LP 

do Ensino Fundamental, apontou que a força da tradição nas práticas pedagógicas 

da disciplina ainda permanece: em média, apenas 10% do tempo das aulas de 

português são destinadas ao ensino da escrita, enquanto 60% ficam reservados às 

tradicionais aulas de gramática, utilizando ou não o livro didático. O estudo mostra 

que ainda estamos longe de conseguir o que Geraldi (1985) já preconizava: a 

substituição do uso do texto como pretexto para o ensino de regras gramaticais e de 

propostas de produções esvaziadas de sua função por um ensino que faça sentido 

para o aluno. Por enquanto, é possível que, por força da tradição e por falta de uma 

política eficaz na construção dos currículos e na formação de professores, 

permaneça arraigada a uma prática docente, cuja base é a crença dogmática na 

utilidade de aprender a classificar palavras e identificar funções sintáticas. O estudo 

ao qual nos referimos já completou quinze anos, entretanto, continuamos sem 

indícios de mudanças significativas.  

 Os documentos que parametrizam o trabalho com LP no EM postulam o 

ensino de língua embasado nos estudos sobre a produção de sentido em práticas de 

uso da língua (oral ou escrita) em diferentes esferas sociais, reafirmando a 

importância das situações de interação e as formas em que se dão a produção, a 

recepção e a circulação de sentidos (BRASIL, 2008b). Para tratar da LP no contexto 

do EM, consideraremos as OCEM, documento oriundo da reflexão e revisão dos 

objetos de ensino, o qual contém a identidade da disciplina, a concepção de língua e 

linguagem e do seu ensino e aprendizagem.  

Sob as concepções das OCEM (BRASIL, 2008b, p.32), no que tange ao 

ensino de LP, espera-se que, partindo dos conhecimentos construídos nas 

diferentes esferas sociais de uso da linguagem, sistematizados pelo ensino e 

aprendizagem no âmbito escolar, o estudante do EM, ao longo de sua formação, 

possa  
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conviver com situações de produção e leitura de textos, atualizados em 
diferentes suportes e sistemas de linguagem, de modo que conheça a 
multiplicidade de linguagens que ambientam as práticas de letramento 
multissemiótico emergentes em nossa sociedade (...). 
(...) conviver com situações de produção que lhe propiciem uma inserção 
em práticas de linguagem em que são colocados em funcionamento textos 
que exigem da parte do aluno conhecimentos distintos daqueles usados em 
situações de interação informais, que exigirá a construção de saberes 
relativos ao uso de estratégias (...).  
(...) ser orientado para compreender o funcionamento sociopragmático do 
texto – seu contexto de emergência, produção, circulação e recepção; as 
esferas de atividade humana; as manifestações de vozes e pontos de vista; 
a emergência e a atuação dos seres da enunciação; a configuração formal; 
os processos e estratégias de produção de sentido (...). (BRASIL, 2002, 
p.32) 

 

Desse ponto de vista, as situações de produção e mesmo de leitura são 

previstas por meio de um trabalho que considere a linguagem em suas mais 

diversas manifestações. O trabalho contextualizado faz-se imprescindível, os vários 

aspectos envolvidos na produção e/ou recepção de um texto, que suscita 

conhecimentos de diferentes ordens, precisam ser compreendidos, para que a 

aprendizagem seja verdadeiramente efetivada. 

Em síntese, as OCEM apontam para os estudos que defendem que todo e 

qualquer texto se constrói na interação, abordagem proposta pelo interacionismo. O 

interacionismo se edificou pela contribuição de estudos desenvolvidos no escopo da 

Linguística, por Hymes; na Filosofia da Linguagem, por Bakhtin; na Psicologia, por 

Bronckart; na Educação, por Schneuwly; e na Psicologia do Desenvolvimento, por 

Vygotsky e seus seguidores (BRASIL, 2008b, p. 23). Ao defender uma concepção 

de linguagem enquanto interação co-construída entre sujeitos e enquanto fenômeno 

social e histórico, as OCEM sinalizam um privilégio das ideias propostas pelo 

interacionismo sócio-discursivo (ISD), de Bronckart (1999). 

No bojo dessas reflexões, está a necessidade de se compreender que o 

compromisso da disciplina de LP é com o trabalho efetivo com as múltiplas 

linguagens, o que favoreceria a inserção do indivíduo na sociedade atual. Conforme 

as OCEM, o papel da disciplina de LP é “possibilitar, por procedimentos 

sistemáticos, o desenvolvimento das ações de produção de linguagem em diferentes 

situações de interação” (BRASIL, 2008b, p. 27). Mais à frente, discutiremos a 

importância da sistematização na condução de atividades de ensino-aprendizagem.  



31 

 

De acordo com as OCEM, cabe à escola, junto com os professores, precisar 

os conteúdos a serem transformados em objetos de ensino-aprendizagem. Esses 

conteúdos devem ser pensados e definidos em função das capacidades que se quer 

que os alunos desenvolvam.  

 

1.2 Produção de textos escritos em documentos oficiais: PNLD, OCEM, ENEM 

 

 Nesta seção, abordaremos a maneira como a produção textual escrita é 

sinalizada, tanto no viés conceitual como metodológico, em documentos oficiais que, 

em maior ou menor escala, parametrizam, atualmente, o trabalho com esse eixo de 

ensino.  

Inicialmente, faremos um breve perfil histórico do PNLD, pontuando as 

mudanças ocorridas no decorrer de sua trajetória até alcançar a configuração atual, 

momento em que assume um papel importante no estabelecimento de parâmetros 

dos materiais didáticos que chegam às salas de aula das escolas públicas.  

Em seguida, com base nos Guias de LP do PNLD-EM, faremos uma 

descrição analítica dos tópicos referentes à produção escrita, presentes nas Fichas 

de Avaliação do programa e nas Resenhas das coleções didáticas aprovadas. 

Nosso objetivo é verificar em que medida as avaliações desses Guias implicam 

mudanças efetuadas nas próximas edições dos MD. Para isso, analisaremos as 

quatro coleções do manual Novas Palavras aprovadas nas quatro edições do PNLD-

EM de LP – 2006, 2009, 2012 e 2015. 

 Em outro tópico, faremos algumas considerações acerca das orientações 

para o trabalho com a produção escrita presentes nas OCEM e buscaremos analisar 

em que medida essas orientações ajudam a configurar o perfil dos MD em estudo. 

Por fim, identificaremos, no edital do ENEM, as competências e habilidades a 

serem avaliadas no eixo da produção de textos escritos e tentaremos investigar em 

que medida o ENEM interfere/contribui para o desenvolvimento/evolução das 

propostas e concepções presentes nos manuais didáticos objetos de nossa análise. 
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1.2.1 O eixo da produção textual escrita no PNLD do Ensino Médio 

 
O PNLD-EM avalia o trabalho que as coleções realizam em cinco eixos: 

leitura, literatura, produção escrita (objeto de nossa investigação), linguagem oral e 

conhecimentos linguísticos. 

No entanto, antes de abordarmos a produção escrita, consideramos 

importante apresentar um breve histórico do PNLD e algumas problematizações que 

podem ser levantadas no âmbito do programa. 

O PNLD é o mais antigo dos programas voltados à distribuição de obras 

didáticas aos estudantes da rede pública de ensino brasileira. Desde quando foi 

iniciado, em 1929, até 1985, quando ele assumiu uma estrutura semelhante à atual, 

foram muitas mudanças, frutos de portarias, decretos, resoluções governamentais. 

No início, denominado Instituto Nacional do Livro (INL), o programa legislava sobre 

políticas do livro didático e auxiliava no aumento de sua produção. Atualmente, 

distribui, gratuitamente, livros didáticos de todas as disciplinas para alunos de todas 

as escolas públicas da educação básica, desde que elas se credenciem ao 

programa.  

1985 é um ano importante, pois, depois de diversas mudanças e adaptações 

para atender à demanda, com a edição do Decreto nº 91.542, foi criado o Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD). Mudanças importantes dessa edição: a 

reutilização do livro, implicando a abolição do livro descartável e o aperfeiçoamento 

das especificações técnicas para sua produção, visando maior durabilidade e 

possibilitando a implantação de bancos de livros didáticos; e a extensão da oferta 

aos alunos de 1ª e 2ª série das escolas públicas e comunitárias.  

Em 1995, acontece uma outra mudança de peso: o início da universalização 

da distribuição de livros didáticos para os 8 anos do Ensino Fundamental, que acaba 

se concluindo em 1997 (Língua Portuguesa e Matemática em 1995, Ciências em 

1996, Geografia e História em 1997). Até então, apenas os alunos das quatro 

primeiras séries recebiam livros. 

Em 1996, uma decisão do Ministério da Educação provocou uma certa 

instabilidade e uma pequena revolução nas editoras: pela primeira vez, as obras 

inscritas no programa passariam por uma avaliação pedagógica. Em 2000, essa 
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avaliação pedagógica, que era feita pelo próprio MEC, passou a ficar a cargo das 

universidades públicas. A partir de então, os livros que apresentassem erros 

conceituais ou mesmo indução a erros, desatualização, preconceito ou 

discriminação de qualquer tipo seriam excluídos do Guia do Livro Didático, 

publicação que reunia as obras selecionadas, dentre as quais os professores 

deveriam fazer suas escolhas. 

 Após muitas mudanças e ampliações, a partir do ano de 2002, o PNLD 

ganha regularidade e vai ampliando sua abrangência e distribuição. Inicialmente, 

atendia apenas ao Ensino Fundamental e, a partir do ano de 2003, com a instituição 

do Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM), a última 

etapa da Educação Básica passa a ser contemplada.   

O atendimento ao EM foi gradativo. No seu primeiro ano de execução, 2004, 

foram adquiridos livros de Matemática e Língua Portuguesa para os alunos do 1º 

ano do Norte e Nordeste, cuja distribuição ocorreu no ano seguinte. Em 2006, houve 

a reposição para as duas regiões citadas e a complementação da distribuição parcial 

para todas as regiões do país, além da compra integral dos livros de Biologia, para 

entrega no ano seguinte.  Dessa forma, no PNLEM 2007, foram distribuídos os livros 

de Biologia e feita reposição dos LD de Língua Portuguesa e Matemática. Além 

disso, ampliou-se o atendimento com a aquisição de livros de História e Química, 

para a distribuição no PNLEM 2008, no qual foi incluída a aquisição dos livros de 

Física e Geografia. Assim, no PNLEM 2008, ocorreu a distribuição dos livros de 

Química e História mais a reposição e complementação de Matemática, Português e 

Biologia. No PNLEM 2009, foram distribuídos livros de Matemática, Português, 

Biologia, Física e Geografia e foi feita a reposição e complementação de Química e 

História.  

No ano de 2009, a resolução CD FNDE nº 60 estabelece novas regras para a 

participação no PNLD: a partir de 2010, as redes públicas de ensino e as escolas 

federais devem aderir ao programa para receber os livros didáticos. Essa resolução 

inclui também as escolas de EM no âmbito de atendimento do PNLD, além de 

adicionar o componente curricular Língua Estrangeira – livros de inglês e de 

espanhol – (também adquiridos para o Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano) e os 

livros de Filosofia e Sociologia (em volume único e consumível).  
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No PNLD 2010 (não mais com a sigla PNLEM), foi feita a primeira reposição e 

complementação dos livros inseridos no Programa no ano anterior.  No PNLD 2011, 

o FNDE adquiriu e distribuiu integralmente livros para o Ensino Médio, inclusive na 

modalidade Educação de Jovens e Adultos. O material foi utilizado inicialmente em 

2012. Pela primeira vez, os alunos desse segmento receberam livros de Língua 

Estrangeira, Filosofia e Sociologia.  O PNLD 2012 foi direcionado à aquisição e à 

distribuição integral de livros aos alunos do Ensino Médio (inclusive na modalidade 

Educação de Jovens e Adultos), bem como à reposição e complementação do 

PNLD 2011 (6º ao 9º) e do PNLD 2010 (1º ao 5º). O PNLD 2015 está em pleno 

vigor: até 2017, os alunos do Ensino Médio utilizarão os livros dessa edição do 

programa.  

Desde sua concepção, o PNLD vem evoluindo e expandindo sua área de 

abrangência para atender à Educação Básica de maneira integral.  Atualmente, além 

de prover as escolas públicas de ensino Fundamental e Médio com livros didáticos e 

acervos de obras literárias, o programa avalia, compra e distribui obras 

complementares e dicionários. Ele vem sendo executado em ciclos trienais 

alternados. Assim, a cada ano o FNDE adquire e distribui livros para todos os alunos 

de determinada etapa de ensino e repõe e complementa os livros reutilizáveis para 

outras etapas, como fica evidenciado no histórico traçado. Outro fator importante é 

que o PNLD alcançou status de política de estado, o que significa dizer que a 

manutenção do programa independe de quem preside o governo. 

A avaliação das coleções é feita a partir de critérios estabelecidos pelos 

coordenadores de cada área do conhecimento. No caso de português para o EM, a 

Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais (FALE-UFMG) é a 

instituição responsável pela avaliação. Isso significa que fica a cargo da FALE-

UFMG compor a equipe de avaliação. No PNLD 2015, essa equipe foi composta por 

professores de 11 instituições, com destaque para a UFPE (10 pareceristas), UFBA 

(6 pareceristas), UFMG (5 pareceristas) e UNEB (4 pareceristas). Para Costa Val 

(2011), com quem concordamos, essa composição diversificada da equipe é 

fundamental para angariar legitimidade para o programa. 

Depois da avaliação, o MEC publica o Guia de Livros Didáticos, que traz a 

resenha de cada uma das obras aprovadas. Para as obras excluídas, a equipe de 
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avaliação emite um parecer, que justifica as razões da exclusão. Publicado o Guia, 

os professores podem fazer suas escolhas, um dos pontos mais delicados e 

polêmicos do programa. Comentaremos sobre ele a seguir, quando apresentaremos 

algumas problematizações sobre o PNLD. 

Segundo o Guia do PNLD (BRASIL, 2014b, p. 7), o objetivo do Guia é o de 

“Colaborar para que nossas escolas promovam uma escolha qualificada do Livro 

Didático de Português, ou seja, uma escolha motivada por um processo de 

discussão o mais amplo e criterioso possível”. Entretanto, segundo Costa Val (2011), 

há desencontros significativos entre a avaliação oficial, promovida pela academia, e 

as escolhas dos professores. Em sua conferência no SES Letras, na UESC, a 

pesquisadora, coordenadora adjunta do PNLD 2015, apresentou, dentre outras 

coisas, os resultados de uma pesquisa publicada em Batista (2001). 

Segundo essa pesquisa, muitos professores desconhecem ou desprezam o 

PNLD; fatores internos e externos à escola interferem na escolha; muitas vezes, o 

livro escolhido não é recebido, e o livro recebido não é usado. Temos algumas 

hipóteses para explicar esses complicadores.  

No nosso entendimento, o desprezo pelo programa pode ser fruto de dois 

fatores principalmente. O primeiro é que os professores podem não estar 

suficientemente informados sobre o processo: eles têm a lista das obras aprovadas, 

mas desconhecem todo o percurso feito para se chegar a elas. O segundo é que há 

a possibilidade de aqueles que conhecem se sentirem alijados do processo: o livro 

que é bom para a academia e para o MEC pode não ser bom para o professor e 

seus alunos. 

O fato de o livro recebido não ser o escolhido pode mesmo colocar o 

programa sob suspeita. Muitos professores reclamam de terem se reunido com os 

colegas na escola para fazer a escolha e, depois, receberem outra obra. 

Insatisfeitos, eles fazem suposições para explicar o mal entendido e, quase sempre, 

começa a pesar uma desconfiança sobre o MEC. Já vimos professores dizerem que 

o MEC “manda os livros que ele já tem guardados”. Assim, um problema que, a 

princípio, é de logística, de dificuldades operacionais na distribuição das obras, ou 

de negociação com as editoras, se transforma, na avaliação dos professores, em um 
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problema de corrupção. Eles não são informados de que as editoras só mandam 

imprimir as obras depois das escolhas das escolas. 

Há também hipóteses para explicar o fato de o livro recebido não ser usado. A 

primeira é que não foi o livro que o professor escolheu. A segunda é que muitos 

professores ainda alimentam a crença de que usar livro didático implica não ter 

autonomia no exercício da profissão. Na nossa avaliação, o professor pode 

demonstrar sua autonomia envolvendo-se no momento da escolha da coleção, e na 

elaboração do planejamento. 

Todas essas dificuldades, no entanto, não devem diminuir o mérito do 

programa. Série histórica da avaliação na área de Língua Portuguesa, do PNLD 

1997 até o PNLD 2008, produzida por Rojo (2007), evidencia o incremento da 

qualidade dos livros didáticos: ausência de erros e preconceitos, atualização teórica 

e pedagógica, só para citar alguns avanços.   

 

1.2.1.1 PNLD: uma análise da Ficha de Avaliação e da Coleção 

 

Como já assinalamos, os MD que chegam às escolas são submetidos a 

análises elaboradas por especialistas (professores universitários e da escola 

básica). Essas análises são feitas com base em uma Ficha que estabelece os 

critérios de avaliação. Caso o resultado seja positivo para o MD, uma resenha é 

publicada, na qual são evidenciados os pontos fortes e fracos de cada coleção, com 

referência ao trabalho com leitura, produção escrita, linguagem oral, literatura e 

análise linguística. 

 Segundo consta na Apresentação do PNLEM 2006, a avaliação dos livros 

para o EM considera que “sendo o livro uma importante ferramenta para professores 

e alunos, ele deve ter características que permitam sua utilização em diferentes 

contextos e realidades” (BRASIL, 2004, p. 8). O que faz necessário “contar com um 

material de apoio diversificado, flexível e abrangente. Em momento algum o livro 

será um substituto do professor ou de suas experiências pedagógicas, mas poderá 

ser um bom referencial para ampliar os trabalhos em sala de aula” (BRASIL, 2004, 

p. 8).  
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Essa passagem é muito importante por ressaltar o MD como um referencial 

de ampliação dos trabalhos do professor. Isso sugere um uso equilibrado do livro. 

Por um lado, em muitas escolas, o MD é o único parâmetro direcionador para o 

planejamento anual e por unidade. Os professores definem suas práticas e 

propostas de atividades de acordo com os assuntos, exercícios, textos e conceitos 

propostos pelos MD. Por outro lado, há escolas em que os livros didáticos são 

usados eventualmente, desprezando aspectos importantes para a aprendizagem, 

como a apresentação das atividades em progressão – esse uso aleatório, sem 

sistematização, também é prejudicial. 

 É fato, como assegura Rojo (2007), que o PNLD tem contribuído para a 

melhoria da qualidade dos MD que chegam às escolas. A cada nova edição, os 

materiais passam por revisões a fim de tentarem se adequar aos critérios da ficha de 

avaliação. Acreditamos, entretanto, que são necessárias mais pesquisas para medir 

a qualidade dessas mudanças. Considerando essas questões, nos propusemos a 

fazer uma leitura crítica dos critérios de avaliação do eixo da produção escrita e de 

suas alterações ao longo das quatro edições do PNLD-EM, buscando identificar em 

que medida essas mudanças se refletiram em uma das obras aprovadas em todas 

as edições do programa, a coleção Novas Palavras. Consideramos que essas 

análises nos permitirão apontar a importância, o peso desse eixo na decisão de se 

aprovar ou não uma coleção.  

 Na sequência, iniciamos uma descrição analítica dos tópicos de produção 

textual escrita, presentes nas Fichas de Avaliação e nas Resenhas do programa – 

edições de 2006, 2009, 2012 e 2015. A descrição foi subdividida considerando o ano 

de publicação de cada Guia, a fim de identificarmos eventuais mudanças de uma 

edição do programa para outra no que se refere à produção escrita, e também em 

que medida a coleção Novas Palavras vai se reformulando para se adequar aos 

critérios dos Guias.  

 

PNLEM 2006 

 A seguir, reproduzimos os Critérios relativos ao Ensino de Produção de 

Textos constantes na Ficha de Avaliação do PNLEM 2006 (BRASIL, 2004, p. 78-9): 
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esses critérios servem de mote para a elaboração das Resenhas das obras 

avaliadas.  

 

Ficha de avaliação PNLEM 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Ficha de Avaliação PNLEM 2006 (Partes 1, 2 e 3) 

 

As três primeiras partes da ficha buscam apreender a proposta geral do livro 

analisado no que se refere ao ensino da escrita. O conjunto de perguntas da parte 1, 

intitulado “O que o livro propõe, como apoio didático para o ensino de produção de 

textos?”, quer saber, em linhas gerais, se há, na obra, seções específicas para o 

ensino da escrita. A nosso ver, a preocupação se justifica, pois esse foi o primeiro 

PNLD de Ensino Médio. Antes dele, era comum as coleções apenas indicarem o 

tema sobre o qual os alunos deveriam escrever ou apresentarem propostas de 

produção extraídas de vestibulares. O livro didático “Lições de Texto – leitura e 

redação”, de Platão e Fiorin, que fez muito sucesso entre os professores nas 

décadas de 80 e 90, trazia apenas propostas de redação de vestibulares em sua 

seção de escrita. 
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O conjunto de perguntas da parte 2 busca entender como o livro trabalha com 

a produção escrita caso não apresente seções específicas para isso. Havia uma 

tendência, entre coleções das três últimas décadas, de conceder um tratamento 

hegemônico aos aspectos gramaticais. Muitas vezes, a produção escrita era 

utilizada como pretexto para a apreensão das regras da gramática normativa. Isso, a 

nosso ver, torna essa parte significativamente importante. 

A parte 3, composta por apenas uma pergunta, avalia se há articulação entre 

o eixo da produção escrita e os demais eixos de ensino no nível médio (leitura, 

literatura, conhecimentos linguísticos, oralidade). Tradicionalmente, e ainda hoje é 

assim, a maioria das coleções destinadas ao Ensino Médio se organiza em três 

partes distintas: Literatura, Gramática, e Leitura e Redação. Portanto, consideramos 

oportuno que a ficha fale sobre a necessidade de articulação entre os eixos. 

Entretanto, avaliamos que a parte final do item, “em especial a leitura”, pode induzir 

a uma conclusão perigosa5: a de que estar informado sobre um tema é suficiente 

para se escrever sobre ele. Embora estar informado seja uma condição essencial, 

não é suficiente. Saber sobre o que escrever é uma coisa, saber como escrever 

implica outras habilidades. Assim, seria essencial que a ficha também reforçasse a 

necessidade de articulação com o eixo da gramática (conhecimentos linguísticos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Aqui, estamos considerando os casos em que o termo ‘leitura’ possa ser erroneamente interpretado. 

Presenciamos muitas situações nas escolas, reuniões de professores, jornadas pedagógicas, em que ao se 

discutir sobre o trabalho com a leitura, a maioria dos professores referem-se unicamente ao simples ato de ler 

um texto, decodificá-lo, como se a leitura servisse exclusivamente para “estar informado” sobre algo. Por isso, 

afirmamos que esse questionamento da ficha “pode induzir a uma conclusão perigosa” 
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Figura 3 – Ficha de Avaliação PNLEM 2006 (Partes 4 e 5) 

 

As partes 4 e 5 destinam-se à avaliação das atividades propostas pela 

coleção para o eixo da produção escrita. Na parte 4, a pergunta que assume o 

status de caput da pergunta sinaliza um viés cognitivista dessa parte da ficha. 

Naquele momento, as concepções de língua e de texto prevalentes no meio 

educacional tendiam a considerar preponderantemente a forma, a estrutura, o 

produto, e não levar em conta o processo, as operações mentais requeridas nas 

atividades de fala, escuta, leitura e escrita (COSTA VAL, 2003). Em função disso, a 

nosso ver, os elaboradores da ficha acertaram ao dar um destaque especial ao 

processo: não era mais possível seguir ignorando o papel decisivo das condições 

interiores e exteriores que conduziriam a um determinado produto. Entretanto, é 

também saliente, nessa parte, a influência dos pressupostos sociointeracionistas 

(BRONCKART, 1999), assinalados, na ficha, pela preocupação com as condições 

de produção. Como, à época, a maioria dos livros didáticos de EM desprezava, em 

suas propostas de escrita, elementos das condições de produção, era de se esperar 

que a ficha se incumbisse de sinalizar a importância desses elementos.   
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A parte 5 é uma miscelânea de vários aspectos, tendo em vista que visa à 

avaliação do desenvolvimento da proficiência em escrita. Dentre esses aspectos, 

gostaríamos de destacar os itens que remetem à construção da materialidade 

linguística do texto: “apresentam, discutem e orientam para o uso dos mecanismos 

de coesão e coerência implicados nos gêneros e tipos de textos propostos?” e 

“apresentam, discutem e orientam para o uso das estratégias e dos mecanismos 

próprios de gêneros argumentativos e de textos de opinião?”. Discordamos da 

presença desses critérios em meio a tantos outros, de natureza diversa, pois, no 

nosso entendimento, o saber agir para construir a materialidade linguística de um 

texto escrito é um dos principais desafios dos jovens aprendizes. Defendemos que 

eles deveriam ocupar um lugar de maior destaque dada sua relevância, assim como 

aconteceu com a ideia de que as atividades propostas nos MD devem tratar a 

escrita como processo. Defendemos isso, pois aprender a escrever, além de 

aprender a selecionar o gênero mais adequado, a reconhecer a forma ou esquema 

global de um texto e os modos mais convencionais de seleção, ordenação e 

articulação dos temas ou tópicos, implica também aprender a identificar o estilo mais 

adequado e a escolher e utilizar, com pertinência, os recursos e arranjos linguísticos 

compatíveis com esse estilo – que tem a ver com as escolhas lexicais e a 

estruturação sintática dos enunciados (COSTA VAL, 2002, p. 107-134).  

Agora, vamos apresentar trechos da resenha da coleção Novas Palavras, 

divulgada nesse Guia do PNLD e a nossa proposta de análise da coleção à luz dos 

critérios dessa ficha – que, por vezes, está de acordo com a avaliação oficial; por 

outras, discorda.  

A coleção Novas Palavras (AMARAL, 2003), aprovada no PNLEM 2006, é um 

volume único, voltado para o trabalho com os três anos do EM. É dividido em três 

blocos: Literatura, Gramática, e Redação e Leitura. O último é o foco de nossa 

atenção, pois traz as atividades e propostas de produção escrita.  

 Sobre essa edição da coleção, com relação às propostas de produção escrita, 

a resenha do Guia do PNLEM 2006 afirma: 

 

A proposta específica para o ensino de produção de texto concebe a escrita 
como um processo. Inicialmente, o aluno é motivado para uma produção 
mais descontraída e livre; no avançar dos capítulos, introduzem-se temas 
mais específicos: enumeração, linearidade, produção de textos narrativos, 
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descritivos e dissertativos, entre outros. Diferentes etapas do processo são 
consideradas, assim como parte significativa das condições de produção. 
(BRASIL, 2004, p.33) 

 

 De acordo com a resenha, o livro aborda o ensino da produção escrita como 

processo, considerando as condições de produção. Na nossa avaliação, entretanto, 

as propostas de escrita da coleção em análise não privilegiam uma concepção de 

língua como processo, pois: a) não estabelecem os objetivos para os alunos; b) não 

definem as condições adequadas de produção nem orientam os alunos para que o 

façam. As propostas pautam-se pelo mandar fazer, mas não fornecem condições 

para que o processo seja desenvolvido. No nosso entendimento, a motivação “para 

uma produção mais descontraída e livre” está muito mais identificada com a falta de 

uma proposta de ensino que oriente o aluno, uma vez que, exposta a questão, a 

realização do texto fica por conta do aprendiz, sem que haja nenhum indicativo de 

feedback ou revisão por parte do professor para a produção final. Vejamos alguns 

exemplos do que acabamos de afirmar. 

