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RESUMO 
 
 
 
A presente dissertação tem como objetivo principal analisar o tratamento metodológico 
dado ao ensino da produção textual nos livros didáticos de Língua Portuguesa do 6º 
ano do Ensino Fundamental aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático 
(PNLD 2014). Assumimos como aporte teórico as contribuições teórico-metodológicas 
advindas da Linguística Aplicada (LA) de segunda virada (MOITA LOPES, 2009) – no 
contexto de ensino/aprendizagem de língua materna; da Teoria Dialógica do Discurso 
de Mikhail Bakhtin (BRAIT, 2012b); e dos gêneros do discurso (BAKHTIN, 2003). A 
discussão empreendida versa também sobre os pressupostos teóricos que são 
inerentes à tradição do ensino de produção textual, visando esclarecer alguns conceitos 
(redação, produção textual, gênero textual, gênero discursivo, dentre outros) 
interpretados, por vezes, equivocadamente. A metodologia se constituiu de análise dos 
livros didáticos selecionados, os três mais adotados nas escolas públicas das cidades 
de Ilhéus e Itabuna: Singular & Plural - leitura, produção e estudos de linguagem; 
Vontade de Saber Português e Projeto Teláris: Português. A análise incidiu 
especificamente na seção destinada ao ensino de produção textual, visando investigar 
como os gêneros discursivos são concebidos nas propostas de produção textual escrita 
com relação ao campo da comunicação discursiva, à situação sociohistórica, à 
finalidade discursiva, aos interlocutores, às suas condições específicas (conteúdo 
temático, construção composicional, estilo da linguagem) e aos processos 
metodológicos (planejamento, revisão e avaliação textual). Nossa hipótese é que, 
mesmo que os livros didáticos considerem os requisitos ideais – práticas de linguagem 
em condições de produções concretas e determinadas – para o ensino de produção 
textual, segundo os critérios exigidos pelo PNLD, ainda apresentam dificuldades na 
configuração de ações metodológicas para tal fim. A expectativa é que este trabalho 
seja mais uma contribuição para as pesquisas de cunho didático-metodológico, 
proporcionando o estreitamento entre o conhecimento teórico e a prática pedagógica na 
educação básica. Os resultados apontam que, no geral, as propostas de produção 
textual se baseiam na perspectiva dos gêneros textuais, embora exista ainda a 
incidência de propostas de redação escolar pautada nas tipologias textuais (LD2 e LD3) 
e, em contrapartida, já podem ser encontrados indicativos de um trabalho com gêneros 
discursivos (LD1). 
 
PALAVRAS-CHAVE: Gênero do Discurso. Produção Textual. Livro Didático. 
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ABSTRACT 

 
 
 

This master thesis aims to analyze the methodological treatment of the teaching of 
written textual production in textbooks of Portuguese Language of the 6th grade of 
elementary school approved by the National Textbook Program (PNLD 2014). We 
assumed as theoretical support the theoretical and methodological contributions coming 
from Applied Linguistics (AL) second turn (MOITA LOPES, 2009) – in the context of 
teaching learning of mother tongue, in literacies area; the Mikhail Bakhtin's Dialogic 
Theory of Speech (BRAIT, 2012b); and speech genres (BAKHTIN, 2003). The 
discussion is also about the theoretical presuppositions that are inherent in the tradition 
of the teaching of written textual production, in order to clarify some concepts (writing, 
textual production, textual genre, speech genres, among others) interpreted, sometimes, 
mistakenly. The methodology will consist of analysis of selected textbooks; the three 
most widely adopted in public schools in the Ilhéus and Itabuna cities: Singular & Plural - 
leitura, produção e estudos de linguagem; Vontade de Saber Português and Projeto 
Teláris Português. The analysis will focus specifically in the section devoted to the 
written textual production of teaching, designed to investigate how the speech genres 
are conceived in the proposals of written textual production with respect to the field of 
human communication, to the sociohistorical situation, to the discursive purpose, to the 
interlocutors, to their specific conditions (thematic content, compositional construction, 
language style) and to the methodological processes (planning, review and textual 
evaluation). Our hypothesis is that even textbooks consider the optimal requirements – 
language practices in specific production conditions and certain – for written textual 
production of teaching, according to the criteria required by PNLD, still have difficulties in 
setting methodological actions for this purpose. The expectation is that this work is a 
further contribution to the didactic-methodological research, providing a closer 
relationship between theoretical knowledge and pedagogical practice in basic education. 
The results show that, in general, textual production proposals are based on the 
perspective of textual genres, although there is still an incidence of text writing proposals 
based on textual typologies (LD2 and LD3) and, on the other hand, of a work with 
discursive genres (LD1). 
 
KEYWORDS: Speech Genres. Written Textual Production. Textbooks. 
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INTRODUÇÃO 

A presente dissertação tem como objetivo principal analisar o tratamento 

metodológico dado ao ensino da produção textual nos livros didáticos de Língua 

Portuguesa do 6º ano do Ensino Fundamental aprovados pelo Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD 2014). Esta pesquisa se justificou pela oportunidade de discutir a 

qualidade, as omissões e contradições do processo metodológico de ensino-

aprendizagem de produção textual vigente nos livros didáticos, partindo da realidade de 

que esse material é usado por muitos professores como principal recurso didático. 

Esta pesquisa é relevante por questionar se a finalidade das propostas de ensino 

de produção textual no LD se configura enquanto treino escolar dos gêneros textuais ou 

enquanto práticas de linguagem com contextos discursivamente definidos, tal como na 

perspectiva dos gêneros discursivos. A expectativa é que este trabalho seja mais uma 

contribuição para as pesquisas de cunho didático-metodológico, proporcionando o 

estreitamento entre o conhecimento teórico e a prática pedagógica na educação básica, 

que ainda enfrenta dificuldades, dúvidas e distorções apesar da ampla literatura da 

Linguística Aplicada, da Teoria dos Gêneros e das Teorias do Discurso. Ainda que se 

compreendam todas essas teorias, existe ainda obscuridade no que se refere à 

metodologia, à maneira como ensinar. 

A Linguística Aplicada (LA), área de investigação que iniciou um trabalho 

sistemático nos anos 1940, preocupa-se com questões que vão desde a área de 

ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras e materna até as indagações sobre as 

práticas sociais em que a linguagem exerce um papel central, como afirma Moita Lopes 

(2009). A presente pesquisa se estabelece na chamada segunda virada da LA por 

considerar contextos de ensino/aprendizagem de língua materna. Apesar de não ser o 

foco central das teorias do Círculo de Bakhtin, suas ideias têm estimulado as 

discussões teóricas e os desenvolvimentos pedagógicos na área de ensino de línguas, 

principalmente por questionar o ensino de língua a partir da ideia de língua como 

sistema. 

Esta dissertação versa sobre o ensino de produção textual em livro didático de 

Língua Portuguesa (LDLP). Para tanto, escolhemos como aporte teórico a perspectiva 
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dos gêneros discursivos de Mikhail Bakhtin. Essa escolha foi feita porque consideramos 

a língua como um fenômeno sócio-histórico e suas manifestações ocorrem em 

contextos reais de comunicação por meio de enunciados concretos e únicos, que são 

indissociáveis da interação de seus falantes e seus valores ideológicos dentro dos 

diversos campos da comunicação discursiva. Esta dissertação versa também sobre os 

pressupostos teóricos que são inerentes à tradição do ensino de produção textual, 

visando esclarecer alguns conceitos (redação, produção textual, gênero textual, gênero 

discursivo, dentre outros) interpretados, por vezes, equivocadamente, tanto por 

professores quanto por livros didáticos.  

De acordo com Oliveira (2011), o ensino da escrita, no período de 1950 a 1970, 

partia do estudo preparatório da gramática para a redação, em que o estudante imbuído 

do seu próprio “dom” aplicava as regras do bem escrever. Conforme Pietri (2010) e 

Pinton e Gonçalves (2012), nas décadas seguintes, a maneira de ensinar produção 

textual foi marcada por propostas didáticas que, desconsiderando o contexto 

enunciativo, enfatizavam apenas as tipologias textuais e os aspectos de textualidade, 

tais como coesão e coerência,. Nesse caso, as propostas de produção limitavam-se às 

dissertações argumentativas, aos textos descritivos e narrativos. 

Com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 

1998), o documento preconizou que o ensino de produção textual deveria partir do 

gênero textual, e, desde então, não faltaram tentativas didáticas de se adequar a essa 

nova perspectiva, tais como Brocardo e Costa-Hubes (2014), Köche e Marinello (2013), 

Martins (2016), dentre outros. Além disso, esse ensino recobraria a concepção de que 

essa prática se configura como um processo contínuo, que pressupõe, dentre outras 

etapas, a delimitação do projeto do dizer, planejamento, escrita, revisão, reescrita, 

avaliação. 

É possível perceber que houve uma mudança de foco no ensino de produção 

textual: do estudo prescritivo sobre a língua tomada apenas em seus elementos 

gramaticais e estruturais para o desenvolvimento do uso da língua com práticas de 

produção de textos centradas em seus aspectos discursivos (na verdade, contextuais), 

textuais e linguísticos. Essa mudança de ótica exigiu, portanto, uma nova metodologia 

que abandonasse a concepção de língua abstrata (homogênea, distante do uso real, 
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conjunto de regras a serem seguidas e que considera erro qualquer variação) e 

acolhesse uma concepção concreta de língua (dinâmica e heterogênea, que se faz em 

plena atividade social pelos falantes que interagem por meio da fala e da escrita). Sobre 

o ensino de produção textual, muitos pesquisadores, tais como João W. Geraldi (1999), 

Luiz Antônio Marcuschi (2002), Roxane Rojo (2005), Irandé Antunes (2006), dentre 

outros, colaboram expressivamente para o entendimento das questões referentes a 

essa prática trabalhada no livro didático. 

Partindo desse contexto, colocamos o seguinte problema de pesquisa: qual o 

tratamento metodológico dado ao ensino da produção textual nos três livros didáticos 

de Língua Portuguesa do 6º ano do Ensino Fundamental (EF) mais adotados nas 

escolas públicas das cidades de Ilhéus e Itabuna? Nossa hipótese é que, mesmo que 

os livros didáticos considerem os requisitos ideais – práticas de linguagem em 

condições de produções concretas e determinadas – para o ensino de produção textual, 

segundo os critérios exigidos pelo PNLD, ainda apresentam dificuldades na 

configuração de ações metodológicas para tal fim. Esta pesquisa buscou entender 

quais pressupostos teóricos são apresentados no Manual do professor e quais 

concepções acerca do gênero norteiam as propostas de produção textual no livro 

didático. Também será observado como a seção destinada ao ensino de produção 

textual se constitui e como os gêneros selecionados são trabalhados nas atividades de 

produção textual. 

Nesta última década (2006-2016), as coleções de LDLP – principalmente aquelas 

avaliadas e aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) – têm sido 

objeto de investigação, como confirmamos ao constatar o acentuado número de 

pesquisas e publicações acadêmicas realizadas sobre o tema. Algumas pesquisas 

voltadas à abordagem dos gêneros textuais se interessaram, por exemplo, em analisar 

como eles estão sendo trabalhados nos livros didáticos: Barros e Nascimento (2007); 

Souza (2011); Bertotti (2012); Gazola, Teixeira e Hilgemann (2012); Farias (2013); 

Teixeira e Freitas (2014); Santos e Costa (2015). Os resultados dessas pesquisas 

apontam que os LD apresentam baixa diversidade de gêneros textuais; que a 

metodologia enfatiza a interpretação do texto, os aspectos gramaticais, literários e 

estruturais dos gêneros e que abordam superficialmente algumas categorias de 
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domínios discursivos (na verdade, contextuais), tais como, o público-alvo, a 

funcionalidade e o conteúdo. Mostram ainda que, em alguns casos, o objeto de estudo 

é a tipologia em vez do gênero textual. 

Os aspectos relacionados ao ensino da habilidade de produção textual também 

se tornam alvo de estudos, revelando questionamentos variados. Na literatura, é 

possível encontrar pesquisas que se interessaram por analisar as estratégias teórico-

metodológicas das propostas de produção textual no LD, como Rodrigues (2007); 

Souza (2009); Magalhães (2009); Napolitano (2012); Carvalho (2013); e Bottega, 

Almeida e Grassi (2014). De forma geral, foi constatado que muitos dos LD analisados 

já começam a trabalhar na perspectiva de gênero textual, situando o estudante no 

contexto comunicativo, porém ainda carece de práticas significativas que trabalhem a 

formação do indivíduo em uma relação dialógica com a sociedade. Os resultados 

dessas pesquisas revelam que nem todas as propostas de produção textual articulam 

os eixos de leitura e escrita; contextualizam e caracterizam o gênero a ser produzido; 

apresentam a finalidade de produção e interlocutores; oferecem proposta para 

planejamento, escrita e reescrita. Foi possível constatar que essas propostas nos livros 

didáticos analisados ainda não contemplam, satisfatoriamente, um trabalho orgânico de 

produção textual, pois, consideram o gênero textual como objeto de ensino quando seu 

enfoque está apenas no ensino de seus aspectos formais e estruturais. 

É pertinente avaliar um avanço significativo o fato de o livro didático passar a 

acolher como estudo central os gêneros textuais em substituição às tipologias. Essa 

mudança aconteceu em resposta aos critérios estabelecidos pelo PNLD, que avalia e 

seleciona obras didáticas para a educação básica nacional. Mesmo assim, ainda é 

visível que em alguns LD, tais quais Português: Linguagens (2010) de Cereja e 

Magalhães, Português – leitura, produção e gramática (2008) de Sarmento, Português: 

Ensino Médio (2008) de Nicola, e Para Viver Juntos (2010) de Costa et all, dentre 

outros, há uma preocupação com o treino escolar dos gêneros textuais, em detrimento 

de um trabalho de produção textual com gêneros discursivos, a partir de práticas de 

linguagem reais e situadas sócio e historicamente, cujos interlocutores dialogam seus 

valores ideológicos. São limitados os trabalhos na perspectiva do gênero discursivo, tal 

como indica a pesquisa de Fuza e Menegassi (2008), que deu ênfase em apenas uma 
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etapa do ensino de produção textual (finalidade discursiva), mas os autores analisaram 

como o LD apresenta a finalidade discursiva para a realização da escrita. Os resultados 

apontaram que quando o gênero discursivo e a finalidade foram apresentados 

indissociáveis pelo LD, a produção de texto se aproximou da realidade social do 

estudante. 

Consideramos que as possibilidades de investigação do livro didático são 

inúmeras. Na presente pesquisa, pretendemos responder, à luz da teoria bakhtiniana 

dos gêneros do discurso, às seguintes perguntas de pesquisa: Como as propostas de 

produção textual situam o gênero estudado em um determinado campo da 

comunicação discursiva e consideram suas relações dialógicas? De que maneira as 

propostas de produção textual contextualizam a situação sócio-histórica e consideram a 

finalidade discursiva como norteadora do dizer? Qual a concepção de interação entre 

os interlocutores presente nos livros didáticos a partir das propostas de produção 

textual? Quais são as condições específicas dos gêneros do discurso (conteúdo 

temático, construção composicional, estilo da linguagem) abordadas nas propostas de 

produção textual? Como são articulados os processos metodológicos (planejamento, 

revisão e avaliação textual) nas propostas de produção textual? 

A dissertação está organizada em cinco capítulos. O Capítulo 1 – Conceitos e 

concepções discute sobre a diferença conceitual das terminologias Gênero Discursivo, 

Gênero Textual e Tipologia Textual, questão que ainda gera confusão em livros 

didáticos. O Capítulo 2 – O espaço da produção textual na escola apresenta o percurso 

histórico de suas metodologias; esclarece as terminologias (composição, redação e 

produção textual) suas concepções e implicações para o ensino; explana sobre o livro 

didático como instrumento pedagógico; e aponta reflexões e caminhos para o ensino de 

produção textual na perspectiva dos gêneros do discurso. O Capítulo 3 - Procedimentos 

metodológicos descreve os objetivos da pesquisa, a seleção do corpus e os critérios de 

análise. O Capítulo 4 - Análise dos dados apresenta como se constituem os livros 

didáticos e a análise baseada nas perguntas expressas em parágrafo anterior. E por 

fim, seguem o Capítulo 5 - Discussão dos resultados e o Capítulo 6 - Considerações 

finais. 
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O diferencial desta pesquisa se constitui na medida em que investigamos se as 

propostas de produção textual escritas estão centradas nas formas concretas dos 

gêneros do discurso e nas condições concretas da vida dos textos. Nesta pesquisa, 

então, a preocupação foi entender se a prática de produção textual no LD é uma 

oportunidade que possibilita o estudante a refletir, entender e agir em práticas de 

linguagens fora da escola. Para tanto, foram adotadas como aporte teórico a concepção 

de gêneros do discurso (BAKHTIN, 2003) e a Teoria Dialógica do Discurso de Mikhail 

Bakhtin (BRAIT, 2012b). 
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1 CONCEITOS E CONCEPÇÕES 

Uma questão que ainda gera confusão em livros didáticos é a diferença entre 

Gênero Discursivo, Gênero Textual e Tipologia Textual. Muitos livros didáticos fazem 

referência aos termos citados nos Parâmetros Curriculares Nacionais quando há 

indicação de trabalho com os gêneros discursivos ou gêneros textuais nas aulas de 

língua portuguesa e passam a usar essas terminologias indiscriminadamente e, por 

vezes, para denominar também as tipologias textuais, conforme apontam Santos e 

Costa (2015), em seu artigo Equívocos e controvérsias do livro didático sobre o ensino 

de gêneros para o ensino fundamental. Tem-se trabalhado com texto do tipo 

dissertativo-argumentativo, por exemplo, considerando-o como um gênero. Rodrigues 

(2005) aponta que é imprescindível o cuidado no uso dessas terminologias e definições 

para a pesquisa, para a elaboração de documentos oficiais de ensino, para as 

propostas didáticas em livros didáticos etc. “Na elaboração didática, a ausência desse 

cuidado pode provocar efeito nonsense para a noção de gêneros” (RODRIGUES, 2005, 

p. 181, grifo do autor). 

Do ponto de vista teórico e aplicado, Rojo (2005) propõe uma discussão acerca 

dessa confusão terminológica, indicando não ser uma simples permuta de termos: 

Será que quando enunciamos, aparentemente indiferentemente, as 
designações gêneros do discurso (ou discursivos) ou gêneros textuais (ou de 
texto) estamos significando o mesmo objeto teórico ou objetos, ao menos, 
semelhantes? (ROJO, 2005, p. 186). 
 

Entendemos que o discernimento dessas terminologias e a compreensão das 

especificidades de cada uma favorecem a um trabalho didático de produção textual 

eficaz, desde que entendido que as tipologias são sequências textuais, os gêneros 

textuais são formas de realizar linguisticamente objetivos específicos em situações 

sociais particulares e os gêneros discursivos são universais concretos que circulam na 

vida real. 
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1.1 Gênero textual e Tipologia textual 

 

A diferença entre tipo textual e gênero textual não é antagônica, são apenas 

instâncias diferentes que se entrecruzam. Para Marcuschi (2002), o tipo textual está 

fundamentado em critérios internos, como os estruturais, formais e linguísticos e existe 

em número limitado (descrição, narração, dissertação, argumentação, injunção e 

exposição). Ao definir a terminologia, Marcuschi (2002, p. 22) explica: “usamos a 

expressão tipo textual para designar uma espécie de construção teórica definida pela 

natureza linguística de sua composição {aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, 

relações lógicas}”. Vale ressaltar que os tipos estão presentes nos gêneros, podendo 

ocorrer que o mesmo gênero apresente dois ou mais tipos, o que torna o texto 

tipologicamente variado. 

Por sua vez, gêneros textuais são basicamente fenômenos históricos, vinculados 

à vida social e cultural, que acabam contribuindo para consolidar e ordenar as 

atividades comunicativas do cotidiano. O gênero textual funda-se em critérios externos 

e contextuais. Referente à terminologia gênero textual, segundo Marcuschi (2002), 

trata-se de 

[...] textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que 
apresentam características sócio-comunicativas definidas por conteúdos, 
propriedades funcionais, estilo e composição característica. Se os tipos textuais 
são apenas meia dúzia, os gêneros são inúmeros. Alguns exemplos de gêneros 
textuais seriam: telefonema, sermão, carta comercial, carta pessoal, romance, 
bilhete, reportagem jornalística, horóscopo, receita culinária, bula de remédio, 
lista de compras, cardápio de restaurante, instruções de uso, outdoor, inquérito 
policial, resenha, edital de concurso, piada, conversação espontânea, 
conferência, carta eletrônica, bate-papo por computador, aulas virtuais e assim 
por diante (MARCUSCHI, 2002, p. 22-23, grifos do autor). 
 

Como aponta Marcuschi (2002), o termo gênero textual se refere a um conjunto 

de artefatos culturais construídos historicamente pelo homem e que são responsáveis 

pela comunicação verbal, por isso seria impossível concretizarmos uma comunicação a 

não ser por meio de algum gênero. Rojo (2015) questiona as definições apresentadas 

por Marcuschi para gêneros textuais como “entidades da vida” e afirma que Marcuschi 

não deixa clara a diferença entre os gêneros textuais e os textos ou enunciados, ao 

contrário, ele diz que “a expressão gênero textual será tomada para referir os textos 

materializados” (Ibidem, p. 27). 
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Ao esclarecer a distinção entre tipologia textual de gênero textual, institui-se uma 

confusão terminológica entre gêneros textuais e gêneros discursivos. Marcuschi, 

mesmo apoiado na teoria dos gêneros do discurso de Mikhail Bakhtin, preferiu usar a 

terminologia gêneros de texto/textual e não gêneros de discurso/discursivo. Na verdade, 

outros autores da área da Linguística Textual1 fizeram esse mesmo movimento, 

conforme apresentado abaixo: 

A partir de Bakhtin (1986), gênero é pensado como um evento recorrente de 
comunicação em que uma determinada atividade humana, envolvendo papeis e 
relações sociais, é mediada pela linguagem. É responsabilidade central do 
ensino formal o desenvolvimento da consciência sobre como a linguagem se 
articula em ação humana sobre o mundo através do discurso ou, como 
preferimos chamar, em gêneros textuais (MEURER; MOTTA-ROTH, 2002, p. 
11-12, grifos nossos). 
 

A teoria dos gêneros do discurso de Bakhtin é retomada por autores que 

trabalham com a noção de gêneros textuais, como Marcuschi, Meurer e Motta-Roth. No 

caso dos dois últimos há especificamente uma retomada da classificação de Bakhtin 

dos gêneros em primários e secundários, referida em um artigo sobre gêneros 

jornalísticos com o uso da terminologia gêneros textuais: “Os gêneros textuais dividem-

se em ‘primários’ (simples) e ‘secundários’ (complexos)” (MEURER; MOTTA-ROTH, 

2002, p. 201, grifo nosso). Outra ocorrência nesse livro é a redução da concepção 

bakhtiniana dos gêneros à mera classificação de textos e a exemplares de eventos 

comunicativos, 

Gênero, aqui, está relacionado a constantes inscritas em textos que 
representam um dado evento comunicativo (p. ex., um texto publicitário, [...]). O 
termo, amplamente utilizado pela retórica, pela teoria literária, pela linguística e, 
mais recentemente, pela teoria midiática, é adotado nesse trabalho para fazer 
referência a diferentes classes ou tipos de textos (MEURER; MOTTA-
ROTH, 2002, p. 261, grifo nosso). 
 

No Brasil, enquanto os autores da Linguística textual adotam o termo gêneros 

textuais, a designação gêneros do discurso/discursivos é exclusivamente adotada por 

autores bakhtinianos. Segundo Faraco (2009, p.122), essa confusão terminológica é 

atribuída ao uso inflacionário no Brasil da teoria dos gêneros do discurso de Bakhtin no 

discurso pedagógico posterior à reforma do ensino de 1996, ocasionando certa 

cristalização do conceito em sua transposição pedagógica. Assim, “se as reflexões 

tivessem sido entendidas pelo seu caráter inerentemente dinâmico e não tivesse se 

                                                           
1
 Teoria surgida em meados dos anos 60 do século XX. 
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resumido a submetê-las a uma leitura apenas formal dos gêneros”, conclui Faraco 

(2009, p. 133), a apropriação pedagógica da noção de gênero do discurso de Bakhtin 

talvez não tivesse sido cristalizada. 

Rojo (2005) empreende esforços para esclarecer a distinção entre essas duas 

vertentes, afirmando que os trabalhos com gênero textuais recorriam a um “plano 

descritivo intermediário – equivalente à estrutura ou forma composicional – que trabalha 

com noções herdadas da linguística textual (tipos, protótipos, sequências típicas etc.)” 

(Ibidem, p.186). Para o trabalho com gêneros textuais interessa fazer uma descrição 

mais propriamente textual da composição do gênero. Por sua vez, os trabalhos com 

gêneros discursivos selecionavam “os aspectos da materialidade linguística 

determinados pelos parâmetros da situação de enunciação” (Ibid., p.186). A autora 

esclarece que a pretensão não era esgotar a descrição desses aspectos linguísticos ou 

textuais, mas apenas ressaltar as “marcas linguísticas” que produziam significações e 

temas relevantes no discurso. Interessa, portanto, para o trabalho com gêneros 

discursivos “a busca da significação, da acentuação valorativa e do tema, indiciados 

pelas marcas linguísticas, pelo estilo, pela forma composicional do texto” (Ibid., p. 189). 

Por essas razões teóricas que, de acordo com Rojo e Barbosa (2015), os 

pesquisadores que têm por base os trabalhos de Bakhtin adotam o termo gêneros de 

discurso ao invés de gênero de texto, pois o foco está concentrado no tema, na 

significação das enunciações, nos efeitos de sentido discursivo, nas posições 

ideológicas/axiológicas e as apreciações valorativas do sujeito. “Os gêneros não são 

abstrações teóricas” (ROJO; BARBOSA, 2015, p. 28), por isso são encarados como 

formas de discursos e de enunciação, e não como forma de texto. 

Uma característica da teoria do Círculo, segundo Faraco (2009), é que essa 

teoria não aborda os gêneros em si, mas nas relações dialógicas, diferentemente de 

outras que concebem os gêneros como um conjunto de artefatos que partilham 

determinadas propriedades formais, como se vê predominantemente na apropriação 

pedagógica desse conceito. Os gêneros discursivos e suas funções na interação 

socioverbal não são enfocados apenas pelo viés estático do produto (da forma), mas 

principalmente, pelo viés dinâmico e social da produção. 
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1.2 Gênero discursivo na perspectiva de Bakhtin 

 

O termo Gênero Discursivo surgiu, segundo Machado (2012), a partir dos 

estudos do Círculo de Mikhail Bakhtin acerca da clássica teoria dos gêneros pautada 

em Platão e Aristóteles que se constituiu na área da Poética e da Retórica. No entanto, 

a emergência da prosa passou a reivindicar outros parâmetros de análise das formas 

interativas que se realizam pelo discurso, diferentes dos parâmetros utilizados ao longo 

da história da teoria dos gêneros, 

A noção de gênero serve, portanto, como uma unidade de classificação: reunir 
entes diferentes com base em traços comuns [...]. É interessante observar que, 
na longa história da teoria dos gêneros literários e retóricos, estes foram 
interpretados muito mais na perspectiva dos produtos do que na dos processos 
[...] O foco de atenção eram as propriedades formais [...] tomadas como 
propriedades fixas, como padrões inflexíveis (FARACO, 2009, p. 123). 
 

Como aponta Faraco, os estudos de Bakhtin e o Círculo deram um novo sentido 

ao conceito de gênero, ampliando-o para todas as produções discursivas humanas e 

não somente ao campo literário ou da oratória pública, como era na antiguidade 

clássica. Nessa perspectiva, Bakhtin focaliza o dialogismo do processo comunicativo 

em que gêneros e discursos coexistem em campos de uso da linguagem. Por isso se 

interessou por estudar o romance ao perceber no romance a possibilidade de combinar 

tanto discursos quanto gêneros. Bakhtin (2003, p. 262) define gêneros discursivos como 

“tipos relativamente estáveis de enunciados elaborados por cada campo2 de utilização 

da língua”. 

Para Faraco (2009, p. 127), ao dizer que os tipos são relativamente estáveis, 

Bakhtin está “dando relevo, de um lado, à historicidade dos gêneros; e de outro, à 

necessária imprecisão de suas características e fronteiras”. Para entender a essência 

dos gêneros discursivos, é necessário constituir contínuas inter-relações entre a 

recorrência e a singularidade, entre o dado e o novo. Diferente da perspectiva 

formalista, os gêneros caracterizam-se pela sua ligação indissolúvel com os campos 

ideológicos, sua irredutibilidade às formas linguísticas e sua inerente orientação para o 

interlocutor. 

                                                           
2
 Na tradução direta do russo de estética da criação verbal de 2003, feita por Paulo Bezerra, o tradutor 

preferiu usar “campo” ao invés de “esfera” como aparece na tradução de 1997, feita por Maria Ermantina 
G. G. Pereira. 
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Bakhtin acrescenta também a questão da heterogeneidade dos gêneros, que 

intensifica essa imprecisão de suas características e seus limites: 

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 
inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em 
cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, que 
cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica um 
determinado campo. Cabe salientar em especial a extrema heterogeneidade 
dos gêneros do discurso (orais e escritos) nos quais devemos incluir as breves 
réplicas do diálogo do cotidiano [...], o relato do dia-a-dia, a carta [...], o 
comando militar lacônico padronizado, a ordem desdobrada e detalhada, o 
repertório bastante vário [...] dos documentos oficiais e o diversificado universo 
das manifestações publicísticas [...]; mas aí devemos incluir as variadas formas 
das manifestações científicas e todos os gêneros literários [...] (BAKHTIN, 2003, 
p. 262). 
 

Os campos da comunicação discursiva são diversos (literário, cotidiano, 

jornalístico, científico, publicitário, jurídico, religioso, escolar, acadêmico etc.) e são 

definidos pelas especificidades de sua produção ideológica. Para Brait (2016, p. 143-

144), na teoria dos gêneros discursivos, cada campo de criação ideológica possui seu 

próprio modo de orientação para a realidade da vida social e refrata a realidade à sua 

própria maneira. “O campo/esfera é um espaço de refração que condiciona a relação 

enunciado/objeto do sentido, enunciado/enunciado, enunciado/co-enunciadores” 

(BRAIT, 2016, p. 147). 

Elaborados por cada campo da comunicação discursiva, os gêneros discursivos 

são essencialmente heterogêneos, o que torna difícil uma classificação a partir de seus 

traços gerais, pois são demasiadamente abstratos e vazios. Por isso, Bakhtin 

estabeleceu uma classificação pautada na diferença essencial entre os gêneros 

discursivos primários (simples) e secundários (complexos). Não se trata de uma 

diferença funcional que minimiza a natureza heterogênea dos gêneros. 

Os gêneros discursivos secundários (complexos – romances, dramas, 
pesquisas científicas de toda espécie, os grandes gêneros publicísticos etc.) 
surgem nas condições de um convívio cultural mais complexo e relativamente 
muito desenvolvido e organizado (predominantemente o escrito) – artístico, 
científico, sociopolítico etc. No processo de sua formação eles incorporam e 
reelaboram diversos gêneros primários (simples), que se formam em condições 
de comunicação discursiva imediata. Esses gêneros primários, que integram os 
complexos, aí se transformam e adquirem um caráter especial: perdem o 
vínculo imediato com a realidade concreta e os enunciados reais alheios 
(BAKHTIN, 2003, p. 263). 
 

Essa classificação dos gêneros revela um ponto fundamental quando afirma que 

“estamos interessados primordialmente nas formas concretas dos textos e nas 
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condições concretas da vida dos textos, na sua inter-relação e interação” (BAKHTIN, 

2003, p. 319). Ao contrário da classificação que a Linguística Textual propõe baseado 

em traços comuns e gerais de estrutura textual e de aspectos gramaticais, o que torna 

difícil, ou talvez impossível, esgotar a diversidade dos gêneros, “o gênero do discurso 

não é uma forma da língua, mas uma forma típica do enunciado” (BAKHTIN, 2003, p. 

293). 

As formas e condições concretas dos textos só podem ser concebidas dentro da 

perspectiva de enunciado proposto por Bakhtin conceituado da seguinte maneira: 

Os enunciados e seus tipos, isto é, os gêneros discursivos, são correias de 
transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem. Nenhum 
fenômeno novo (fonético, léxico, gramatical) pode integrar o sistema da língua 
sem ter percorrido um complexo e longo caminho de experimentação e 
elaboração de gêneros e estilos (BAKHTIN, 2003, p. 268). 

  

Partindo dessa perspectiva histórico-social é que, conforme Bakhtin (2003, p. 

283), a existência dos gêneros discursivos possibilita a comunicação discursiva, pois os 

aprimoramos à medida que realizamos interações e não precisamos criá-los pela 

primeira vez a cada processo de comunicação discursiva. Em Os gêneros discursivos, 

Bakhtin apresenta como características distintivas do enunciado a alternância dos 

sujeitos do discurso, a expressividade [posição valorativa] e a conclusividade, conforme 

Rodrigues (2005, p. 161). 

O enunciado fundamenta o princípio dialógico da comunicação humana na 

medida em que sua concretização contém implícita essa noção de alternância dos 

sujeitos, conforme Bakhtin (2003, p. 275): “o enunciado como unidade real da 

comunicação discursiva, que é precisamente delimitada pela alternância dos sujeitos do 

discurso, a qual termina com a transmissão da palavra ao outro”. Assim, nossos 

enunciados desde o seu início (projeto discursivo) sempre emergem como uma reação, 

como respostas ativas a outros enunciados que estão na multidão das vozes sociais 

interiorizadas. Nas palavras de Bakhtin, “cada enunciado é um elo na corrente 

complexadamente organizada de outros enunciados” (2003, p. 272). 

Bakhtin explica como se dá a questão da alternância dos sujeitos a partir da ideia 

de responsividade: 

O ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do discurso, 
ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição responsiva: 
concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, aplica-o, 
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prepara-se para usá-lo, etc.; essa posição responsiva do ouvinte se forma ao 
longo de todo o processo de audição e compreensão desde o seu início. [...] 
Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente 
responsiva (embora o grau desse ativismo seja bastante diverso); toda 
compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma a gera 
obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante (BAKHTIN, 2003, p. 271-272). 
 

Essa compreensão do significado linguístico do discurso é somente uma etapa 

abstrata. O que foi ouvido e ativamente entendido é respondido nos discursos 

subsequentes (a resposta real e em voz alta) ou no comportamento do ouvinte (a partir 

da compreensão responsiva silenciosa). Esta é uma compreensão responsiva de efeito 

retardado. Interessa dizer que cedo ou tarde, verbal ou não, exterior ou interior, toda 

compreensão plena real é ativamente responsiva e é apenas uma fase inicial 

preparatória da resposta. 