 

EXEMPLO 1 (Novas Palavras, 2003, p. 542) 

 

 

 

 
 
 

Figura 4 – Escrita de texto descritivo (Exemplo1) 

 

O exemplo 1 é uma proposta de produção de texto descritivo em que a 

atividade define o tipo textual, fica a critério do aluno, escolher um dos temas e 

escrever sobre ele. A proposta não apresenta a situação, pois não fornece as 

condições para que o processo seja desenvolvido. A escrita é, portanto, concebida 

enquanto produto, ao contrário do que afirma a resenha da coleção no Guia do 

PNLD: “A proposta específica para o ensino de produção de texto concebe a escrita 

como um processo”. Esse modelo de proposta de escrita é recorrente em todo o 

volume. A atividade convida o aluno a escrever sobre o tema, procurando colocar no 

texto “a emotividade, a emoção”. Essa atividade não pode ser definida como uma 
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atividade de ensino, pois, dentre outras coisas, ela não ensina, por exemplo, como 

escrever com emotividade, emoção: isso, certamente, implica a seleção de recursos 

estilísticos que, em momento algum, foram mencionados. Muito provavelmente, até 

um escritor proficiente se sentiria intimidado diante dessa proposta. Observemos 

outro exemplo: 

 

EXEMPLO 2 (Novas Palavras, 2003, p. 548) 

 

 

 

 

Figura 5 – Escrita de texto narrativo (Exemplo2) 

 

O exemplo 2, uma atividade de produção de texto narrativo, também se 

configura como as demais propostas. Em um capítulo anterior, o MD: apresenta os 

elementos da narrativa – o que?, com quem?, onde?, quando?, como?, quem 

conta? –; pede aos alunos que reconheçam esses elementos em um dado texto. 

Depois, apresenta-se a proposta de escrita. Conforme podemos conferir no exemplo 

acima, assim como no exemplo 1, ele não oportuniza o ensino. Identificamos, mais 

uma vez, a concepção de que estar informado sobre o que escrever é suficiente 

para escrever, porém saber como escrever implica habilidades que devem ser 

desenvolvidas com a mediação do professor. 

Ainda segundo a resenha do Guia, no bloco destinado à leitura e redação, há 

um privilégio da produção, uma vez que as atividades que exploram a leitura “não a 

tomam como um fim em si mesmo, na medida em que fazem parte dos 

procedimentos adotados para levar o aluno a uma produção escrita” (BRASIL, 2004, 

p. 33). A resenha continua: “essas propostas de produção são bastante 

diversificadas, e muitas delas são retiradas de vestibulares e do ENEM” (BRASIL, 

2004, p. 33).  

Com relação à diversidade das propostas, há controvérsias. A maioria das 

propostas do MD se limita a indicar o tipo textual – descrição, narração e dissertação 

–; aquelas com base em gêneros são muito poucas. As questões seguem sempre os 
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mesmos padrões, solicitam aos alunos: descrever a si ou algum objeto ou animal; 

continuar um texto, ou mote ou frase; iniciar um texto ou concluí-lo, contar uma 

história a partir de um personagem; continuar uma narrativa; produzir uma redação 

ou um texto dissertativo a partir de um tema. Não existem discussões sobre o 

trabalho com os gêneros, tão somente aparecem duas propostas de produção de 

resumo, uma de diálogo e outra de uma carta resposta. O quadro a seguir 

apresenta uma síntese das atividades de produção escrita na coleção no qual é 

possível confirmar o que dissemos. 

 
QUADRO 1 
Novas Palavras (AMARAL, 2003) 

Capítulo Gênero Proposta de produção escrita Página 

1 – Liberação 
da linguagem e 
do pensamento 

Não há 
indicação 

Tipo: Descrição 

- autorretrato (uso da 1ª pessoa). 
- seu retrato (de outro ponto de vista). 

517 

2 – Exercícios 
de imaginação 

Não há 
indicação 

- continuação de mote. 518 

3 – Leitura: 
interpretação e 
análise de texto 

 
Resumo 

 
- resumo de texto. 

 
520-2 

4 – 
Experiências de 
enumeração (1ª 
parte) 

Não há 
indicação 

 

- texto por enumeração – redação. 525 

5 – 
Experiências de 
enumeração (2ª 
parte) 

Não há 
indicação 

 

- autorretrato por enumeração, 
enumeração linear e não-linear. 
- título com base em dois textos. 

527 

6 – A descrição Não há 
indicação 

Tipo: Descrição 

- descrição enumerativa 531 

7 – A narração Não há 
indicação 

Tipo: Narração 

- continuação de frase narrativa 532 

8 – A 
dissertação 

Não há 
indicação 

Tipo: 
Dissertação 

- parágrafo dissertativo 534 

9 – Descrição: 
sensibilidade e 
imaginação 

Não há 
indicação 

Tipo: Descrição 

- descrição de pessoa, objeto ou 
usando os sentidos 
- descrição de objeto e de ambiente 

536 
 

538 

10 – 
Experiências de 

Não há 
indicação 

- descrição da perspectiva de um 
mosquito 

541 
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aprofundamento 
da descrição 

Tipo: Descrição - descrição a partir das emoções 
- descrição a partir de memórias e 
imagens sensoriais 

542 
543 

12 – 
Começando a 
história 

Não há 
indicação 

Tipo: Descrição 
e Narração 

- começo de história por descrição 
- começo de história por mote 
- elementos narrativos por mote 

548 

13 – 
Apresentação 
da personagem 

Não há 
indicação 

Tipo: Narração 
Diálogo 

- história a partir de personagem 
 
- diálogo conforme situação 
- final de história 

550 
 

554 

14 – A 
construção do 
enredo 

Não há 
indicação 

Tipo: Narração 

- continuação de narrativa: criação de 
conflito 

556 

15 – Enredo 
linear e não-
linear 

Não há 
indicação 

Tipo: Narração 

- narração linear, não-linear; 
continuação de narrativa; narrativa 
com encaixe de frases. 
(propostas extremamente parecidas 
com o tópico do cap. 5) 

559 

16 – Narrador: a 
voz que conta a 
história 

Não há 
indicação 

Tipo: Narração 

- assumindo o papel do personagem 562 

17 – O mundo 
dissertativo 

Não há 
indicação 

Tipo: 
Dissertação 

- resumo de texto 
- texto dissertativo-argumentativo 
(ENEM) 

567 
569 

18 – A 
delimitação do 
tema 

Não há 
indicação 

Tipo: 
Dissertação 

- parágrafo introdutório 
- delimitação de tema e redação 
- dissertação (ENEM) 

574 
575 

576-8 

19 – Assumindo 
um ponto de 
vista 

Carta Resposta 
Não há 

indicação 
Tipo: 

Dissertação 
 
 
 

Resumo 
 

Tipo: 
Dissertação 

 

- carta resposta 
- dissertação escolhendo uma 
proposta 
- dissertação elencando três textos 
- dissertação escolhendo uma 
proposta (UFRRJ/RJ; UFPR/PR 
adaptado; Unitau/SP) 
- resumo de texto  
- comentário pessoal 
- texto em prosa, dissertativo e 
argumentativo (PUC/RJ) 

580 
582 
583 

583-4 
 
 

584 
 

586 
 

20 – A 
argumentação 
causal – o(s) 
porquê(s) 

Não há 
indicação 

Tipo: 
Dissertação 

 

- texto dissertativo-argumentativo 
(ENEM) 
- redação de gênero dissertativo 
(Unesp/SP) 

589-0 
591-3 
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21 – A 
importância do 
exemplo 

Não há 
indicação 

Tipo: 
Dissertação 

 

- dissertação escolhendo uma 
proposta (UFU/MG, UEM/PR, 
UEL/PR, UFSM/RS) 

597-9 

22 – A estrutura 
do texto 
dissertativo 

Não há 
indicação 

Tipo: 
Dissertação 

 

- parágrafo de introdução e de 
conclusão para textos 
- introdução e conclusão para o texto 
- texto dissertativo-argumentativo 
escolhendo uma proposta (PUC/RS, 
UFBA/BA, UFSM/RS) 

603 
 

605 
606 

23 – Jogos 
lógico-
expositivos 

Não há 
indicação 

Tipo: 
Dissertação 

 

- introduções diferentes a partir de 
duas charges 
- texto dissertativo-argumentativo 
(UA/AM) 
- texto dissertativo (UnB/DF) 
- dissertação (PUCC/SP) 
- dissertação em prosa (Furb-
Univale/SC) 

616 
 

616-7 
617 
618 
619 

 

No quadro 1, listamos todas as propostas de produção textual na tentativa de 

verificar o critério da diversidade pontuado na resenha. Embora se trate de um 

número considerável de atividades, a diversidade, a nosso ver, não é contemplada.  

As propostas são bastante repetitivas e não privilegiam o desenvolvimento dos tipos 

textuais em função da adequação aos gêneros. Os tipos são trabalhados como 

textos independentes, sem a preocupação, por exemplo, em abordar que existem 

diversos gêneros que se utilizam da tipologia em sua configuração, seja narração, 

descrição e/ou dissertação-argumentação. Dessa forma, sim, proporcionaríamos aos 

aprendizes o contato e familiaridade com uma variedade de textos (gêneros). 

Com relação à utilização, pelo MD, de propostas de redação extraídas do 

ENEM e outros vestibulares, conforme afirmado na resenha, julgamos oportuno, 

visto que parte significativa dos alunos se submeterá a esses exames. No entanto, 

cabe lembrar que essas propostas são de avaliação, e não de ensino. Assim, 

apenas a inserção delas não deve significar mais do que uma possibilidade de 

“treinamento” para os alunos. Defendemos que seria mais adequado que o MD 

propusesse, inicialmente, atividades de ensino (sobre elas trataremos no próximo 

capítulo) e que, ao final, apresentasse propostas de escrita extraídas de 
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vestibulares, para que os alunos pudessem avaliar o que aprenderam. Segue uma 

das propostas extraída do ENEM, reproduzida na coleção. 

 
EXEMPLO 3 (Novas Palavras, 2003, p. 586) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Escrita de texto dissertativo-argumentativo (Exemplo3) 

 

Como assinalamos, o ENEM tem caráter avaliativo e, ao propor o trabalho 

com questões dele oriundas, deve haver uma adequação para que o ensino da 

produção textual seja considerado em todas as suas dimensões, mas o que se 
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verifica, ao longo da obra, é uma seleção de propostas sem qualquer tipo de 

comentário ou orientação para o aluno. Desse aspecto, trataremos mais 

detidamente no tópico 1.2.3. 

Segundo a resenha, cada capítulo do bloco destinado à leitura e produção “é 

consagrado a um dos aspectos pertinentes da construção da narrativa (enredo, 

personagem etc.), procedimentos de argumentação etc.” (BRASIL, 2004, p. 33). Na 

mesma página, a resenha afirma que a obra analisada revela “preocupação com as 

condições de produção”. Nossa análise não verificou essa preocupação. Ao 

contrário, quase nunca são explicitados os fatores que condicionam as escolhas do 

produtor na construção da materialidade linguística dos textos, tais como o suporte e 

o espaço de circulação do texto, o lugar social de quem escreve, o lugar social do 

interlocutor, a finalidade do texto. Tampouco são contempladas as diferentes etapas 

envolvidas na escrita – planejamento, escrita, avaliação/revisão, reescrita. Em geral, 

a avaliação acontece já na primeira produção. Aliás, entre a primeira produção e as 

raras oportunidades de reescrita, o MD nunca apresenta atividades de ensino, a fim 

de que os alunos superem problemas eventualmente detectados na primeira 

produção, por ele mesmo ou pelo professor. 

A resenha também faz duas ressalvas às propostas de escrita do MD. Uma 

delas é que “as propostas nem sempre estabelecem um planejamento adequado 

para o aluno” (BRASIL, 2004, p. 33). Outro aspecto negativo enfatizado na resenha 

sobre o trabalho com a escrita é a desconsideração, por parte da obra, de que 

alunos oriundos do EM podem ter interesses diversos:  

 

os autores negligenciam o fato de os alunos do ensino médio visarem não 
só ao vestibular, mas também ao mercado de trabalho. Assim, não há, no 
livro, qualquer tipo de atividade para a elaboração de formulários, de cartas 
comerciais, de requerimentos, de relatórios, de procurações, de gráficos, de 
tabelas, de currículos etc.” (BRASIL, 2003, p. 33). 

 

 Conforme essa passagem, o livro não atende ao critério da diversidade de 

gêneros a que os aprendizes devem estar expostos ao longo do EM, conclusão à 

qual já havíamos chegado em nossa análise. Isso é previsível, tendo em vista que, 

como já afirmamos, a coleção raramente faz uma abordagem com base nos gêneros 

textuais. Assim, com a primazia dos tipos textuais, os gêneros, de ampla circulação 
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social, com os quais os alunos são ou serão confrontados fora do ambiente escolar, 

são desconsiderados. 

Sobre a resenha, é importante dizer que, em momento algum da avaliação 

do eixo da escrita, ela faz menção aos conhecimentos linguísticos, o que pode 

sugerir, para autores e editoras, que esse tópico não é relevante. Como já 

assinalamos, consideramos que um trabalho sistemático com os conhecimentos 

linguísticos é essencial para que o aluno aprenda a usar os recursos da língua 

quando escreve.  

Essa primeira análise nos faz suspeitar que, na primeira edição do PNLEM, 

o eixo da produção escrita não era decisivo para que uma coleção fosse aprovada 

ou excluída. Nossa hipótese é a de que, como se tratava da primeira avaliação de 

MD do EM, os pareceristas tenham relevado ou atenuado alguns problemas no que 

se refere à produção escrita. Nosso trabalho, no entanto, não terá como confirmar 

ou refutar essa hipótese, pois, para isso, precisaríamos analisar as propostas de 

escrita de todas as coleções aprovadas e de todas as excluídas dessa edição do 

programa. 

Nosso próximo passo será analisar os documentos referentes ao PNLEM 

2009, o que nos permitirá apontar se houve aumento do rigor na avaliação e ainda 

se a coleção mudou para se adequar aos critérios do programa no que se refere à 

produção de textos escritos. 

 

 

PNLEM 2009 

 Na Ficha do PNLEM 2009, os conceitos gerais dos eixos de leitura e 

produção de textos foram apresentados em um mesmo tópico. A seguir, 

reproduzimos essa parte da Ficha (BRASIL, 2008a, p. 130-1), ressaltando que, em 

nossa análise, nos referiremos apenas aos itens de produção. 
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FICHA DE AVALIAÇÃO PNLEM 2009 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Ficha de Avaliação PNLEM 2009 (1ª parte) 

 

Sobre a escrita, a Ficha pergunta se as etapas de produção (planejamento, 

execução e revisão) são contempladas. Isso porque ainda eram comuns (e ainda o 

são), em diversos MD, propostas de atividades de produção de textos escritos que 

desconsideravam as etapas previstas para a escrita. A ausência de orientação ou de 

acompanhamento do processo pode ser identificada como uma das principais 

dificuldades dos alunos na produção. 

Consideramos importante destacar que a mera presença dessas etapas no 

MD não é suficiente para formar produtores de texto proficientes. Atualmente, muitos 

MDs trazem essas etapas. É preciso, a nosso ver, que a coleção proponha 

atividades que ajudem o professor a orientar os alunos a compreender a importância 

de cada uma das etapas do processo. É preciso instrumentalizar o aluno para que 

ele possa planejar (e não só mandar planejar); é preciso instrumentalizar o aluno 

para que ele possa fazer uma revisão (e não só mandar revisar).  

A parte 2.2 avalia as propostas de produção textual apresentadas pela 

coleção. A seguir, reproduzimos essa parte da Ficha. Na análise, não abordamos o 

item “h”, pois ele se refere ao trabalho com a produção textual oral. 
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Figura 8 – Ficha de Avaliação PNLEM 2009 (2ª parte) 

 

Os três primeiros itens avaliam se as atividades propostas na coleção 

colaboram para a formação de produtores de texto que levem em conta, dentre 

outros fatores, o objetivo, o leitor, a situação comunicativa. O quarto item, que já 

recebera destaque na Ficha da edição anterior do Programa, foca as etapas 

envolvidas no processo de escrita – o planejamento, a execução e a revisão 

(herança positiva de viés cognitivista).  

Os itens das letras “e” e “f”, a nosso ver, misturam elementos de natureza 

diversa, o que pode dificultar a avaliação: progressão temática, vocabulário, 

mecanismos coesivos, organização do período, estruturação de parágrafos. É certo 
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que, no processo de escrita, de construção da textualidade, todos esses elementos 

estão imbrincados e o funcionamento de um afeta o funcionamento dos outros. No 

entanto, não organizá-los por afinidade pode trazer dificuldades aos pareceristas do 

PNLD. No nosso entendimento, seria mais adequado reunir progressão temática e 

estruturação de parágrafos em um critério, e mecanismos coesivos e organização do 

período, em outro. Justificamos nosso posicionamento. A progressão temática é um 

procedimento que consiste em fazer o texto avançar apresentando informações 

novas sobre o tema; a paragrafação está relacionada à progressão temática, pois a 

recomendação é que se crie um novo parágrafo sempre que se introduzir um 

aspecto do tema abordado, em outras palavras, sempre que o texto progredir. Os 

mecanismos coesivos correspondem aos recursos que podem ser usados para 

sinalizar a inter-relação entre os elementos linguísticos do texto; é pela seleção e 

manipulação desses mecanismos que sinalizamos um maior ou menor destaque 

para uma informação no interior de um período. 

Os demais itens se referem ao estudo dos tipos e dos gêneros textuais, além 

de destacar a necessidade de articulação entre o trabalho com a produção textual e 

os outros eixos de ensino. A letra “i”, que avalia o desempenho da coleção no 

trabalho com os gêneros textuais, de certa maneira, envolve os demais, 

considerando-se que os gêneros: são determinados por sua função social; sua 

produção está condicionada ao contexto em que é produzido, o qual determinará o 

seu esquema global e a ordenação de temas e tópicos, além da seleção dos 

elementos formais ou recursos lexicais. 

Sem abandonar o viés cognitivista, os critérios da Ficha dessa edição do 

Programa sinalizam uma influência significativa do sócio-interacionismo. Assim como 

na edição anterior, a partir dos critérios da Ficha, foram elaboradas as resenha do 

Guia.  

Agora, como fizemos anteriormente, vamos apresentar trechos da resenha da 

coleção Novas Palavras (AMARAL, 2005), divulgada no Guia do PNLD-EM 2009 e a 

nossa análise da coleção à luz dos critérios dessa ficha. Ao contrário da anterior, a 

coleção aprovada no PNLEM 2009 é composta por três volumes. Segundo a 

resenha do Guia, os capítulos iniciais do primeiro volume da obra  
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focam, especificamente, a expressão escrita por meio de atividades livres, 
criativas e descontraídas. Parte-se da vivência mais íntima do estudante (a 
expressão do “eu”) para o desenvolvimento de textos, cujo foco é, de fato, o 
“exercício da imaginação”, e não meramente a construção de uma redação 
com base em um modelo.” (BRASIL, 2008a, p. 35).  

 

 Essa passagem, semelhante à da resenha da edição anterior, elogia o 

“exercício da imaginação”, no qual o aluno não é submetido a um modelo específico 

a ser seguido. Ainda continuamos entendendo essas propostas livres mais como 

indício de falta de orientações adequadas para a construção do texto e para a 

compreensão, pelo aluno, do ato de escrever como um processo. Observemos o 

quadro com as propostas de produção do volume 1. 

 

QUADRO 2 
Novas Palavras, Volume 1 (AMARAL, 2005a) – PNLEM 2009 

Capítulo Gênero Proposta de produção escrita Página 

2 – Liberação 
da linguagem e 
do pensamento 

Não há 
indicação 

Tipo: Descrição 

- autorretrato (uso da 1ª pessoa) 
- seu retrato (de outro ponto de vista). 
 

260 

3 – Exercícios 
de imaginação  

Não há 
indicação 

- continuação de mote. 261 

4 – Leitura: 
interpretação e 
análise de texto 

 
Resumo 

- resumo de texto. 
- resumo de texto. 

263-5 
269 

5 – 
Experiências de 
enumeração 

Não há 
indicação 

- texto por enumeração – redação. 
- autorretrato por enumeração, 
enumeração linear e não-linear. 
- **título com base em dois textos. 

272 
273 

 
276 

7 – Introdução 
ao descrever 

Não há 
indicação 

Tipo: Descrição 

- descrição enumerativa 
- autorretrato descritivo 

285 
 

8 – Introdução 
ao narrar 

Não há 
indicação 

Tipo: Narração 

- continuação de frase narrativa 287 

9 – Introdução 
ao dissertar 

 
Tipo: 

Dissertação 

- parágrafo dissertativo 292 

10 – Descrição: 
sensibilidade e 
imaginação 

Não há 
indicação 

Tipo: Descrição 

- descrição de pessoa, objeto ou 
usando os sentidos 
- descrição sobre um ponto de vista 
diferente 

294 
 

297 

11 – 
Experiências de 
aprofundamento 

Não há 
indicação 

Tipo: Descrição 

- descrição da perspectiva do 
mosquito 
- descrição considerando o movimento 

300 
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da descrição (mudança de perspectiva) 
- descrição a partir das emoções 
- descrição a partir de memórias e 
imagens sensoriais 

301 
302 

**Atividade nova, não presente na edição anterior 

 

 A resenha está correta ao apontar a ocorrência de propostas de escrita que 

priorizam a expressão do eu no MD em análise. Diversas atividades justificam essa 

afirmativa. No quadro 2, há exemplos de atividades de produção de autorretratos, 

descrição de coisas e pessoas por meio dos sentidos ou a partir das emoções e 

memórias. São exercícios de criatividade nos quais os alunos têm total liberdade de 

produção, porém, preocupamo-nos com a completa ausência de um projeto de 

comunicação definido para o aluno. O aprendiz deverá solitariamente escrever o 

texto, ignorando as etapas do processo de produção: sem planejamento, sem 

revisão, sem mediação do professor. Atividades desse tipo são predominantes 

dentre as propostas. Vejamos um exemplo extraído da “nova” versão da coleção. O 

uso de aspas se justifica, pois, na edição aprovada no PNLD 2009, apenas uma 

atividade foi acrescentada, como pode se verificar no quadro 2; as demais são 

rigorosamente iguais. 

 

EXEMPLO 4 (AMARAL, 2005a, p. 273) 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Escrita de texto por enumeração (Exemplo4) 

 

A figura 9 é um bom exemplar das propostas descontextualizadas tão 

recorrentes na coleção. Antes dessa atividade, o MD trata do conceito de linear e 

não-linear, solicita a leitura de texto(s) predominantemente enumerativos e, logo em 

seguida, solicita a produção. O aprendiz deve escolher uma das temáticas listadas 

ou “tem a liberdade” de escolher outra de sua preferência para escrever a respeito. 
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Segue, por fim, a sugestão de mostrar o texto a um colega. A questão é: essa 

sugestão pode ser compreendida como uma das etapas do processo de escrita, a 

revisão? Decidimos nomear esse conjunto de procedimentos por pseudo-processo. 

A resenha destaca a primazia do trabalho com a tipologia textual na coleção, 

chamando atenção para “o fato de o volume 2 ser inteiramente dedicado à narração 

e o terceiro, à dissertação, o que mostra certo desequilíbrio na apresentação dos 

tipos de texto ao longo da coleção” (BRASIL, 2008a, p. 35). Seguem os quadros 

com as atividades dos dois volumes citados: 

 

QUADRO 3 
Novas Palavras, Volume 2 (AMARAL, 2005b) – PNLD 2009 

Capítulo Gênero Proposta de produção escrita Página 

1 – O mundo 
narrado 

Crônica - **crônica a partir de situação 
inesquecível 

245 

2 – Começando 
a história 

Não há 
indicação 

Tipo: Descrição 
e Narração 

- começo de história por descrição 
- começo de história por mote 
- elementos narrativos por mote 
- **continuação de fragmentos 
narrativos 

247 
 
 

248 

3 – 
Caracterização 
da personagem 

Não há 
indicação 

Tipo: Narração 

- história a partir de personagem 250 

4 – As 
personagens 
falam 

Diálogo 
Tipo: Narração 

- diálogo conforme situação 
- final de história 

256 

5 – A 
construção do 
Enredo 

Não há 
indicação 

Tipo: Narração 

- continuação de narrativa: criação de 
conflito 

259 

6 – Enredo 
linear e não-
linear 

Não há 
indicação 

Tipo: Narração 

- narração linear, não-linear; 
continuação de narrativa; narrativa 
com encaixe de frases. 

262 

7 – Narrador: a 
voz que conta a 
história 

Não há 
indicação 

Tipo: Narração 

- assumindo o papel do personagem 265 

8 – Narrar e 
dissertar 

Não há 
indicação 

Tipo: Narração 
e Dissertação 

- texto narrativo a partir de provérbio 
(UFPR-PR) 
- texto dissertativo pela escolha de 
proposta (UFRR-RR) 

269 

** Atividade nova, não presente na edição anterior 
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QUADRO 4 
Novas Palavras, Volume 3 (AMARAL, 2005c) – PNLD 2009 

Capítulo Gênero Proposta de produção escrita Página 

1 – O mundo 
dissertativo 

Não há 
indicação 

Tipo: 
Dissertação 

- texto dissertativo-argumentativo 
(ENEM) 

243 

2 – A 
delimitação do 
tema 

Não há 
indicação 

Tipo: 
Dissertação 

- parágrafo introdutório 
- delimitação de tema e redação 
- dissertação (ENEM) 

249 
 

251-2 

3 – Assumindo 
um ponto de 
vista 

Não há 
indicação 

Tipo: 
Dissertação 

 
 
 
 

Resumo 

- carta resposta 
- dissertação escolhendo uma 
proposta 
- dissertação elencando três textos 
- dissertação escolhendo uma 
proposta (UFRRJ/RJ; UFPR/PR 
adaptado; Unitau/SP) 
 
- resumo de texto  
 
- texto em prosa, dissertativo e 
argumentativo (PUC/RJ) 

254 
256 
257 

257-8 
 
 
 
 

259 
 

260 

4 – A 
argumentação 
causal – o(s) 
porquê(s) 

Não há 
indicação 

Tipo: 
Dissertação 

 

- texto dissertativo-argumentativo 
(ENEM) 
- redação de gênero dissertativo 
(Unesp/SP) 

264-5 
265-6 

5 – A 
importância do 
exemplo 

Não há 
indicação 

Tipo: 
Dissertação 

 

- texto dissertativo-argumentativo 
escolhendo uma proposta (UFU/MG, 
UEM/PR, UEL/PR, UFSM/RS) 
- introdução e conclusão para texto 
- texto dissertativo-argumentativo 
escolhendo uma proposta (PUC/RS, 
UFBA/BA, UFSM/RS) 

271-3 
 
 

274 
274-6 

 

6 – A estrutura 
do texto 
dissertativo 

Não há 
indicação 

Tipo: 
Dissertação 

- parágrafo de introdução e de 
conclusão para textos 

280 

7 – Jogos 
lógico-
expositivos 

Não há 
indicação 

Tipo: 
Dissertação 

- introduções diferentes a partir de 
duas charges 
- texto dissertativo-argumentativo 
(UA/AM) 
- texto dissertativo (UnB/DF) 
- dissertação (PUCC/SP) 
- dissertação em prosa (Furb-
Univale/SC) 

291 
 

291-2 
292-3 
293 
294 
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O quadro 3 mostra uma notória predominância do tipo narrativo no volume 2, 

embora ele não seja “inteiramente dedicado à narração”, como destaca a resenha. 

Há duas atividades de produção de textos descritivo e dissertativo. O Vol. 3 (quadro 

4), não fosse pela proposta de escrita de um resumo, seria dedicado inteiramente ao 

trabalho com o tipo dissertativo.  

Se tomarmos os quadros 2, 3 e 4, e compará-los com o quadro 1 (referente à 

coleção aprovada no PNLEM 2006), observaremos poucas mudanças. Pode-se 

dizer que a nova edição se limitou a, basicamente, separar as atividades por volume, 

já que, anteriormente, elas estavam reunidas em volume único. Das 52 atividades 

propostas para a produção escrita, 49 são reproduzidas com exatidão da edição 

aprovada no PNLD 2006. Elas foram apenas reorganizadas nos três volumes: o 

volume 1 (quadro 2) aborda, predominantemente, o tipo descritivo, sendo que, das 

18 questões, 17 já constavam na edição anterior; o volume 2 (quadro 3) aborda, 

predominantemente, o tipo narrativo, sendo que, das 14 questões, 12 se repetem; o 

volume 3 aborda, predominantemente, o tipo dissertativo, sendo que as 21 questões 

se repetem.   

Tomamos uma das atividades novas da coleção, a proposta de produção de 

uma crônica, para avaliar se a metodologia empregada apresenta inovação.  

 

EXEMPLO 5 (AMARAL, 2005b, p. 244-5) 

a) o conceito de crônica;  

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Escrita de crônica – conceito (Exemplo5) 
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b) um exemplar de crônica “O buraco da memória” de Carlos Heitor Cony; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Escrita de crônica – Modelo (Exemplo5) 

 

c) a proposta para a produção. 

 

 

Figura 12 – Escrita de crônica proposta de produção (Exemplo5) 

  

O exemplo 5 revela uma proposta de produção que, embora indica que o 

gênero, mantém sua estrutura básica: ausência das etapas de planejamento e das 

condições de produção. Ainda que seja uma nova atividade, segue os moldes das 

propostas da edição velha. 

A resenha do Guia PNLD-EM 2009, no entanto, ressalta o bom 

encaminhamento dado às atividades de leitura e produção, as quais 
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levam em conta as etapas de planejamento e execução, partindo de textos 
motivadores que encabeçam cada capítulo. Sugerem-se, por exemplo, a 
reorganização de textos dissertativos previamente desestruturados, o 
levantamento de hipóteses antagônicas sobre temas polêmicos e a 
elaboração de diferentes formas de introduzir uma dissertação (por 
definição, comparação, citação ou exemplificação). (BRASIL, 2008a, p. 35) 

  

Observemos exemplos de propostas de ‘elaboração de diferentes formas de 

introduzir uma dissertação’: 

 

EXEMPLO 6 (AMARAL, 2005c, p.249) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 13 – Escrita de introdução para texto (Exemplo6) 

 
 

O exemplo 6 propõe uma produção no nível do parágrafo. O aprendiz deve 

produzir um parágrafo de introdução para um texto dissertativo. Essa poderia ser 

uma boa atividade de ensino para que o aluno aprendesse a escrever um parágrafo 

introdutório do gênero artigo de opinião (assim como outras listadas na resenha do 

Guia, a reorganização de textos dissertativos previamente desestruturados e o 

levantamento de hipóteses antagônicas sobre temas polêmicos), mas não pode ser 

indicada como uma atividade que considera as etapas do processo de escrita, 

tampouco as condições de produção, que acabam por determinar a configuração 

temática e da materialidade linguística do texto, ou seja, não há ensino.  
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EXEMPLO 7 (AMARAL, 2005c, p. 291) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Escrita de introdução a partir de charges (Exemplo7) 

 

O exemplo 7 propõe a escrita de introduções diferentes, levando em 

consideração os processos lógico-expositivos, sobre o tema da ambivalência da 

televisão. A preparação para a execução dessa atividade partiu da exposição das 

formas como uma introdução pode ser feita, a saber: definição, comparação, 

citação, histórico, exemplo, estatística, resumo e pergunta. Em seguida, foram 

apresentados alguns textos nos quais deveriam ser reconhecidos esses processos 

para então sugerir o que está reproduzido nesse exemplo. Também a atividade 

desse exemplo desconsidera as etapas de planejamento e revisão. Somos 

obrigados a ser repetitivos, reafirmando que o processo não foi contemplado, assim 

como as condições de produção.  

 Em síntese, a análise comparativa entre as duas edições do MD Novas 

Palavras (2003 e 2005) nos leva a concluir que as propostas de escrita continuam as 

mesmas, sem alterações, mesmo aquelas que foram objetos de ressalvas na 

Resenha do PNLEM 2006. Também as propostas “novas” não apresentam 

modificações em relação ao modo como são encaminhadas.  

 Sobre a resenha da obra, é preciso que se diga que, novamente, ela não faz 

referência à importância dos conhecimentos linguísticos para um trabalho 

sistemático com a escrita, pois não reclama da ausência de um trabalho com esses 
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conhecimentos na coleção. Eles são avaliados em tópico à parte, desvinculados do 

trabalho com o eixo da produção textual escrita. 

No que diz respeito à produção escrita, o PNLEM 2009 trouxe basicamente os 

mesmos critérios e desconsiderou o fato de a nova edição do MD não ter feito 

modificações que atendessem ao que foi pontuado como pontos negativos na 

edição anterior da coleção. Por exemplo, a falta de diversidade de gêneros, e de 

planejamento adequado para que o aluno desenvolvesse as atividades propostas.   

 Continuaremos nossas discussões no tópico seguinte com base no PNLD 

2012. Nosso intuito é prosseguir com as análises fazendo um comparativo entre os 

Guias de diferentes edições do PNLD (fichas e resenhas), e da Coleção Novas 

Palavras, sempre aprovada, identificando eventuais mudanças para se adequar aos 

critérios do programa no que tange ao eixo de produção escrita.  

 

PNLD 2012 

 A seguir, reproduzimos a seção relativa à produção textual escrita da Ficha de 

Avaliação do PNLD 2012 (BRASIL, 2011, p. 95-6). 

FICHA DE AVALIAÇÃO PNLD 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 15 – Ficha de Avaliação PNLD 2012 
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As atividades estão distribuídas em dois conjuntos de perguntas: o uso social 

da prática de escrita e o desenvolvimento da proficiência escrita.   

Quanto à prática de escrita ser situada no uso social, os itens avaliam se há: 

trabalho com os diferentes letramentos (literário, midiático, de divulgação científica, 

jornalísticos), definição do contexto (esfera, suporte, gênero, destinatário), definição 

do objetivo da escrita, preocupação em escolher temas adequados à faixa etária e à 

formação cultural do aluno. A palavra “letramento” aparece pela primeira vez em 

uma Ficha do PNLD-EM, o que evidencia que a área de abrangência desse conceito 

se estendeu para todos os níveis da Escola Básica – antes, reflexões sobre o 

letramento costumavam estar relacionadas apenas às práticas pedagógicas dos 

anos do Ensino Fundamental I. O item que fala sobre a necessidade de adequação 

dos temas à faixa etária e ao contexto cultural do aluno também é uma novidade da 

Ficha de 2012 – no nosso entendimento, uma boa novidade, pois nós, professores, 

sabemos da importância de termos materiais próprios para o trabalho com uma 

turma de adolescentes ou para o trabalho com os alunos da EJA. 

Quanto ao desenvolvimento da proficiência escrita, a novidade mais 

importante fica por conta do item 9.3, que avalia se a coleção orienta a construção 

da textualidade de acordo com o contexto de produção e o gênero proposto. A 

nosso ver, o aluno só tem condições de se tornar proficiente em escrita se 

compreender que o objetivo de seu texto, para quem ele escreve, onde o texto vai 

circular, são elementos definidos antes do ato de escrever propriamente dito e 

orientadores na seleção dos recursos coesivos e morfossintáticos, na seleção lexical 

e do registro de linguagem. Nessa edição do Programa, de forma mais definitiva, o 

ensino com base nos tipos textuais vai dando lugar ao ensino com base nos 

gêneros, o que sinaliza um diálogo com os trabalhos de Dolz, Noverraz e 

Schneuwly.       

Agora, confrontaremos aspectos da análise da coleção, segundo a resenha 

do Guia, com a nossa análise. Ambas realizadas a partir da Ficha.  

A resenha do Guia PNLD-EM 2012 destaca um dos pontos fortes da coleção: 

“Orientações para a revisão e a reformulação da produção escrita” (BRASIL, 2011, 

p. 39). As orientações são, em nossa visão, para produção e revisão solitária por 

parte dos alunos, pois as etapas envolvidas nesse processo não são exploradas. 
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Não há um direcionamento para a construção da textualidade de acordo ao 

tipo/gênero proposto, como observamos a seguir: 

 

EXEMPLO 8 (AMARAL, 2010c, p. 408) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Reescrita de texto (Exemplo8) 

  

Essa proposta de atividade aborda a produção em contextos diferentes, de 

acordo aos gêneros propostos (diário pessoal e relatório). É uma proposta de 

reescrita de um texto dado previamente, aponta-se para o gênero, porém a 

construção da textualidade fica por conta do aprendiz que solitariamente vai deduzir 

como se constitui um diário pessoal ou um relatório e aventurar-se em sua 

produção. Temos uma proposta que contempla o gênero sem um trabalho 

sistemático e uma proposta de reescrita de um texto que não do próprio aluno, o que 

não oportuniza uma aprendizagem de revisão de seu texto no intuito de identificar 

problemas detectados e saná-los.  

 A resenha do Guia, acertadamente, assinala a inserção de alguns gêneros, 

embora ainda indique a primazia dos tipos: 

 
Em todos os volumes, a organização do trabalho obedece à tipologia 
clássica: descrever, narrar e dissertar, a partir de gêneros específicos (por 
exemplo, no volume 1, enumeração em listas de diferentes tipos; no volume 
2, relatório e resenha; no volume 3, comentário opinativo). (BRASIL, 2011, 
p. 39) 

 

 É verdade que gêneros diversos são abordados na coleção, mais 

especificamente nos volumes 1 e 2: roteiros, paródia, resumos, currículo, entrevista, 
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discurso, carta, diários, resenhas, relatos e notícia. Entretanto, não há alterações 

metodológicas significativas: às vezes, apresenta-se um exemplar do gênero para 

leitura e análise e, em seguida, vem a proposta de produção, na maioria das 

ocorrências, sem contextualização, conforme exemplo: 

 

EXEMPLO 9 (AMARAL, 2010b, p. 447) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Escrita de resenha propagandística de CD (Exemplo9) 

 

Esse exemplo de proposta de elaboração de uma resenha propagandística 

tem um exemplar de resenha, a partir da qual o aprendiz deverá se “inspirar” e então 

fazer uma produção que atenda ao gênero proposto. No entanto, a proposta não se 

mostra adequadamente formulada, uma vez que não orienta a exploração do gênero 

a fim de que o aprendiz possa se familiarizar com o texto e, conhecendo-o estrutural 

e funcionalmente, possa aventurar-se em uma produção com maiores chances de 

ser bem sucedida.  

 A coleção aprovada no PNLD-EM 2012 carrega muito das coleções anteriores 

e, embora haja uma renovação devido à inserção de alguns gêneros para o trabalho 

de produção de texto, as atividades não são diversificadas, estruturando-se da 
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mesma maneira: centram-se no mandar fazer e no produto final sem indicativo de 

ensino efetivo. Vejamos como são organizadas as atividades nos volumes citados, 

no decorrer da seção: 

 
QUADRO 5 
Novas Palavras, Volume 1 (AMARAL, 2010a) – PNLD 2012 

Capítulo Gênero Proposta de produção escrita Página 

1– Liberação da 
linguagem e do 
pensamento  

Tipo: Descrição 
 
 

Roteiro de 
apresentação 

pessoal 
 

Não há 
indicação 

- autorretrato (uso da 1ª pessoa) 
- seu retrato (de outro ponto de vista) 
 
- **apresentação pessoal, a partir da 
escolha entre situações dadas.  
 
- continuação de mote 
(anteriormente compondo um capítulo 
à parte, nessa coleção torna-se parte 
do capítulo anterior) 

398 
 
 

399 
 
 
 

400 

2– Linguagens: 
entre textos, 
entre linhas 

Não há 
indicação 

Tipo: narração 
 

Tipo: descrição 
 
 

Paródia de 
receita 

Legenda 
 
 

Não há 
indicação 

- **história em 1ª pessoa, 
incorporando pontos de vista 
diferentes; escolha de interlocutor e 
suporte. 
- **descrição em 3ª pessoa conforme 
perfis listados. 
 
- **reescrita de texto – transformação 
do tom paródico em tom sério 
- criação de legenda para foto de 
acordo ao contexto solicitado (notícia 
de jornal e narrativa ficcional) 
- **produção de síntese (frase), de 
parágrafo e de títulos. 

403 
 
 
 
 
 
 

405 
 
 
 
 

406 

3– Experiências 
de enumeração 

Não há 
indicação 

 

- enumeração linear e não-linear  
- autorretrato por enumeração 
- enumeração com enredo não-linear 
de um sonho sem lógica 

411-2 
 
 

4– Modalidades 
clássicas: 
descrever, 
narrar dissertar 

Não há 
indicação 

Tipo: Descrição, 
Narração, 

Exposição e 
Dissertação 

- **texto expositivo (UFC-CE) 
- **parágrafo descritivo 
- **história/resumo 
 
- **texto descritivo (UFC-CE) 
- **texto narrativo (PUCCamp-SP) 
- **título e parágrafo inicial de texto 
dissertativo 

420-1 
422/423 

422 
 

426 
 

5– Leitura: 
Interpretação e 
análise de texto 

 
Resumo 

- resumo de texto 
- título com base em três textos 
- resumo de texto 

429-1 
436 
437 
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6– O que é 
descrever 

Não há 
indicação 

Tipo: Descrição 

- descrição de objeto e de ambiente 
- descrição de pessoa, objeto ou 
usando os sentidos 

443 
444 

7– Descrição: 
subjetiva, 
objetiva; 
estática e 
dinâmica 

Não há 
indicação 

Tipo: Descrição 
 
 
 

Currículo 
Entrevista 

 
 
 

Tipo: Descrição 

- **descrição subjetiva de uma palavra 
e de um sentimento 
- **descrição objetiva e subjetiva de 
uma figura 
 
- **currículo conforme modelos 
- **enumeração de procedimentos 
para entrevista 
 
- **descrição de ações conforme 
objetivo previsto 
- **descrição de objeto tencionando 
publicação em jornal 
- **descrição de objeto em 1ª pessoa 
(UFC-CE) 

447 
 

450 
 
 

451 
453 

 
 

455 
 

456 
 

457 

8– O que é 
narrar? 

Não há 
indicação 

Tipo: Narração 

- **continuação de frases em dois 
contextos: notícia de jornal e narrativa 
ficcional. 
- reescrita de narrativa mudando o 
foco para narrador-personagem. 

465 
 

467 

9– O mundo 
narrado 

Não há 
indicação 

Tipo: Narração 

- texto com episódio da infância do 
ponto de vista atual 
- texto narrativo em 3ª pessoa 
contando sonho 
- **fato vivenciado considerando 
relatividade dos pontos de vista 
- **narração da história infantil do 
ponto de vista de um dos 
personagens 
- **narração – ponto de vista de um 
detetive ou um repórter investigativo 
(Unicamp-SP) 

473 
 

474 
 

478 
 
 
 

479 

10– O que é 
dissertar? 

Não há 
indicação 

Tipo: 
Dissertação 

- parágrafo dissertativo em resposta a 
questões 

487 

** Atividade nova, não presente na edição anterior 

 

No quadro 5, podemos constatar uma quantidade considerável de propostas 

novas. Das 36 atividades de produção, 22 são novas. Dessas, em apenas duas há 

uma melhor configuração do contexto de produção, as demais apresentam-se 

descontextualizadas, sem desdobramentos para ensinar o aprendiz a desenvolver 



67 

 

as etapas da escrita. A revisão é solitária, não há atividades de ensino previstas 

para que o aluno tenha condições de fazer uma revisão criteriosa de seu texto. 

Parece que a coleção aposta na possibilidade de o aluno aprender pelo mero ato de 

refazer. Embora de forma disfarçada, o foco continua no produto.  

Essa coleção possui várias propostas que não constavam nas anteriores, mas 

em sua maioria as técnicas de produção são basicamente as mesmas. Com 

exceção da proposta que reproduzimos no exemplo 10 e de uma proposta de 

produção de Currículo, na qual é explicitado o seu objetivo e são apresentados dois 

exemplos de currículos para auxiliar a produção.  

Sobre as propostas de produção de texto, a avalição na resenha completa: 

 

As atividades de redação são preparadas pela exposição do aluno a textos 
(objetos de considerações e análise) do mesmo gênero ou da mesma 
temática. Isso caracteriza a necessária articulação entre a escrita e a leitura, 
ou entre a atividade de escrever e o preparo para a escrita, mediante o 
contato direto com textos relacionados entre si do ponto de vista da forma 
e/ou do conteúdo. (BRASIL, 2011, p. 39) 

 

 A exposição a textos para servir de referências ou “modelos” dos 

tipos/gêneros que se pretende ensinar o aluno a produzir ainda é feita de forma 

superficial. Parece-nos, mais uma vez, que perdura a crença de que a leitura de um 

texto por si só é suficiente para desenvolver a habilidade de produção deste ou 

daquele tipo de texto, embora já sejam notados, como afirmamos, alguns avanços 

no sentido de delimitação de alguns fatores de contextualização. Vejamos um 

exemplo. 

 

EXEMPLO 10 (AMARAL, 2010a, p.402-3) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Escrita de texto narrativo (Exemplo10) 
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Esse exemplo aponta para mudanças na proposta de produção textual. A 

atividade é de escrita de um texto narrativo. Embora ainda predomine a tipologia 

textual, alguns elementos do contexto são considerados: o emissor, o interlocutor, o 

lugar e o suporte – o que diferencia essa atividade das que vinham sendo propostas 

nas coleções anteriores. No entanto, o trabalho com a produção escrita ainda é 

restrito ao mandar fazer. O fato de os alunos terem lido exemplares do texto que 

produzirão pode ajudá-los, porém pode estar longe de ser suficiente no processo de 

ensino-aprendizagem da escrita. Defendemos, a partir de Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2004), que aquilo que se quer que os alunos aprendam precisa ser 

retomado explicitamente e de forma sistemática no momento da produção – o que 

não acontece na coleção em análise.   

O volume 2 também traz várias atividades novas, dentre as quais, grande 

parte propõe a produção de um gênero. Porém, em sua maioria, apresentam o 

conceito do gênero/texto e em seguida solicitam a produção. Vamos observar as 

propostas de atividades desenvolvidas nesse MD.  

 

QUADRO 6 
Novas Palavras, Volume 2 (AMARAL, 2010b) – PNLD 2012 

Capítulo Gênero Proposta de produção escrita Página 

1 – Linguagens: 
entre textos, 
entre linhas  

Discurso 
 

Carta 

- **discurso como representante da 
turma 
- **carta ao leitor 
- **carta ao jornal 
- **carta da boneca para a menina 

414 
 

415 

2 – O diário 
pessoal 

Diário 
 

Tipo: Descrição, 
Narração e 
Dissertação 

- **parágrafo de diário pessoal 
- parágrafo descritivo em tom de diário 
- parágrafo dissertativo 
- texto descritivo a partir de imagem 
- texto narrativo a partir de imagem 
- parágrafo dissertativo a partir de 
imagem 

423 
 
 

424 

3 – O relatório  
Relatório 

 

- **relatório sobre proposta cultural 
- **relatório de trabalho escolar 
realizado 
- **relatório de experiência 
- **relatório de fato marcante: contexto 
de diário pessoal e tentativa de 
trabalho 
- **relatório sobre a escola 

434 
437 

 
 

440 
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4 – A resenha  
Resenha, 
Resumo e 

Relato 
 

- **resenha propagandística de filme 
- resumo de crônica 
- **resenha de texto 
- **pesquisa biográfica 
- **resenha de imagem 
- **resenha propagandística de CD 
- **relato informal de leitura 
- **transformação de relato em 
resenha escolar 
- **transformação de resenha escolar 
em resenha propagandística 

444 
446 
447 

 
 
 

449 
 
 

449-50 

5 – Do relato à 
narrativa 
ficcional: modos 
de 
apresentação 
de personagens 

Diário 
Relatório 

 
Tipo: Narração 

 
 

Diálogo 

- **diário pessoal em tom informal 
- **relatório de um policial 
 
- narrativa em 1ª ou 3ª pessoa 
- história a partir de personagem 
 
- diálogo conforme situação 
- final de história 

455 
 
 

456 
458 

 
 

463 

6 – Enredo 
linear e não-
linear 

Notícia 
 

Tipo: Narração 

- **história em forma de notícia de 
jornal 
- continuação de narrativa: criação de 
conflito 
- narração linear, não-linear; 
- continuação de narrativa com enredo 
de amor, terror, suspense ou ficção; 
- narrativa com encaixe de frases 

473 
 
 
 

478-9 
479 

7 – Narrador: a 
voz que conta a 
história 

Não há 
indicação 

Tipo: Narração 

- reescrita de narrativa em 3ª pessoa 
- **narrativa a partir de recorte 
temático (Unicamp-SP) 
- reescrita de texto mudando foco 
narrativo 
 
- assumindo o papel do personagem 

487 
488 

 
489 

 
489 

8 – Narrar e 
dissertar 

Não há 
indicação 

Tipo: Narração 
e Dissertação 

- texto narrativo a partir de provérbio 
(UFPR-PR) 
- texto dissertativo pela escolha de 
proposta (UFRR-RR) 
- parágrafo dissertativo 

497 
 

500 
 

502/503 
** Atividade nova, não presente na edição anterior 

 

No volume 2, de um total de 41 propostas, 23 questões não constavam nas 

outras edições. Há uma tentativa, embora tímida, de configurar melhor o contexto. 

Ainda permanece a primazia das atividades descontextualizadas. Vejamos exemplo 

representativo das situações citadas: 
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EXEMPLO 11 (AMARAL, 2010b, p. 441-4) 

a) Conceituação do texto 

 

 

 

Figura 19 – Escrita de resenha de filme – Conceito (Exemplo11) 

b) Modelo de Resenha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Escrita de resenha de filme – Modelo (Exemplo11) 



71 

 

c) proposta de produção  

 

 

Figura 21 – Escrita de resenha de filme – Proposta (Exemplo11) 

 

O desenvolvimento da proposta do exemplo 11, apesar de definir o gênero, o 

faz sem considerar o seu aspecto fundamental: sua função social. A proposta é 

desenvolvida como nas atividades que se organizam em torno de um tipo textual: 

inicia com a leitura de um texto e se encerra com a solicitação da escrita. Não 

identificamos atividades de ensino. A revisão, supostamente contemplada, parte da 

escuta de outros textos que foram produzidos por autores com basicamente o 

mesmo nível de aprendizado. A revisão sistemática para uma possível reescrita 

visando a melhorar o texto e sanar os problemas inicialmente apresentados deveria 

estar prevista na proposta e ser desenvolvida com a mediação do professor. 

Uma ressalva com relação à coleção, segundo a resenha do Guia, e com a 

qual concordamos, é o fato de que “a flutuação entre gêneros e tipos, na sequência 

das propostas, pode, por vezes, interferir na progressão e na sistematização de 

estratégias de produção” (BRASIL, 2011, p. 39). No entanto, ressaltamos que, 

mesmo nas atividades de escrita na coleção que se organizam por gêneros, não há 

progressão e sistematização necessárias à construção do aprendizado.  

 Diferente dos volumes 1 e 2, o volume 3 da coleção Novas Palavras não traz 

propostas novas, todas as atividades são repetidas das edições anteriores. Não 

identificamos qualquer reformulação, todas são reproduzidas tal e qual aparecem na 

antiga edição. Nem mesmo as questões extraídas de vestibulares e do Enem foram 

atualizadas. Isso fica atestado no quadro a seguir. 

 

QUADRO 7 
Novas Palavras, Volume 3 (2010c) – PNLD 2012 

Capítulo Gênero Proposta de produção escrita Página 

1 – A descrição: 
revisão dos 
conteúdos  

Não há 
indicação 

Tipo: Descrição 

- parágrafo descritivo (ponto de vista 
do médico na consulta; do pintor na 
criação; do(a) amante no encontro. 
- texto descritivo 
- resposta a um texto num mural 
- texto prescritivo 

391 
 
 

392/398 
393 
396 
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- texto descritivo (expressão 
idiomática como título) 

398 

2 – A narração: 
revisão dos 
conteúdos 

Tipo: Narração 
 

Relatório 

- título a partir de imagens + textos 
(10 linhas) 
- relatório sobre a escola 
     - reescrita de texto (contexto de 
diário pessoal e de relatório) 
- parágrafo final e narrativa a partir de 
imagem 

404-5 
407 

 
408 
410 

3 – O mundo 
dissertativo 

Não há 
indicação 

Tipo: 
Dissertação 

- texto escolhendo uma proposta 
- carta argumentativa 
- texto dissertativo-argumentativo 
(ENEM) 

418 
420 
421 

4 – Dissertar e 
descrever; a 
delimitação do 
tema 

Não há 
indicação 

Tipo: 
Dissertação 

- parágrafo introdutório 
- delimitação de tema e produção de 
redação 
- dissertação (ENEM) 

434 
 
 

436-8 

5 – Dissertar e 
narrar; 
assumindo um 
ponto de vista 

Não há 
indicação 

Tipo: 
Dissertação 

 
 
 

Resenha 

- dissertação escolhendo uma 
proposta 
- dissertação elencando três textos 
- dissertação escolhendo uma 
proposta (UFPR/PR adaptado; 
Unitau/SP) 
 
- resenha de texto  

445-6 
 

446 
447 

 
 

448 

6 – A 
argumentação 
causal; a 
importância do 
exemplo 

Não há 
indicação 

Tipo: 
Dissertação 

 

- texto dissertativo-argumentativo 
escolhendo uma proposta (UFU/MG, 
UEL/PR, UFSM/RS) 

464-6 
 
 
 

7 – A estrutura 
do texto 
dissertativo 

Não há 
indicação 

Tipo: 
Dissertação 

 

- parágrafo de introdução e de 
conclusão para textos 
- texto dissertativo-argumentativo 
escolhendo uma proposta (PUC/RS, 
UFSM/RS) 
- redação de “gênero dissertativo” 
(Unesp/SP) 
- texto dissertativo-argumentativo 
(ENEM) 

475 
 

479 
 
 

480-2 
 

482-3 

7 – Jogos 
lógico-
expositivos 

Não há 
indicação 

Tipo: 
Dissertação 

 

- introduções diferentes a partir de 
duas charges 
- texto dissertativo-argumentativo 
(UA/AM) 
- texto dissertativo (UnB/DF) 
- dissertação (PUCC/SP) 
- dissertação em prosa (Furb-
Univale/SC) 

490 
 

490-1 
491-3 
493 

493-4 
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 Apesar de reincidir, praticamente, nas mesmas falhas das edições anteriores, 

a coleção foi mais uma vez aprovada. Essa aprovação recorrente nos faz suspeitar 

de que o eixo da produção textual escrita não tem peso suficiente para excluir uma 

coleção no PNLD.  