É nessa atitude responsiva que surge o conceito de posição valorativa, pois 

responsividade significa responder com responsabilidade, ou seja, posicionar-se a cada 

momento em relação a valores (posição axiológica). “Vivemos e agimos, portanto, num 

mundo saturado de valores, no interior do qual cada um dos nossos atos é um gesto 

axiologicamente responsivo num processo incessante e contínuo” (FARACO, 2009, p. 

22). Partindo dessa concepção de valoração arraigada na história e na sociedade e 

legitimada por elas, o círculo de Bakhtin situa o conceito de ideologia como sendo “o 

universo que engloba a arte, a ciência, a filosofia, o direito, a religião, a ética, a política, 

ou seja, todas as manifestações superestruturais (para usar certa terminologia da 

tradição marxista)” (FARACO, 2009, p. 46). 

A conclusividade diz respeito ao “acabamento da totalidade discursiva e da 

relação dos participantes da comunicação discursiva” (RODRIGUES, 2005, p. 167). 

Compreendemos que todo enunciado tem um caráter discursivo concluso que assegura 

a possibilidade de o interlocutor poder tomar uma postura de resposta em relação ao 

enunciado. A conclusividade permite a manifestação da alternância dos sujeitos, ou 

seja, é a percepção de que o enunciado acabou, está completo. Essa percepção se dá 

pelo acabamento composicional do enunciado, tal como afirma Medviédev que “em 

todos os campos da criação ideológica é possível somente um acabamento 

composicional do enunciado, porém, não é possível um acabamento temático autêntico 

dele” (MEDVIÉDEV, 2012, p. 194). 
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Essa citação traz questões que dizem respeito às condições específicas dos 

enunciados. O enunciado é determinado pelas finalidades dos diversos campos da 

comunicação discursiva – termo equivalente aos campos da criação ideológica a que se 

refere Medviédev – e refletem as condições específicas pelo seu conteúdo temático, 

pelo estilo da linguagem e pela sua construção composicional. Conforme Bakhtin,  

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) 
concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da 
atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as 
finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo 
estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e 
gramaticais da língua, mas acima de tudo, por sua construção composicional 
(BAKHTIN, 2003, p. 261). 
 

O conteúdo (temático) na abordagem de Bakhtin tem sido interpretado, 

inadequadamente, como o assunto ou tópico principal de determinado texto. Muito mais 

do que isso, o tema é compreendido nas relações dialógicas e ideológicas de cada 

campo com base na avaliação e na apreciação de valor que o locutor lhe dá. Rojo e 

Barbosa (2015) consideram o tema como sendo o elemento mais importante do 

enunciado, pois todo texto é construído composicional e estilisticamente para fazer 

ecoar um tema. “O tema é o sentido de um dado texto tomado como um todo, ‘único e 

irrepetível’, justamente porque se encontra viabilizado pela refração da apreciação de 

valor do locutor no momento de sua produção. É pelo tema que a ideologia circula” 

(ROJO; BARBOSA, 2015, p. 88). 

A questão do tema é discutida profundamente por Grillo (2006) que atribui essa 

interpretação inadequada da noção de tema ao fato de os escritos do Círculo ficarem 

dispersos, muitas vezes inacabados e ainda às dificuldades de tradução para o 

português, favorecendo a desconsideração de trabalhos fundamentais para a 

compreensão da noção de tema do gênero. Outro motivo para essa interpretação 

inadequada é atribuído à distinção que o Círculo faz entre significação e tema do 

enunciado, 

O tema é definido como: individual, não-reiterável, determinado tanto pelas 
formas lingüísticas como pelos elementos não verbais da situação, fenômeno 
histórico e dotado de acento de valor ou apreciativo (sendo a entonação sua 
expressão mais óbvia). A significação é compreendida como a parte do tema 
que é reiterável, abstrata e passível de análise, mediante a identificação das 
formas lingüísticas às quais está associada. É um aparato técnico para a 
realização do tema. Tema e significação são indissociáveis e estão presentes 
em todo processo interacional (GRILLO, 2006, p. 1826). 
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Dessa forma, enquanto a significação é por natureza abstrata e tende à 

permanência, o tema é concreto e histórico e tende ao dinamismo, que recria e renova 

incessantemente o sistema de significação. Nos gêneros discursivos, o tema adquire 

um caráter estável que decorre das regularidades que são produzidas dentro dos 

campos da comunicação discursiva pela avaliação valorativa pessoal e pela situação de 

interação verbal. 

Da mesma forma, Brait (2012a, p.202) esclarece que significação é o sentido que 

os signos linguísticos e as formas gramaticais da língua assumem historicamente 

decorrente de seus usos reiterados. Por sua vez, o tema é único e irrepetível, 

estritamente ligado à enunciação por expressar uma situação histórica concreta. O 

tema não é uma propriedade da estrutura gramatical nem formas linguísticas, mas é um 

elemento do discurso construído na relação do todo do enunciado com a comunicação 

concreta situada no tempo e no espaço. Tal como salienta Medvedev, 

O tema transcende sempre a língua. Mais do que isso, o tema não está 
direcionado para a palavra, tomada de forma isolada, nem para frase e nem 
para o período, mas para o todo do enunciado como apresentação discursiva 
[...]. Fica evidente que as formas do todo, isto é, as formas do gênero, 
determinam substancialmente o tema. O tema realiza-se não por meio da frase, 
nem do período e nem por meio do conjunto de orações e pedidos, mas por 
meio da novela, do romance, da peça lírica, do conto maravilhoso, e esses tipos 
de gênero, certamente, não obedecem a nenhuma determinação sintática 
(MEDVIÉDEV, 2012, p. 196-197). 
 

A significação, então, está para o signo linguístico e o tema está para o signo 

ideológico, pois é o resultado da enunciação concreta e da compreensão ativa, o que 

traz para o primeiro plano as relações concretas entre sujeitos. Assim, a construção do 

tema se dá a partir dos elementos estáveis da significação somados, principalmente, 

aos elementos extraverbais que integram a situação de produção, de recepção e de 

circulação. O conteúdo temático, portanto, se constitui a partir da avaliação social e da 

relação com o todo concreto do enunciado. 

 Outro elemento constitutivo do gênero discursivo é o estilo, o qual costuma ser 

conceituado basicamente como as escolhas de léxico, estrutura frasal e de registro 

linguístico que fazemos para dizer o que queremos dizer e gerar o sentido desejado: “O 

estilo do gênero diz respeito ao uso típico dos recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais da língua” (RODRIGUES, 2005, p. 168). Apesar disso, os estudiosos da 

obra de Bakhtin aprofundaram a discussão sobre o estilo, possibilitando ampliar nossa 
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compreensão para essa questão. Faraco (2009) considera que os estudos estilísticos 

dificilmente entendem a atividade estilística do falante para além dos gestos de 

escolhas do sistema linguístico. 

Conforme aponta Faraco (2009, p. 137), “as seleções e escolhas são, 

primordialmente, tomadas de posição axiológica frente à realidade linguística, incluindo 

o vasto universo de vozes sociais”. Por compreender a linguagem além do sistema 

abstrato e da expressão individual, Bakhtin entende que o estilo se constrói a partir de 

uma orientação social de caráter apreciativo no interior do gênero discursivo, logo essa 

elaboração estilística da enunciação se dá como uma atividade de seleção individual, 

mas de natureza sociológica.  

Todo estilo está indissoluvelmente ligado ao enunciado e às formas típicas de 
enunciados, ou seja, aos gêneros do discurso. Todo enunciado – oral e escrito, 
primário e secundário e também em qualquer campo da comunicação 
discursiva [...] – é individual e por isso pode refletir a individualidade do falante 
(ou de quem escreve), isto é, pode ter estilo individual [...]. No fundo, os estilos 
de linguagem ou funcionais não são outra coisa senão estilos de gêneros de 
determinadas esferas da atividade humana e da comunicação. Em cada campo 
existem e são empregados gêneros que correspondem às condições 
específicas de dado campo; é a esses gêneros que correspondem 
determinados estilos (BAKHTIN, 2003, p. 265-263). 
 

No trecho acima, Bakhtin ressalta que nem todos os gêneros são propícios ao 

estilo individual da mesma maneira. Os gêneros do discurso que requerem uma forma 

mais padronizada são os menos propícios para a individualidade na linguagem, 

diferente dos gêneros literários que são mais favoráveis ao estilo individual. Pensando 

nessa perspectiva, Brait (2012a, p.83) lança um questionamento “como compreender 

estilo, uma dimensão tão particular, tão individual, como resultante de pelo menos duas 

pessoas, ou melhor, da relação que se estabelece entre uma pessoa e seu grupo 

social?” 

 Para compreender essa questão, Brait propõe entender estilo pela superação da 

ideia de análise linguística e buscar entender sob que ângulo dialógico os 

caracterizadores de estilos (de linguagem, dialetos sociais etc.) se confrontam num 

enunciado, considerando que “o ângulo dialógico não pode ser estabelecido por meio 

de critérios genuinamente linguísticos, porque as relações dialógicas pertencem ao 

campo do discurso” (BRAIT, 2012a, p.81). O estilo, portanto, inscreve-se na língua e 

nos seus usos historicamente situados, estando longe de se esgotar na autenticidade 
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das escolhas de um indivíduo. Brait sintetiza a ideia ao concluir que o estilo pode ser 

“[...] definido como o conjunto dos procedimentos de formação e de acabamento do 

homem e do seu mundo” (BRAIT, 2012a, p.87, grifo da autora). O estilo é indissociável 

de determinados temas e de determinadas construções composicionais. 

Para finalizar a explanação sobre essas condições específicas dos gêneros do 

discurso, o último elemento constitutivo, mas não menos importante, é a construção 

composicional, compreendida para além da composição sintática, refere-se a 

“procedimentos composicionais para a organização, disposição e acabamento da 

totalidade discursiva e da relação dos participantes da comunicação discursiva” 

(RODRIGUES, 2005, p. 167). 

Em torno dessa questão, Medviédev (2012) explica que é possível apenas um 

acabamento composicional do enunciado em todos os campos da criação ideológica, 

porém não é possível um acabamento temático autêntico dele. A construção 

composicional é situada no estudo da composição que considera a finalidade ideológica 

e os valores axiológicos das esferas sociais do gênero discursivo. 

As concepções de gêneros textuais compreendiam construção composicional 

limitada à ideia de estrutura ou forma composicional com base em noções herdadas da 

linguística textual, tais como tipos textuais e sequências típicas nas quais interessava 

uma descrição mais propriamente textual da estrutura do gênero. 

Destarte, todos os três elementos constitutivos dos gêneros discursivos – 

conteúdo temático, estilo e construção composicional – são definidos pelos parâmetros 

axiológicos da situação de produção dos enunciados dentro dos diversos campos da 

comunicação e, sobretudo, pela apreciação valorativa do locutor a respeito dos 

interlocutores de seu discurso. 
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2 O ESPAÇO DA PRODUÇÃO TEXTUAL NA ESCOLA 

O ato de ensinar a falar e a escrever sempre esteve atrelado às concepções de 

linguagem vigentes, ou seja, as teorias que vigoram em cada época motivam os 

processos metodológicos usados para o ensino da escrita. Escrever e falar bem sempre 

foram os objetivos da disciplina língua portuguesa, desde sua inclusão tardia no 

currículo escolar brasileiro, nas últimas décadas do século XIX, conforme Soares 

(2002). Entretanto, as concepções e os métodos utilizados para se alcançar tal objetivo 

têm muitas vezes se mostrado insuficientes para dar conta da complexidade que são as 

ações de linguagem. 

A língua portuguesa, do século XVI até meados do século XVIII, era utilizada 

apenas para fins da alfabetização, passando-se logo após para o ensino do latim. Isso 

porque – dentre outros motivos – “não era a língua dominante no intercâmbio social, 

não havendo, por isso, razão ou motivação para instituí-lo em disciplina curricular” 

(SOARES, 2002, p.159). Somente com a medida do Marquês de Pombal (anos 50 do 

séc. XVIII), tornou-se obrigatório o uso da língua portuguesa na colônia chamada Brasil. 

Os estudos relativos à língua portuguesa se fizeram a partir da gramática e da retórica, 

a princípio com o objetivo de se ensinar latim. Esse contexto persistiu até o século XIX 

com a inclusão posterior dos estudos da poética. Para Soares (2002, p.160), 

“controvérsias à parte, o que não se pode negar é que as medidas impostas pelo 

Marquês de Pombal contribuíram significativamente para a consolidação da língua 

portuguesa no Brasil e para sua inclusão e valorização na escola”. 

Somente a partir de 1950, de acordo com Soares (2002), é que a disciplina 

“Português” começa a sofrer reais modificações em seu conteúdo, pois seu estudo 

passou a servir para o conhecimento da língua portuguesa, e não sendo mais etapa 

prévia ao estudo do latim. Isso ocorreu devido à democratização da escola que forçou a 

reformulação das funções e dos objetivos para os estudantes que frequentavam as 

classes populares, diferente do que se tinha até então, quando apenas os filhos da 

burguesia tinham acesso à formação escolar. 
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2.1 Percurso histórico das metodologias 

 

Ao recuperar o percurso histórico das metodologias de produção textual, desde 

os anos 1960, conforme Bonini (2002), Pietri (2010) e Pinton e Gonçalves (2012), pode-

se perceber que o texto sempre ficou à margem no ensino de português. Vale a pena 

ressaltar que o estudo da língua portuguesa passou por variadas fases em diferentes 

épocas e que o surgimento de uma abordagem metodológica não elimina outra; pelo 

contrário, elas convivem sincronicamente tanto no âmbito acadêmico quanto no 

didático-pedagógico. 

Nos anos 1960, o texto era usado para o estudo tradicional da gramática, 

apoiada nas técnicas clássicas da retórica e poética, com aplicação de regras do bem 

falar/escrever. Para Bonini (2002), esse método retórico-lógico adotava uma postura 

prescritivista pautada em modelos de textos literários e restringia a produção de textos 

escritos a uma forma de organizar o pensamento. A partir dos anos 1970, na tentativa 

de escapar dessa visão prescritiva, o ensino de português ganhou um caráter 

pragmático ao ter por base a teoria da comunicação. A disciplina passou então a ser 

chamada de “Comunicação e Expressão” e visava ao desenvolvimento do uso da 

língua. Nesse período, as propostas de produção textual configuravam-se em redigir 

sobre determinado tema, sem que houvesse especificação da situação 

sociocomunicativa. A partir desse novo enfoque, o ensino da escrita estava baseado 

não apenas na assimilação das normas gramaticais, mas também na criatividade e 

desempenho temático com base em tipologias, na crença de que quem soubesse as 

regras gramaticais e tipológicas sabia escrever/falar. 

Ainda de acordo com Pietri (2010) e Pinton e Gonçalves (2012), a reintrodução 

da redação nos concursos vestibulares e a expansão dos estudos de Linguística 

Textual, no início dos anos 1980, permitiram o aparecimento de novas propostas de 

ensino, considerando procedimentos de ordem cognitiva e textual, que enfatizavam 

aspectos da textualidade, tais como coesão e coerência. No entanto, esses estudos só 

começaram a ser conhecidos pelos professores na segunda metade dos anos 1980, 

sendo o texto usado na prática docente apenas como pretexto para o ensino de regras 

textuais e gramaticais. “São instituídas, nesta fase, duas linhas metodológicas para a 
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produção textual: a textual-comunicativa e a textual-psicolinguística” (BONINI, 2002, p. 

27). A primeira tem a linguística textual como uma das bases teóricas e requer um 

produtor de texto que precisa desenvolver competências textuais, fundamentais para 

que ele seja um comunicador; e a segunda tem como objetivo central desenvolver 

capacidades relativas aos processos de planejamento e revisão do texto, preocupando-

se com a audiência.  

A possibilidade de se obter sucesso com essas duas perspectivas metodológicas 

no ensino de produção textual é destacada por Lopes-Rossi (2012), ao considerar as 

limitações desse método. 

O ensino baseado nessa tradição não está necessariamente fadado ao fracasso 
– como mostram relatos de pesquisas ou de práticas em sala de aula – se o 
professor souber criar situações de redação que envolvam o aluno com algum 
objetivo ou leitor hipotético e, ainda, se o professor planejar atividades que 
organizem o processo de produção do texto, como: discussão e busca de 
informações sobre o tema (geração de ideias), planejamento das ideias, 
planejamento e revisão colaborativa do texto, etapas de produção já foram bem 
descritas em estudos psicolinguísticos, como o de Hayes e Flower (1980 apud 
Kato, 1986). [...] Apesar de o aluno poder obter algum progresso na sua 
capacidade de redação, as atividades desenvolvidas são limitadas e tendem a 
se tornar repetitivas ao longo dos anos, além de ficarem confinadas à sala de 
aula, sem uma efetiva circulação social. Isso é frustrante para professores e 
alunos (LOPES-ROSSI, 2012, p. 228-229). 
 

No fim da década de 1980, surgem outras duas correntes a partir do método 

interacionista, com inspiração em Vygotsky. Segundo Bonini (2002, p. 28), as duas 

correntes são: a sócio-retórica representada por Swales (1990) e a sociointeracionista 

(ISD), representada principalmente por Bronckart (1999). Ambas consideram a 

linguagem como processo de interação, focando o trabalho com o texto e enfatizando 

um ensino da língua baseado nas relações sociocomunicativas. No âmbito dos estudos 

linguísticos no Brasil, Geraldi em 1984 foi o precursor nessas discussões que 

direcionavam para o uso de diversas situações de leitura e escrita na sala de aula, a 

partir de textos dos mais variados gêneros textuais. O método interacionista tem como 

etapas centrais, descritos por Bonini (2002), o estabelecimento de uma situação 

autêntica de interação, a execução da ação de linguagem e a avaliação do texto. 

Segundo Rojo (2005, p. 184), a partir de 1995, grande atenção tem sido dada às 

teorias do gênero (de texto/do discurso) no campo da linguística aplicada ao ensino de 

línguas. Com a publicação dos PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 
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1998), preconizou-se que o trabalho de produção textual nas aulas de língua 

portuguesa tivesse o gênero textual como objeto de ensino. Para o segundo e terceiro 

ciclos do ensino fundamental, o objetivo de ensino elencado nos PCN é: 

[...] desenvolver o domínio da expressão oral e escrita em situações de uso 
público da linguagem, levando em conta a situação de produção social e 
material do texto (lugar social do locutor em relação ao(s) destinatário(s); 
destinatário(s) e seu lugar social; finalidade ou intenção do autor; tempo e lugar 
material da produção e do suporte) e selecionar, a partir disso, os gêneros 
adequados para a produção do texto, operando sobre as dimensões 
pragmática, semântica e gramatical (BRASIL, 1998, p. 51-52). 
 

E, desde então, não faltaram tentativas didáticas de se adequar a essa nova 

perspectiva. O ISD tem sido utilizado para desenvolver modelos pedagógicos que 

facilitam a aquisição de gêneros e proporcionam aos professores um modo de ensinar a 

escrita no nível textual, e não gramatical, e de situar o ensino de escrita em gêneros, 

incluindo seus contextos de uso. Um dos procedimentos mais utilizados como modelo 

em trabalhos científicos para aplicação em classe, nas aulas de produção textual 

pautado no gênero textual, é a chamada “Sequência Didática”, desenvolvida pelo grupo 

de Didática da Língua da Universidade de Genebra e definida como “um conjunto de 

atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero 

textual oral ou escrito” (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004, p. 97), conforme esquema (Figura 

1, a seguir). Esse modelo parece ter sido o mais difundido entre os professores de 

educação básica no Brasil.  

 

Figura 1 – Esquema da Sequência Didática 

 

Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004, p. 98). 
 

Na última década, muitas propostas de produção textual foram elaboradas com 

base na sequência didática, desenvolvida por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), para 

o ensino de gêneros textuais, como por exemplo: de carta aberta, desenvolvida por 

Martins (2016); de artigo de opinião, por Nascimento e Araújo (2015); de reportagem 
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impressa, por Brocardo e Costa-Hubes (2014); de crônica, por Köche e Marinello 

(2013); de tirinhas, por Vargas e Magalhães (2011); de autobiografia, por Baccin (2008), 

dentre outros.  

Como consequência, esse movimento de se elaborar sequências didáticas, tanto 

em propostas acadêmicas quanto em livros didáticos, na tentativa de abranger a 

diversidade de gêneros existentes, pode ter reduzido o trabalho com os gêneros 

textuais à demasiada escolarização dos gêneros e à simples leitura e reprodução de 

gêneros na prática de produção textual. 

As críticas direcionadas às práticas escolarizadas de produção textual, 

associadas a essa perspectiva, de acordo com Rodrigues (2005, p. 153), fez com que a 

concepção dialógica de Mikhail Bakhtin ganhasse força, ou fosse retomada, para que o 

ensino/aprendizagem dessa prática tivesse como foco, além das noções de interação 

verbal, a dos gêneros do discurso. Como apontam Rojo e Barbosa (2015),  

Nas últimas décadas, essas teorias [dos gêneros discursivos] encontraram o 
caminho da sala de aula da educação básica. Embora seja parte de um 
conjunto de esforços de reorganização e melhorias do ensino de língua 
portuguesa, nem sempre essa transposição didática conseguiu livrar-se do 
“teoreticismo” (ROJO; BARBOSA, 2015, p. 7, grifos da autora). 
 

As diversas pesquisas sobre prática de produção textual em torno de gênero 

discursivo ou gênero textual, concebidos como iguais a partir das diferentes releituras 

da herança bakhtiniana, têm levantado discussões sobre a diferença entre essas duas 

noções (ROJO, 2005; FARACO, 2009). As distinções apontavam que “a primeira [...] 

centrava-se, sobretudo nos estudos das situações de produções do enunciado ou 

textos em seus aspectos sócio-históricos e a segunda [...] na descrição da 

materialidade textual” (ROJO, 2005, p. 185).  

Apesar de todos os estudos teóricos e de haver reflexões didáticas variadas, as 

metodologias de produção textual na prática docente do ensino fundamental, médio e 

universitário ainda permanecem, conforme Bonini (2002), alinhados a uma ou outra 

dessas concepções: a noção de dom como requisito para a escrita, a importância do 

texto literário tomado como o modelo padrão, a técnica do desenvolvimento de temas, a 

ideia de que o estudante deve ser guiado e não incentivado ao aprendizado, a 

avaliação centrada em correção gramatical e a utilização de mecanismos textuais 

prescritos. 
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2.2 Terminologias, concepções e implicações para o ensino 

 

A prática de “ensinar a falar/escrever” adquiriu algumas denominações: 

composição, redação e produção textual. Essas terminologias não são tomadas uma 

pela outra, pois carregam consigo concepções diversas que implicam na prática 

pedagógica. O termo Composição é o mais antigo e está vinculado à teoria da 

gramática tradicional. Segundo Guedes (2009), era usado para designar uma maneira 

de escrever na escola em que os textos literários eram considerados modelo e padrão. 

A proposta de ensino consistia em atividades de observação de figuras ou de títulos 

fornecidos pelos professores para que os estudantes escrevessem sobre o que viam, e 

a avaliação restringia-se à correção gramatical e ortográfica. Guedes (2009, p. 89) 

exemplifica essa maneira de escrever, citando os textos de Rui Barbosa: Porneia 

(1899), nos quais o autor “empregava vinte sinônimos diferentes para prostituta”; e 

Rebenqueida (1912), em que “usa mais de trinta sinônimos de chicote”. Segundo o 

autor, compor significava juntar e arranjar conceitos e vocábulos com o objetivo de 

mostrar erudição diante dos interlocutores. 

Por sua vez, o termo Redação é normalmente usado para designar a escrita de 

um texto em linguagem padrão, com um modelo de divisão do texto (introdução, 

desenvolvimento, conclusão) e com um conjunto de ideias preestabelecidas 

socialmente. A prática da redação na escola no EF, de acordo com Guedes (2009), 

resulta na produção do texto técnico e do texto criativo. O primeiro é o dissertativo que 

parte da tentativa de discutir temas sociais polêmicos em que o autor deve se 

posicionar de forma “politicamente correta”. É geralmente submisso às formalidades 

estruturais rígidas: à tipologia dissertação/argumentação, à linguagem formal e a um 

conhecido modelo de estruturação textual que define os limites do dizer: vinte e cinco a 

trinta linhas em quatro parágrafos (um para introdução, dois para desenvolvimento, 

dentro de moldes pré-estabelecidos: causa/consequência, pontos positivos/negativos, 

tese/antítese, a favor/contra, comparação/contraste, trajetória histórica, enumeração) e 

um para conclusão. Além disso, o texto é escrito apenas para ser submetido à correção 

de alguém que geralmente não está de fato interessado no dizer, mas nos erros 

contidos nele. 
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O segundo, o texto criativo, é o narrativo ou o descritivo que consiste em produzir 

textos livres como treinamento da criatividade, cuja avaliação pauta-se em critérios 

comparativos com os cânones literários. A redação consiste, então, no treinamento 

dissimulado da produção de texto, pois emerge de contextos artificiais e com 

insuficientes condições de produção. Resumindo, “o processo histórico de falsificação 

das condições de produção escrita procede a um esvaziamento de seu sentido e, 

posteriormente, fornece modelos para ocupar esse vazio” (PÉCORA, 2000, p. 111). 

No que diz respeito a essa questão, Geraldi ressalta que: 

[...] a produção de textos por estudantes em condições escolares já é marcada, 
em sua origem, por uma situação muito particular, onde são negadas à língua 
algumas de suas características básicas de emprego, a saber: a sua 
funcionalidade, a subjetividade de seus locutores e interlocutores e o seu papel 
mediador da relação homem-mundo. O caráter artificial desta situação dominará 
todo o processo de produção da redação, sendo fator determinante de seu 
resultado final (GERALDI, 1999

3
, p.126). 

 

Essa prática escolar que consiste em escrever sobre qualquer assunto para 

“apreciação” do professor e atribuição de nota anula o sujeito e renuncia sua autoria. A 

noção de autoria está vinculada justamente àquilo que Geraldi acredita ser uma das 

características básicas de emprego da língua: a subjetividade do locutor, aquele 

responsável pelo que diz. Essa noção de autoria diz respeito também à presença do 

autor no texto, enquanto tomada de posição, quando enuncia a partir de um 

determinado discurso ideológico. Assim, as marcas de autoria não são somente da 

ordem gramatical e textual, são principalmente da ordem discursiva, refletidas nas 

estratégias eleitas pelo locutor ao se apropriar do discurso.  

Em contrapartida, o termo Produção Textual admite a ideia do uso efetivo dos 

recursos da língua em contextos reais de comunicação. Isso se refere à prática 

constante de escrever ou falar a partir da interação do estudante com os outros textos e 

discursos, permitindo-lhe, dentre outras coisas, concordar, transformar, aprofundar, 

dizer de outra forma, contradizer. A ideia do termo produção textual remete à prática 

diária focada no processo e não no produto, e é compatível com os eventos de 

comunicação presentes na sociedade. Sobre isso, Guedes faz a seguinte analogia: 

Produção de texto expressa a ação de escrever textos como um trabalho entre 
outros: cultivar a terra, pastorear cabras, consertar sapatos, dar aulas, apertar 

                                                           
3
 A primeira edição desse texto de Geraldi, fundamentado em Bakhtin, data 1984 e serviu de base para a elaboração 

dos PCN.  



38 
 

parafusos numa linha de montagem ou desapertá-los num ferro velho, engessar 
pernas quebradas. Não se trata de compor, isto é, de juntar com brilho, nem de 
redigir, isto é, de organizar, mas de produzir, transformar, mudar, mediante a 
ação humana, o estado da natureza com vistas a um interesse humano 
(GUEDES, 2009, p. 89-90, grifos do autor). 
 

Assim, a produção de texto não é aleatória, pelo contrário, existe sempre 

responsabilidade pelos atos, como respostas a outras vozes em circulação na 

sociedade, que se materializa sob a forma de um texto informativo, instrutivo, 

persuasivo, humorístico, didático, jornalístico dentre outros. Além da intencionalidade, 

outros fatores são essenciais para a produção de textos, denominados por Wanderley 

Geraldi de condições de produção. São eles: 

[...] a) se tenha o que dizer; b) se tenha uma razão para dizer o que se tem a 
dizer; c) se tenha para quem dizer o que se tem a dizer; d) o locutor se constitua 
como tal, enquanto sujeito que diz o que diz para quem diz (o que implica 
responsabilizar-se, no processo, por suas falas); e) se escolhem as estratégias 
para realizar (a), (b), (c), e (d). (GERALDI, 1993, p.160). 
 

Essas condições defendidas por Geraldi podem ser discutidas tanto no interior da 

prática da redação, quanto na da produção textual. Nas atividades de redação, quando 

se trata de ter o que dizer, o estudante é convocado a dizer (reproduzir) exatamente 

aquilo que a escola diz, ou dizer a partir de um tema dado sobre aquilo que não havia 

pensado antes; a razão para dizer se resume no cumprimento das atividades escolares 

para obtenção de nota, o único interlocutor é o papel social de professor que está mais 

interessado na correção, dessa forma, o locutor se constitui apenas no papel social de 

aluno, e como estratégia o locutor recorre a um vocabulário rebuscado para tentar 

mostrar que sabe escrever/falar. 

No que se refere à prática de produção textual, ter o que dizer significa dizer 

também aquilo que a escola não sabe; as razões para dizer são encontradas no interior 

de cada prática de linguagem, os interlocutores são reais ou possíveis, individual ou 

coletivo, o locutor se constitui enquanto estudante, filho, cidadão, paciente, cliente, etc., 

ou seja, o estudante assume seu papel social a depender da situação de comunicação, 

as estratégias são selecionadas ou construídas em função do projeto de comunicação. 

Em síntese, essa questão aponta uma distinção entre produção de textos e 

redação, “nesta, produzem-se textos para a escola; naquela produzem-se textos na 

escola” (GERALDI, 1993, p.136). Notamos, então, que as atividades de redação estão 

voltadas ao desenvolvimento dos aspectos textuais, formais e gramaticais, como 
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comprovação de proficiência escrita; e a prática de produção textual está vinculada à 

interação entre textos e à elaboração de discursos em contextos reais de comunicação. 

 

 

2.3 O livro didático como instrumento pedagógico 

 

A história do livro didático está ligada à história da disciplina língua portuguesa e, 

principalmente, à democratização da escola. Esta última diz respeito ao acesso 

universal à escolarização pública, ou seja, à educação básica para todos, reivindicada 

pelas camadas mais populares. A partir de 1950, segundo Soares (2002), o acesso à 

escolarização aumentou consideravelmente o número de estudantes, duplicando o 

ensino primário e quase triplicando no ensino médio. Essa democratização significou 

um maior recrutamento de professores e, consequentemente, uma menor seletividade. 

Nessa época, os autores de livros didáticos também passaram a incluir exercícios e a 

propor questões, substituindo o que antes era de responsabilidade exclusiva do 

professor em suas aulas. Com isso, os próprios professores passam a esperar que os 

livros didáticos “tutorassem” sua prática, como estratégia para facilitar seu trabalho, 

uma vez que as condições escolares e pedagógicas passaram a ser outras. 

Segundo informações constantes no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE, 2012), criado no Brasil em 1929, com a finalidade de legislar 

sobre políticas do livro didático, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), é o 

programa mais antigo voltado à distribuição de obras didáticas aos estudantes da rede 

pública de ensino do Brasil. O programa foi aprimorado ao longo desses 88 anos e já se 

configurou de diferentes formas e variadas denominações. Atualmente, o PNLD é 

voltado à educação básica brasileira, tendo como única exceção a educação infantil, 

que é avaliada em triênios alternados para cada etapa escolar. Os recursos financeiros 

provêm do FNDE e das contrapartidas mínimas estabelecidas para participação das 

Unidades da Federação. 

Submetidos aos critérios do Programa, os livros didáticos precisam apresentar 

sequências didáticas planejadas e que auxiliem o estudante a desenvolver sua 

competência de leitura e de produção de textos, de análise linguística, bem como de 
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apreciação crítica da produção literária. As propostas e atividades de produção textual 

devem possibilitar ao estudante usar de forma efetiva a língua oral e escrita em 

diversas situações de interação formal e pública, como entrevistas, debates, 

seminários, apresentações teatrais, notícias, contos, artigo de opinião etc. A partir 

dessa perspectiva, o livro didático está cada vez mais próximo de se tornar um material 

eficaz, tanto para o professor quanto para o estudante. 

Os critérios de avaliação das coleções didáticas expressos no Guia do Livro 

Didático (BRASIL, 2013, p. 15-20) são relativos à natureza do material textual, ao 

trabalho com o texto (Leitura e Produção de textos escritos), ao trabalho com a 

oralidade, ao trabalho com os conhecimentos linguísticos e ao Manual do professor. 

Considerando o objeto desta pesquisa, os critérios de avaliação das coleções didáticas 

expressos no Guia do Livro Didático relativos à produção de textos escritos são 

apresentados da seguinte maneira:  

As propostas de produção escrita devem visar à formação do produtor de textos 
e, portanto, ao desenvolvimento da proficiência em escrita. Nesse sentido, não 
podem deixar de: 1. considerar a escrita como uma prática socialmente situada, 
propondo ao aluno condições plausíveis de produção do texto; 2. abordar a 
escrita como processo com o objetivo de ensinar explicitamente os 
procedimentos envolvidos no planejamento, na produção, na revisão e na 
reescrita dos textos; 3. explorar a produção de gêneros ao mesmo tempo 
diversos e pertinentes para a consecução dos objetivos estabelecidos pelo nível 
de ensino visado; 4. desenvolver as estratégias de produção relacionadas tanto 
ao gênero proposto quanto ao grau de proficiência que se pretende levar o 
aluno a atingir (BRASIL, 2013, p.18-19). 
 

 A avaliação das coleções didáticas submetidas ao PNLD é publicada em forma 

de resenha no Guia, com intuito de garantir que o material escolhido esteja adequado 

aos objetivos gerais de ensino de Língua Portuguesa no EF, à legislação vigente e ao 

projeto pedagógico da escola. Entretanto, essa avaliação não invalida a demanda de 

uma análise própria do material, centrada em aspectos mais específicos. 