 Trataremos a seguir das discussões acerca da última edição da coleção 

Novas Palavras, aprovada pelo PNLD 2015. Iniciamos com a apresentação da Ficha 

e algumas considerações.  

 

PNLD 2015 

 Vamos aos itens da Ficha de Avaliação do PNLD 2015 (BRASIL, 2014, p. 97-

8) referentes ao trabalho com a produção escrita. 

 

Ficha de Avaliação PNLD 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Ficha de Avaliação PNLD 2015 
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A Ficha do PNLD 2015 só se difere da Ficha do PNLD 2012 pela menção que 

faz aos “objetos de ensino digitais’ (OEDs), os quais não abordaremos em nosso 

trabalho porque nosso objeto de análise é o trabalho com a produção textual escrita. 

Em função disso, não faremos uma análise dessa Ficha.  

 A partir de agora, vamos à avaliação apresentada na resenha do Guia no que 

se refere à produção textual escrita. A resenha afirma que 

 

A produção escrita é focada na parte de “Redação e Leitura”, que tem 
como eixo o estudo das tipologias textuais: narração, descrição e 
dissertação. Poucos gêneros são efetivamente tomados como objeto de 
estudo, o que ocorre somente no volume 2 (BRASIL, 2014, p. 44). 

 

 O fragmento em destaque da resenha aponta para a hegemonia do trabalho a 

partir das tipologias textuais em detrimento do trabalho a partir dos gêneros. O 

volume 2 traz as mudanças mais significativas. Comparemos, pois, os quadros com 

as atividades desses volumes. 

 

QUADRO 8 
Novas Palavras, Volume 1 (AMARAL, 2013a) – PNLD 2015 

Capítulo Gênero Proposta de produção escrita Página 

1 – Liberação 
da linguagem e 
do pensamento  

Tipo: Descrição 
 
 

Roteiro de 
apresentação 

pessoal 
 

Não há 
indicação 

- autorretrato (uso da 1ª pessoa) 
- seu retrato (de outro ponto de vista) 
- **criação de título para a vida 
 
- apresentação pessoal, a partir da 
escolha entre situações dadas.  
 
- continuação de mote 

320 
 
 
 

321 
 
 

321 

2 – Linguagens: 
entre textos, 
entre linhas 

Não há 
indicação 

Tipo: história 
narrativa 

 
Legenda 

 
 

- história em 1ª pessoa, incorporando 
pontos de vista diferentes; escolha de 
interlocutor e suporte. 
 
- criação de legenda para foto de 
acordo ao contexto solicitado (notícia 
de jornal e narrativa ficcional) 

327 
 
 
 

327 
 

3 – 
Experiências de 
enumeração 

Não há 
indicação 

 

- texto por enumeração a partir de um 
tema 
- enumeração com enredo não-linear 
de um sonho sem lógica 
- autorretrato por enumeração 

334 
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escolhendo entre as sugestões dadas 

4 – As 
modalidades 
clássicas: 
descrever, 
narrar dissertar 

Não há 
indicação 

 
Tipo: 

Exposição, 
Dissertação, 
Descrição e 

Narração 

- texto expositivo (UFC-CE) 
- **texto argumentativo 
 
- texto descritivo (UFC-CE) 
- texto narrativo (PUCCamp-SP) 
- título e parágrafo inicial de texto 
dissertativo 

341-2 
343 

 
346 

 
347 

5 – Leitura: 
Interpretação e 
análise de texto 

 
Resumo 

- resumo de texto 
- resumo de texto e criação de título  

349 
355 

6 – O que é 
descrever 

Não há 
indicação 

Tipo: Descrição 

- descrição de ambiente – rua  
- descrição de objeto 

360 
 

7 – Descrição: 
subjetiva, 
objetiva; 
estática e 
dinâmica 

Não há 
indicação 

Tipo: Descrição 
 
 
 

Currículo 
 
 

Tipo: Descrição 
 

- descrição subjetiva de uma palavra e 
de um sentimento 
- descrição objetiva e subjetiva de uma 
figura 
 
- elaboração de currículo conforme 
pesquisa de modelos 
 
- **descrição de aparelho eletrônico 
- descrição de objeto em 1ª pessoa 
(UFC-CE) 

363 
 

365 
 
 

366 
 
 

368 
 

8 – O que é 
narrar? 

E-mail 
Tipo: Narração 

- **escrita de e-mail 
- escrita de história para personagem 
- reescrita de narrativa mudando o 
foco para narrador-personagem 
- **história da família narrada em 3ª 
pessoa; reescrita para 1ª pessoa 

372 
373 
375 

 
 

9 – O mundo 
narrado 

Não há 
indicação 

Tipo: Narração 

- **texto narrativo em 3ª ou 1ª pessoa 
- **texto narrativo conforme cena 
(UEL-PR) 
- reescrita de história segundo ‘reação 
de ouvintes’ 
- narração – ponto de vista de um 
detetive ou repórter investigativo 
(Unicamp-SP) 

380 
 
 

382 
383 

 

10 – O que é 
dissertar? 

Não há 
indicação 

Tipo: 
Dissertação 

- parágrafo dissertativo em resposta a 
questões 

388 

                                                                                   ** Atividade nova, não presente na edição anterior 
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O quadro 8 aponta que 7 atividades são novas e 25 se repetem na 

comparação com a edição anterior da coleção. Apenas cinco propostas se 

organizam a partir dos gêneros: Roteiro de apresentação pessoal, legenda, 

resumo, currículo e e-mail. Dentre essas, apenas a proposta de produção do e-

mail não fora contemplada na antiga coleção. Vejamos o volume 2. 

 

QUADRO 9 
Novas Palavras, Volume 2 (AMARAL, 2013b) – PNLD 2015 

Capítulo Gênero Proposta de produção escrita Página 

1 – Linguagens: 
entre textos, 
entre linhas  

Não há 
indicação 

 
Carta 

- **reescrita de texto mudando o 
contexto de acordo a sugestões 
- **carta aberta aos colegas 
- carta ao jornal  

316 
 

317 

2 – O diário 
pessoal 

Diário 
 

Tipo: 
Dissertação, 
Descrição e 

Narração 

- parágrafo de diário pessoal 
- parágrafo descritivo em tom de diário 
- parágrafo dissertativo 
- texto descritivo a partir de imagem 
- texto narrativo a partir de imagem 
- parágrafo dissertativo a partir de 
imagem 

325 
326 

 
 

3 – O relatório Relatório 
 

- relatório sobre proposta cultural 
- relatório de trabalho escolar realizado 
- relatório de fato marcante: contexto 
de diário pessoal e tentativa de 
trabalho 
- relatório sobre a escola 

335 
337 

 
 
 

4 – A resenha  
Resenha, 
Resumo e 

Relato 
 

- resenha propagandística de filme 
- resumo de crônica 
- resenha de texto 
- pesquisa biográfica 
- resenha de tela 
- resenha propagandística de CD 
- relato informal de leitura 
- transformação de relato em resenha 
escolar 
- transformação de resenha escolar 
em resenha propagandística 

344 
346 

346-7 
347 

 
 

348 
 
 
 
 

5 – Do relato à 
narrativa 
ficcional: modos 
de 
apresentação 
de personagens 

Diário 
Relatório 

 
Tipo: Narração 

 
 

Diálogo 

- diário pessoal em tom informal 
- relatório de um policial em 1ª pessoa 
 
- narrativa em 1ª ou 3ª pessoa 
- história a partir de personagem 
 
- diálogo conforme situação 

353 
 
 

354 
355 

 
359 
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- final de história 

6 – Enredo 
linear e não-
linear 

Notícia 
Tipo: Narração 

- história em forma de notícia de jornal 
- continuação de narrativa: criação de 
conflito 
- **narrativa em 1ª pessoa segundo 
diferentes situações (Unicamp-SP) 
- continuação de narrativa coletiva 
com enredo de amor, terror, suspense 
ou ficção para antologia 

366 
 
 
 
 

371 

7 – Narrador: a 
voz que conta a 
história 

Não há 
indicação 

Tipo: Narração 
 

Conto 

- narrativa a partir de recorte temático 
(Unicamp-SP) 
 
- reescrita de texto mudando foco 
narrativo 

379 
 
 

380-1 

8 – A 
dissertação 

Não há 
indicação 

Tipo: 
Dissertação 

- **texto opinativo sobre tema 
(UTFPR) 
- **texto dissertativo a partir de 
fragmento (UFP-RS) 

387 
387-8 

 

** Atividade nova, não presente na edição anterior 

 

 Das atividades listadas, 5 são novas e 31 questões são exatamente iguais às 

da edição anterior. Há algumas propostas a partir dos gêneros: Carta, Diário, 

Relatório, Resenha, Resumo, Relato, Notícia e Conto. Com exceção de uma 

proposta de carta, todas são reincidentes, ou seja, são as mesmas da edição 

anterior.  

 A resenha do Guia afirma a “ênfase nas tipologias textuais – narração, 

descrição, dissertação –, com pouca exploração de gêneros textuais de fato” 

(BRASIL, 2014, p. 45). Uma consulta às tabelas confirma essa passagem da 

resenha, embora haja um número considerável de propostas a partir do gênero, 

principalmente no volume 2. No entanto, as propostas ainda trazem os mesmos 

procedimentos, o que significa dizer, entre outras coisas, que elas não priorizam o 

ensino de produção de textos como processo. Para ilustrarmos nossa avaliação, 

reproduzimos duas propostas da coleção. 

 

EXEMPLO 12 (AMARAL, 2013a, p. 372) 

 

 

Figura 23 – Escrita de e-mail (Exemplo12) 
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 Essa atividade de produção de e-mail tem como referência o texto “Caso de 

secretária”, de Carlos Drummond de Andrade. Apesar de indicar o gênero, 

consideramos que essa indicação não passa de pretexto para o trabalho com os 

tipos narrativo e descritivo, sugeridos pelos verbos “contando” e “descrevendo”.  

 

EXEMPLO 13 (AMARAL, 2013b, p. 317) 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Escrita de carta aberta (Exemplo13) 

 

 Esse exemplo propõe a escrita de uma carta aberta aos colegas sobre um 

dos temas sugeridos. A preparação prévia se dá por meio da menção a alguns 

elementos contextuais e de como se organizam as cartas. Em outras palavras, o 

ensino não acontece, a revisão fica sob a inteira responsabilidade do aprendiz que, 

pela leitura em voz alta, deve ‘perceber’ o que precisa ser alterado. Mais uma vez, a 

nosso ver, a indicação do gênero serve como pretexto para o trabalho com o tipo, 

nesse exemplo, o argumentativo.  Agora, vamos ao quadro de atividades do vol.3. 

 

QUADRO 10 
Novas Palavras, Volume 3 (AMARAL, 2013c) – PNLD 2015 

Capítulo Gênero Proposta de produção escrita Página 

1 – O mundo 
dissertativo 

Não há 
indicação 

Tipo: 
Dissertação 

- parágrafo expositivo e parágrafo 
argumentativo 
- carta argumentativa 

312 
 

314 

2 – Dissertar e 
descrever; a 
delimitação do 
tema 

Não há 
indicação 

Tipo: 
Dissertação 

- parágrafo introdutório 
- delimitação de tema, produção de 
redação e criação de título 
- dissertação / texto dissertativo-
argumentativo (ENEM) 

325 
326 

 
327-8 

3 – Dissertar e Não há - dissertação escolhendo uma 336 
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narrar: 
assumindo um 
ponto de vista 

indicação 
Tipo: 

Dissertação 
 
 

 

proposta 
- dissertação elencando três textos 
(Fuvest-SP) 
- texto dissertativo-argumentativo 
(Enem- MEC) 

 
 
 

337-8 
 

4 – A 
argumentação 
causal; A 
importância do 
exemplo 

Não há 
indicação 

Tipo: 
Dissertação 

 

- **carta argumentativa (UTFPR) 351-2 
 
 
 

5 – A estrutura 
do texto 
dissertativo 

Não há 
indicação 

Tipo: 
Dissertação 

- parágrafo de introdução e de 
conclusão para textos 
- texto dissertativo-argumentativo 
(ENEM) 

359-60 
 

366-7 

6 – Estratégias 
lógico-
expositivas 

Não há 
indicação 

Tipo: 
Dissertação 

 
Manifesto 

- introduções diferentes a partir de 
duas charges 
- texto dissertativo-argumentativo 
(UFAM) 
- texto dissertativo (UnB/DF) 
- **manifesto escrito redigido na 
modalidade oral formal (Unicamp-SP) 

373 
 

374 
 

374-5 
378-9 

7 – Revisão 
geral 

Não há 
indicação 

Tipo: 
Dissertação 

 
Carta 

- **texto dissertativo escolhendo um 
dos temas entre propostas de: Mack-
SP; Vunesp-SP; Unifes-SP; PUC-RS 
- **carta de solicitação por meio de 
argumentos (UFPR) 
- **texto dissertativo-argumentativo 
(UFSM-RS) 
- parágrafo de introdução e de 
conclusão 
- redação de “gênero dissertativo” 
(Unesp-SP) 

382-3 
 
 

385 
 

386 
 
 

386-7 

** Atividade nova, não presente na edição anterior 

  

O livro destinado ao 3º ano apresenta 5 atividades novas com relação às 

edições anteriores. Como podemos depreender das análises feitas, o volume 3 é o 

que apresenta menor percentual de mudança e o que menos aborda a questão dos 

gêneros. Suas atividades priorizam o tipo dissertativo, provavelmente, por ser o texto 

cobrado nos vestibulares e, principalmente, no ENEM. As propostas inseridas 

seguem o mesmo padrão das apresentadas nas provas dos concursos, portanto, 

não se caracterizam como atividades de ensino. Sobre esse tipo de atividade, 
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predominantemente reproduzidas nos volumes destinados aos 3º anos, discutiremos 

mais no item que trata das questões do ENEM, no item 1.2.3. 

 No geral, podemos dizer que as propostas: i) não sinalizam os propósitos 

comunicativos nas diversas situações de interação social; ii) desconsideram os 

elementos de contextualização: destinatário, situação, finalidade, limitando-se a 

propor um tema para a redação; iii) não consideram as etapas de planejamento, 

execução e revisão, privilegiando tão somente o produto final.  

 

1.2.2 O eixo da produção textual escrita nas OCEM 

Atualmente, os documentos oficiais, como os PCN e as OCEM, defendem um 

ensino de LP concebido sobretudo no arcabouço teórico do sócio-interacionismo. 

Esses documentos apontam os gêneros como subsídio para uma prática 

pedagógica mais funcional, pois eles são reguladores e indicativos das variações da 

linguagem dentro da sociedade.  

As OCEM defendem que a escola deve ter a função de preparar os 

estudantes para reconhecerem e utilizarem diversos tipos/gêneros de textos e para 

isso sugerem o trabalho com a leitura e a produção textual sob uma visão 

sociointeracionista da linguagem.  

Diversas passagens do documento apontam para a questão do 

desenvolvimento da língua(gem) por meio de um processo de ensino que trate das 

práticas sociais de produção textual, bem como sua recepção, considerando a 

função interativa:  

 

(...) é na interação em diferentes instituições sociais que o sujeito aprende e 
apreende as formas de funcionamento da língua e os modos de 
manifestação da linguagem; ao fazê-lo vai construindo seus conhecimentos 
relativos aos usos da língua e da linguagem em diferentes situações 
(BRASIL, 2008b, p. 24). 
 
... (há) uma estreita e interdependente relação entre formas linguísticas, 
seus usos e funções, o que resulta em admitir que a atividade de 
compreensão e produção de textos envolve processos amplos e múltiplos, 
os quais aglutinam conhecimentos de diferentes ordens (BRASIL, 2008b, p. 
27). 
 
... a abordagem do letramento deve, portanto, considerar as práticas de 
linguagem que envolvem a palavra escrita e/ou diferentes sistemas 
semióticos – seja em contextos escolares seja em contextos não escolares 
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–, prevendo, assim, diferentes níveis e tipos de habilidades, bem como 
diferentes formas de interação... (BRASIL, 2008b, p. 28). 
 
... saber identificar como e por que determinadas práticas de linguagem e, 
portanto, determinados usos da língua e de diferentes linguagens são, 
historicamente, legitimados e poder transitar em meio a tais usos e práticas 
segundo demandas específicas que se possam ter (BRASIL, 2008b, p. 29). 
 
(...) assume-se que o aprendizado da língua implica a apreensão de 
práticas de linguagem, modos de usos da língua construídos e somente 
compreendidos nas interações, o que explica a estreita relação entre os 
participantes de uma dada interação, os objetivos comunicativos que co-
constroem e as escolhas linguísticas a que procedem (BRASIL, 2008b, p. 
30). 

  

As citações representativas da defesa da visão interacionista da língua 

apontam constantemente para o desenvolvimento da linguagem de acordo com as 

diferentes situações em que ela se manifesta. A perspectiva da interação defende a 

relação inerente às formas linguísticas e sua função social, assinalando a 

importância de considerar as práticas de linguagem que envolvem a escrita ou 

mesmo a produção de texto em qualquer modalidade. Um ensino que apresente 

como base o viés interacionista deve, portanto, levar o educando a identificar os 

usos legitimados da língua e prepará-lo para deles fazer uso, transitando entre as 

práticas específicas de produção dos diversos tipos de linguagem. A produção de 

textos está condicionada sempre ao propósito comunicativo, que determina as 

escolhas linguísticas.  

 De acordo com essa visão, o ensino deve promover uma sistematização que 

atenda aos saberes que devem ser construídos pelos alunos. Para tanto, as OCEM 

propõem  

a ampliação e a consolidação dos conhecimentos do estudante para agir 
em práticas letradas de prestígio, o que inclui o trabalho sistemático com 
textos literários, jornalísticos, científicos, técnicos, etc., considerados os 
diferentes meios em que circulam: imprensa, rádio, televisão, internet, etc. 
(BRASIL, 2008, p.33) 

  

Como podemos depreender da passagem anterior, o trabalho sistemático 

pautado nos gêneros deve ter um lugar privilegiado no ensino, uma vez que deve 

considerar a função social de cada texto bem como a esfera social a que o gênero 

está ligado. A contextualização da situação de produção faz-se, assim, essencial. As 

OCEM defendem, ainda, que as práticas sociais de uso da língua escrita na 
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orientação do trabalho escolar devido ao seu valor social e histórico devem ser 

privilegiadas (2008b, p.34).  

 Desde os PCN, a perspectiva do ensino de produção e recepção de textos 

vem sendo repensada. Com as mudanças de concepções e das metodologias 

subjacentes às práticas pedagógicas, as OCEM foram elaboradas no intuito de 

parametrizar as diversas áreas de ensino. Esse documento propõe um 

redimensionamento de propostas curriculares, ainda hegemônicas em algumas 

escolas, que não oportunizem a integração dos diferentes grupos sociais às 

instâncias de produção e socialização de conhecimento. O ensino deveria prever e 

prover o alunado de conhecimentos que os insiram na sociedade letrada. Para tanto, 

deve considerar as práticas de linguagem existentes, bem como os diferentes níveis 

e tipos de habilidades exigidas para dominá-las e delas fazer uso adequadamente. 

 Ao propor um trabalho com textos de circulação social, as OCEM defendem o 

trabalho a partir dos gêneros textuais. Não afirmamos com isso que não se deva 

trabalhar com os tipos textuais, uma vez que estes compõem os gêneros. 

Entretanto, questionamos o ensino dessas tipologias desvinculado do objetivo do 

texto que se pretende produzir. O gênero representa o uso real da linguagem, por 

isso, também defendemos os princípios teórico-metodológicos do sócio-

interacionismo.  

 Essa abordagem pretendida e defendida nos documentos oficiais que definem 

as diretrizes para o EM há muito vem sendo discutida, contudo ainda não configura 

a realidade do cotidiano escolar. Esse distanciamento é percebido na própria 

organização curricular da maioria das escolas públicas, que separa as disciplinas 

Língua Portuguesa, Literatura e Produção de texto, muitas vezes ainda denominada 

Redação. Em geral, o professor dispõe de uma hora aula, no máximo duas, para 

“ensinar o aluno a escrever” ou “ensinar o aluno a fazer uma boa redação”. Nessas 

aulas, é fácil de identificar a primazia do gênero ‘redação escolar’ e a inserção de 

propostas de produção de textos, tendo como fonte vestibulares e ENEM. Essa 

prática é, em muitos casos, fortalecida pelos materiais didáticos que chegam às 

escolas. Os livros adotados (aqui referimo-nos ao MD de LP) também fazem essa 

divisão e assim tratam os ‘conteúdos’ de literatura, gramática e redação e leitura 

como se nenhuma relação houvesse entre eles.   
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 Dessa maneira, o trabalho com a produção de textos escritos fica 

comprometido, pois, ao realizá-lo, o professor efetua a separação entre o texto e os 

elementos linguísticos que o compõem, por exemplo, pois a gramática é estudada 

em outro momento e com um olhar sobre as regras e não sobre o seu uso.  

Vale pontuar que no tópico anterior (1.2.1) procedemos à análise das 

coleções desse MD com base na avaliação dos Guias do PNLD, a qual foi detalhada 

o suficiente para nos dar uma visão geral da obra, no que diz respeito às propostas 

de produção de textos escritos presentes no decorrer das 4 edições (conforme os 

Quadros de 1 a 10). Vejamos como/se o trabalho com a produção textual, no manual 

Novas Palavras (objeto de nossa análise), vai de ou ao encontro do que postulam as 

OCEM, conforme o que discutimos até o momento. 

Nossa análise levou-nos a concluir que essa coleção, na maioria de suas 

propostas, não atende à concepção de língua enquanto interação, visto que 

descarta a função social dos textos/gêneros, focando os tipos. Também concluímos 

que as propostas, geralmente, não definem os elementos do projeto de 

comunicação que se quer que os alunos desenvolvam. Como já assinalamos, a 

definição desses elementos é fundamental, pois, é a partir deles que fazemos a 

seleção dos recursos linguísticos quando produzimos um texto – esses elementos 

são, por assim dizer, a porta de entrada para a escrita. Além disso, a diversidade 

nas propostas fica comprometida, pois, quase sempre, elas se limitam aos tipos de 

texto – descritivo, narrativo e dissertativo. Nossa análise também nos fez concluir 

que, mesmo quando o trabalho é com os gêneros, não há atividades sistemáticas de 

ensino, que forneçam condições para que o processo seja desenvolvido. Esse 

conjunto de procedimentos destoa do que é defendido nas OCEM.  

 Para atestar isso, é oportuno consultar o que postulam as OCEM no que se 

refere ao trabalho com a produção de textos. 
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Figura 25 – Práticas de linguagem OCEM 

(BRASIL, 2008b, p.37-38) 

 

 O quadro acima especifica as atividades tanto de produção quanto de 

recepção de textos, o que reforça a defesa de um trabalho indissociável entre a 

leitura e a escrita.  

O documento afirma que devem ser consideradas, privilegiadamente, as 

práticas de uso da escrita na sociedade, visando à formação continuada e ao 

exercício da cidadania. Em outras palavras, a escrita, em sala de aula, não deve 

estar limitada à produção de textos dissociados de seu contexto social, como 

testemunhamos acontecer na disciplina de “Redação”. Esse tipo de proposta não 
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capacita o aprendiz a se expressar de forma adequada à situação a que poderá ser 

submetido fora do ambiente escolar. Quando as OCEM orientam para textos 

oriundos de diferentes esferas, sugere o trabalho com a diversidade de 

textos/gêneros que devem servir, primeiramente, para o desenvolvimento da 

capacidade de compreensão e, posteriormente, para o trabalho sistemático com os 

agentes (autor, público, contextos, meios de circulação) que, em diferentes graus, 

influenciam o produto final, ou seja, regulam a escrita em contextos específicos. No 

que se refere ao critério de textos de esferas diversificadas de atividades sociais, 

nossas análises e discussões anteriores nos levam a afirmar que as atividades de 

produção de textos encaminhadas às escolas, pela coleção Novas Palavras, 

passam longe de atendê-lo.  

As OCEM também sustentam que as atividades de retextualização devem ter 

como referência um ou mais texto-base para a produção de um novo texto. Esse tipo 

de atividade é bastante indicado para a produção de gêneros que, em sua gênese, 

precisam ser concebidos a partir de outro(s), a fim de que os aprendizes 

desenvolvam estratégias linguísticas, textuais e discursivas inerentes aos diversos 

gêneros e delas possam fazer uso em novas situações de interação. É o que 

também afirma Matêncio, ao conceber a retextualização como 

 

a produção de um novo texto a partir de um ou mais textos-base, o que 
significa que o sujeito trabalha sobre as estratégias linguísticas, textuais e 
discursivas identificadas no texto-base para, então, projetá-las tendo em 
vista uma nova situação de interação, portanto um novo enquadre e um 
novo quadro de referência (MATÊNCIO, 2003, p. 3-4). 

 

As atividades de retextualização, a nosso ver, apresentam diversos aspectos 

positivos porque potencializam o trabalho com os gêneros textuais, orientando o 

aluno a perceber como eles são representativos da língua como processo de 

interação e, ao produzir um novo texto, saber redimensioná-lo de acordo com o novo 

propósito atribuído à escrita. Dessa forma, a retextualização traz para o texto 

características próprias das intenções de seu autor, condicionado pelos diferentes 

agentes que determinam sua composição: a situação de produção, as esferas de 

atividades em que se constituem. Essas atividades de transformação/conversão de 

uma modalidade textual em outra envolvem operações que evidenciam o 
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funcionamento social da linguagem, aspecto que torna o trabalho direcionado à 

textualização uma opção funcional, pois oportunizará ao aprendiz internalizar que 

não existem textos “certos” ou “errados” e sim “adequados” e “inadequados” à 

situação comunicativa.  

A partir dessa indicação para as atividades de retextualização presente nas 

OCEM, verificamos se/como elas se configuram no MD analisado e notamos 

algumas atividades que indiciam essa perspectiva, conforme o exemplo. 

 

EXEMPLO 14 (AMARAL, 2010b, p. 449) 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Escrita a partir de texto-base (Exemplo14) 

 

O capítulo do livro no qual consta a proposta é intitulado “A resenha”, porém 

trata de Resumo, Resenhas (de filme, de crônicas, CD) e Diário de leitura. Sobre os 

gêneros, são apresentados os conceitos e, a partir deles, um texto-exemplo para a 

“familiarização” por parte do aprendiz. Na sequência, as atividades de produção são 

apresentadas, conforme exemplo 13, selecionado por representar uma proposta de 

retextualização dupla. O ponto de partida é um relato informal, que deve ser 

transformado em resenha escolar, que, por sua vez, deve ser retextualizada em 

resenha propagandística.  

Sobre essa atividade, reafirmamos nossas conclusões anteriores com relação 

à falta de sistematização. Em primeiro lugar, não ocorre o trabalho com a construção 

do gênero relato, apenas é reproduzido um pequeno relato subjetivo sobre um 

determinado livro e, “inspirado no relato apresentado”, o aluno deverá elaborar o 

seu. Elementos, como a finalidade, o contexto, os interlocutores, a linguagem 

apropriada, não são contemplados para que a execução da ação de linguagem seja 

concretizada. Em segundo lugar, o gênero resenha também não é explorado para 

que o aluno se aproprie de sua composição e possa, dessa forma, saber como 

lançar mão dos recursos linguísticos disponíveis em função do que o gênero 
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demanda. Retextualizar o relato em resenha, escolar ou propagandística, implica em 

conhecer as características desses gêneros, seus diferentes tipos de composição, 

suas condições de produção, uma reflexão sobre o leitor potencial, o nível de 

formalidade e o propósito comunicativo do novo texto, já que esses elementos são 

necessários para que o indivíduo seja competente ao buscar atender à situação 

comunicativa.  