 

 

2.4 O ensino de produção textual na perspectiva dos gêneros do discurso 

 

Apesar de o Círculo se dedicar ao estudo da linguagem, Bakhtin também se 

preocupava com o ensino abstrato da língua que não conseguia de fato ensinar seu 

comportamento vivo aos estudantes. Em sua publicação Questões de estilística no 
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ensino da língua, encontramos uma faceta muito pouca divulgada: seu lado 

professor/pesquisador, ao desenvolver um procedimento metodológico ativo para 

compreensão dos efeitos de sentido de uma construção sintática, articulando gramática 

e estilística. Para isso, Bakhtin parte do pressuposto de que,  

A língua materna – sua composição vocabular e sua estrutura gramatical – não 
chega ao nosso conhecimento a partir de dicionários e gramáticas, mas de 
enunciações concretas que nós mesmos ouvimos e nós mesmos reproduzimos 
na comunicação discursiva viva com as pessoas que nos rodeiam (BAKHTIN, 
2003, p. 282-283). 

 

Bakhtin é uma referência em documentos oficiais da educação básica no Brasil, 

a exemplo dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), pois sua teoria nos possibilita 

repensar o ensino tradicional de língua materna. As mudanças nas concepções 

científico-metodológicas, estimuladas pelas ideias de Bakhtin, somadas às mudanças 

nas políticas de ensino e à avaliação dos materiais didáticos pelos programas oficiais 

do governo têm impulsionado os esforços de melhorar os índices de leitura e produção 

textual dos estudantes no Brasil. Qual o principal objetivo do ensino da língua, senão, 

levar o estudante a ler e escrever com autonomia, numa atitude responsivamente 

responsável e numa posição valorativa, tornando-se sujeito das duas atividades 

interligadas para a constituição de sua condição de cidadão que age no mundo? 

Segundo Bakhtin/Voloshinov (1995, p. 95), “um método eficaz e correto de 

ensino prático exige que a forma seja assimilada não no sistema abstrato da língua, isto 

é, como uma forma sempre idêntica a si mesma, mas na estrutura concreta da 

enunciação, como um signo flexível e variável”. Dessa forma, o ensino de produção 

textual teria mais consistência e mais relevância se elegesse o gênero do discurso 

como objeto de estudo, pois o contato contínuo com práticas de linguagem concretas 

resultaria em um maior conhecimento do funcionamento dos gêneros, facilitando a 

compreensão e produção textual. 

Quando se assume os gêneros discursivos como objeto no ensino de produção 

textual é possível que os estudantes se aproximem dos usos de linguagem 

extraescolares. Assim, o próprio processo de produção de textos passa a considerar os 

campos da comunicação discursiva como lugar de interação: a linguagem e o sujeito 

estão essencialmente vinculados e implicados em enunciados concretos, bem como no 

contexto sócio-histórico-ideológico em que foi engendrado, uma vez que, 
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A vontade discursiva do falante se realiza antes de tudo na escolha de um certo 
gênero discursivo. Essa escolha é determinada pela especificidade de um dado 
campo da comunicação discursiva, por considerações semântico-objetais 
(temáticas), pela situação concreta da comunicação discursiva, pela 
composição pessoal dos seus participantes, etc. A intenção discursiva do 
falante, com toda sua individualidade e subjetividade, é em seguida aplicada e 
adaptada ao gênero escolhido, constitui-se e desenvolve-se em uma 
determinada forma de gênero (BAKHTIN, 2003, p. 282, grifos do autor). 

 

Como explica Bakhtin, a comunicação só se efetiva por meio de gêneros 

discursivos, esse é então um motivo crucial para que o ensino de produção textual se 

centre na perspectiva do gênero do discurso, visto que se preconizam práticas de 

linguagens concretas e contextualizadas. Essas práticas podem possibilitar aos 

estudantes a construção de uma ação de linguagem até certo ponto condizente com a 

sua realidade e com os seus objetivos pessoais, além de propiciar-lhes uma 

comparação entre os recursos de linguagem que já usa e os que estão sendo 

apreendidos, de modo a ampliar o conjunto de experiências com a linguagem. Rojo 

(2005) apresenta uma ordem metodológica de análise dos gêneros discursivos, e que 

pode ser aplicada no ensino de produção textual, que vai da situação de enunciação, 

passa pelo gênero e só então chega às formas linguísticas relevantes: 

[...] aqueles que adotam a perspectiva dos gêneros do discurso partirão sempre 
de uma análise em detalhe dos aspectos sócio-históricos da situação 
enunciativa, privilegiando, sobretudo, a vontade enunciativa do locutor – isto é, 
sua finalidade, mas também e principalmente sua apreciação valorativa sobre 
seu(s) interlocutor(es) e tema(s) discursivos – e, a partir desta análise, buscarão 
as marcas linguísticas  (formas do texto/enunciados e da língua – composição e 
estilo) que refletem no enunciado/texto, esses aspectos da situação. [...] Será 
sempre um estilo de trabalho mais ‘top-down’ e de idas e vindas da situação ao 
texto e nunca um estilo ‘bottom-down’ de descrição exaustiva e paralela de 
textos, para, depois, coloca-los em relação com aspectos da situação social ou 
de enunciação (ROJO, 2005, p. 199, grifos da autora). 
 

Esses aspectos sócio-históricos dos gêneros discursivos podem ser observados 

no interior dos campos da comunicação discursiva. Essa vinculação dos gêneros do 

discurso com os campos pode ser assinalada como um passo metodológico, em que o 

estudante poderá compreender essa relação entre linguagem e sociedade. De acordo 

com Bonini (2001, p.21), seria interessante que os gêneros fossem trabalhados em 

conjunto, tomando-se um único campo da comunicação discursiva por vez. Isso 

significa dizer que o foco seria os contextos dos campos que dão surgimento a 

determinados gêneros, que podem ser retomadas várias vezes no decorrer de uma 

grande etapa de escolarização. Por exemplo, o estudo iniciaria na contextualização do 
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campo jornalístico e no decorrer do trabalho os gêneros (notícia, reportagem, editorial, 

artigo de opinião, etc.) seriam abordados, permitindo observar o modo como um gênero 

se constitui em resposta a outro num determinado campo de comunicação discursiva. 

Dessa maneira, os estudantes passariam a conhecer o contexto discursivo em que 

esses gêneros circulam, e a partir desse contexto entender como e por que os traços 

formais de um gênero possibilitam certas ações/relações sociais e não outras. 

Em síntese, tal concepção exige que se entenda o conhecimento de gêneros de 
modo a incluir não somente o conhecimento de traços formais, mas também o 
conhecimento de quais são e de quem são os propósitos a que os gêneros 
servem; como negociar as intenções individuais na relação com as expectativas 
e motivações sociais dos gêneros; quando, por que e onde usar os gêneros; 
que relações leitor/escritor são mantidas pelos gêneros; e como gêneros se 
relacionam com outros gêneros na coordenação da vida social (BAWARSHI, 
2013, p. 16-17). 
 

Essa perspectiva metodológica, que amplia as possibilidades de estudo, recorre 

à Teoria Dialógica do Discurso – TDD (BRAIT, 2012b), que busca entender a 

linguagem, por meio do enunciado e do discurso, contestando a linguística e outras 

disciplinas formalistas.  

É pertinente, nesse momento, uma explicação sobre a noção de enunciado e 

texto na visão bakhtiniana e na visão da linguística textual. Bakhtin já empreendeu essa 

discussão em Os gêneros do discurso (2003) ao distinguir enunciado de oração, 

entendendo a segunda como unidade formal da língua. Para ajudar nessa distinção, 

buscamos no trabalho de Rodrigues (2005) uma sucinta explicação: 

[...] a conceituação do círculo não corresponde à da linguística textual e da 
semântica argumentativa [...] Para Bakhtin, o enunciado, como uma totalidade 
discursiva, não pode ser considerado como unidade do último e superior nível 
do sistema da língua, pois forma parte de um mundo totalmente diferente, o das 
relações dialógicas, que não podem ser equiparadas às relações linguísticas 
dos elementos do sistema da língua. Considera o enunciado como a unidade da 
comunicação discursiva [...]. Diz ainda que o termo texto, numa visão linguística 
(imanente), não corresponde à essência de um enunciado inteiro, pois ele se 
constitui com elementos extralinguísticos (a sua dimensão social constitutiva) e 
está vinculado a outros enunciados. Portanto, sua concepção de enunciado não 
pode ser a de frase enunciada, que se constituiria em partes textuais 
enunciadas, mas de uma unidade mais complexa que ‘transcende’ os limites do 
próprio texto, quando este é abordado apenas do ponto de vista da língua e da 
sua organização textual (RODRIGUES, 2005, p. 156-157). 
 

Essa visão bakhtiniana de texto é indissociável da de gênero de discurso. A 

concepção de texto está “ligada ao enunciado concreto que o abriga, a discursos que o 

constituem, a autoria individual e coletiva, a destinatários próximos, reais ou 
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imaginários, a esferas de produção, circulação e recepção, interação” (BRAIT, 2012b, p. 

10). O texto não é independente e compreensível apenas por seus elementos 

linguísticos e textuais, é antes sociointerativo, configurado na relação discursiva dos 

interlocutores entre si e com a situação comunicativa. Todo texto ocorre numa situação 

concreta, em um contexto sociocultural determinado, por isso um conjunto aleatório de 

frases não constitui um texto, que envolve elementos linguísticos, operações cognitivas 

e fatores de ordem pragmática e contextual. Vale ressaltar que a unidade máxima, o 

enunciado, não corresponde ao agrupamento de outras unidades formais (fonema, 

morfema, léxico, sintagma, frase), pois se trata de uma unidade da ordem funcional de 

natureza discursiva. Assim, pode ser considerado texto “qualquer conjunto coerente de 

signos, passível de ser entendido, portanto, como verbal, visual e/ou verbo-visual” 

(BRAIT, 2012b, p. 12), assim como pode ser considerada texto até uma única palavra, 

se ela estiver inserida em um contexto. 

 

2.4.1 Processos metodológicos: planejamento, revisão e avaliação 

 

Com relação aos processos metodológicos para o ensino de produção textual, 

destacamos o planejamento, a revisão e a avaliação textual, e discutimos como podem 

ser trabalhados na perspectiva dos gêneros discursivos. Ao trabalhar com gêneros 

discursivos, as propostas didáticas passam a admitir o planejamento, a revisão e a 

avaliação como procedimentos inerentes ao trabalho da produção textual, priorizando o 

contexto real em que os fatos discursivos, textuais e linguísticos acontecem. As ações 

de planejamento, revisão e avaliação como atividades de intervenção no texto do 

estudante cumprem um papel importante na metodologia de ensino-aprendizagem de 

produção textual, pois valoriza a escrita do estudante e orienta-o para o consciente 

processo da produção.  

A princípio, é indispensável entender a natureza do ensino-aprendizagem de 

produção textual enquanto prática constante, incondicionada a um espaço de tempo de 

uma aula, em um processo de escrita/reescrita sob a orientação do professor e a 

reflexão do estudante na adequação do texto ao evento de comunicação discursiva. 

Queremos enfatizar que a primeira versão do texto do estudante não deve ser encarada 
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como um mero objeto de correção gramatical e ortográfica nem como um produto final 

para atribuição de nota, pois deve haver possibilidade de o estudante revisitar seu texto 

para deixá-lo o mais adequado possível à finalidade enunciativa a que serve. Assim, a 

reescrita, segundo Assis, 

[...] envolve procedimentos que têm como objetivo o aperfeiçoamento de um 
texto, mantendo-se, portanto, inalterado o mesmo propósito comunicativo [...] 
em que a correção se destina fundamentalmente a permitir que o aluno possa 
refletir sobre sua produção de conhecimento, recebendo estímulo e orientação 
para reorganizar seus saberes (ASSIS, 2006, p. 3-4). 
 

Os critérios, os procedimentos e as estratégias linguísticas, textuais e discursivas 

para planejamento, revisão e avaliação dos textos produzidos pelos estudantes devem 

estar bem definidos, de acordo com o “propósito comunicativo”, até porque o modo 

adotado para realizar esses procedimentos pode acarretar consequências no processo 

de inserção desses estudantes nas práticas discursivas da sociedade. 

Os procedimentos de planejamento são aqueles que orientam o estudante para a 

produção que vai desde a definição e distribuição do tempo disponível e da definição 

dos parâmetros de cada situação que irão nortear o texto até a adequação das relações 

dialógicas requeridas no propósito comunicativo. Também estão implicados nesses 

procedimentos os valores axiológicos dos campos da comunicação discursiva, a 

interação entre o enunciador e o interlocutor, a finalidade discursiva, o conteúdo 

temático e a forma composicional do gênero.  

Com relação aos procedimentos de revisão, Assis (2006, p. 4) apresenta quatro 

tipos: 1) “correção resolutiva”, que consiste na exposição e solução dos problemas 

detectados nos textos dos estudantes; 2) “correção indicativa”, caracterizada pela 

indicação, local, dos problemas encontrados nos textos; 3) “correção classificatória”, 

cuja natureza dos problemas identificados é apontada, por meio de metalinguagem 

codificada específica; e 4) “correção textual-interativa”, na qual é estabelecida uma 

interlocução com o estudante, por meio de recados, discutindo problemas de diferentes 

níveis do texto e sugerindo para a tarefa de reescrita do texto. 

Este último tipo de procedimento parece o mais adequado ao trabalho com os 

gêneros discursivos, pois permite que o estudante reflita sobre os diferentes aspectos 

de sua escrita. Dessa forma, a correção não deve ser feita somente apontando e 

contabilizando os erros dos estudantes nem, tampouco, considerando o texto do 
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estudante como um produto sem oportunidades de reescrita. A revisão de texto deve 

ser realizada de maneira equilibrada com o objetivo único de favorecer o crescimento 

do estudante com relação às suas habilidades de escrita. Deve, portanto, ser concebida 

como um processo de conhecimento e adequação das práticas interativas sociais. 

Por sua vez, os procedimentos de avaliação permitem ao professor e ao 

estudante confirmar o que foi aprendido e, sobretudo, extrair referências para orientar 

as adaptações do seu projeto de ensino que alcancem a aprendizagem. “Há, pois, na 

avaliação, um olhar que é retrospectivo – vê o que foi feito antes – e outro prospectivo, 

que aponta para futuros rumos e para futuras opções” (ANTUNES, 2009, p. 220). Nessa 

perspectiva, o modo tradicional de trabalhar a produção textual na escola deve ser 

invertido, ao ponto de considerar o estudante como sujeito autor, capaz de assumir as 

etapas da produção, inclusive, a avaliação de seu próprio texto, entendendo que “quem 

aprende não pode ausentar-se, não pode nem sequer ser apenas espectador de sua 

avaliação” (ANTUNES, 2006, p.164). Dessa maneira, a avaliação do texto do estudante 

não deve ser destinada apenas à escola, mas antes ao próprio estudante, a fim de 

torná-lo capaz de conhecer a qualidade e a adequação de sua produção. Além da auto-

avaliação, cabe nesse modo de trabalhar a produção textual, 

[...] a avaliação que fazem de nós, os do nosso grupo, os que trabalham 
conosco, os que aprendem conosco. Isso implica que, na escola, também se 
poderia dar uma maior atenção às avaliações que uns alunos podem fazer de 
outros; ou seja, a avaliação horizontal, de um colega por outro, a qual tem 
implicações positivas de muitas naturezas diferentes (ANTUNES, 2006, p. 164, 
grifo da autora). 
 

Entendemos, então, que o planejamento, a revisão e a avaliação nessa 

perspectiva dialógica são procedimentos que estão integrados, possibilitando um 

trabalho com a produção textual mais significativo, justamente porque promove 

oportunidades para adequação do texto ao projeto enunciativo proposto. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Neste capítulo, serão detalhados os procedimentos de investigação acerca do 

objeto de estudo dessa pesquisa: a proposta de produção textual. Primeiramente, 

retomamos o objetivo que pretendemos alcançar. Depois, descrevemos a amostra 

utilizada. E, por fim, apresentamos as etapas da investigação, conforme as perguntas 

que pretendemos responder. 

Com o objetivo de analisar o tratamento metodológico dado ao ensino da 

produção textual nos livros didáticos de Língua Portuguesa do 6º ano do Ensino 

Fundamental aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD 2014), 

organizamos as seguintes etapas de trabalho. 

 

 

3.1 Seleção do corpus 

 

Para a escolha dos livros didáticos de Língua Portuguesa, consideramos alguns 

critérios: 1) direcionados ao 6º ano do Ensino Fundamental, por ser etapa intermediária 

da fase em que a prática de produção de texto deve ser prioridade; 2) aprovados pelo 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) para o triênio 2014-2016; 3) os três mais 

adotados nas escolas públicas das cidades de Ilhéus e Itabuna; 4) incluem Manual do 

professor para atingir as orientações didáticas das atividades. 

A princípio, optamos por livros direcionados a um único ano escolar, pois permitiu 

comparar a metodologia dos livros das diferentes editoras. Como o cerne da pesquisa 

foi a proposta de produção textual, não se justificava a escolha dos livros da mesma 

coleção para os quatro anos (6º, 7º, 8º, 9º), uma vez que as coleções adotam uma 

proposta pedagógica única para todo o nível de ensino. Essa opção seria válida caso a 

análise incidisse sobre a seleção e a diversidade dos gêneros discursivos para o estudo 

no EF II.  

Preferimos os livros aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático para o 

último triênio (2014-2016), por se tratar de livros que foram submetidos à avaliação e 

validação de um órgão do Governo Federal, são distribuídos para as escolas públicas 
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de todo território nacional e são usados, muitas vezes, como único suporte pelos 

professores da educação básica. Vale salientar que o objetivo não é pôr em dúvida a 

avaliação do PNLD realizada por peritos da área, mas de realizar uma análise centrada 

em aspectos mais específicos: nos processos metodológicos para o ensino de 

produção textual escrita, considerando os gêneros discursivos relacionados ao campo 

da comunicação discursiva, à situação sociohistórica, à finalidade discursiva, aos 

interlocutores e às condições específicas inerentes (conteúdo temático, construção 

composicional e estilo). 

Segundo o Guia do Livro Didático 2014, das 23 coleções que passaram pelo 

processo avaliativo, foram aprovadas pelo PNLD para esse triênio doze coleções 

didáticas (sete inéditas no Programa) do componente curricular língua portuguesa, a 

saber: 1) A aventura da linguagem, 2) Jornadas.port – língua portuguesa, 3) Tecendo 

linguagens, 4) Para viver juntos português, 5) Coleção perspectiva: língua portuguesa, 

6) Português linguagens, 7) Português nos dias de hoje, 8) Português: uma língua 

brasileira, 9) Projeto teláris – português, 10) Singular e plural – leitura, produção e 

estudos da linguagem, 11) Universos língua portuguesa e 12) Vontade de saber 

português. 

Dentre elas, estabelecemos para esta pesquisa o número de três livros que 

foram escolhidos seguindo o terceiro critério: os mais adotados nas escolas públicas 

das cidades de Ilhéus e Itabuna, considerando a quantidade de exemplares 

distribuídos. Para isso, foi feito um levantamento de dados através do SIMAD – Sistema 

do Material Didático4, utilizando os seguintes filtros: 

Ano Programa: 2014; 

Programa: PNLD; 

UF: Bahia; 

Município: Ilhéus e Itabuna; 

Esfera: municipal e estadual; 

Tipo de Entidade: todas; 

Localização: urbana e rural. 

 

                                                           
4
 Disponível no site do FNDE <www.fnde.gov.br/distribuicaosimadnet/>. Acesso em: 29 set. 2015 
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Verificamos que oito dos doze LD aprovados foram adotados nas escolas de 

ensino fundamental de Ilhéus e Itabuna, conforme tabelas constantes no Apêndice 1. 

Seguindo a ordem decrescente e considerando o número de exemplares do 6º ano do 

EF adquiridos nas cidades de Ilhéus e Itabuna (Gráfico 1), sistematizamos os dados da 

seguinte maneira: 

Gráfico 1 - Quantidade de exemplares adquiridos em Ilhéus e Itabuna 
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Selecionamos para esta pesquisa os três mais adotados: 1) Singular & Plural - 

leitura, produção e estudos de linguagem (Figura 2), de Laura de Figueiredo, Marisa 

Balthasar e Shirley Goulart, com 1.217 exemplares adquiridos: 

Figura 2 - Capa do LD Singular & Plural 

 
Fonte: www.ciadoslivros.com.br 
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2) Vontade de Saber Português (Figura 3), de Rosemeire Aparecida Alves 

Tavares e Tatiane Brugnerotto Conselvan, com 1.106 exemplares adquiridos: 

Figura 3 - Capa do LD Vontade de Saber Português 

 

Fonte: www.skoob.com.br 

e 3) Projeto Teláris: Português (Figura 4), de Vera Lúcia de Carvalho Marchezi, 

Terezinha Costa H. Bertin e Ana Maria Trinconi Borgatto, com 1.007 exemplares 

adquiridos. 

Figura 4 – Capa do LD Projeto Teláris: Português 

 

Fonte: www.estantevirtual.com.br 

Por fim, decidimos considerar também o Manual do professor com o objetivo de 

analisar as recomendações metodológicas apresentadas e as sugestões de respostas 

das atividades propostas. Portanto, os livros selecionados são os citados acima, 

denominados doravante LD1, LD2 e LD3, respectivamente. 
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A partir dessas informações, definimos como corpus da presente pesquisa as 

propostas didáticas constantes na seção destinada ao ensino de produção textual de 

gêneros escritos. A análise dos dados seguiu a base teórico-metodológica dos gêneros 

dos discursos de Bakhtin aplicada ao ensino de produção textual, considerando suas 

etapas didáticas (proposta, planejamento, escrita, revisão, reescrita e avaliação). 

 

 

3.2 Critérios de análise 

 

Esta pesquisa buscou entender quais pressupostos teóricos são apresentados 

no Manual do professor e quais concepções acerca do gênero norteiam as propostas 

de produção textual no livro didático. Buscaremos perceber também como a seção 

destinada ao ensino de produção textual se constitui e quais os gêneros selecionados, 

considerando a diversidade, recorrência e pertinência dos gêneros, e se a proposta do 

livro pressupõe a heterogeneidade do gênero discursivo. 

Para compreender o tratamento metodológico dado ao ensino da produção 

textual escrita no livro didático, esta pesquisa responde às perguntas de análises 

listadas a seguir. 

1) Como as propostas de produção textual situam o gênero estudado em um 

determinado campo da comunicação discursiva e consideram suas relações 

dialógicas? 

2) De que maneira as propostas de produção textual contextualizam a situação 

sociohistórica e consideram a finalidade discursiva como norteadora do dizer?  

3) Qual a concepção de interação entre os interlocutores presente nos livros 

didáticos a partir das propostas de produção textual?  

4) Quais são as condições específicas dos gêneros do discurso (conteúdo 

temático, construção composicional, estilo da linguagem) abordadas nas 

propostas de produção textual? 

5) Como são articulados os processos metodológicos (planejamento, revisão e 

avaliação textual) nas propostas de produção textual? 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

4.1 Apresentação dos livros didáticos 

 

O LD1 – Singular & Plural – é organizado em três cadernos correspondentes às 

habilidades (Leitura e Produção, Práticas de Literatura e Estudos de Língua e 

Linguagem). O Manual do professor consta ao final do livro com paginação 

independente, onde são apresentados os pressupostos teórico-metodológicos, a 

estrutura da obra, sugestões de uso da coleção, mapas dos conteúdos e leituras 

teóricas complementares. O primeiro caderno, o qual interessa nesta pesquisa, está 

dividido pela temática em três unidades com dois capítulos cada, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Unidades e capítulos da coleção Singular & Plural 

CADERNO DE LEITURA E PRODUÇÃO 

UNIDADE 1 
Mudanças e transformações 

CAPÍTULO 1 
Está tudo tão diferente! 

CAPÍTULO 2 
E as coisas não param de mudar! 

UNIDADE 2 
Todo mundo é diferente? 

CAPÍTULO 1 
Culturas e identidades: por que e em que 

somos diferentes 

CAPÍTULO 2 
Eh nOixXx nAH fItaH 

UNIDADE 3 
Ler ou não ler, eis a questão! 

CAPÍTULO 1 
O que o pessoal anda lendo? 

CAPÍTULO 2 
Onde é que eu estou nas estatísticas? 

Fonte: FIGUEIREDO et al, Singular & Plural, p. 8-9. 

As autoras explicitam no Manual do professor os pressupostos teóricos nos quais 

se baseou a obra. Para o trabalho com a produção textual, demonstram que o livro 

didático adota a concepção bakhtiniana dos gêneros discursivos, por isso o referenciam 

nas “[...] teorias enunciativo-discursivas sobre língua e linguagem que têm em Bakhtin o 
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seu percussor” (FIGUEIREDO, 2012, p. 5 [manual do professor]). Discorrem também 

sobre seus principais conceitos: interação, relações sociais, interlocutores, situação 

enunciativa, esfera de atividade humana, enunciado, gêneros do discurso, forma 

composicional, estilo e tema, conforme Figueiredo (2012, p. 6-14 [manual do 

professor]). 

Na seção “Produção”, as propostas de produção textual estão sistematizadas em 

etapas. Na primeira, “Conhecendo o gênero”, são apresentados os textos que são 

exemplares dos gêneros e as atividades voltadas “para explorar algum aspecto 

relevante do gênero oral ou escrito, seja relacionado à forma composicional, ao 

conteúdo temático, e ao estilo, seja em relação à esfera ou contexto em que circula” 

(FIGUEIREDO, 2012, p. 14, [manual do professor]). A segunda etapa “Produzindo o 

texto” é a proposta de escrita em que são apresentadas as “Condições de produção” 

(gênero, tema, interlocutores e circulação), e as três últimas etapas, “Como fazer?”, 

“Escrevendo” e “Avaliando a produção”, visam garantir o planejamento e a avaliação do 

texto. 

Foram selecionados para o trabalho de produção textual cinco gêneros do 

discurso: Diário ficcional, Esquete teatral (roteiro), Debate regrado, gráfico e 

Apresentação oral. Desconsideramos para esta análise os gêneros orais (debate 

regrado e apresentação oral) por requererem critérios de análise específicos para essa 

modalidade. Apesar de o LD trabalhar com um número reduzido de gêneros do 

discurso, as atividades de leitura articulam outros gêneros, conforme explicitado no 

Mapa organizador das unidades (Figura 5). Para as autoras, “todos os textos do 

Caderno de Leitura e Produção estão ali no intuito de auxiliar os alunos na alimentação 

temática ou na apropriação do gênero para a produção textual” (FIGUEIREDO et al, 

2012, p. 14 [manual do professor]). 
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Figura 5 - Mapa organizador das unidades 

 

Fonte: FIGUEIREDO et al, Singular & Plural, p. 34 [manual do professor]. 

  

 A pertinência do trabalho com esses gêneros se justifica pela possibilidade da 

discussão com os estudantes de uma temática pertencente ao campo escolar: a 

entrada no ensino fundamental (séries finais) e as mudanças por que passam nessa 

fase. As autoras acreditam que por meio desses gêneros os estudantes possam 

“exteriorizar e compartilhar eventuais angústias causadas por essa fase de grande 

mudança que estão vivendo” (FIGUEIREDO, 2012, p. 70 [manual do professor]). Além 

da pertinência temática, a escolha desses gêneros dos campos literário e escolar é 

fundamental na medida em que possibilita ao estudante a efetiva participação social. 

Um gênero do discurso caracteriza-se pela sua dinamicidade e transformação 

que sofre nas interações sociais ao longo do tempo, o que o torna heterogêneo. Assim, 

as propostas de produção textual no livro didático pressupõem, até certo ponto, essa 

heterogeneidade, visto que apresentam vários textos que refletem as possíveis 
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realizações dos gêneros estudados. Por mais que esses textos pertençam ao mesmo 

gênero discursivo, sempre serão heterogêneos, pois resultam da infinidade de relações 

sociais que se apresentam em diversos domínios de atuação humana. 

O LD2 – Vontade de Saber Português – é dividido em seis unidades temáticas 

com dois capítulos cada, conforme Tabela 2. A sequência dos capítulos percorre por 

seções tais como a “Leitura 1” e “Leitura 2” que contemplam textos do gênero indicados 

para “Produção escrita”. A seção “Produção oral” aparece em apenas cinco capítulos. 

Outras seções auxiliam no ensino-aprendizagem da língua como “Estudo do texto”, 

“Ampliando a linguagem”, “Interação entre os textos” e “A língua em estudo”. Em cada 

unidade há uma atividade de abertura, “Conversando sobre o assunto”, que visa 

introduzir o tema a ser tratado, resgatando o conhecimento prévio e promovendo a 

interação em sala. Ao final do livro há uma seção “Ampliando seus conhecimentos”, na 

qual constam títulos de livros sobre os temas estudados como sugestões de leitura 

extraclasse. Na sequência, está o Manual do professor com paginação própria, onde 

constam as orientações didáticas e metodológicas, informações sobre a estrutura da 

obra, o mapa de conteúdos e recursos e os objetivos, comentários e sugestões para 

cada unidade. 

Tabela 2 - Unidades e capítulos da coleção Vontade de Saber Português 

UNIDADE 1 
A arte de se comunicar 

CAPÍTULO 1 
Como eu me comunico 

CAPÍTULO 2 
Mens@gem p/ vc 

UNIDADE 2 
Histórias que divertem e ensinam 

CAPÍTULO 1 
De volta à terra da fantasia 

CAPÍTULO 2 
Qual a moral da história? 

UNIDADE 3 
Há algo de estranho no ar! 

CAPÍTULO 1 
Histórias de arrepiar 

CAPÍTULO 2 
Entre o medo e a coragem 

UNIDADE 4 
Meio ambiente: responsabilidade de todos 

CAPÍTULO 1 
Não deixe a natureza ir embora! 

CAPÍTULO 2 
Lixo é coisa séria! 

UNIDADE 5 
O prazer de ler 

CAPÍTULO 1 
Livro: um amigo sempre presente 

CAPÍTULO 2 
De página em página uma emoção 
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UNIDADE 6 
Heróis: fantasia ou realidade 

CAPÍTULO 1 
Heróis ou não heróis: eis a questão! 

CAPÍTULO 2 
Os heróis estão entre nós 

Fonte: TAVARES et al, Vontade de Saber Português, p. 4-6. 

Os pressupostos teóricos para o trabalho de produção textual baseiam-se na 

concepção dos gêneros textuais de Marcuschi, conforme apontam as autoras no 

Manual do professor: 

[...] são apresentadas propostas de produção de textos por meio de estímulos 
orientados pela análise e reflexão de um gênero textual. Os subsídios 
oferecidos contextualizam a produção, procurando simular, o máximo possível, 
situações de comunicação efetivas na sociedade, objetivando dar um sentido 
maior que o cumprimento de uma tarefa escolar (TAVARES et al, 2012, p. 7 
[manual do professor]). 
 

As autoras do livro entendem o gênero “como uma ferramenta que amplia a 

competência comunicativa dos alunos” (TAVARES et al, 2012, p. 20 [manual do 

professor]) e defendem a adoção dos gêneros como um dos objetos do ensino-

aprendizagem em contraposição ao trabalho baseado nas tipologias textuais.  

Embora Bakhtin seja citado nos pressupostos teóricos do LD no que diz respeito 

aos gêneros, a terminologia “discursivos” não aparece. Mais do que isso, a teoria 

bakhtiniana é utilizada superficialmente para ratificar apenas a ênfase nos aspectos 

contextuais dos gêneros em contraposição à ênfase nos aspectos formais tipológicos. 

As condições específicas do gênero discursivo na perspectiva bakhtiniana – 

composto por conteúdo temático, construção composicional e estilo – são nomeadas e 

explicadas no LD da seguinte maneira, respectivamente: conteúdo: “o que é dizível pelo 

gênero e não por frase ou orações”; estrutura/forma: “dos textos narrativos, 

argumentativos, descritivos, explicativo ou conversacional”; e configurações específicas 

das unidades de linguagem: “os traços da posição enunciativa do locutor e os conjuntos 

de sequências textuais e de tipos discursivos que constituem a estrutura genérica” 

(TAVARES, 2012, p. 21 [manual do professor]). Como podemos observar, esses termos 

e conceitos não são esclarecidos conforme a teoria bakhtiniana, mas a partir de noções 

herdadas da linguística textual, centradas em aspectos mais formais e na descrição 

textual. Podemos considerar esse caso um exemplo do que Faraco (2009) e Rojo 

(2005) discutiram com relação à confusão terminológica entre gênero textual e 
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discursivo, advinda dessa apropriação pedagógica da noção de gênero do discurso, 

como foi proposto por Bakhtin. 

Na seção “Produção escrita”, as propostas de produção textual estão 

sistematizadas em três etapas: “Pensando na produção do texto”, com objetivo de levar 

o estudante a refletir sobre os principais elementos característicos do gênero textual; 

“Produzindo o texto”, destinada ao planejamento e orientação para elaboração e 

reelaboração do texto; “Avaliando a produção”, em que são propostos critérios 

baseados nos objetivos da produção para a reflexão tanto do produto quanto do 

processo.  

Os gêneros textuais selecionados para o trabalho de produção textual no LD 

foram: história em quadrinho não verbal, conversa telefônica, carta pessoal, paródia, 

contação de histórias, fábula, sinopse de livro, narração de causo, desfecho de conto, 

anúncio publicitário, seminário, texto de opinião, apresentação de livro, relato pessoal, 

crônica, descrição poética de lugares, autobiografia. Podemos notar que há uma 

diversidade de gêneros textuais, embora haja algumas propostas centradas em 

tipologias textuais (narrar causo e descrição poética de lugares). O que é contraditório 

uma vez que o Manual do professor deixa explícito que as propostas são baseadas em 

gêneros textuais, bem como apresenta embasamento teórico no intuito em distinguir 

gênero textual de tipologia textual, além de haver propostas de produção centrada em 

uma parte do gênero textual (desfecho de conto). 

Essa seleção provoca alguns questionamentos: até que ponto essa diversidade 

de gêneros textuais, propostos no LD, contribui para a efetiva participação social dos 

estudantes? A exposição acentuada de gêneros não restringe o trabalho de produção 

textual a um treino escolar dos gêneros, centrados inclusive em aspectos mais formais? 

Sobre isso Bonini adverte, 

Esta seleção que se pauta pela ocorrência mais acentuada dos exemplares de 
um gênero, me parece deslocada da proposta central dos PCN, que é 
neutralizar a artificialidade do ensino de língua, pois não leva em consideração 
as etapas do processo de assegurar habilidades que garantam “o uso da 
linguagem em estâncias naturais” (BONINI, 2001, p. 20). 
 

A partir dessa seleção do LD, foram consideradas para esta pesquisa as 

propostas constantes na seção “Produção escrita” (carta pessoal, paródia, fábula, 
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sinopse de livro, desfecho de conto, anúncio publicitário, texto de opinião, relato 

pessoal, crônica, descrição poética de lugares, autobiografia). 