As OCEM destacam ainda a necessidade de se proporem atividades de 

reflexão sobre textos, essenciais na reelaboração textual, no caso das próprias 

produções. Essas atividades são muito importantes no desenvolvimento da 

proficiência escritora do aprendiz. É um avanço, no sentido de abandonar a 

frustração da correção em que o professor apenas grifa os “erros” encontrados no 

texto atribuindo-lhe uma avaliação (nota) e instrumentalizar o aluno a dar sentido 

aos desvios apontados e com a orientação do professor ser capaz de fazer uso da 

língua para atender a seu propósito. Em relação a textos de outros autores, as 

atividades podem propiciar momentos de discussão e reflexão sobre a constituição 

de textos diversos.  

Pelo que dissemos até aqui, está evidente que esse tipo de atividade não está 

contemplado no MD em estudo. Na coleção Novas Palavras, não há orientação para 

a revisão e a eventual reescrita. Quando há sugestão de revisão e/ou de reescrita, 

quase sempre isso se limita à indicação de um momento de leitura como 

socialização para os colegas. Caso haja algumas observações que o aprendiz ache 

pertinentes, deverá proceder à reescrita. Em outros casos, solicita-se aos alunos a 

leitura do próprio texto e que procedam às modificações que achar pertinentes. Isso, 

no nosso entendimento, deixa claro que a coleção vai de encontro ao projeto de 

ensino defendido nas OCEM.  

 Na sequência, reproduzimos os eixos organizadores das atividades de análise 

dos fatores de variabilidade das práticas de língua(gem). 
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Figura 27 – Análise dos fatores de variabilidade 
             (BRASIL, 2008b, p. 38-9) 

 

 O quadro acima deixa claro que as OCEM defendem um ensino de português 

que privilegie o texto e as atividades de reflexão sobre os usos da língua. No nosso 

entendimento, esse é o caminho para que o ensino dessa disciplina seja mais 

significativo, pois permite ao aluno perceber, ao escrever e ler, que ele faz uso dos 

recursos linguísticos em situações reais. Com essa nova compreensão, pode ser 
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que os alunos deixem de questionar os conteúdos específicos de Língua Portuguesa 

– “não sei pra que serve isso”, “Português é muito complicado”, “Esse negócio de 

oração a gente só aprende para a hora da prova” – que passarão a ser estudados 

em seus contextos específicos para atender a um objetivo. Como já assinalamos, a 

coleção examinada está longe de atender ao modelo de ensino preconizado nas 

OCEM. As atividades do MD não se adequam ao projeto de ensino que contempla o 

texto/gênero como um fato social, fruto de demandas específicas, que são 

construídos e atualizados dentro das relações de interação que emergem das 

atividades de linguagem dos sujeitos, ainda que, ao longo das edições, algumas 

mudanças sutis tenham acontecido, principalmente, para atender a critérios como a 

diversidade de gêneros, com destaque para a edição aprovada no PNLD 2012. 

Embora sejam inseridos alguns gêneros, o trabalho sistemático de ensino de 

produção fundamentado em sua composição não é contemplado. A principal 

característica do trabalho a produção escrita na coleção Novas Palavras é o fato de 

ele estruturar-se em torno de um ensino de língua(gem) fragmentado, sem se 

preocupar em destacar os vínculos intrínsecos entre a tarefa de conceber um texto e 

os elementos linguísticos que são acionados nessa operação.  

 

1.2.3 O eixo de produção textual escrita no ENEM 

 O ENEM avalia as competências e habilidades dos concluintes do Ensino 

Médio. Esse exame vem assumindo lugar privilegiado na agenda educacional 

brasileira na medida em que tem influenciado na reorganização e na reforma do 

currículo escolar.  

Se, inicialmente, o ENEM cumpria uma função diagnóstica de avaliar o 

desempenho dos alunos oriundos do EM, para aferir o desenvolvimento de 

competências fundamentais para o exercício cidadão na vida social fora do âmbito 

escolar, atualmente, ele se configura como o mais importante portal de acesso ao 

ensino superior, uma vez que os vestibulares da maioria das Universidades públicas 

foram substituídos, ou complementados, pelo Exame.  

 Nesse sentido, a matriz de referência para o ENEM, reformulada a partir de 

2009 quando ele passou a ser utilizado como mecanismo de seleção para o 

ingresso no ensino superior, traz os eixos cognitivos, dividindo-os em competências 
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a serem desenvolvidas em cada área de conhecimento no decorrer da formação 

escolar dos indivíduos. Essas competências são subdivididas em habilidades por 

área e as provas são concebidas com base nos seus preceitos. As questões são 

formuladas levando em conta as habilidades que os alunos oriundos do EM devem 

(deveriam) dominar. As competências apresentam-se diretamente relacionadas com 

o uso das diferentes formas de linguagem de acordo com o propósito 

comunicacional.  

 Devido a sua inquestionável notoriedade e importância, é comum 

encontrarmos, em grande parcela dos MD, questões retiradas do ENEM para serem 

aplicadas nas aulas de LP ou Redação e o MD objeto de nosso estudo é prova 

disso, segundo já assinalamos em nossa análise no tópico 1.2.1.2. Em todas as 

edições, identificamos a existência de questões provenientes dessas provas, o que 

revela a tentativa de trabalhar a produção textual visando à preparação dos alunos 

para a prova. Em nossa listagem das questões referentes à produção escrita nas 

edições da coleção Novas Palavras (Quadros 1 a 10), observamos a recorrência 

dessas questões, sendo em maior número nos volumes destinados ao 3º ano.  

 Como já havíamos nos posicionado anteriormente, trazer para as aulas 

propostas de produção textual advindas do ENEM é oportuno para que os alunos se 

familiarizem com esse modelo específico de avaliação, já que parte deles se 

submete à avaliação com vistas ao acesso ao ensino superior. Sob esse ponto de 

vista, cabe-nos fazer algumas considerações a respeito do que acreditamos carecer 

de reflexão, no sentido de viabilizar o trabalho voltado para a capacitação dos 

aprendizes a fim de que possam obter sucesso na avaliação.  

 Na ocasião em que decidimos relacionar as análises das propostas de escrita 

à luz das competências exigidas pelo ENEM, logo recorremos aos MD para verificar 

a incidência de questões dele retiradas. Nesse estágio, descartamos aquelas 

reproduzidas de Vestibulares diversos, as quais aparecem em maior número, e 

elaboramos outro quadro contendo as propostas apenas do ENEM, conforme segue: 
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QUADRO 11 – Propostas de produções retiradas do ENEM – Coleção Novas 
Palavras 

Edição 
ENEM 

Questão (Propostas de produção 
escrita) 

Página Referência 

1999 1. Texto dissertativo-argumentativo 
(Tema: Cidadania e participação social) 

569 
243 
421 

AMARAL, 2003 
AMARAL, 2005c 
AMARAL, 2010c 

2001 2. Dissertação  
(Tema: Desenvolvimento e 
preservação ambiental: como conciliar 
os interesses em conflito?) 

576-8 
251-2 
436-8 
327-8 

AMARAL, 2003 
AMARAL, 2005c 
AMARAL, 2010c 
AMARAL, 2013c 

2002 3. Texto dissertativo-argumentativo  
(Tema: O direito de votar: como fazer 
dessa conquista um meio para 
promover as transformações sociais de 
que o Brasil necessita?) 

589-0 
264-5 
482-3 
366-7 

AMARAL, 2003 
AMARAL, 2005c 
AMARAL, 2010c 
AMARAL, 2013c 

2010 4. Texto dissertativo-argumentativo 
(Tema: O trabalho na Construção da 
Dignidade Humana) 

337-8 AMARAL, 2013c 

 

 

 A partir desse levantamento, constatamos a presença de poucas questões do 

ENEM incluídas nos MD. Pelo quadro, notamos que na primeira edição que 

analisamos (2003) foram inseridas 3 questões das avaliações do ENEM referentes 

aos anos de 1999, 2001 e 2002. No decorrer das duas próximas edições (2005 e 

2010), as mesmas questões foram repetidas e, na edição de 2013, duas delas se 

repetiram e a elas foi acrescida uma questão mais recente, da prova de 2010. Com 

relação a essas constatações, apresentamos duas ressalvas. A primeira está 

associada ao baixo número de propostas incorporadas, assim como à falta de 

adequação das questões às edições objetos de reflexão. É compreensível que para 

a edição de 2003 do MD fossem incluídas umas poucas questões do ENEM, visto 

que ele se configurava como um programa relativamente recente. Contudo, a 

expectativa era de que, com o passar do tempo e a consolidação do Exame, as 

demais edições fossem acompanhando sua evolução e, consequentemente, 

atualizando as propostas mais próximas do ano da edição do MD. Julgamos, pois, 

as edições bastante desatualizadas nesse sentido, em especial as de 2010 e 2013. 

Sabendo que desde 2009 o ENEM passou a ser um processo seletivo e com isso 

suas exigências se intensificaram, esperávamos encontrar algum reflexo dessas 

modificações nas propostas inseridas nos MD que analisamos. A segunda ressalva 
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nos remete às observações do tópico 1.2.1.2, quando analisamos os MD à luz dos 

critérios do PNLD. Nessa ocasião, ponderamos que, a despeito de ser pertinente a 

inclusão de propostas de produção extraídas do ENEM, elas devem ser 

compreendidas exclusivamente como atividades de avaliação e não de ensino. A 

nosso ver, seria aceitável que propostas extraídas do ENEM fossem utilizadas, pela 

coleção didática, como aquilo que efetivamente são: atividades de avaliação. Para 

isso, entretanto, essas propostas deveriam conter os critérios a partir dos quais os 

textos serão avaliados. O que acontece é que os alunos são submetidos a 

produções a partir de um tema, o qual normalmente não é debatido em sala de aula 

e, sem qualquer orientação, aventuram-se em escrever preocupados unicamente 

com a avaliação do professor. Pode ser muito frustrante receber um texto com as 

inadequações assinaladas, com observações do tipo “faltou clareza” e não ser 

instrumentalizado para superar os problemas. O que acontece, geralmente, nesses 

casos, é que o aluno olha para o texto, alegra-se ou se entristece pela nota, e parte 

para a próxima produção sem ter tido a oportunidade de aprender. O objetivo de 

preparar o aluno para a vida e para o prosseguimento nos estudos, como 

preconizam os documentos oficiais, limita-se ao discurso. O que acontece na prática 

é o bombardeio dos alunos com propostas de escritas, na crença de que só “se 

aprende a escrever, escrevendo”. Não somos contrários a essa afirmação, no 

entanto, a aposta nessa imersão não basta para formar escritores proficientes. 

 Assim, reiteramos a ineficiência do MD avaliado no que concerne ao trabalho 

com a produção de textos escritos. Desde a análise com base nos Guias do PNLD 

até o presente momento em que nos reportamos ao ENEM. Nossa expectativa foi 

frustrada por não constatarmos nenhum avanço com relação às questões 

provenientes das provas do ENEM, uma vez que com o passar do tempo o Exame 

foi adquirindo nova configuração e novas perspectivas desde quando passou a ser 

via de acesso às Universidades. A implantação das questões pode dar, inicialmente, 

a falsa impressão de adequação do MD às demandas mais recentes, porém, um 

olhar mais aguçado nos revela que essa ação foi realizada superficialmente, sem 

visar ao que realmente diferenciaria a obra: o uso de metodologias viáveis para o 

desenvolvimento de habilidades necessárias a um bom escritor.  
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 O reflexo das mudanças ocorridas durante o aprimoramento do ENEM não 

ocorreu sequer na edição de 2013, uma vez que, no ano anterior, o Exame 

apresentou o Guia do Participante: A redação no Enem 2012, que objetivou “tornar 

mais transparente a metodologia de correção da redação e informar o que se espera 

do participante em cada uma das competências da matriz de referência” (INEP, 

2013, p. 3). Esse guia (atualmente com versões mais atualizadas) esclarece os 

critérios adotados na avaliação da Redação do ENEM. Julgamos importante 

reproduzir o quadro das competências bem como refletir sobre suas especificidades, 

uma vez que ele poderá servir de orientação para o desenvolvimento de métodos de 

trabalho com a produção textual. As competências avaliadas na “Redação do 

ENEM” são as seguintes. 

  

 

 

 

 

 

 
       

                    

 

 

 

 

Figura 28 – Competências avaliadas na Redação do ENEM 
(INEP, 2013, p.8) 

  

A competência 1 refere-se a aspectos, como: evitar o emprego repetido de 

palavras; empregar frases cujas informações estejam completas; usar os sinais de 

pontuação como recurso expressivo; atender aos requisitos de ordem textual – 

coesão, coerência, sequenciação, informatividade; obedecer as regras de 

concordância, regência, flexão de nomes e verbos, colocação de pronomes 

oblíquos, grafia de palavras (acentuação, emprego de maiúsculas e minúsculas), 

translineação.  
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 A competência 2 relaciona-se aos seguintes aspectos: elaborar um texto 

defendendo uma posição, uma tese; evitar ficar preso às ideias dos textos 

motivadores ou copiá-los; desenvolver a progressão textual; desenvolver um tópico 

frasal em cada parágrafo; apresentar coerência entre a introdução e a conclusão; 

utilizar informações de várias áreas do conhecimento; evitar fugir ao tema. 

 A competência 3 trata da inteligibilidade do texto, dependendo dos seguintes 

fatores: relação de sentido entre as partes do texto; precisão vocabular; progressão 

temática; adequação entre o conteúdo do texto e o mundo real.  

 A competência 4 refere-se ao encadeamento textual garantido pela coesão 

textual: articulação entre os parágrafos com conjunções, advérbios e locuções 

adverbiais; estruturação dos períodos por duas ou mais orações expressando as 

ideias de causa-consequência, contradição, temporalidade, comparação, conclusão; 

uso da referenciação por meio de pronomes, advérbios, artigos ou vocábulos de 

base lexical. Nesse sentido, devem ser evitadas, dentre outras coisas, frases 

fragmentadas que comprometam a estrutura lógico-gramatical, e frases com apenas 

oração subordinada, sem oração principal (INEP, 2013, p. 21). 

A competência 5 avalia os níveis das propostas de intervenção, exigindo 

propostas mais concretas, específicas, considerando: a) presença de proposta x 

ausência de proposta; e b) proposta com detalhamento dos meios para sua 

realização x proposta sem o detalhamento dos meios para sua realização (INEP, 

2013, p.22). 

 As cinco competências descritas nos parágrafos anteriores têm papel 

fundamental para o processo de ensino- aprendizagem da escrita, que articulam 

competências de ordem linguística, discursiva, semântica, pois o texto é entendido 

como unidade de sentido na qual se relacionam todos esses aspectos que formam a 

sua textualidade. 

 Assim, mais uma vez, somos levados a contestar o ensino de LP e coleções 

didáticas que separam os conteúdos de gramática dos conteúdos de redação. 

Atividades de mera identificação de advérbios ou classificação de orações não 

conduzem os aprendizes ao desenvolvimento da habilidade de fazer uso deles 

quando escrevem. 
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Também consideramos importante sinalizar que, no nosso entendimento, há 

um conflito entre os programas mencionados. Enquanto OCEM e PNLD defendem a 

necessidade do trabalho com a diversidade de gêneros, o ENEM indica o tipo 

dissertativo com único modelo a ser cobrado no exame. Isso, muito provavelmente, 

faz com que alunos, professores e LDs do Ensino Médio foquem seu trabalho, 

sobretudo no 3º ano, no tipo dissertativo. Na verdade, o ENEM forjou um gênero: a 

redação do ENEM.   

 No decorrer de nossas análises, reafirmamos a necessidade de primar pelo 

ensino sistemático de produção textual escrita. Nessa seção não foi diferente. As 

leituras e análises que processamos, seja do PNLD, das OCEM ou do ENEM, nos 

mostraram que todos esses programas defendem o trabalho com a produção textual 

por um viés interacionista.  

No próximo capítulo, tecemos algumas considerações acerca do ensino de 

língua como interação, e do trabalho sistemático com os textos a partir dos gêneros, 

na perspectiva da sequência didática.  
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2. PRODUÇÃO TEXTUAL ESCRITA: TEORIAS E PROPOSTAS 

 

2.1 A produção textual na escola: A Redação e a Produção de Textos 

  

Muitos estudos sobre o ensino de produção escrita na escola revelam que a 

tradição escolar de avaliação de textos, na maioria das vezes, encontra-se 

fundamentada em critérios de base ortográfica e de língua padrão. Essa prática tem 

como consequência a promoção de alunos com base na capacidade de escrever 

redações gramaticalmente corretas e não, necessariamente, pela competência em 

produzir textos coesos e coerentes.  

 O trabalho com o ensino de língua materna é orientado, ainda que muitos 

professores ignorem isso, pelas crenças e concepções de língua que frequentam a 

escola. Vamos relacionar as vertentes de ensino da LP a essas crenças e 

concepções. 

 A primeira vertente foi chamada de “ensino prescritivo”, vigente até os anos 

1960. Está ligada à concepção de linguagem “como expressão do pensamento” e à 

visão da gramática como manual de regras a serem seguidas. Essa vertente 

constitui o que conhecemos como ensino tradicional, no qual as regras gramaticais 

compõem as normas do bem falar e do bem escrever (TRAVAGLIA, 1998).  

 O ensino prescritivo utiliza práticas para ensinar aos alunos os padrões 

linguísticos socialmente prestigiados, objetivando evitar que o aluno cometa "erros" 

de linguagem. Isso porque valoriza os conceitos de certo e errado, o que pode dar 

margem ao preconceito linguístico, que identifica como inferiores algumas variantes 

de uso da língua. Em sala de aula, a consequência dessa visão é a valorização do 

ensino de regras gramaticais devido à crença de que a transmissão das regras e da 

estrutura da língua padrão irá conferir ao aprendiz um eficiente desempenho 

linguístico. Em tese, esse ensino está ultrapassado, já que não atende ao propósito 

de formar cidadãos capazes de utilizar a língua de maneira adequada e coerente 

com situações de produção específicas. Na prática cotidiana das aulas de língua 

materna, entretanto, esse tipo de ensino ainda predomina tanto nas aulas de LP 

quanto de Produção textual, ou melhor, Redação.  
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 A segunda vertente concebe a linguagem como “instrumento de 

comunicação”. Baseia-se nos estudos de Saussure e de Chomsky. A língua é, pois, 

um código que combina signos para a transmissão de uma mensagem de acordo 

com regras pré-estabelecidas. A gramática serve para descrever os fatos da língua. 

O ensino nessa vertente é chamado de “ensino descritivo” e objetiva mostrar o 

funcionamento interno da língua, por isso desconsidera os interlocutores e a 

situação de interação (TRAVAGLIA, 1998).  

 O ensino descritivo apenas descreve a estrutura e o funcionamento de uma 

língua, levando o aluno a conhecer os mecanismos que já domina 

inconscientemente, ou seja, ao analisar os dados linguísticos são inferidas as regras 

que compõem a língua tal qual é utilizada pelos falantes. É uma concepção que 

busca explicar como a língua de fato é, a partir de dados concretos, e não como 

deveria ser. Por não aplicar um juízo de valor em relação à variação linguística ou à 

camada social dos falantes, o ensino descritivo não alimenta a questão do 

preconceito linguístico, somente tenta explicar em que perspectiva as variações 

ocorrem e em que circunstância são utilizadas.  

 A terceira tendência surge como uma tentativa de superar as limitações das 

tendências anteriores. Uma mudança determinante é a inclusão dos interlocutores e 

da situação de interação. A linguagem passa, pois, a ser concebida como processo 

de interação. Daqui resulta a abordagem denominada “ensino produtivo” que visa a 

habilitar o aprendiz a fazer uso da língua de maneira mais eficaz por meio da 

adequação dos recursos linguísticos disponíveis para situações específicas de 

interação (TRAVAGLIA, 1998).  

Tal ensino objetiva o desenvolvimento de novas habilidades, partindo do 

princípio do desenvolvimento da capacidade comunicativa, saber produzir e 

compreender textos nas diferentes situações de comunicação. Nessa direção, o 

ensino prevê a utilização de regras e vocabulários com fins de adequação ao seu 

propósito. Assim, a variedade linguística deve ser entendida como uma das formas 

de se usar a linguagem e que em situações específicas deve-se optar pela variante 

que melhor servir ao propósito comunicativo.  

Essas vertentes foram desenvolvidas e assimiladas pelas escolas e, embora 

muito se discuta sobre essas práticas, os estudos na área do ensino de LP 
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defendem do ensino produtivo, da linguagem como forma de interação, já que ele 

teria mais a contribuir com o aperfeiçoamento do aluno que se pretende formar. Os 

documentos oficiais atestam isso ao primar pelo ensino numa perspectiva da língua 

enquanto interação. 

Porém, a realidade das aulas, seja de LP ou de produção de texto, é de um 

ensino que prioriza as regras em detrimento dos usos. Evidência maior dessa 

afirmação encontra-se no fato de que o ensino de língua materna está subdividido 

nos currículos escolares em disciplinas distintas no Ensino Médio: Língua 

Portuguesa e Redação.  Na primeira, ensinam-se as regras gramaticais, a partir de 

exercícios com base em frases soltas ou exercícios de estudo de textos focado na 

apropriação e no reconhecimento de regras e nomenclaturas. Outra evidência é que, 

embora o objetivo declarado seja ensinar a escrever, isso se dá com base em textos 

vazios de significação para o aprendiz. São as chamadas redações escolares, 

produzidas com o propósito de o professor avaliar a aplicação de regras gramaticais. 

Quando dizemos que esses textos são vazios de significação é porque são 

produções que desconsideram as etapas de produção, bem como o contexto, a 

finalidade de acordo com a situação comunicativa. Por fim, o retorno, para o aluno, é 

uma correção no nível ortográfico e sintático (às vezes), sem a preocupação com a 

revisão e a reescrita orientadas, etapas essenciais do processo. 

  Atualmente, ainda que muitos professores tenham optado pela denominação 

“Produção de texto” no lugar de “Redação” (mudança também percebida nas 

matrizes curriculares), os pressupostos do ensino da escrita foram mantidos. 

Segundo Geraldi (1997), a diferença entre esses dois pressupostos reside, 

principalmente, no fato de que, na redação, os textos são produzidos para a escola 

e, na Produção de texto, os textos são produzidos na escola.  

 A Redação encontra-se, assim, associada ao exercício escolar da escrita. 

Segundo Guedes (2009, p. 89) “o uso do termo redação intensificou-se a partir do 

desenvolvimento dos anos 1950”, momento em que a teoria mais influente sobre o 

ensino de língua sustentava que a linguagem é “um meio de comunicação, um 

código pelo qual o emissor cifra sua mensagem, que será decifrada pelo receptor, 

caso não haja ruídos no canal de comunicação por meio do qual é transmitida” 

(GUEDES, 2009, p.89).  
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 Ainda segundo Guedes (2009), no ensino na perspectiva da redação, a 

escrita é direcionada para a escola ou para o professor no intuito de aquisição de um 

retorno: a nota. Assim, desconsidera-se a interação, fator inerente à língua, seja na 

modalidade falada seja na escrita. Assim é que o ensino centrado em lista de 

conteúdos e regras prescritas pelas gramáticas normativas acabou levando os 

alunos a entender a língua escrita como um conjunto de formas dissociadas, sem 

nenhum vínculo com seu uso na vida cotidiana. Os textos produzidos pelos alunos 

na escola representam o que Guedes chama de um “falso diálogo privado com o 

professor”. Não conseguindo perceber a serventia para o que escreve, a não ser a 

nota, os aprendizes seguem em sua vida escolar produzindo textos sem nenhum 

traço que lhe imprima uma função social. O pior de tudo, com diversas produções 

durante o ano letivo, eles continuam a repetir os mesmos erros porque não há um 

momento destinado a sanar os problemas detectados (quando detectados) em suas 

produções. Isso ocorre porque 

 

O professor não dialoga com o texto; apenas o avalia a partir de critérios 
alheios – quase sempre exclusivamente formais para o dissertativo e 
invariavelmente comparativos para o criativo –, critérios que dificilmente 
consegue tornar claros e precisos para os alunos (porque quase sempre 
permanecem vagos e obscuros para o próprio professor) (GUEDES, 2009, 
p.51) 

 

 As palavras de Guedes nos fazem concluir que, apesar das mudanças nas 

teorias e perspectivas que norteiam o ensino de produção escrita, as práticas 

hegemônicas ainda são as tradicionais.  

 No ensino na perspectiva da produção textual, a escrita constitui um processo 

no qual a interação deve se estabelecer concretizando os discursos dos aprendizes. 

Eles devem estar cientes das diversas situações de uso às quais a língua escrita 

pode estar interligada. De acordo com Guedes (2009, p. 90), a produção de texto 

objetiva “produzir, transformar, mudar, mediante a ação humana, o estado da 

natureza com vistas a um interesse humano”. Qualquer produção de texto, do tipo 

ou gênero, não se dá no vazio. Existem elementos que condicionam o uso que 

fazemos da língua. A existência de diversos gêneros de textos e as mudanças que 

eles sofrem, no decorrer do tempo, não são aleatórias. Isso ocorre porque os 

gêneros textuais estão diretamente atrelados ao uso da linguagem em diferentes 
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situações, dessa forma, eles se modificam constantemente em função de 

necessidades específicas.  

 Textos são produzidos tendo em vista algum objetivo ou finalidade, 

considerando um possível contexto de produção e circulação e direcionado a 

interlocutores determinados. Por isso, a produção de texto deve ser objeto de 

planejamento. Inicialmente, por parte do professor, quem considerará todo o 

percurso para se chegar ao texto definitivo e partir disso, e por parte do aluno, 

direcionado pelo processo que fora detalhadamente proposto pelo professor, ou 

seja, sua metodologia. Essas ações podem viabilizar a execução do processo de 

produção desde o gênero a ser trabalhado até a versão final produzida pelos alunos.  

 Nesse sentido, a metodologia e a avaliação devem caminhar juntas porque 

uma depende da outra. É por meio da metodologia que o processo avaliativo será 

pensado, visando a garantir direções para se vencerem as dificuldades encontradas 

nas práticas de escrita e reescrita. A avaliação dos textos dos alunos deve ser 

objetiva, planejada passo a passo desde o momento em que a proposta é 

apresentada, a partir de critérios claros e previamente estabelecidos, tendo como 

base uma situação específica, ou seja, o gênero textual, o público alvo, o suposto 

meio de circulação, o objetivo do texto.  

 O ensino de redação ou de produção de texto na escola deve preparar o 

aluno para se posicionar frente aos desafios que surgem em sua vida na sociedade. 