O LD3 – Projeto Teláris - Português – está organizado por gênero textual em oito 

capítulos, distribuídos em quatro unidades, conforme Tabela 3. A sequência das 

unidades vai do “Ponto de partida”, com a leitura de texto do gênero proposto, ao 

“Ponto de chegada”, com a produção textual. De um ponto ao outro há uma 

sistematização nos capítulos que passa por diversas seções “Leitura”, “Interpretação do 

texto”, “Prática de oralidade”, “Outras linguagens”, “Conexões”, “Língua: uso e reflexão”, 

“Produção de texto” e “Outro texto do mesmo gênero”. O livro tem um capítulo 

introdutório denominado “Língua e diversidade cultural”, que trata das diversidades e 

variedades linguísticas brasileiras e de questões conceituais sobre língua e linguagem, 

verbal e não verbal. Ao final do livro, há uma unidade suplementar que reúne conteúdos 

gramaticais: ortografia, fonemas, tonicidade, acentuação, verbos, etc. Na sequência, 

consta o Manual do professor, com paginação própria, onde constam os princípios 

teóricos e metodológicos, informações sobre a estrutura da coleção, as orientações 

complementares para cada unidade, os quadros de conteúdos bimestrais, um projeto 

de leitura e textos complementares. 

 

Tabela 3 - Unidades e capítulos da coleção Projeto Teláris: Português 

UNIDADE 1 
Contos da tradição oral 

 

CAPÍTULO 1 
“Causo”/ Conto 

CAPÍTULO 2 
Conto popular em verso e conto popular 

em prosa 

UNIDADE 2 
Conto: imaginação e realidade 

CAPÍTULO 3 
Conto em prosa poética 

CAPÍTULO 4 
Conto e realidade 

UNIDADE 3 
Relato pessoal e jornalístico 

CAPÍTULO 5 
Relato pessoal 

CAPÍTULO 6 
Reportagem 

UNIDADE 4 
Defender ideias 

CAPÍTULO 7 
Crônica com diálogo argumentativo 

CAPÍTULO 8 
Propaganda 

Fonte: BORGATTO et al, Projeto Teláris: Português, p. 6-9. 
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Os pressupostos teóricos para o trabalho de produção textual no livro didático 

em análise estão baseados na concepção dos gêneros textuais, conforme apontam as 

autoras: 

[...] Nesta obra, agrega-se à concepção de texto a concepção de gênero textual, 
que traz incorporada a dimensão cultural e política da linguagem (BORGATTO 
et al, 2012, p. 4 [manual do professor]). 
 
O caráter principal desta coleção é estimulara a produção de textos a partir do 
foco nos gêneros textuais, pois é essa concepção que norteará a 
sistematização por meio de sequências didáticas que privilegiem as condições 
de produção de textos (BORGATTO et al, 2012, p. 10 [manual do professor]). 

 

As autoras apresentam um tópico “Gêneros textuais/gêneros discursivos”, porém 

os termos são mencionados e interpretados como sendo equivalentes. Ora como 

gêneros textuais em “Os gêneros textuais constituem o eixo norteador da organização 

didática dos conteúdos nesta coleção” (BORGATTO et al, 2012, p. 4 [manual do 

professor]) ora como gêneros discursivos em “o estudo da língua com base em gêneros 

discursivos situa e contextualiza de forma mais clara os aspectos linguísticos a ser 

analisados” (BORGATTO et al, 2012, p. 6 [manual do professor]). Alguns conceitos da 

teoria bakhtiniana dos gêneros do discurso são sistematizados em um diagrama (Figura 

6), embora haja mistura de terminologias advindas da linguística textual. Como por 

exemplo, os termos “público-alvo” e “intenção”, enquanto Bakhtin trabalha com a 

concepção de “interlocutores” e “finalidade discursiva”. Da mesma forma, as condições 

específicas do gênero discursivo (conteúdo temático, estrutura composicional e estilo) 

são apresentadas no círculo verde do diagrama com interpretação diversa, pois 

“escolhas de linguagens/linguísticas, recursos estilísticos e estilo” correspondem ao 

constructo estilo de Bakhtin. 
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Figura 6 – Diagrama dos gêneros do discurso LD3 

 
Fonte: BORGATTO et al, Projeto Teláris, p. 5 [manual do professor]. 

 

Parece que estamos diante de mais um exemplo da confusão terminológica entre 

gênero textual e discursivo sobre a qual Faraco (2009) e Rojo (2005) discutiram. Os 

termos e conceitos de ambas as teorias são utilizados indiscriminadamente, mas o que 

prevalece no livro didático é a concepção de gênero como “modelo textual para a 

ampliação do repertório do estudante, pois o contato sistematizado com essa forma 

pode enriquecer o repertório de gêneros do sujeito e, portanto, de formas de expressão 

para dar conta dos propósitos de comunicação” (BORGATTO et al, 2012, p. 10 [manual 

do professor], grifos das autoras). Ou seja, a concepção dos gêneros textuais e seus 

interesses com a forma, os modelos, as sequências textuais, as regularidades. 
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Na seção “Produção de texto”, as propostas de produção textual não seguem a 

mesma sistematização. Além dessa seção, o trabalho de produção também é proposto 

ao final de cada unidade, “com uma produção detalhada que envolve o gênero principal 

estudado nos capítulos” (BORGATTO et al, 2012, p. 10 [manual do professor]). 

Os gêneros textuais selecionados na seção para o trabalho de produção textual 

no LD3 foram: conto a partir de uma pintura, debate, causos, reescrita da narrativa em 

verso para prosa, reprodução escrita do conto da tradição oral, conto em prosa poética, 

resumo de textos narrativos, conto, roda de relatos, relato pessoal, reportagem, diálogo 

argumentativo em uma narrativa e propaganda (anúncio publicitário). Podemos notar 

que há uma ênfase nos gêneros literários, justificada pelas autoras pelo fato de a 

literatura ter um conteúdo a ser trabalhado a partir das especificidades artísticas, de 

fruição estética, de peculiaridade de estilo e de escolhas de linguagem; também pelo 

fato de os textos literários estabelecerem uma prática de leitura que desafia a produção 

de sentido, a inferência, a percepção de subtendidos, etc.; além do fato de o livro 

didático ser a única oportunidade de contato com gêneros literários, para muitos 

estudantes. 

Somente pela seleção dos “gêneros textuais” do livro didático é possível 

identificar que as propostas são centradas em tipologias textuais (narrativa, 

verso/prosa, diálogo argumentativo) e em partes do processo (reescrita, reprodução 

escrita, resumo) o que contradiz, inclusive, com o trabalho baseados em gêneros 

textuais. Não está o livro reproduzindo a forma de se trabalhar com gêneros do campo 

literário em que apenas os aspectos formais, gramaticais e classificatórios são 

evidenciados? 

Mediante essa apresentação, elencamos a seguir as propostas de produção 

textual constantes nos livros didáticos, conforme Tabela 4: 
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Tabela 4 – Relação das propostas de produção textual nos livros didáticos 

Livro 
Didático 

Propostas de produção textual escrita 
Propostas de produção 
textual oral e não verbal 

LD1 
Diário ficcional (p. 22-33) 
Roteiro de esquete teatral (p. 40-47) 

Debate regrado 
Apresentação oral 

LD2 

Carta pessoal (p. 35) 
Paródia (p. 64-65) 
Fábula (p. 83-84) 
Sinopse de livro (p. 98-99) 
Desfecho de conto (p. 127-128) 
Anúncio publicitário (p. 145-148) 
Texto de opinião (p. 170-171) 
Relato pessoal (p. 189-190) 
Crônica (p. 203-204) 
Descrição poética de lugares (p. 225-226) 
Autobiografia (p. 244-245) 

HQ não verbal 
Conversa telefônica 
Contar histórias 
Narrar causo 
Seminário 
Apresentação de livro 
 

LD3 

Conto a partir de uma pintura (p. 41) 
Reescrita da narrativa em verso para prosa (p. 62-63) 
Conto da tradição oral (p. 68-69) 
Conto em prosa poética (p. 93-94) 
Resumo de textos narrativos (p. 127-128) 
Conto (p. 132-133) 
Relato de experiência vivida (p. 158) 
Reportagem (p. 185-186) 
Relato pessoal (190-191) 
Diálogo argumentativo em uma narrativa (p. 211-212) 
Propaganda (p. 235) 
Propaganda (anúncio publicitário) (p. 240-241) 

Debate 
Causos 
Roda de relatos 

 

 Foram selecionadas para a análise nesta pesquisa as propostas de produção 

textual escrita: duas do LD1, onze do LD2 e doze do LD3. Podemos constatar que há 

uma prevalência de propostas com a modalidade escrita nos referidos livros didáticos: 

vinte e cinco no total competindo com dez propostas com a modalidade oral e uma com 

a modalidade imagética. O caso com maior disparidade entre as propostas de produção 

ocorre no LD3 (12/3), o que nos leva a questionar que o motivo para essa desigualdade 

seria relacionado à importância que se dá à escrita na sociedade ou à dificuldade de se 

elaborar propostas para se trabalhar com gêneros orais? Feita a nossa escolha, 

passamos para a análise dos dados com base nas cinco perguntas. 
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4.2 Perguntas de análise 

 

  A interação dialógica que se dá, por meio dos gêneros discursivos, entre os 

indivíduos organizados socialmente coloca em jogo o meio social mais amplo (definido 

pelas especificidades de cada campo da comunicação discursiva e estabelecido pelo 

centro valorativo relacionado à ideologia de cada época) e o meio social mais imediato 

(determinado pela finalidade discursiva e definido pelo conhecimento da situação sócio-

histórica que os interlocutores partilham, considerando também a avaliação que fazem 

dessa situação). 

Os gêneros discursivos refletem suas condições específicas por seu conteúdo 

temático, pelo seu estilo de por sua construção composicional. E os processos 

metodológicos (planejamento, revisão e avaliação textual) expressos em livros didáticos 

para o ensino de produção textual podem ser refletidos a partir dessa perspectiva. Para 

representar esses conceitos da teoria bakhtiniana dos gêneros do discurso, 

reconfiguramos o diagrama apresentado pelo LD3 (BORGATTO et al, 2012, p. 5 

[manual do professor]), da seguinte maneira: 

 

Figura 7 – Gêneros do discurso 
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4.2.1 Como as propostas de produção textual situam o gênero estudado em um 

determinado campo da comunicação discursiva e consideram suas relações 

dialógicas? 

   

Procedendo à análise das propostas de produção textual escrita dos livros 

didáticos, destacamos a princípio as desenvolvidas com base em uma tipologia textual: 

desfecho de conto (LD2, p. 127-128), texto de opinião (LD2, 170-171), descrição 

poética de lugares (LD2, p. 225-226), conto a partir de uma pintura (LD3, p. 41), 

reescrita da narrativa em verso para prosa (LD3, p. 62-63), conto em prosa poética 

(LD3, 93-94), relato de experiência vivida (LD3, 158) e diálogo argumentativo em uma 

narrativa (LD3, p. 211-212). Vale destacar que apesar de essas propostas serem 

apresentadas com o nome de um gênero discursivo (texto de opinião, conto e relato), o 

trabalho é desenvolvido em torno das tipologias textuais e remete às típicas atividades 

de redação escolar para o treino das características formais e sequências textuais. 

O tipo narrativo é trabalhado nas propostas do conto a partir de uma pintura, 

conto em prosa poética, desfecho de conto, e do relato de experiência vivida, conforme 

podemos observar nos trechos a seguir: 

“A partir da pintura, você e seus colegas vão criar um conto, como se fosse um causo, com os 
momentos da narrativa: situação inicial, conflito, clímax e desfecho” (BORGATTO et al, 2012, p. 
41). 

“Agora você vai criar um conto em prosa poética a partir desta imagem de silhuetas produzidas 
pela projeção de sombras” (BORGATTO et al, 2012, p. 93). 

“Então, que tal dar continuidade ao conto, criando um final para ele?” (TAVARES et al, 2012, p. 
128). 

“Lembre-se de algum fato que tenha marcado sua vida: uma viagem, algo muito engraçado, o 
primeiro dia de aula, um incidente, um aniversário, uma travessura um castigo recebido. Prepare-
se para fazer o relato escrito desse acontecimento” (BORGATTO et al, 2012, p.158). 

 

Ponderamos que em condições concretas de produção, um conto não é 

motivado por uma pintura, nem como treino da imaginação para elaborar desfechos, 

tampouco como atividade de redação semelhante aos típicos relatos de férias 

propostos a cada início de ano nas escolas. 

O tipo descritivo é trabalhado na proposta da descrição poética de lugares com a 

atividade de juntar e arranjar vocábulos para o treinamento da criatividade.  
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 “Procure caracterizar os elementos mais importantes que compõe o lugar se possível destacando 
o que está mais em evidência na paisagem, ou o que está em primeiro plano [...] empregue 
comparações que deem uma visão pessoal e poética à imagem, ex: de um azul límpido como o 
céu de outono” (TAVARES et al, 2012, p.226). 

 

E o tipo argumentativo é trabalhado na proposta do texto de opinião. Foram 

apresentados dois textos de opinião (conteúdo temático desatualizado)5 sobre a 

obrigatoriedade da educação dos 4 aos 17 anos, sem relacioná-los com outros textos 

do jornal que estivessem vinculados a esse assunto na época. A proposta de produção 

segue com a exposição do assunto e a defesa de um dos pontos de vista. 

“Você acha importante preservar o planeta atualmente ou isso poderá ser feito pelas futuras 
gerações? [...] reflita sobre o assunto e o que você pensa a respeito. Posicione-se a favor de uma 
das duas afirmações contidas no questionamento” (TAVARES et al, 2012, p.171). 

 

Constatamos que em nenhum momento se propôs a apresentação de textos sobre 

o assunto, nem discussão sobre o perfil do jornal em que se pretende publicar, a 

posição valorativa do jornal, dos autores ou dos estudantes. A proposta foi feita com 

objetivo do treino da dissertação sobre determinado tema, tal como nas redações 

escolares. No caso da proposta do diálogo argumentativo em uma narrativa há a 

sugestão de leitura de uma crônica (tendo o diálogo argumentativo como sequência 

textual), uma letra de rap e uma tirinha para mostrar como a argumentação está 

presente nesses textos. Porém, nada foi mencionado sobre esses três gêneros. 

Por sua vez, a proposta reescrita da narrativa em verso para prosa que pode ser 

mais considerada como uma atividade de retextualização6 de sequência textual do que 

uma proposta de produção textual, por requerer apenas a reescrita de uma forma para 

outra. 

“O conto foi escrito em versos com rimas. Para reescrevê-lo em prosa, lembre-se de que: será 
escrito em parágrafos em que as falas devem ser marcadas com o uso de travessões [...]” 
(BORGATTO et al, 2012, p. 63). 

 

                                                           
5
 Essa é uma limitação do livro didático, pois em seu processo de produção (aproximadamente em 2011) 

e publicação (2012) se passaram pelo menos quatro anos para uso de mais três anos (2014-2016). 
Então, temos um texto noticiado em 2009 usado em um LD que foi publicado em 2012 para trabalhar 
numa turma em 2016 (último ano do PNLD2014). 
6
 Segundo as autoras, “retextualização: termo empregado para denominar ações linguísticas como 

“repassar a alguém o que nos foi informado por outrem”, dizer de outra forma, ou em outra modalidade ou 
gênero o que foi dito ou escrito por alguém, conforme Luiz Antônio Marcuschi [...]” (BORGATTO et al, 
2012, p. 62). 
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Assim, essas propostas emergem de um contexto artificial, no qual são negados 

o seu caráter enunciativo, a sua funcionalidade e a sua finalidade discursiva, já que 

objetivo dessa produção é a aplicação dos aspectos tipológicos. As tipologias não 

resultam dos campos da comunicação discursiva, pois elas são de ordem formal, cujos 

aspectos são de natureza estrutural, textual e linguística, e por isso mesmo as 

propostas didáticas nesses moldes não conseguem atingir o nível discursivo nem 

estabelecer relações dialógicas, tampouco situá-las em um campo. 

Destacamos, em seguida, as propostas desenvolvidas com base em um gênero 

textual: carta pessoal (LD2, p. 35), paródia (LD2, p. 64-65), fábula (LD2, p. 83-84), 

sinopse de livro (LD2, p. 98-99), anúncio publicitário (LD2, p. 145-148), relato pessoal 

(LD2, p. 189-190), crônica (LD2, p. 203-204), autobiografia (LD2, p. 244-245), conto da 

tradição oral (LD3, p. 68-69), conto em prosa poética (LD3, p. 93-94), resumo de texto 

narrativo (LD3, p. 127-128), conto (LD3, p. 132-133), relato pessoal (LD3, p. 190-191) e 

propaganda (LD3, p. 235). Os gêneros textuais parecem se aproximar mais da 

realidade comunicativa do que as tipologias textuais, uma vez que nos comunicamos 

por meio de gêneros. No entanto, o trabalho com gêneros textuais, apesar de 

considerar aspectos contextuais e externos, está circunscrito à descrição da 

materialidade textual e das características genéricas de forma. Essas propostas de 

produção identificam, às vezes, o campo a que o gênero pertence e fornecem breves 

informações contextuais (de produção, circulação e publicação), e esse esforço é o que 

mais se aproxima do ato de situar o gênero no campo da comunicação discursiva. O 

que falta nessas propostas é considerar as relações dialógicas, os valores ideológicos 

que circulam em cada campo de comunicação discursiva. 