A negação do desenvolvimento da habilidade de “escrever bem”, firmada pelo 

ensino descontextualizado de produção de textos, já dificulta em muito essa 

possibilidade, uma vez que se comunicar bem por escrito é uma habilidade das mais 

importantes na sociedade moderna, e bastante cobrada quando falamos em 

conquistar um bom emprego, passar em um vestibular, ou ser aprovado em um 

concurso etc. Para isso, torna-se imprescindível que o aluno aprenda que todo texto 

tem uma estrutura que lhe é própria por apresentar um dado propósito. Também é 

preciso que o aluno entenda que a língua dispõe de inúmeros recursos, adequados 

às finalidades dos gêneros. Não se trata de conceitos e modelos a serem seguidos, 

mas sim de formas padrões que podem e devem ser transformadas para que o texto 

atenda aos propósitos comunicativos predefinidos. 
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 Para termos uma visão geral e mais ampla de como o ensino de produção 

textual foi evoluindo com o passar do tempo, descreveremos as abordagens 

metodológicas no ensino da escrita, a fim de apontarmos com qual dessas 

abordagens o trabalho com a produção de textos mais se identifica na coleção 

Novas Palavras. 

 

2.2 Breve histórico das abordagens metodológicas no ensino da escrita 

 

 Ao longo da história da disciplina de Língua Portuguesa, diferentes 

abordagens no ensino/aprendizagem de produção escrita podem ser identificadas. 

Dos anos 60 até a atualidade, algumas concepções teóricas alteraram 

significativamente os procedimentos metodológicos de ensino da escrita, na busca 

da superação dos problemas diagnosticados nos textos dos alunos.  

Esses problemas têm persistido e diversos fatores têm contribuído para isso, 

como o ensino pautado no molde prescritivo e centrado no ensino de regras 

(flagrados ainda hoje no cotidiano escolar), a formação deficiente dos professores, a 

adoção de manuais didáticos de base prescritiva. Com isso, nota-se na prática 

docente, do fundamental, médio e mesmo superior, a adoção de algumas crenças e 

ações que constituíram abordagens metodológicas de ensino da escrita de décadas 

atrás. Segundo Bonini (2002), estes são alguns dos elementos que apontam para 

um continuísmo: 

 

a) A noção de dom como a explicação central para o aluno que se 
desenvolve bem na disciplina; 

b) o texto literário como o modelo padrão (muitas vezes, porque, em uma 
metodologia predominantemente prescritivista, é a única forma de 
conferir ao texto do aluno algum valor enunciativo); 

c) a técnica do desenvolvimento de temas como a principal base do 
trabalho didático; 

d) a ideia de que o aluno deve ser guiado e não incitado, incentivado, ao 
aprendizado; 

e) a avaliação centrada em correção gramatical, muito embora se trabalhe 
geralmente com a concepção de texto; 

f) a utilização de mecanismos textuais na forma de regras ou rotinas pré-
dadas. (BONINI, 2002, p. 26-27) 
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Muitas dessas crenças e ações perpetuam-se no contexto de ensino da 

escrita, apesar de muitas concepções teóricas terem sido elaboradas. Em meio a 

essas teorias, foram se configurando abordagens metodológicas para o ensino da 

escrita: cada uma que surgia buscava resolver os problemas e as lacunas 

encontradas na abordagem precedente. Segundo Bonini (2002), três merecem 

destaque: a retórico-lógica, a textual-comunicativa e a textual-psicolinguística. 

Passemos então a um breve resumo de cada uma dessas abordagens. 

 

Abordagem retórico-lógica 

 

 Essa abordagem concebe a escrita como organização do pensamento. As 

bases do ensino estão pautadas nos moldes tradicionais e apresenta um currículo 

edificado nos clássicos e na gramática tradicional. Isso porque objetiva garantir o 

acesso a um modelo universal, ao ensino da língua padrão conforme descrita nas 

regras das gramáticas. O ensino da escrita herda a visão de que os modelos de boa 

escrita são os textos clássicos que compõem o cânone da boa literatura, legítimos 

representantes do correto uso da gramática normativa, o que faz com que o dom 

seja propriedade essencial, determinante na capacidade de expressão textual. Com 

isso, a arte do bem escrever, para aqueles que não possuem o dom, é transmissível 

pelo ensino da língua padrão e consequente uso correto das regras gramaticais. O 

desenvolvimento da escrita é visto como resultante da imitação de modelos do bem 

escrever, representados pelos gramáticos e pelos autores clássicos. 

 Nessa concepção, a produção textual é vista como independente das práticas 

sociais e está isenta de qualquer aspecto comunicativo, sendo historicamente 

invariável. Tem por finalidade o treino de estruturas, sem nenhum vínculo aparente 

com a situação comunicativa, seu contexto de produção, o sujeito escritor, o papel 

social e/ou discursivo do texto. As técnicas de ensino priorizam a apropriação dos 

esquemas básicos das tipologias narração, descrição e dissertação. 

Para conduzir os alunos à aprendizagem da escrita, a escola assume a 

imitação dirigida, isto é, proporciona aos alunos o acesso a modelos de escrita 

através de textos apresentados numa progressão linear, com ênfase na imitação por 

meio de exercícios de cópia e reprodução, de exemplos a partir de temas, 
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continuação de frases ou de introdução, que são reproduzidos, ainda hoje, em 

diversos manuais escolares. Ao corrigir, o professor considera sobretudo o uso de 

recursos lexicais e gramaticais. A correção é apenas avaliativa, visa ao produto, uma 

vez que o professor não orienta o processo de escrita. 

 Bonini (2002) elabora um quadro com o objetivo central, as etapas e as 

técnicas acessórias que compõem a abordagem retórico-lógica.  

 

 OBJETIVO CENTRAL ETAPAS TÉCNICAS ACESSÓRIAS 

Desenvolver esquemas 
de raciocínio 

0) TEMA 
1) levantar ideias; 
2) aplicar esquema textual; 
3) elaborar rascunho; 
4) corrigir o texto; 
5) passar a limpo; 
6) correção pelo professor. 

* desenvolvimento de temas; 
* continuação a partir de introdução ou 
   conclusão dadas; 
* desenvolvimento de roteiro; 
* desenvolvimento a partir de figuras; 
* desenvolvimento a partir de um 
   esquema de itens; 
* desenvolvimento a partir de um  
   esquema textual; 
* transformação de prosa para verso; 
* desenvolvimento em focos narrativos 
   diversos. 

Componentes da abordagem retórico-lógica (Bonini, 2002, p. 30) 

 

Ao realizar um estudo dos materiais didáticos para o ensino da escrita, Barros 

(2012) identificou outras técnicas acessórias da abordagem retórico-lógica: 

 
(...) desenvolvimento de mecanismos de articulação de vocábulos na 
oração; desenvolvimento de mecanismos de articulação das orações no 
período; trabalho com as formas de ordenação no desenvolvimento do 
parágrafo; redação de parágrafos baseada em modelos; reestruturação de 
parágrafos para confronto; elaboração e re-elaboração de tópicos     
frasais; estabelecimento do objetivo do parágrafo; redação da frase-núcleo 
do parágrafo a partir do objetivo determinado. (Barros, 2012, p. 58-59) 

  

A abordagem retórico-lógica tem suas bases na teoria tradicional da 

gramática, muito influente nos anos 60, mas que continua exercendo forte influência 

no ensino hoje. Nossa análise aponta que as etapas e técnicas dessa abordagem 

são predominantes nas edições da coleção Novas Palavras aprovadas no PNLD 

2006, 2009, 2012 e 2015.  

Vejamos alguns exemplos extraídos da coleção Novas Palavras (Amaral, 

2003) – aprovada no PNLEM 2006. 
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EXEMPLO 15 (AMARAL, 2003, p. 518) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Desenvolvimento a partir de esquema de itens (Exemplo15) 

 

No Exemplo 15, as etapas estão aparentes: a indicação do tema e o 

levantamento de ideias se dá a partir do conjunto de motes para escolha; a 

aplicação do esquema textual se dá pela transformação em redação mais longa; a 

elaboração do rascunho e a correção do texto se dá pela continuação dos motes e 

escolha do que “achar mais bonito”; “passar a limpo” está relacionado à redação a 

partir das frases elaboradas; a correção do professor, caso aconteça, incidirá sobre 

o produto. Não há indicação para que o professor oriente o processo de escrita. 

 

EXEMPLO 16 (AMARAL, 2003, p. 525) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 30 – Desenvolvimento de temas (Exemplo16) 
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As etapas encontradas no exemplo anterior também podem ser encontradas 

nos tópicos da proposta dessa atividade. Provavelmente, haverá correção por parte 

do professor, como é de praxe, porém a atividade possui caráter livre, com 

pouquíssima (ou nenhuma) orientação. O mesmo acontece com a atividade a seguir. 

 

EXEMPLO 17 (AMARAL, 2003, p. 562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Desenvolvimento em focos narrativos (Exemplo17) 

  

Os exemplos apresentados são ilustrativos de algumas das técnicas da 

abordagem retórico-lógica, as quais podem ser evidenciadas na maioria das 

atividades da coleção.  

 Outro aspecto evidente nos exemplos 15, 16 e 17 é a descontextualização 

das propostas: a situação de comunicação, o objetivo dos textos e os interlocutores 

são apagados. Além disso, elas priorizam as tipologias clássicas – Narração, 

Descrição e Dissertação, sem qualquer referência aos gêneros.  
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 A edição posterior, Novas Palavras (AMARAL, 2005 a, b, c) – PNLEM 2009 –, 

também se enquadra no predomínio da abordagem retórico-lógica. Como já 

assinalamos, essa “nova” edição apresenta poucas mudanças com relação à 

coleção anterior. Os quatro exemplos reproduzidos anteriormente (da edição 2003) 

estão na edição 2005. Para demostrarmos nossa afirmação, apresentamos outros 

exemplos com a mesma configuração. 

 

EXEMPLO 18 (AMARAL, 2005b, p. 248) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Produção a partir de introdução e conclusão (Exemplo18) 

 

Esse exemplo enquadra-se em uma das técnicas do método, e embora as 

etapas – levantar ideias, aplicar esquema textual, elaborar rascunho, corrigir o texto, 

passar a limpo, correção pelo professor – não estejam explicitadas, elas podem ser 

inferidas pela forma como a atividade é apresentada. A descontextualização é outra 

marca. Vejamos mais exemplos. 
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EXEMPLO 19  (AMARAL, 2005b, p. 248) 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Desenvolvimento de roteiro (Exemplo19) 

 

 Os exemplos 18 e 19 foram reproduzidos por serem atividades “novas” da 

edição 2005. No entanto, elas seguem a mesma concepção das questões da edição 

de 2003. Vale destacar, mais uma vez, que, na maioria das atividades, predomina o 

trabalho com as tipologias clássicas.  

 A coleção Novas Palavras (2010 a, b, c) – aprovada no PNLD 2012 – também 

apresenta muitas atividades semelhantes às das duas edições anteriores. No 

entanto, algumas mudanças podem ser percebidas logo a princípio, como o fato de 

algumas propostas partirem dos gêneros textuais, embora a maioria ainda estejam 

pautadas nos tipos textuais. É preciso dizer que, apesar disso, tanto as etapas 

quanto as técnicas da abordagem retórico-lógica ainda podem ser flagradas na 

maioria das atividades. Exemplificaremos com algumas questões novas, que não 

constavam nas coleções anteriores, a fim de validarmos o que acabamos de afirmar. 

 

EXEMPLO 20 (AMARAL, 2010a, p. 478) 
 

 

 

Figura 34 – Desenvolvimento de tema (Exempo20) 
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EXEMPLO 21 (AMARAL, 2010b, p. 424) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 – Produção a partir de figuras (Exemplo21) 

 

Os exemplos 20 e 21, como dissemos, são propostas novas, pois aparecem 

na edição de 2010. Entretanto, a concepção de ensino-aprendizagem da escrita 

persiste. As propostas são descontextualizadas, os tipos textuais continuam sendo o 

foco e as técnicas e etapas são as da abordagem retórico-lógica.  

Agora, vamos a um exemplo de proposta cujo ponto de partida é o gênero 

textual. Essa questão é nova na coleção e considera um gênero específico: roteiro 

de apresentação pessoal. As instruções são suficientes para a escrita, dada a 

simplicidade das ações linguísticas a serem realizadas. 
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EXEMPLO 22 (AMARAL, 2012a, p. 399) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 – Produção de gênero de texto (Exemplo22) 

 

Agora, vamos a um exemplo extraído da edição mais recente da coleção 

Novas Palavras, aprovada pelo PNLD 2015. 

 

EXEMPLO 23 (AMARAL, 2013b, p. 366) 

 

 

 

 

Figura 37 – Desenvolvimento de tema em foco narrativo (Exemplo23) 
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 Trata-se de uma atividade “nova”, que não constava nas edições anteriores, 

no entanto, configura-se dentro do método retórico-lógico, repetindo as mesmas 

instruções de propostas extraídas de edições anteriores.  

Acreditamos que os exemplos reproduzidos das várias edições da coleção 

analisada deixam claro que ela se enquadra, do ponto de vista teórico-metodológico, 

na abordagem retórico-lógica: as propostas têm como base a reprodução, a 

descontextualização, a concepção de linguagem como sistema abstrato e imanente 

e a consequente preocupação com a correção de normas lexicais, gramaticais e 

composicionais do texto. Essas são evidências de que a coleção se mostra 

inadequada, segundo os parâmetros descritos nos próprios documentos oficiais, ao 

ensino da produção textual como processo.  

Ao tomar o tipo textual como modelo a ser ensinado, o foco dessa abordagem 

recai sobre a apropriação de esquemas básicos de textos, em detrimento dos 

aspectos discursivos, como sustenta Barros (2012) e com quem concordamos. Não 

queremos com isso defender que os aspectos da abordagem retórico-lógica não são 

importantes, já que a gramática é um dos componentes da língua, mas que não são, 

por si só, suficientes. Conforme Barros (2012, p. 65), “a inserção de técnicas 

próprias dessa abordagem como procedimentos pertinentes ao ensino da produção 

de textos” deve ser defendida, pois podem ser “úteis na aplicação da sequência 

didática proposta por Schneuwly e Dolz (...) no componente dos módulos, parte da 

sequência didática em que, de fato, são desenvolvidas as atividades de ensino”. Na 

proposta de ensino desses estudiosos, o ensino da produção de texto deve ser 

sistematizado e priorizado enquanto processo.  

 

 

Abordagem textual-comunicativa 

 

 Os fundamentos dessa abordagem são semelhantes aos da abordagem 

retórico-lógica: o texto literário continua servindo de modelo ideal, ou seja, o 

desenvolvimento da escrita é resultante da imitação de modelos do bem escrever, 

dos gramáticos e dos autores consagrados; os objetos de ensino fundam-se, 

predominantemente, na tipologia textual tradicional. Porém, há mudanças 
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importantes: o dom deixa de ser fator central e o produtor de texto, agora, precisa 

desenvolver capacidades textuais com fins comunicativos. 

 Essa abordagem busca explicar os processos de produção e também de 

leitura de textos por meio de teorias oriundas da Linguística do Texto. O texto é 

conceituado como unidade de significação global. Nessa perspectiva, os 

mecanismos que constituem o texto ganham ênfase e, para a sua apropriação, é 

necessário desenvolver conhecimentos metalinguísticos a respeito deles, dentre os 

quais a coesão e a coerência aparecem como os principais.  

Com o foco na metalinguagem, são elaboradas técnicas que estimulam o 

aluno a identificar elementos textuais e a completar esquemas com articuladores 

textuais. Embora as etapas de desenvolvimento da redação sejam muito parecidas 

com as da abordagem anterior, essa abordagem considera a comunicação e 

objetiva despertar no aprendiz a consciência de seu papel de comunicador (Bonini, 

2002), o que é um acréscimo importante. A seguir, apresentamos o quadro da 

abordagem textual-comunicativa, proposto por Bonini (2002). 

 

OBJETIVO 
CENTRAL 

ETAPAS TÉCNICAS 

Desenvolver 
conhecimento 
metalinguístico por 
cotextualização  

1) Definição do tema; 
2) Levantamento de ideias; 
3) Aplicação de esquema textual; 
4) Elaboração de rascunho; 
5) Correção; 
6) “Passar a limpo”; 
7) Identificação de problemas 
    pelo professor; 
8) reescrita do texto. 

a) Identificação de elementos textuais; 
b) Complementação de um esquema com 

articuladores textuais dados;  
c) Desenvolvimento de temas; 
d) Continuação a partir de introdução; 
e) Desenvolvimento a partir de um 
    esquema de itens; 
f) Escrita em registros diferentes; 
g) Desenvolvimento a partir de um 
    esquema textual; 
h) Desenvolvimento em focos 
    narrativos diversos. 

Componentes da abordagem textual-comunicativa (Bonini, 2002, p. 31) 

  

Devido a semelhanças entre essa abordagem e sua precedente, muitas das 

atividades das coleções analisadas podem ser relacionadas à abordagem textual-

comunicativa. As técnicas e as etapas se repetem com apenas uma alteração: o fato 

de o professor ter contato com a produção do aluno antes da redação final, o que 

não percebemos nas atividades das quatro edições da coleção Novas Palavras.  

Existem raras indicações de refacção do texto, caso o aluno julgue necessário a 
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partir da releitura. Em suma, as etapas que caracterizam esse método e o 

distinguem do outro não estão contempladas nas atividades da coleção.  

 

Abordagem textual-psicolinguística 

 

 Nessa abordagem, a leitura e a escrita são consideradas processos 

psicolinguísticos complementares. Ela apresenta como objetivo central desenvolver 

capacidades de escrita a partir do processo, com uma amostragem passo a passo 

para a realização da tarefa. As técnicas de ensino são pensadas a partir de 

estratégias, que devem priorizar o planejamento e a revisão textual, momentos 

ideais para a intervenção didática.  

Dahlet (apud Barros, 2012, pp. 72-3) propõe o ensino/aprendizagem do texto 

escrito a partir do encadeamento de operações psicolinguísticas e de elaboração 

didática, sintetizado como segue: 

 

 (1) processos de operação de produção da escrita – (a) a planificação, cujo 
objetivo é poder articular, no plano da escrita, o conhecimento, a situação e 
a forma, (b) a textualização, que busca selecionar escolhas de designações 
e escolhas de construções sintáticas por meio de operações enunciativas, e 
(c) a revisão, etapa na qual se retorna criticamente ao texto; (2) 
programação didática: (a) a verbalização de condutas, isto é, “uma 
descrição de atividades ordenadas no tempo que o sujeito assume ao 
realizar uma tarefa”, (b) o levantamento das dificuldades de redação a partir 
do grau de planificação e de textualização, (c) a elaboração de 
procedimentos facilitadores, buscando conciliar “a diversificação da escrita 
com a atividade interna de um sujeito, construindo interações com outrem”. 
(BARROS, 2012, pp.72-73) 
 

 

 Os aspectos interacionais agora são postos em evidência, havendo a 

preocupação com os interlocutores. O texto é visto como um processo realizado por 

etapas, a partir das quais habilidades são adquiridas. Abandona-se a concepção de 

ensino meramente com vistas a um produto. Há, no entanto, uma ressalva no que se 

refere à questão produto/processo: o fato de que apenas os processos 

psicolinguísticos são insuficientes para formar um bom escritor, sendo necessária a 

interação entre ambos (Bonini, 2002).  O ensino do texto não mais esbarra nos 

recursos lexicais do sistema intratextual, a preocupação recai na produção enquanto 
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processo psicológico e social, com predominância daquele sobre esse, que 

acontece de forma superficial. A avaliação também assume uma perspectiva 

processual. Vejamos o quadro desse método, concebido por Bonini: 

 

OBJETIVO CENTRAL ETAPAS TÉCNICAS ACESSÓRIAS 

Desenvolver capacidades 
através de processos e 
estratégias, tornando-os 
conhecimentos 
automáticos ou 
conscientes. 

0) TAREFA 
1) planejar a tarefa; 
2) textualizar; 
3) revisar; 
4) reescrever; 
5) redigir o texto final; 

* organização tópica; 
* ordenação de fragmentos textuais; 
* revisão colaborativa; 
* revisão individual; 
* revisão com feedback do professor. 

Componentes da abordagem textual-psicolinguística (Bonini, 2002, p. 32) 

  

Como uma das finalidades da psicolinguística é desvendar como acontecem a 

produção e a recepção de textos, ela não ensina propriamente a escrever ou a ler. 

Mesmo assim, essa abordagem contribuiu significativamente para o debate sobre o 

ensino de produção textual por evidenciar os aspectos interacionais ao favorecer a 

organização da tarefa; por considerar que a construção de um texto é feita em 

etapas que podem ser executadas a partir de habilidades adquiridas; e por assumir 

a avaliação processual. Por isso, os resultados alcançados por seus estudos devem 

ser considerados em sala de aula, “podendo compor processos de intervenção no 

percurso de desenvolvimento de habilidades pelo aluno, como as estratégias 

cognitivas de leitura e escrita, bem como as de meta-cognição relacionadas a esses 

processos” (Barros, 2012, p. 83).  

 As questões pertinentes à abordagem textual-psicolinguística como a 

avaliação do processo, as etapas de execução do texto, o desenvolvimento de 

habilidades do aluno, a intervenção prevista nesse percurso, as estratégias 

cognitivas envolvidas na escrita, não são consideradas nas propostas de atividades 

de produção da coleção tomada como objeto de nossa análise. Como já vimos, o 

processo não é levado em conta. As propostas visam tão somente ao produto final, 

sem vínculo com a situação de produção ou o processo percorrido para a 

construção do texto. Em outras palavras, na coleção Novas Palavras, não são  

priorizados o planejamento e/ou a revisão textual; não há a preocupação com os 

interlocutores, por isso os aspectos interacionais são desconsiderados ou aparecem 
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muito superficialmente sem um trabalho sistemático que almeje a compreensão das 

implicações dos diferentes interlocutores para a produção de um texto. 

 

 

Abordagem interacionista 

 

 De acordo com essa abordagem, a produção textual deve acontecer em um 

ambiente propício à interação, no qual o aluno constitua-se em um produtor de 

sentido, por meio de uma ação de linguagem. A linguagem aqui é vista em sua 

função mediadora entre os interlocutores e seus objetivos enunciativos.  

  Na abordagem interacionista, dois grupos surgem para apontar soluções 

para o ensino de produção textual escrita: os analistas de gênero (etnolinguistas e 

Analistas do Discurso de viés anglo-saxônico) e os enunciativistas (Analistas do 

Discurso de viés francês). No Brasil, temos a predominância da orientação texto- 

enunciativa, que mostra sua influência, sobretudo, na formulação dos documentos 

oficiais. A orientação teórico-metodológica tem sido marcada por três trabalhos 

especialmente: os de Geraldi (1991, 1995), os de Bronckart (1997) e Schneuwly e 

Dolz (2004).  

 Essa proposta centra-se na produção textual dos alunos a partir das quais 

são elaborados projetos didáticos pelo professor. Dessa forma, o professor tem 

papel fundamental no ensino de produção textual escrita, em primeiro lugar porque o 

ensino da escrita requer maior intervenção por parte dele e, em segundo lugar, 

porque a aprendizagem da escrita demanda sempre intervenção sistematizada e 

planejada, desenvolvida por uma didática específica. 

 Os pontos centrais dessa abordagem são: o estabelecimento de uma situação 

autêntica de interação, isto é, os gêneros de circulação social trazidos para a sala de 

aula devem ser adequados à situação de ensino de sua composição e 

especificidades discursivas inerentes às condições de produção, levando em 

consideração os diferentes conhecimentos e habilidades requeridas para a recepção 

e produção dos diferentes gêneros; a execução da ação de linguagem, por parte do 

aluno e a avaliação dos feedbacks do interlocutor direto do texto e do professor.  

avaliação deve ser feita frente aos avanços demonstrados na produção do aluno.  
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 Vejamos o quadro de Bonini com os componentes dessa abordagem: 

 

OBJETIVO CENTRAL ETAPAS TÉCNICAS ACESSÓRIAS 

Reprodução de jogos 
cênicos. 

0) SITUAÇÃO DE 
INTERAÇÃO 
1) pesquisar e buscar auxílio 
técnico; 
2) desenvolver ação de 
linguagem; 
3) avaliar feedback da 
audiência; 
4) reescrever. 

* desenvolvimento de atividades ligadas 
a    um projeto didático proposto pelo  
   professor; 
* desenvolvimento de procedimentos de  
   pesquisa; 
* desenvolvimento da análise linguística 
a partir da própria produção. 

Componentes da abordagem interacionista (Bonini, 2002, p. 35) 

 

Essa perspectiva do ensino a partir do gênero apresenta avanços em relação 

à abordagem anterior por tomar o gênero como objeto de ensino, o que significa 

atentar para a realidade do texto em uso. Como podemos depreender das nossas 

análises, a coleção Novas Palavras está longe de adequar-se a essa perspectiva.  

Mesmo com a inserção de gêneros textuais nas duas últimas edições, as propostas 

não atendem às etapas e técnicas da abordagem interacionista.  

Essas abordagens surgiram em épocas distintas. Isso, entretanto, não deve 

significar que as práticas mais antigas tenham sido abandonadas e substituídas por 

sua “sucessora”. Muitas vezes, a mudança de paradigma não vai além do discurso. 

Na sala de aula, a tendência é que etapas e técnicas dessas abordagens coexistam, 

sendo que o ensino de normas e regras da língua tenda a se sobrepor às demais na 

prática pedagógica. Isso sinaliza o distanciamento entre o ensino e os documentos 

que parametrizam o ensino de língua materna.  

Esses documentos sinalizam um ensino de português na perspectiva 

sociointeracionista. Por isso, na sequência, trazemos uma breve reflexão sobre a 

concepção de linguagem de Bronckart, que serve de embasamento para as 

diretrizes de ensino de produção textual. 

  

2.3 O interacionismo sociodiscursivo: assumindo o objeto de ensino 

 

 Nesta seção, temos por objetivo apresentar os pressupostos teóricos 

fundadores do interacionismo sócio-discursivo, postulados por Jean-Paul Bronckart. 
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Também observamos como esses pressupostos influenciaram a elaboração de uma 

nova proposta para o ensino da produção escrita. 

Em seu quadro epistemológico, Bronckart parte do interacionismo social, cujo 

representante principal é Vygotsky. A expressão interacionismo social, segundo 

Bronckart, serve para designar uma posição epistemológica geral de diversas 

correntes tanto da filosofia quanto das ciências humanas. Isso porque essas 

correntes “têm em comum o fato de aderir à tese de que as propriedades específicas 

das condutas humanas são o resultado de um processo histórico de socialização, 

possibilitado especialmente pela emergência e pelo desenvolvimento dos 

instrumentos semióticos” (BRONCKART, 1999, p.21). Essa perspectiva entende as 

condutas humanas como ações situadas, que ganham significado por meio da 

socialização – ações socialmente reconhecidas, pois compartilhadas pelos 

indivíduos por meio da interação – que é historicamente determinada. 

Partindo do interacionismo social de Vygotsky, Bronckart defende uma versão 

mais específica e denomina-a Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), que pode ser 

entendida, portanto, como uma variante e um prolongamento do trabalho de 

Vygotsky. A adesão a uma teoria interacionista-social de cunho psicológico 

possibilita a abordagem do estudo da linguagem em suas dimensões discursivas 

e/ou textuais. Bronckart explica que sua posição epistemológica  

 

é interacionista, no sentido de que rejeita qualquer determinismo exclusivo 
das capacidades próprias do agente (tese que – de fato – é defendida pela 
posição cognitivista), ao mesmo tempo que recusa qualquer determinismo 
exclusivo dos pré-constructos sociodiscursivos [langagières] (tese que aflora 
principalmente em alguns textos de Bakhtin). (Bronckart, 1999, p.338) 
 

 

Depreende-se da passagem acima que a perspectiva sociointeracionista 

bronckartiana traz influência de Bakhtin, para quem a linguagem é efetivada por 

meio de enunciados na interação social. Ambos apresentam pontos convergentes ao 

recusarem as teorias formalistas e subjetivistas, assim como ao tratar da noção de 

gênero e da interação verbal. No entanto, há um distanciamento uma vez que 

Bakhtin se dedica aos aspectos sócio-históricos e às condições de produção dos 

gêneros do discurso em uma perspectiva ideológica, enquanto Bronckart se detém 
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na análise da materialidade discursiva dos gêneros textuais, enquanto objeto de 

ensino, com interesse pela atividade de textualização. 

A problemática central do ISD é a linguagem humana, vista como uma 

“produção interativa associada às atividades sociais, sendo ela o instrumento pelo 

qual os interactantes, intencionalmente, emitem pretensões à validade relativas às 

propriedades do meio em que essa atividade se desenvolve” (Bronckart, 1999, p.34). 

A linguagem é assumida como unidade de análise em consonância com as condutas 

ativas e com o pensamento consciente. O autor sustenta que “a atividade de 

linguagem é, ao mesmo tempo, o lugar e o meio das interações sociais constitutivas 

de qualquer conhecimento humano” (BRONCKART, 2012, p. 338). 

Em entrevista para a ReVEL6, Bronckart afirma que o ISD visa à 

demonstração de que “as práticas de linguagem situadas (os textos-discursos) são 

os instrumentos maiores do desenvolvimento humano, não somente sob o ângulo 

dos conhecimentos e dos saberes, mas, sobretudo, sob o das capacidades de agir e 

da identidade das pessoas” (BRONCKART, 2006, p. 9).  Em sua abordagem, ele 

sustenta que “a emergência das práticas de linguagem ou semióticas se inscrevem 

na continuidade da evolução das espécies, e constitui, ao mesmo tempo, o elemento 

decisivo da ´ruptura humana`: a prática dos signos e dos textos que os organizam 

constituiriam uma forma de materialização dos processos dinâmicos” (BRONCKART, 

2006, p.11). Para Bronckart, por ter como um de seus objetivos o estudo dos efeitos 

das práticas de linguagem sobre o desenvolvimento humano, o Interacionismo 

sociodiscursivo “precisou forjar uma concepção da organização dessas práticas, sob 

a forma de texto e/ou de discursos” (p.12). Por isso a elaboração de um modelo das 

condições de produção de textos e um modelo da arquitetura textual. A originalidade 

da concepção é “a distinção de estatuto e de função entre os ´textos`, os ´gêneros 

de textos` e os ´tipos de discurso`” (BRONCKART, 2006, p.12).  

                                                           
6 A Revista Virtual de Estudos da Linguagem – ReVEL é uma publicação totalmente eletrônica, sem fins 

lucrativos, que visa à divulgação do conhecimento científico acerca dos estudos linguísticos, especialmente do 

Brasil. Idealizada por dois jovens estudantes, a cada edição a ReVEL aborda uma área específica. Atualmente, 

oferece para download gratuito mais de 200 artigos publicados de autores brasileiros e estrangeiros, novos e 

consagrados, além de resenhas e entrevistas com grandes autores convidados. A ReVEL está aberta à recepção 

de artigos inéditos almejando ajudar na divulgação dos estudos da linguagem no Brasil. 
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 As pesquisas realizadas à luz do ISD dedicam-se aos estudos do 

funcionamento dos textos/discursos e seu processo de produção. Na abordagem 

bronckartiana, as noções de texto e de gênero servem de mote para as diversas 

discussões, uma vez que, ao tratar de ações de linguagem ou conduta verbal, de 

condições de produção (sejam internas ou externas), de língua natural, a base é a 

concretização dessas atividades por meio de textos ou espécies de textos.  

 Na perspectiva assumida, os textos são todas as produções de linguagem 

situadas, construídas por meio de recursos (lexicais e sintáticos) que atendem a 

modelos específicos de organização textual. Embora mobilize unidades linguísticas, 

o texto apresenta condições de abertura e acabamento, que fogem à competência 

do linguístico, mas que são determinadas pela situação enunciativa, ou ação de 

linguagem, o que faz do texto uma unidade comunicativa. Essa ação de linguagem 

(ou de produção de um texto) é constituída pelas operações de linguagem. Segundo 

Bronckart (1999),  

 

essas operações não podem ser consideradas como puramente 
cognitivas(...). Já preexistem historicamente no ambiente sociossemiótico e, 
quando o agente se apropriou delas, consistem sempre nessa interface 
dialética entre dimensões histórico-sociais dos gêneros, dimensões 
semânticas das línguas naturais e dimensões sincrônicas das 
representações sobre as situações de ação. (BRONCKART, 1999, p. 110) 

 

 Essas operações vão sendo construídas no curso da história social, e o ser 

humano, durante seu desenvolvimento, apropria-se delas. A ação da linguagem 

pode, pois, ser considerada um conjunto de operações que envolvem a linguagem. 

Sua realização é de responsabilidade do indivíduo particular ou agente, movido e 

orientado por objetivos específicos para responder a uma dada atividade de 

interação social. Uma ação de linguagem “pode ser definida sem fazermos nenhuma 

referência às características linguísticas do texto que vai concretizá-la ou semiotizá-

la” (BRONCKART, 2012, p.99), pois são características que estão estritamente 

vinculadas ao contexto de produção. 

Neste ponto, confirmamos a defesa do trabalho com a linguagem diretamente 

vinculado ao contexto. Segundo a visão interacionista bronckartiana toda e qualquer 

atividade que envolva a língua está atrelada aos objetivos prévios da ação de 

linguagem que visem a atender a uma situação de comunicação específica. Por 
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isso, defendemos desde o início de nossas discussões o trabalho com o ensino de 

produção de textos que contemple os fatores de contextualização. Dessa maneira, 

os aprendizes podem compreender que toda produção tem um objetivo a ser 

atingido e é com base nesse propósito que os diversos textos se originam. 

As reflexões que tomam a língua como objeto de análise desdobram-se em 

direções distintas. De um lado, os estudos orientados pelo sistema da língua 

(perspectiva interna), por outro lado, os estudos da estrutura e do funcionamento 

dos diversos textos em uso (perspectiva externa ou contextual). A maioria das 

abordagens contemporâneas opta pela perspectiva externa, ou seja, centra-se na 

análise da organização e do funcionamento dos textos. Esses estudos adotam “uma 

perspectiva metodológica externa ou contextual, considerando as relações de 

interdependência entre características das situações de produção e características 

dos textos e, às vezes, o efeito que os textos exercem sobre seus receptores ou 

interpretantes” (BRONCKART, 1999, p. 71). Com ênfase na produção discursiva dos 

enunciados, o autor dedica atenção especial à análise da materialidade discursiva 

com interesse pela atividade de textualização. Sua abordagem é centrada “nas 

condições sociopsicológicas da produção de textos” e parte dessas condições para 

analisar “suas propriedades estruturais e funcionais internas” (BRONCKART, 2006, 

p. 77).  

 O estudo na perspectiva contextual concebe o texto como produto da 

atividade humana, articulado às condições de funcionamento das formações sociais 

a partir das quais é produzido. Assim como os contextos sociais evoluem e mudam 

no decorrer da história, os textos também acompanham as mudanças efetivadas em 

cada comunidade verbal. Surgem, consequentemente, diferentes “modos de fazer” 

textos ou espécies de textos, que designam, na perspectiva do ISD, “todo conjunto 

de textos que apresentam características comuns” (BRONCKART, 1999, p.72). 

Segundo o pesquisador (idem), três fatores podem condicionar uma nova espécie de 

texto: o surgimento de novas motivações sociais, o aparecimento de novas 

circunstâncias de comunicação e o aparecimento de novos suportes de 

comunicação. Vale dizer que esses fatores não precisam estar todos presentes de 

uma só vez. 
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 Nessa direção, não podemos conceber um ensino prioritariamente pautado na 

tipologia textual, uma vez que referimo-nos ao constante surgimento de novas 

formas de usar a língua que surgem com a evolução das formas de interação entre 

os indivíduos. Assim como os textos servem para atender às demandas sociais, eles 

se modificam e se renovam de acordo às novas condições comunicativas. A essa 

gama de textos denominamos gêneros, que têm como característica determinante 

sua função social. 

 O fato de o ISD centrar-se nas condições externas de produção dos textos 

traz um evidente favorecimento das noções de gênero de texto e de tipo de discurso. 

É importante, contudo, não desconsiderarmos a dificuldade que a classificação dos 

textos em gêneros pode suscitar. Essa dificuldade deve-se, como afirma Bronckart 

(1999),  

 

à diversidade de critérios que podem ser legitimamente utilizados para 
definir um gênero: critérios referentes ao tipo de atividade humana implicada 
(gênero literário, científico, jornalístico, etc.); critérios centrados no efeito 
comunicativo visado (gênero épico, poético, lírico, mimético, etc.); critérios 
referentes ao tamanho e/ou à natureza do suporte utilizado (romance, 
novela, artigo de jornal, reportagem, etc.); critérios referentes ao conteúdo 
temático abordado (ficção científica, romance policial, receita de cozinha, 
etc.) (BRONCKART, 1999, p. 73) 

  

Bronckart explica por que adotou a expressão gênero de texto em vez de 

gênero de discurso, como faz Bakhtin: “todo texto se inscreve, necessariamente, em 

um conjunto de textos ou em um gênero” (BRONCKART, 1999, p.75). Os gêneros 

de textos são produtos de algumas escolhas entre as tantas possíveis, as quais são 

estabilizadas pelo uso em função da intenção e situação de comunicação.  

 Isso explica por que Bronckart defende que não se pode definir, com 

exatidão, o gênero ao qual determinado texto pertence apenas por critérios 

linguísticos; ele acrescenta que “somente os diferentes segmentos que compõem 

um gênero podem ser reconhecidos e classificados por tais critérios” (BRONCKART, 

1999, p. 75). Nessa perspectiva, os gêneros são múltiplos, mutáveis e em 

quantidade ilimitada porque dependentes das esferas de atividades humanas; 

enquanto os segmentos (relato, narração, diálogo, descrição, argumentação) que 

entram em sua composição são em número limitado, podendo ser parcialmente 

identificados por suas características linguísticas específicas. Bronckart esclarece 
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que os diferentes segmentos que compõem um gênero são “produto de um trabalho 

particular de semiotização ou de colocação em forma discursiva” (BRONCKART 

1999, p. 76), que se caracterizam, principalmente, pelas fortes regularidades de 

suas estruturas linguísticas; e é por isso que ele decidiu chamá-los de tipos de 

discursos.  

Na abordagem sociointeracionista, os textos são vistos como unidades cuja 

organização e funcionamento dependem de situações de comunicação, modelos de 

gêneros, modelos dos tipos discursivos, regras do sistema da língua, decisões 

particulares do produtor.  

  Sendo o texto sensível às condições em que é produzido, o posicionamento 

do agente verbal ou produtor pode imprimir a um texto particular as características 

individuais de seu autor. Em outras palavras, o produtor pode organizar de forma 

relativamente nova os recursos linguísticos e discursivos em função do conteúdo 

temático7 em um contexto situado. Ou nas palavras de Bronckart (1999, p. 76): 

 

embora todo texto singular seja necessariamente elaborado com referência 
aos modelos sociais dos gêneros e dos tipos, ele também se caracteriza por 
modalidades particulares de aplicação desses modelos, que decorrem da 
representação particular que o agente tem da situação em que se encontra. 
(BRONCKART, 1999. p. 76) 

  

Por essa razão, apenas a análise dos tipos de discurso que compõem um 

gênero de texto não pode dar conta do todo dessa unidade comunicativa. As 

condições de produção exercem influência determinante sobre a forma como o texto 

é materializado. É por essa razão que Bronckart postula a necessidade de 

compreender o contexto de produção do texto, definido por ele “como o conjunto dos 

parâmetros que podem exercer uma influência sobre a forma como um texto é 

organizado” (BRONCKART, 1999, p. 93), tanto no nível mais geral, quanto no da 

ação da linguagem na qual se origina o texto.  

A essa altura verificamos a reafirmação do trabalho com base nos gêneros, 

bem como a importância e necessidade de abordar os aspectos contextuais.  

                                                           
7 Bronckart define o conteúdo temático (ou referente)  como “o conjunto das informações que nele são 

explicitamente apresentadas, isto é, que são traduzidas no texto pelas unidades declarativas da língua natural 

utilizada” (BRONCKART, 1999, p. 97). As informações que compõem o conteúdo temático são construídas por 

meio das representações do agente-produtor. 
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 A escolha de um modelo textual feita pelo agente tem como base o 

conhecimento que ele dispõe sobre os gêneros e suas condições de utilização. Sua 

decisão assume caráter estratégico levando em consideração que  

 

o gênero adotado para realizar a ação de linguagem deverá ser eficaz em 
relação ao objetivo visado, deverá ser apropriado aos valores do lugar 
social implicado e aos papéis que este gera e, enfim, deverá contribuir para 
promover a “imagem de si” que o agente submete à avaliação social de sua 
ação. (BRONCKART, 1999, p. 101) 

 

Depreende-se das passagens anteriores, referentes aos gêneros, que o 

trabalho de produção de textos devem considerar, prioritariamente, as condições de 

produção, os fatores que influenciam as escolhas do autor. Essas condições devem 

estar delimitadas o suficiente para que o produtor do texto possa lançar mão dos 

recursos linguísticos disponíveis para materializar sua produção levando em conta o 

conteúdo e o contexto predeterminado. É imprescindível, pois, desenvolver, nos 

aprendizes, habilidades, a fim de reconhecerem as condições de utilização de cada 

gênero de modo que estejam aptos a escolherem o modelo textual mais adequado a 

sua situação de produção/ comunicativa.  

Dentre os fatores que exercem influência sobre o agente, condicionando as 

escolhas na organização dos textos, são considerados os fatores referentes a dois 

planos: ao mundo físico e ao mundo social e subjetivo. A diferença entre ambos 

reside na forma como os textos são concebidos, ou concretizados. No primeiro 

plano, do mundo físico, “todo texto resulta de um comportamento verbal concreto, 

desenvolvido por um agente situado nas coordenadas do espaço e do tempo” 

(BRONCKART, 1999, p. 143). No segundo plano, do mundo social e subjetivo, a 

produção de qualquer texto situa-se no quadro das atividades de uma formação 

social, “no quadro de uma forma de interação comunicativa que implica o mundo 

social (normas, valores, regras, etc.) e o mundo subjetivo (imagem que o agente dá 

de si ao agir)” (Idem). 

 Com relação ao primeiro plano, segundo as considerações bronckartianas, o 

texto resultante de um contexto “físico” pode ser definido por quatro parâmetros 

precisos: 

 

O lugar de produção: o lugar físico em que o texto é produzido; 
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O momento de produção: a extensão do tempo durante a qual o texto é 
produzido; 
O emissor (ou produtor, ou locutor): a pessoa (ou a máquina) que produz 
fisicamente o texto, podendo essa produção ser efetuada na modalidade 
oral ou escrita; 
O receptor: a (ou as) pessoa(s) que pode(m) perceber (ou receber) 
concretamente o texto. (BRONCKART, 1999, p. 93) 

 

 O segundo plano, do contexto sociosubjetivo, apresenta também quatro 

parâmetros principais: 

 

- O lugar social: no quadro de qual formação social, de qual instituição ou, 
de forma mais geral, em que modo de interação o texto é produzido: escola, 
família, mídia, exército, interação comercial, interação informal, etc. 
- A posição social do emissor (que lhe dá o estatuto de enunciador): qual 
é o papel social que o emissor desempenha na interação em curso: papel 
de professor, de pai, de cliente, de superior hierárquico, de amigo, etc.? 
- A posição social do receptor (que lhe dá seu estatuto de destinatário): 
qual é o papel social atribuído ao receptor do texto: papel de aluno, de 
criança, de colega, de subordinado, de amigo, etc.? 
- O objetivo (ou os objetivos) da interação: qual é, do ponto de vista do 
enunciador, o efeito (ou os efeitos) que o texto pode produzir no 
destinatário? (BRONCKART, 1999, p. 94) 

 

 As duas citações esclarecem a diferença entre emissor/receptor e 

enunciador/destinatário. A distinção é influenciada pelo ponto de vista assumido – do 

mundo físico ou do mundo sociosubjetivo. Um, portanto, não exclui o outro já que a 

entidade responsável pela produção de um texto deve ser definida tanto do ponto de 

vista físico quanto do social e subjetivo. Dessa forma, na intenção de simplificar, 

Bronckart assume a expressão agente-produtor ou simplesmente autor. 

 São as representações desse agente (base para as informações do conteúdo 

temático), interiorizadas a respeito de uma determinada situação de ação de 

linguagem, que vão lhe servir de parâmetro para a escolha de um modelo de texto, 

ou empréstimo ao intertexto, que é constituído pelo “conjunto de gêneros de textos 

elaborados por gerações precedentes, tais como são utilizados e eventualmente 

transformados e reorientados pelas formações sociais contemporâneas” 

(BRONCKART, 1999, p. 100). A apreciação do agente sobre a eficácia de 

determinado gênero orientará os critérios de decisão em função do gênero que 

melhor se adeque ao contexto de produção. Vale ressaltar, porém, como sustenta 

Bronckart, que embora seja inspirado em um modelo existente, o empréstimo, em 
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geral, não acaba em uma cópia integral de um exemplar do modelo, pois os valores 

do contexto sociossubjetivo e do conteúdo temático precisam ser considerados. 

Consideramos que a concepção de Bronckart para o estudo do 

funcionamento e do processo de produção dos textos pode contribuir sobremaneira 

com o ensino da escrita. Seu trabalho sugere que o texto não pode ser 

compreendido como produto de uma ação solitária e intuitiva por parte de quem 

escreve. Ao contrário, o ISD destaca o trabalho que o autor realiza para adequar seu 

texto à atividade de linguagem. O ISD propõe a análise dos gêneros textuais em 

seus aspectos histórico-sociais, co-construídos na interação social. As concepções 

teórico-metodológicas do interacionismo sociodiscursivo têm muita repercussão nos 

documentos oficiais que parametrizam o ensino de língua materna, mas não 

exercem a mesma influência sobre o trabalho com a produção textual proposto na 

coleção didática em análise. Uma vez que essa concepção vai de encontro ao que 

fora analisado nas propostas de produção de textos no capítulo 1. 

Nosso estudo aponta uma larga hegemonia dos tipos de discurso no trabalho 

com a escrita em todas as edições da coleção Novas Palavras. O estudo de 

Bronckart nos ajudou a levantar uma hipótese para explicar esse fato. Sendo, como 

sustenta o ISD, os gêneros textuais múltiplos, mutáveis e em quantidade ilimitada 

porque dependentes das esferas de atividades humanas, e os tipos de discurso em 

número limitado, podendo ser parcialmente identificados por suas características 

linguísticas específicas, talvez resida aí uma explicação para a coleção optar por um 

trabalho que privilegia os tipos. O trabalho a partir dos gêneros exigiria um esforço 

de convivência com o mais instável, demandando atividades de orientação 

predominantemente epilinguística8. Por sua vez, o trabalho a partir dos tipos traria a 

tranquilidade de algo mais estável, favorecendo a abordagem dos aspectos 

formais/gramaticais numa perspectiva metalinguística9, bem ao gosto da coleção. 

 Em concordância com os documentos oficiais que orientam o ensino de 

português, defendemos o ensino de produção de textos pautado nos gêneros 

textuais, pois, acreditamos, poderiam ser criadas condições para a formação de 

                                                           
8 Refere-se à reflexão sobre o usos da língua. 
9 Refere-se à reflexão sobre os aspectos formais da língua.  
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autores competentes. O ensino da produção escrita que defendemos está muito 

bem sinalizado nos estudos de Schneuwly e Dolz, que descreveremos a seguir.  

 

2.4 Os gêneros como instrumento de ensino 

  

Atualmente, muitos são os trabalhos fundamentados no ensino da escrita a 

partir dos gêneros textuais. Essas pesquisas têm alcançado alguma repercussão no 

âmbito do ensino de língua materna. O ensino pautado nos gêneros traz consigo a 

concepção de linguagem como o lugar e o meio das interações, no bojo da visão 

sociointeracionista, que subordina a materialidade linguística dos textos aos 

elementos de situações comunicativas específicas.  

O aspecto social implicado nos gêneros textuais é extremamente relevante ao 

se pensar esse outro ensino. Cada gênero exige procedimentos de compreensão 

diferenciados e específicos dependendo do contexto de produção e do objetivo do 

seu produtor. É o que Schneuwly e Dolz (2004, p. 26) afirmam ao reconhecer três 

elementos centrais com relação ao gênero:  

 

1. Há a escolha de um gênero, em função de uma situação definida por 
um certo número de parâmetros: finalidade, destinatários, conteúdo (...) 
há uma base de orientação para uma ação discursiva. 

2. Essa base chega à escolha de um gênero num conjunto de possíveis, 
no interior de uma esfera de troca dada, num lugar social que define 
um conjunto possível de gêneros. 

3. Mesmo sendo “mutáveis, flexíveis”, os gêneros têm uma certa 
estabilidade: eles definem o que é dizível (e, inversamente: o que deve 
ser dito define a escolha de um gênero); (...) eles têm uma certa 
estrutura definida por sua função; (...) têm um plano comunicacional. 
Finalmente, eles são caracterizados por um estilo, que deve ser 
considerado não como um efeito da individualidade do locutor, mas 
como elemento de um gênero. (...) 

 

 

A base de orientação da ação discursiva que definirá a escolha do gênero em 

função da situação definida dependerá do conhecimento sobre os gêneros e sobre 

os esquemas para sua utilização, que cada indivíduo desenvolve nas diferentes 

atividades sociais das quais participa. Os gêneros, considerados informais, são 

apropriados no decorrer das atividades cotidianas, entretanto, os gêneros formais, 

com os quais os indivíduos não têm frequente contato, necessitam ser aprendidos 
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sistematicamente. Seu ensino passa a ser de responsabilidade das instituições 

escolares que devem propiciar o estudo e o domínio desses gêneros que circulam 

na sociedade. 

Para isso, o ensino de língua portuguesa a partir de gêneros como modelo de 

referência deve considerar os textos de circulação social, oriundos de situações 

reais, a fim de preparar os alunos para fazer uso da linguagem em diferentes 

contextos.  

Ao tratar das questões concernentes ao currículo e sua progressão, no 

sentido de fornecer estratégias de intervenção para que os professores, ao fazer uso 

delas, possam transformar as capacidades iniciais dos alunos, fazendo-os avançar 

para propostas e execuções de produções cada vez mais complexas, Schneuwly e 

Dolz, inspirados pela concepção interacionista, explicitam em que consiste dar 

prioridade ao funcionamento comunicativo dos alunos: 

 

 prepará-los para dominar a língua em situações variadas, fornecendo-
lhes instrumentos eficazes; 

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

 ajudá-los a construir uma representação das atividades de escrita e de 
fala em situações complexas, como produto de um trabalho e de uma 
lenta elaboração. (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004, p. 49) 

 

 

Bronckart (apud Marchuschi, 2008, p. 221), defende que “o trabalho com os 

gêneros é interessante na medida em que eles são instrumentos de adaptação e 

participação na vida social e comunicativa”. Em sua proposta didática propõe uma 

série em quatro fases: 

 

(I) Elaborar um modelo didático: 
      Escolha de um gênero e sua adaptação aos conhecimentos dos alunos; 
em seguida trata-se de analisar as propriedades desse texto, seus usos, 
suas formas de realização, suas variações e seus contextos de uso.  
      (a) analisar as atividades discursivas: aprender os critérios da escolha 
de uma dado gênero numa dada situação comunicativa; simular a posição 
de um produtor do gênero imaginando as intenções os interlocutores 
(destinatários etc.); identificar os conhecimentos mobilizados para produzir 
nas circunstâncias imaginadas; especificar as estruturas comunicativas e o 
formato convencional que o gênero apresenta; 
      (b) operar com as sequências típicas (tipos textuais): saber como 
coordenar as sequências que entram para compor a coerência de base 
textual, tais como as sequências argumentativas, narrativas, expositivas 
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etc.; essas bases globais devem ser ordenadas e sequenciadas de maneira 
organizada; 
      (c) dominar mecanismos linguísticos: nesse caso, trata-se de estudar e 
analisar os aspectos sintáticos, morfológico (gramaticais de uma maneira 
geral) e as propriedades léxicas bem como a escolha dos registros e estilos; 
observa-se aqui a organização textual sob o seu aspecto local (coesão) e 
global (coerência); 
(II) Identificar as capacidades adquiridas: (...) aspectos trabalhados em (I); 
(III) Elaborar e conduzir atividades de produção:  
      Uma vez identificadas as capacidades em relação ao trato dos gêneros 
escolhidos, partir para exercícios de produção efetiva de gêneros dando 
condições específicas e situações determinadas (...). seriam elaborados os 
módulos de sequências didáticas.  
(IV) Avaliar as novas capacidades adquiridas: analisar as produções 
textuais dos alunos dando-lhes um retorno específico de maneira que 
possam prosseguir no trabalho com gêneros similares ou com outros 
gêneros dentro dos passos expostos até aqui. (BRONCKART apud 
MARCUSCHI, 2008, p.221-223) 
 

  

 Dedicando-se às questões da Didática de Línguas, Schneuwly (1994) 

incorporou a noção de gênero a seus objetivos de pesquisa, possibilitando-nos um 

aporte mais preciso e detalhado para a questão do ensino-aprendizagem de gêneros 

e a elaboração de materiais didáticos adequados, como um desdobramento da 

proposta de Bronckart. 

 Com base na concepção de que é possível desenvolver a proficiência oral e 

escrita por meio do ensino sistemático, os autores propõem o ensino de produção 

oral e/ou escrita a partir da sequência didática, “a saber, uma sequência de módulos 

de ensino, organizados conjuntamente para melhorar determinada prática de 

linguagem” (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004, p. 51). O ensino amparado pela 

sequência didática tem como base os gêneros textuais, com os quais os alunos são 

confrontados, para que deles se apropriem e desenvolvam estratégias que os 

possibilitem reconstruí-los. A reconstrução dos gêneros realiza-se pela interação de 

três fatores: “as especificidades das práticas de linguagem que são objetos de 

aprendizagem, as capacidades de linguagem dos aprendizes e as estratégias de 

ensino propostas pela sequência didáticas” (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004, p. 51). 

 Em relação a esses fatores implicados na reconstrução dos gêneros, os 

autores postulam que as práticas de linguagem, numa perspectiva interacionista, 

são “o reflexo e o principal instrumento de interação social. É devido a essas 

mediações comunicativas, que se cristalizam na forma de gêneros, que as 

significações sociais são progressivamente reconstruídas” (SCHNEUWLY e DOLZ, 
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2004, p. 51). Os gêneros, pois, “constituem o instrumento de mediação de toda 

estratégia de ensino e o material de trabalho, necessário e inesgotável, para o 

ensino da textualidade” (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004, p. 51).  

A noção de capacidades de linguagem relaciona-se às aptidões do aprendiz 

para aprender um gênero numa dada situação de interação, no sentido de “adaptar-

se às características do contexto e do referente (capacidade de ação), mobilizar 

modelos discursivos (capacidades discursivas), dominar operações psicolinguísticas 

e as unidades linguísticas (capacidades linguístico-discursivas)” (SCHNEUWLY e 

DOLZ, 2004, p. 52). O desenvolvimento dessas capacidades constitui-se em um 

mecanismo de reprodução dos modelos de práticas de linguagem existentes no 

ambiente social, a partir dos quais podem ser desenvolvidas estratégias para a sua 

apropriação por parte dos aprendizes.  

As estratégias de ensino pressupõem práticas para que os alunos possam 

progredir na produção de diversos gêneros, condicionando-os à situação específica 

de comunicação, interação. Dessa forma, as atividades comunicativas mais 

complexas, aquelas que “os alunos ainda não estão aptos a realizar de maneira 

autônoma serão, de certa maneira, decompostas, o que permitirá abordar um a um, 

separadamente, os componentes que colocam problemas para eles” (SCHNEUWLY 

e DOLZ, 2004, p. 53).  

 Essa ideia do ensino levando em consideração os conhecimentos e 

habilidades que os alunos já possuem traz à tona a concepção de ensino da escrita 

como processo. O ensino fundamentado nos gêneros textuais demanda 

intervenções pontuais por parte do professor ao longo desse processo. “Nesse 

sentido, as sequências didáticas são instrumentos que podem guiar as intervenções 

dos professores” (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004, p. 53). Veremos no tópico a seguir 

como elas se configuram. 

 

2.4.1 Conhecendo as sequências didáticas: o trabalho efetivo com os gêneros 

  

As sequências didáticas surgiram na Unidade de Didática das Línguas, na 

Universidade de Genebra, e foram desenvolvidas, principalmente, por Schneuwly e 

Dolz. Para eles, “uma ‘sequência didática’ é um conjunto de atividades escolares 
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organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito” 

(2004, p. 97). Um dos grandes méritos do trabalho com os gêneros, sugerido por 

Schneuwly e Dolz, é o fato de proporcionar aos aprendizes uma situação de 

comunicação real, ou uma simulação de tal situação, na qual serão produzidos 

textos reais para interlocutores reais.  

 Segundo os autores, uma sequência didática tem a finalidade de “ajudar o 

aluno a dominar melhor um gênero de texto, permitindo-lhe, assim, escrever ou falar 

de uma maneira mais adequada numa dada situação de comunicação” 

(SCHNEUWLY e DOLZ, 2004, p. 97). Para isso, postularam um esquema 

representativo da estrutura de base de uma sequência didática: 

 

  

 

 

 

Figura 38 – Estrutura de sequência didática 

Schneuwly e Dolz, 2004, p. 98 

  

Essa estrutura deve orientar o trabalho do professor com vistas aos objetivos 

que deseja alcançar, para assim planejar as intervenções adequadas, necessárias à 

ampliação dos conhecimentos e competências dos aprendizes. É fundamental que 

sejam oportunizadas, aos alunos, reflexões sobre sua prática de escrita, a fim de 

orientá-los no processo de reescrita e reelaboração do texto. 

Nesse intuito, as etapas que compõem uma sequência didática são 

detalhadamente explicitadas por Schneuwly e Dolz, compondo um referencial 

metodológico para o trabalho com os gêneros. A sequência constitui uma proposta 

de se abordar o gênero em sua totalidade, incluindo seus aspectos textuais e 

discursivos, e os tipos de discursos escolhidos para sua composição. 

Resumidamente, pontuaremos cada um dos componentes da sequência didática de 

acordo com Schneuwly e Dolz (2004, p. 99-107). 
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Apresentação da situação  

Essa etapa se subdivide em outras duas. A primeira diz respeito à 

apresentação de um problema de comunicação bem definido, proposto aos alunos 

de maneira bastante explícita para que eles compreendam o melhor possível a 

situação de comunicação na qual devem agir. Aqui, serão definidos os elementos 

básicos do projeto de comunicação que deverá ser realizado pelos alunos: Qual é o 

gênero abordado? A quem se dirige a produção? Que forma assumirá a produção? 

Qual a finalidade da produção? Quem participará da produção? A segunda refere-se 

à preparação dos conteúdos dos textos que serão produzidos. É preciso fornecer 

aos alunos as informações necessárias para que conheçam o projeto comunicativo 

visado e a aprendizagem de linguagem a que será relacionado. Se é verdade que 

conhecer sobre o assunto não é suficiente para que se escreva com proficiência 

sobre ele, também é verdade que não se escreve sobre um assunto sem se 

conhecê-lo.  

 

A primeira produção 

Nessa etapa, os alunos tentam elaborar um primeiro texto oral ou escrito e, 

assim, revelam para si mesmos e para o professor as representações que têm dessa 

atividade. Vale tanto para o professor quanto para o aluno como um diagnóstico das 

capacidades de que os alunos já dispõem e, consequentemente, suas 

potencialidades. É a partir da primeira produção que o professor vai definir o ponto 

preciso em que deverá intervir e o aluno vai descobrir o caminho que ainda deverá 

percorrer. A primeira produção pode ser definida como um primeiro encontro com o 

gênero, mas também como a realização prática de uma avaliação formativa – a 

análise das produções, guiada por critérios bem definidos, permite diagnosticar de 

maneira bastante precisa em que ponto está a classe e quais são as dificuldades 

encontradas pelos alunos. 

 

Os módulos 

Trabalhar os problemas que apareceram na primeira produção e dar aos 

alunos os instrumentos necessários para superá-los: esta etapa pode ser definida 

como o momento de se criarem soluções para os problemas. A atividade é 
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decomposta para abordar seus diversos elementos e evitar que os alunos percam o 

foco.  

  Nos módulos, devem ser trabalhados problemas de níveis diferentes, que 

podem ir da representação da situação de comunicação, até questões de ordem 

gramatical importantes na construção dos sentidos do texto (utilização de 

vocabulário apropriado, variação dos tempos verbais, uso de organizadores 

textuais), passando por técnicas para buscar, elaborar ou criar conteúdos. 

A realização de atividades em módulos permite a elaboração de uma 

linguagem comum, o que pode facilitar o ensino-aprendizagem. Além disso, é 

preciso que cada sequência seja finalizada com um registro dos conhecimentos 

construídos durante o trabalho nos módulos, na forma sintética de lista de 

constatações ou de lembrete ou glossário.  

 

A produção final  

Dá ao aluno a possibilidade de pôr em prática as noções e os instrumentos 

elaborados separadamente nos módulos. Na produção final, o aluno deve encontrar 

indicações dos objetivos a serem atingidos, o que pode dar a ele um controle sobre 

seu próprio processo de aprendizagem. Caso haja uma avaliação de tipo somativo – 

aquela na qual o professor dá uma nota –, é importante que o aluno encontre, de 

maneira explícita, os elementos trabalhados nos módulos e que devem servir como 

critérios de avaliação. 

 

 A sequência didática é concebida considerando a produção de textos, sejam 

orais ou escritos, mas o objeto de nosso estudo é a produção escrita. Por isso, 

vamos pontuar as especificidades do trabalho com a escrita. No geral, a sequência 

didática é um procedimento que privilegia o gênero, independente da modalidade, 

no entanto, existem particularidades com relação à modalidade escrita e à oral. 

Enquanto a segunda desaparece no momento em que é proferida, a primeira é 

permanente. Assim, a possibilidade de revisão de ambas se faz de maneira 

diferente. Segundo Schneuwly e Dolz (2004, p. 112), na atividade de escrita, “o 

processo de produção e o produto final são, normalmente, separados (...). O escritor 
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pode considerar seu texto como um objeto a ser retrabalhado, revisto, refeito, 

mesmo a ser descartado, até o momento em que o dá a seu destinatário”.  

 Como pode ser depreendido da descrição das etapas que compõem uma 

sequência didática, ela constitui-se em um conjunto de atividades em progressão 

determinadas por um tema, um objetivo ou uma produção específica que pode 

assumir a forma de um projeto de classe. O papel da sequência didática é propiciar 

um arsenal de atividades que viabilize a transposição didática adequada de 

conhecimentos sobre os gêneros, seu contexto de produção e sua esfera de 

circulação. 

 Um fator essencial da sequência didática é a possibilidade de permitir a 

progressão a partir do trabalho individual e/ou coletivo. As atividades coletivas de 

reelaboração de textos podem ser uma alternativa à prática tradicional de ensino 

pautada em aspectos e conteúdos gramaticais. Essas atividades coletivas devem 

ser orientadas pelo professor, que questionará sobre as produções, com vistas aos 

problemas nelas encontrados. Esse tipo de atividade irá proporcionar ao agente-

produtor a construção de habilidades de estruturação dos textos/discursos, 

capacitando ao aluno distanciar-se do próprio texto, para observação, análise, 

avaliação e consequente reelaboração. No processo de reelaboração, o aprendiz irá 

propor novas versões para a sua produção, orientadas pelas estratégias linguísticas 

e discursivas abordadas nos módulos de ensino.  

 As sequências começam e terminam com atividades de reconhecimento, 

análise e produção textual. As diversas aprendizagens linguísticas e discursivas 

(desenvolvidas nos módulos) são escolhidas na medida em que sirvam de apoio e 

suporte para as capacidades de expressão (oral ou escrita). 

A seguir, vamos apresentar uma sequência didática, no modelo proposto por 

Schneuwly e Dolz, para a escrita de um gênero: a resenha, a qual elaboramos a fim 

de exemplificar as etapas de uma sequência didática.  

 

Sequência didática para escrita de resenha 

 

QUAL É O GÊNERO? 

Se você tivesse que orientar os leitores de um jornal a comprar ou não um CD, a assistir ou 

não a um filme ou a uma peça de teatro ou show, você escreveria: 

a)  um cordel.     b) uma notícia.     c) uma resenha. X     d) uma propaganda. 
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Apresentação da situação 

Você e seus colegas vão escrever resenhas de filmes para compor um jornal mural. 

 

Definição do projeto de comunicação 

Gênero: Resenha 

Tema: Livre (cada dupla assiste ao filme a partir do qual fará a resenha) 

Objetivo da produção final: compor um jornal mural de resenhas, a fim de convencer os 

leitores a asisistirem aos filmes indicados 

Leitores: Pessoas da comunidade escolar que gostam de cinema 

Produção: Em dupla  

 

Preparação de conteúdos 

A partir de agora, você trabalhará em dupla. Escolha um colega que tem um gosto parecido 

com o seu quando o assunto é cinema. 

 

1. Qual filme a dupla recomendaria para pessoas que gostam de cinema? Escolham um, 

pois é sobre ele que vocês escreverão a resenha. 

 

2. Para entender um pouco mais sobre cinema, assistam, com a turma, ao objeto 

educacional digital (OED) “Os elementos dos filmes”. Depois, discuta com o professor e os 

colegas o que são e para que servem o cenário, o figurino, a fotografia, o roteiro, a trilha 

sonora. 

Professor, o objetivo do OED é oferecer subsídios no nível temático para que os alunos 

tenham condições de escrever um resenha. Recomendamos que você discuta com eles: 

Para que serve o figurino? Para que serve a fotografia? Para que serve o roteiro? Para que 

serve o cenário? Para que serve a trilha sonora? 

 

3. Agora, assista, juntamente com seu colega de dupla, ao filme que vocês vão resenhar. 

Mas, atenção, assistam, prestando atenção não só à história, mas às músicas, ao cenário, 

às imagens, aos efeitos especiais (se houver), às roupas, ao desempenho dos atores... 

Façam anotações que podem ajudá-los na hora da escrita. Afinal, o que, nesse filme, mais 

chama a atenção de vocês? 

 

A primeira produção 

Escrevam, em dupla, a resenha sobre o filme escolhido. Pensem no objetivo principal: 

convencer o leitor de que vale a pena assistir ao filme indicado. Por isso, ela precisa 

apresentar mais críticas positivas. Vocês podem apontar coisas das quais não tenham 

gostado no filme, mas não podem dar muito destaque a elas. Não se esqueçam de consultar 

as anotações que fizeram enquanto assistiam ao filme!  

 

Criando soluções para os problemas 

Escrever uma resenha dá trabalho, afinal convencer uma pessoa a tomar uma decisão não 

é tarefa das mais fáceis! Vamos aprender algumas coisas que podem ajudar a dupla a 

melhorar sua primeira produção. 
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Professor, as duplas vão realizar as revisões e as reescritas durante o processo. É 

interessante que as atividades dos módulos sejam feitas em sala, pela dupla, para que você 

possa ajudar em eventuais dificuldades. 

 

 

Módulo I – A estrutura da resenha 

Agora, vocês vão trabalhar para a resenha deixar o leitor “doidinho” para assistir ao filme 

que indicaram. 

 

1. Veja uma sugestão de como a dupla pode organizar o texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Retomem a 1ª produção e façam uma revisão das partes da resenha. Para isso, sigam os 

passos a seguir. 

 

O título é o primeiro contato do 
leitor com a resenha. Deve trazer 
alguma informação sobre o filme. 
Assim como a resenha que você leu, 
o título do texto e o nome do filme 
podem coincidir. 

Os nomes dos resenhistas devem 
vir abaixo do título do texto e 
podem ser alinhados à direita ou 
à esquerda. 

As informações técnicas sobre o 
gênero (se o filme é de suspense, 
comédia ou de ficção científica...), o 
diretor, o elenco (nomes dos 
atores), ano de exibição, duração 
devem vir, em destaque, antes do 1º 
parágrafo.   

O 1º parágrafo deve informar 
sobre: a preparação dos atores 
para fazerem o filme; se o filme é 
adaptado de um livro; número de 
pessoas que já assistiu ao filme. 
Ao conjunto dessas informações 
chamamos de contexto.  

O 2º parágrafo pode apresentar 
uma descrição resumida do 
conteúdo do filme. Você pode, por 
exemplo, informar o que deu origem 
ao conflito. Nunca informe o final, 
pois o leitor não querer assistir a um 
filme que ele já sabe como vai 
terminar. 

O 3º e o 4º parágrafo podem 
trazer o ponto de vista dos 
resenhistas sobre o filme. O que 
vocês acharam sobre a direção, a 
trilha sonora, a atuação do elenco, 
a história, o figurino? Além disso, 
é importante apresentar os 
argumentos, isto é, dizer por que 
você gostou. 

O 5º parágrafo, bem curtinho, 
pode trazer uma chamada final: 
um convite para os leitores 
assistirem ao filme! 
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a) Copiem a legenda abaixo na folha em que vocês escreveram a produção inicial. Vocês 

devem colorir cada quadradinho de uma cor, com lápis de cor ou canetinha. As cores são 

apenas sugestões, vocês podem utilizar as que quiserem. 

Titulo 

Assinatura do resenhista 

Informações técnicas 

Contexto 

Descrição resumida 

Pontos de vista 

Argumentos 

Chamada final 

 

b) Peguem a produção inicial para colorir cada parte da estrutura da resenha com a cor 

correspondente. Vocês podem sublinhar ou fazerem uma “moldura” em torno de cada 

trecho. 

 

c) O texto apresenta todas as partes? Se não, façam as mudanças necessárias. 

 

 

Módulo II – Os adjetivos e os advérbios na construção dos sentidos da resenha 

Vamos retomar o estudo sobre a importância dos adjetivos e dos advérbios na escrita de 

uma resenha. 

 

1. Leiam uma parte do 3º parágrafo de uma resenha do filme “Harry Potter e o prisioneiro de 

Azkaban”, 3º da série. 

 

Os dois primeiros filmes? Não gostei. Reconheço que têm um tema interessante, 

parecem ter personagens interessantes e histórias convincentes, mas acho que 

tudo isso foi desperdiçado nas mãos de um diretor medíocre e burocrático como 

Chris Columbus.  

 

a) Que adjetivos o resenhista usa para qualificar o tema, as personagens, as histórias e o 

diretor dos dois primeiros filmes da série Harry Potter? 

O adjetivo “interessante” foi usado para caracterizar o tema e os personagens; o adjetivo 

“convincentes” foi usado para caracterizar as histórias e os adjetivos “medíocre” e 

“burocrático” foram usados para caracterizar o diretor. 

 

b) Esses adjetivos têm valor positivo ou negativo? 

Caso você não saiba o significado de algum desses adjetivos, procure em um dicionário. 

Os adjetivos “interessante” e “convincentes” têm valor positivo; já os adjetivos “medíocre” e 

“burocrático” têm valor negativo. 

 

c) Retomem a 1ª produção: a resenha traz adjetivos adequados para sinalizar para o leitor a 

opinião de vocês sobre a direção, a trilha sonora, a atuação do elenco, a história, o figurino? 

Se não, acrescentem adjetivos que despertem no leitor o desejo de assistir ao filme. 
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2. Leiam, agora, mais um trecho da resenha do filme “Harry Potter e o prisioneiro de 

Azkaban”. 

 

Por falar em atores, é bom lembrar que o trio principal, que está em seu terceiro 

filme, cresceu, amadureceu e aparentemente aprendeu com um diretor decente. 

 

a) Identifiquem o advérbio presente no trecho e expliquem o sentido que seu uso pode ter 

para o leitor? 

O advérbio é “aparentemente”. Seu uso sugere, para o leitor, que o resenhista tem uma 

certa desconfiança sobre sua própria afirmação. Ou seja, ele ainda considera cedo afirmar 

que os atores aprenderam.   

 

b) Retomem a 1ª produção: o texto apresenta advérbios que ajudam a dupla a manifestar, 

sem afirmações muito fortes, seu ponto de vista? Se não, avaliem se é necessário 

acrescentar algum. 

 

 

Módulo III – A língua padrão na resenha: uma questão de concordância 

Uma resenha não pode ser divulgada com problemas de concordância.  

 

1. Releiam o fragmento de uma resenha, trabalhado no módulo anterior. 

 

 

Os dois primeiros filmes? Não gostei. Reconheço que têm um tema interessante, 

parecem ter personagens interessantes e histórias convincentes, mas acho que 

tudo isso foi desperdiçado nas mãos de um diretor medíocre e burocrático como 

Chris Columbus.  

 

a) Por que, na primeira ocorrência, o adjetivo “interessante” está no plural e, na segunda, 

está no plural? 

Isso acontece porque, na primeira ocorrência, o adjetivo “interessante” está ligado ao 

substantivo “tema”, que está no singular; já, na segunda ocorrência, o adjetivo está ligado a 

um substantivo no plural, “personagens” e, por isso, também está no plural: a regra diz que 

o adjetivo precisa concordar em número com o substantivo ao qual ele está ligado.  

 

b) Por que o adjetivo “burocrático” está no gênero masculino? 

O adjetivo “burocrático” está no gênero masculino para concordar com o substantivo 

“diretor”, ao qual está ligado. 

 

2. Leiam, agora, um fragmento do último parágrafo da resenha do filme “Harry Potter e o 

prisioneiro de Azkaban”, com alterações. 

 

Não sei se “Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban” é fiel ao livro. Sinceramente, 

pouco me importa. Mas é um bom filme! Bem dirigidas, concisas e compactos, ao 

contrário dos interminável dois primeiro episódios da série.  
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De propósito, nós cometemos erros de concordância dos adjetivos com os termos que eles 

modificam. Seu desafio é encontrar os erros e corrigi-los. 

Não sei se “Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban” é fiel ao livro. Sinceramente, pouco me 

importa. Mas é um bom filme! Bem dirigido, conciso e compacto, ao contrário dos 

intermináveis dois primeiros episódios da série. 

 

3. Retomem a 1ª produção: localizem os adjetivos e verifiquem se eles estão concordando 

em número e gênero com os termos aos quais estão ligados. Se não concordam, façam as 

correções. 

 

A produção final 

Vocês já revisaram a resenha. Chegou a hora de prepará-la para montar o jornal mural na 

escola. 

 

1. Passem o texto a limpo com uma letra legível ou digitem o texto e imprimam em papel A4. 

 

2. Organizem o jornal mural em um local da escola em que circule muitas pessoas. 

 

 

Para efeito de comparação, vamos retomar a figura 26, atividades de 

produção textual, extraídas da coleção Novas Palavras, edição de 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Destacamos a atividade 3, que pede ao aluno para transformar uma resenha 

escolar em uma resenha propagandística “para colocar num mural e... seduzir outros 

leitores”. Embora tanto a atividade com base na sequência didática quanto a 

atividade extraída da coleção Novas Palavras peçam a escrita de uma resenha para 

ser divulgada em um jornal mural, as semelhanças param por aí.  

A primeira não só manda escrever, como busca instrumentalizar os alunos na 

superação de eventuais problemas no nível da forma composicional e dos 

elementos estilísticos próprios do gênero (módulos I e II da sequência didática) e no 

uso da língua padrão. A atividade se caracteriza como uma proposta de escrita 
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como processo, à medida que organiza a produção em etapas: i) apresentação da 

situação (definição do projeto de comunicação e preparação dos conteúdos), ii) a 

primeira produção, iii) criança soluções para os problemas (módulo I: a estrutura da 

resenha, módulo II: os adjetivos e os advérbios na construção dos sentidos da 

resenha, módulo III: a língua padrão na resenha – uma questão de concordância), 

iv) a produção final. A revisão da primeira produção transcorre à medida que cada 

módulo é realizado. 

Ainda que apresente o conceito de resenha e traga um texto-exemplo, a 

segunda atividade se limita a mandar escrever. O livro didático não explora o gênero 

resenha em seus aspectos estruturais e estilísticos. Os elementos do contexto 

precisam ser inferidos pelos alunos, pois não foram definidos com clareza. Esse tipo 

de trabalho demonstra que nem sempre a indicação de um gênero textual implica o 

trabalho sistemático com os elementos que compõem esse gênero, em vários níveis.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O caminho delineado por nossa pesquisa permite-nos concluir que o trabalho 

com o eixo de produção textual escrita na coleção Novas Palavras não considera o 

ensino da língua enquanto prática comunicativa. Isso se reflete tanto nas 

metodologias de ensino adotadas quanto nas concepções teóricas que alimentam as 

práticas e podem ser, delas, inferidas. As situações de produção, quando 

abordadas, são marcadas pelo artificialismo. Os alunos são convidados a produzir 

textos que, com frequência, partem de frases ou motes que têm grande 

probabilidade de resultarem em textos vazios de significação para eles.  

 Nossa análise das quatro edições da coleção nos autoriza dizer que elas não 

contemplam a produção de texto como processo. As propostas estão 

predominantemente pautadas no “mandar fazer”, partindo de um conjunto de 

temáticas, com pouca ou nenhuma orientação para os alunos. No contraponto que 

tecemos com o PNLD, anotamos que a coleção, desde a 1ª edição aprovada pelo 

PNLEM de 2006, não se encontra de acordo com os critérios estabelecidos pelo 

Programa. 

 Nossa análise dos MD com base nos guias do PNLD nos levou às seguintes 

conclusões:  

 as propostas de escrita não privilegiam uma concepção de língua como 

processo; 

 as propostas de escrita não definem as condições de produção, e raramente 

orientam os alunos para que o façam; 

 as propostas de escrita não atendem ao critério da diversidade de gêneros, 

embora no volume do 2º ano da edição aprovada no PNLD 2015 seja feito 

algum esforço nesse sentido; 

 as propostas privilegiam o trabalho com os tipos textuais; 

 as propostas, em geral, não abordam o suporte, o espaço de circulação, o 

lugar social do autor, a finalidade, fatores determinantes na construção a 

materialidade linguística dos textos; 

 as propostas não contemplam as diferentes etapas envolvidas na escrita: 

planejamento, escrita, avaliação/revisão, reescrita; 
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 as coleções não apresentam mudanças significativas no decorrer das 

edições.  

Entendemos, pois, que os MD não evoluem de acordo aos critérios 

estabelecidos pelo programa, visto que, não apresentam modificações a fim de 

adequarem-se aos critérios pontuados nas fichas de avaliação e nas resenhas.  

Concluímos, ainda, que a coleção analisada não está de acordo com a 

perspectiva do ensino-aprendizagem da língua escrita defendido nas OCEM. Esse 

documento defende o privilégio do trabalho com os gêneros numa visão 

interacionista da língua, bem como o ensino enquanto um processo a ser percorrido 

para a construção de habilidades específicas. Ela não se modifica para se adequar 

às demandas das OCEM. 

Nosso estudo concluiu, ainda, que a coleção parece sofrer forte influência do 

modelo de redação do ENEM, pois traz algumas propostas extraídas desse 

concurso, sobretudo no livro do 3º ano. Entretanto, a coleção aplica essas propostas 

como se elas fossem atividades de ensino, quando, na verdade, são atividades de 

avaliação. Os critérios de avaliação do ENEM não são apresentados aos alunos. A 

esse respeito, assinalamos, também, uma flagrante divergência entre a prova de 

redação do ENEM, que fundou um gênero próprio e que tem se repetido em todas 

as edições do concurso, e o que dizem as OCEM a respeito da necessidade de se 

privilegiar um trabalho com a diversidade de gêneros textuais: os interesses desses 

dois programas governamentais são, no nosso entendimento, conflitantes. 

No que se refere às etapas e técnicas acessórias das abordagens 

metodológicas para o ensino da escrita, observamos que a coleção Novas Palavras 

situa seu trabalho predominantemente na abordagem retórico-lógica, embora 

apresente alguns traços que também pudessem identificá-la com a abordagem 

textual-comunicativa. Isso confere à coleção uma evidente escolha por tratar a 

escrita como produto, o que impõe, mais uma vez, seu afastamento dos princípios 

teórico-metodológicos dos documentos oficiais que parametrizam o ensino de 

português e que, por sua vez, têm como base os constructos do interacionismo 

sociodiscursivo.    

Uma ressalva é preciso ser feita a partir de nossas análises e conclusões. 

Não defendemos nesse trabalho que MD deva ser prescritivo e anule a atuação do 
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professor. Defendemos sim, um MD que fornece orientações detalhadas para o 

ensino de produção textual, para que tanto professores quanto alunos possam ter 

um aporte para proceder em seu trabalho. O professor poderá utilizar o material de 

forma ativa, baseando-se nas etapas propostas para as produções e adequando os 

procedimentos à realidade de suas turmas. As sequências, que trazem etapas 

bastante detalhadas, também não encerram a autonomia do professor. Os módulos 

podem e devem ser ajustados de acordo as turmas e as dificuldades detectadas 

pelo educador. Nem todas as turmas apresentarão os mesmos problemas. Algumas 

vezes, os aspectos gramaticais indicados pelos MD não condizem com os aspectos 

pontuadas problemáticos nas produções dos aprendizes. Neste momento, o 

professor, com base nos módulos detalhados nos MD, deverá elaborar módulos 

para atender à necessidade de sua classe. Assim, a autonomia e metodologia de 

trabalho do profissional não serão suprimidas mas sim fortalecidas com um trabalho 

que pretende ser sistemático, processual.  

 Por fim, levantamos a hipótese de que o eixo da produção textual escrita não 

tem peso para excluir uma coleção no PNLD, pois, embora deixe de atender 

inúmeros critérios desse Programa, a coleção vem sendo reincidentemente 

aprovada para o trabalho com a produção escrita nas escolas públicas de Ensino 

Médio brasileiras. No entanto, para confirmarmos ou refutarmos nossa hipótese, 

precisaríamos fazer um estudo de todas as coleções que concorreram em todas as 

edições do PNLD do Ensino Médio. Outro estudo que pode se desdobrar deste 

trabalho diz respeito aos critérios de escolha dos professores. Assinalamos isso 

porque a coleção Novas Palavras sempre é uma das três coleções mais distribuídas, 

o que significa que ela é sempre uma das mais escolhidas pelos docentes.  
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