No geral, essas propostas apresentam nas atividades de leitura dois textos que 

são exemplares dos gêneros estudados, com o objetivo de ampliar o repertório dos 

estudantes e, de certa forma, oferecerem um modelo genérico que servirá de base para 

a escrita. Como por exemplo, na proposta da Autobiografia são apresentados trechos 

de dois textos do gênero: A História da minha vida, uma autobiografia de Hellen Keller, 

e uma autobiografia de Pedro Bandeira. Depois é solicitado aos estudantes que 

escrevam sobre sua história de vida, atentando-se para as características estudadas do 

gênero. 
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Alguns aspectos contextuais dos gêneros textuais são explicitados 

superficialmente, cujos exemplos recolhidos serão explicitados um a um. O objetivo do 

gênero na proposta crônica no LD2 é descrito brevemente, “a crônica pode ter vários 

objetivos: divertir o leitor, fazê-lo refletir ou emocioná-lo” (TAVARES et al, 2012, p. 199). 

O contexto histórico do gênero na proposta de escrita de uma fábula no LD2 é 

apresentado por meio de quadros informativos sobre a origem da fábula e principais 

fabuladores, e na proposta conto da tradição oral no LD3 os autores explicam ser “uma 

criação do imaginário coletivo, caracterizada pela simplicidade, que sobreviveu graças à 

transmissão oral” (BORGATTO et al, 2012, p. 28 [manual do professor]). O registro da 

linguagem na proposta relato pessoal no LD3 é desenvolvido da seguinte maneira: 

“utilizar linguagem mais formal e objetiva quando escrito como noticia ou reportagem; 

[..] e mais informal e espontânea quando escrito como relato de experiência, diário, etc” 

(BORGATTO et al, 2012, p. 190). A heterogeneidade é destacada na proposta de 

produção de um anúncio publicitário no LD2 ao solicitar a observação de anúncios em 

diferentes veículos e identificação das características que apresentam (público-alvo e 

os tipos de anúncios com objetivos diferentes). 

Em outra perspectiva, os vários gêneros do discurso refletem toda complexidade 

do uso da linguagem e das posições axiológicas dos diversos campos da comunicação 

discursiva. Um gênero do discurso só pode ser considerado no interior das relações 

dialógicas que operam em seu campo de comunicação, dentre elas, a estrutura 

sociológica, os interlocutores socialmente organizados, o encontro de posições 

valorativas responsivas e a finalidade discursiva. 

Pensando dessa maneira, identificamos um grande desafio no trabalho 

pedagógico que parte das atividades propostas nos livros didáticos: como atingir esse 

nível de complexidade se ao simples movimento de recortar um determinado enunciado 

para uso pedagógico já houve a transposição para outro campo da comunicação 

discursiva? Conforme ressalta Brait: 

[...] se um determinado texto, um editorial, por exemplo, for recortado do jornal 
em que apareceu, e se for analisado, interpretado, sem relação com os demais 
textos que compunham o jornal naquele dia, ou seja, as matérias do dia e/ou 
anteriores cujas temáticas ajudam a entender esse texto opinativo, a postura do 
jornal, o projeto gráfico em que estava inserido, dentre vários outros aspectos 
ligados ao campo de produção, circulação e recepção, esse texto não poderá 
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ser considerado bakhtinianamente, isto é, como parte do todo do enunciado 
concreto, completo (BRAIT, 2012b, p.19). 

 

Nesse sentido, as propostas de produção textual que se aproximaram da 

perspectiva dos gêneros discursivos, no que diz respeito ao campo da comunicação 

discursiva, foram a do diário ficcional (LD1, p. 22-33), a do roteiro de esquete teatral 

(LD1, p. 40-47) e a da propaganda (anúncio publicitário) (LD3, p. 240-241). 

A proposta do diário ficcional situa, em parte, o gênero no trânsito dos campos 

cotidiano e literário por seu caráter privado/público, ao compará-lo com o diário íntimo, o 

diário de viagem, a agenda e o livro de memórias. O livro introduz o trabalho com o 

gênero diário por meio de questionamentos para discussão em sala que permitem 

apontar para as características contextuais do gênero, 

“Você sabe o que é um diário? Já escreveu ou costuma escrever um diário? Você deixaria alguém 
ler seu diário? Por quê? Há quem use a própria agenda como diário. Você tem agenda ou já teve? 
Como a usa ou a usava? Você acha importante utilizar uma agenda? Você sabe o que é um livro 
de memórias? O que ele tem em comum e de diferente em relação a um diário?” (FIGUEIREDO et 
al, 2012, p. 22). 

 

Além disso, sistematiza em um box informativo (Figura 8) algumas características 

comuns dos diários.  

Figura 8 – Características comuns dos diários 

 
Fonte: FIGUEIREDO et al, Singular & Plural, p. 25. 

 
Antes de haver o encaminhamento da proposta de produção, propriamente dita, 

as autoras apresentam extratos de exemplares dos gêneros: O diário de Anne Frank, 

Um mundo de aventuras, O diário de Débora, O diário (nem sempre) secreto de Pedro 

e Diário de um banana, que vêm acompanhados de informações sobre os autores e o 
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contexto sócio-histórico em que estavam inseridos. Além disso, as atividades trazem 

questões relativas ao gênero, tais como: conceito, características, relações entre 

interlocutores, forma textual. As autoras sistematizam em uma tabela (Figuras 9) as 

diferenças entre o diário íntimo e o ficcional, atentando para as condições de produção 

das quais são produzidos: quem escreve, quem narra a história, para quem é escrito, 

com qual objetivo, onde circula, é publicado, vendido ou distribuído. 

 

Figura 9 - Diferenças entre Diário íntimo e Diário ficcional 

 
Fonte: FIGUEIREDO et al, Singular & Plural, p. 27. 

 

Vale questionar a diferença estabelecida pelas autoras com relação ao item 

“quem escreve”. Se a proposta de produção textual é o diário ficcional, porque então 

informar ao estudante que quem o escreve é um “escritor profissional”. Se a produção 

desse gênero literário é restrita ao escritor profissional, também é restrita aos 

profissionais da área jornalística a produção de gêneros como reportagem, artigo de 
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opinião, etc. ou aos publicitários a produção de propagandas, anúncios, campanhas, 

etc. dentre outros exemplos. Então, como o estudante adolescente se posicionará 

enquanto produtor de texto se o livro já determinou um pré-requisito (profissional) para 

a realização do texto determinado? 

Essas atividades de leitura e discussão dos textos são alternativas para situar o 

gênero em seu campo de comunicação, porém a indicação de leitura poderia ser de 

todo o texto e não apenas de trechos. Os textos selecionados ajudaram a explicitar que, 

mesmo sendo diários, são gêneros diferentes que operam com relações dialógicas 

específicas a depender do campo de comunicação no qual circulam. 

Outra proposta que se aproximou da perspectiva dos gêneros discursivos é a 

produção do esquete teatral em LD1, a qual apresenta atividades com o objetivo de 

contextualizar as características dos gêneros. O livro pergunta ao estudante se já foi ao 

teatro, explana sobre o funcionamento de uma peça teatral, sobre o objetivo de um 

roteiro, sobre elementos formais (rubricas, nome das personagens) e apresenta a 

finalidade de produzir humor. As atividades incluem textos concretos com indicação do 

autor e fonte de publicação. Também encontramos o comentário de que os programas 

humorísticos são compostos por diversos esquetes, porém não sugere a exibição 

audiovisual de alguns desses programas. 

Por fim, destacamos a proposta da reportagem (LD3, p. 185-186) por ser um 

indicativo mais próximo do trabalho de produção textual em situações concretas, ou 

seja, na perspectiva dos gêneros discursivos. Depois da leitura e discussão da 

reportagem Infância em Guiné-Bissau, publicada na Folha de São Paulo, a proposta é 

elaborar uma reportagem sobre como vivem as crianças e os jovens na comunidade 

dos estudantes. Para tanto, o LD propõe a divisão da turma em equipes relacionadas a 

todo o processo da produção de uma reportagem em situação real. São sugeridas cinco 

equipes. 

 Equipe da pesquisa de conteúdo da reportagem – responsável por 
pesquisar em dicionários, enciclopédias, sites o que fosse relacionado 
com o assunto; 

 Equipe da pesquisa de campo – responsável por observar, entrevistar, 
fotografar e localizar graficamente onde vivem as crianças da comunidade. 
Nesse ponto, o LD sugere perguntas para entrevista e orienta que os 
estudantes informem o entrevistado o motivo da pesquisa, peçam 
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autorização (por escrito, se possível) para utilizar o depoimento e as 
imagens; 

 Equipe da redação – responsável por analisar os dados colhidos e decidir 
como vão elaborar os textos, atentando-se para as indicações de forma 
explicitada pelo livro; 

 Equipe da revisão do texto – responsável por reler o texto e analisá-lo 
quanto à linguagem, à pontuação, estruturação do texto, etc.; 

 Equipe do projeto gráfico – responsável por decidir como serão inseridos 
no texto os boxes informativos, as ilustrações e outros elementos gráfico. 

 

Essas estratégias utilizadas em torno da acepção bakhtiniana de campo de 

comunicação discursiva possibilitam uma contextualização sócio-histórica dos gêneros, 

pois consideram as especificidades de sua produção ideológica e seu próprio modo de 

orientação para a realidade da vida social. 

 

 

4.2.2 De que maneira as propostas de produção textual contextualizam a situação 

sócio-histórica e consideram a finalidade discursiva como norteadora do dizer? 

 

Essa questão diz respeito àquilo que motiva o acontecimento, ou seja, à 

produção de determinado gênero na escola. A proposta de produção textual precisa ser 

uma reação-resposta a um fato ou a alguém entendendo como essa reação se 

manifesta no gênero. Além disso, será observado como as atividades encontradas nos 

livros didáticos promovem o estudo da dimensão social do enunciado. O gênero 

discursivo é a relação indissolúvel entre a forma e o acontecimento, conforme salienta 

Faraco (2009, p. 130), “o gênero não deve ser abstraído da atividade, de suas 

coordenadas de tempo-espaço, das relações entre os interlocutores”. Da mesma 

maneira, Brait salienta: 

Nessa relação entre material verbal e contexto, o discurso não é concebido 
como um reflexo da situação, mas como o seu acabamento avaliativo. Em 
segundo lugar, a consciência individual é constituída no meio social ou de fora 
para dentro’, por meio dos materiais semióticos que a organizam, adquiridos 
nas interações verbais (BRAIT, 2016, p. 138-139). 
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Observamos que é necessário considerar tanto a materialidade linguística, aquilo 

que pode ser considerado interno ao enunciado, como a exterioridade, o extralinguístico 

incluído na complexidade do discurso, das relações dialógicas. A contextualização 

realizada pelas propostas de produção textual nos LD, na maioria dos casos, se reduziu 

à definição da atividade de comunicação, ou seja, que texto seria produzido: 

“Chegou a sua vez de produzir uma sinopse de um livro, isto é, apresentando apenas o conteúdo 
do livro, sem emitir opinião pessoal” (TAVARES et al, 2012, p. 99). 

 “O que você acha que aconteceu no final dessa história? Você deve ter ficado curioso(a) para 
saber o que ocorreu, não é mesmo? Então, que tal dar continuidade ao conto, criando um final 
para ele?” (TAVARES et al, 2012, p. 128).   

“Agora, você se deverá imaginar presenciando a cena dessa foto-legenda e, a partir dela, produzir 
uma crônica que tenha como tema ‘O direito ao prazer da leitura’” (TAVARES et al, 2012, p. 203). 

“Agora é sua vez de produzir uma descrição poética. Você deverá pesquisar, em livros, revistas, 
jornais, internet, uma fotografia de um local que tenha chamado sua atenção” (TAVARES et al, 
2012, p. 226). 

“Lembre-se de algum fato que tenha marcado sua vida: uma viagem, algo muito engraçado, o 
primeiro dia de aula, um incidente, um aniversario, uma travessura um castigo recebido. Prepare-
se para fazer o relato escrito desse acontecimento” (BORGATTO et al, 2012, p.158). 

 

Nessas propostas, a ênfase está na realização da estrutura textual, das 

características formais dos gêneros. Outra maneira de contextualização realizada pelas 

propostas de produção textual nos LD foi a indicação da finalidade, ou seja, para que o 

texto seria produzido, conforme explicitados abaixo. Primeiro aquele que apresentou 

uma finalidade didática, 

“Agora é sua vez de produzir uma carta, a fim de relembrar, de forma prática, o processo de 
elaboração e envio desse tipo de correspondência”. (TAVARES et al, 2012, p. 35). 

“Escolher um relato vivido por você e que gostaria de relatar nas páginas de um diário [...] Com que 
intenção? Registrar por escrito um acontecimento vivido ou presenciado” (BORGATTO et al, 2012, 
p.190). 

 

Segundo, aqueles que apresentaram uma finalidade discursiva que surge das 

necessidades comunicativas.  

“Você vai criar uma paródia de um conto de fadas, ou seja, recriá-lo de modo divertido. Seu texto 
terá como objetivo divertir seus colegas e outros alunos da escola” (TAVARES et al, 2012, p. 64). 

“Criar anúncios sobre a importância da preservação ambiental. O objetivo é convencer as pessoas 
de que a natureza precisa de cuidados” (TAVARES et al, 2012, p. 147). 

“Agora, é sua vez de produzir um relato com o objetivo de compartilhar um fato de sua vida 
pessoal, que você considera marcante” (TAVARES et al, 2012, p. 190). 
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“Agora, é sua vez de contar a história da sua vida, isto é, produzir uma autobiografia [...] Sua 
autobiografia terá como objetivo mostrar diferentes aspectos pessoais que compõe sua vida, isto é, 
apresentar um levantamento tanto dos aspectos mais marcantes quanto de situações cotidianas 
que você considera interessantes publicar” (TAVARES et al, 2012, p. 245). 

“O quê? Campanha para estimular atitude favorável ao descarte do lixo em lugar adequado. Com 
que intenção? Convencer a todos da necessidade de descartar o lixo adequadamente para 
preservar o meio ambiente” (BORGATTO et al, 2012, p.241). 

 

Em alguns casos, essa contextualização ultrapassou, de maneira tímida, essa 

delimitação da atividade de comunicação e da finalidade. Na proposta da fábula (LD2, 

p. 83-84), para contextualizar, foram apresentados provérbios com o intuito de 

proporcionar a identificação de um ensinamento, cuja moral pudesse ser transmitida, e 

a partir disso os estudantes são orientados a escolher dentre eles para a produção da 

fábula.  

“O feitiço volta-se contra o feiticeiro. Nem sempre os mais velozes chegam em primeiro lugar. A 
união faz a força. Quem tudo quer, nada tem. [...] Faça com os alunos uma análise de cada moral, 
a fim de auxiliá-los na identificação do ensinamento que cada uma delas traz” (TAVARES et al, 
2012, p. 83). 

 

Na proposta do diário ficcional (LD1, p. 22-33), a contextualização considerou a 

natureza do gênero diário com relação à duração da atividade: 

“Dê pelo menos uma ou duas semanas de prazo para que os alunos escrevam o diário em casa. 
Pode-se sugerir a eles que vão escrevendo pouco a pouco, dia a dia, como se fosse um diário de 
verdade. [...] Se preferir, esta produção pode estender-se como um projeto a ser desenvolvido ao 
longo do bimestre” (FIGURIREDO, 2012, p. 74-75 [manual do professor]). 

 

Em outros casos, as propostas não consideraram a situação sócio-histórica em 

nenhum sentido, como, por exemplo, a proposta da propaganda (LD3, p. 235), 

conforme Figura 10, com a atividade de reescrita do texto de uma propaganda. A 

proposta apresenta uma propaganda e solicita que o estudante recrie a propaganda, 

mantendo a ilustração e reescrevendo o texto. 
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Figura 10 - Proposta de produção textual de Propaganda 

 

Fonte: BORGATTO et al, Projeto Teláris: Português, p. 235. 
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Estamos diante de uma atividade que tem seu contexto completamente 

falsificado, em que a figura utilizada na propaganda é encarada como mera ilustração 

descaracterizando todo o sentido que ela exerce no conjunto do texto. Não houve 

discussão da função que ela exerce na composição da propaganda. 

Os aspectos ideológicos responsáveis por regular as relações de poder entre os 

interlocutores e os requisitos inerentes à produção dos gêneros do discurso não foram 

considerados, como, por exemplo, na proposta do texto de opinião (p. 170-171) sobre a 

preservação da natureza para ser publicado em um jornal local: 

“Seu texto será publicado em um jornal local, a fim de divulgar sua opinião aos leitores desse 
veículo de comunicação. Para a sua produção, observe as seguintes orientações: Reflita sobre o 
assunto e o que você pensa a respeito. Posicione-se a favor de uma das duas afirmações contidas 
no questionamento. Liste argumentos e razões que sustentem sua opinião e convençam as 
pessoas de que seu ponto de vista é o mais adequado” (TAVARES et al, 2012, p. 171). 

 

Em primeiro lugar, os textos utilizados para leitura prévia visam apresentar o 

gênero em estudo sobre um assunto específico (a obrigatoriedade da educação dos 4 

aos 17 anos de idade), logo a produção do texto de opinião proposto não será uma 

resposta da posição valorativa do estudante sobre esse tema. Em segundo lugar, em 

nenhum momento, a proposta apresentou perguntas sobre o jornal, quem são seus 

leitores e seu posicionamento ideológico com relação à preservação da natureza. A 

publicação de um artigo de opinião sobre esse assunto em um jornal local será em 

resposta a quê? Vemos que não foi proposto nada no âmbito das relações dialógicas. 

Diante dessa análise, constatamos que as propostas se preocupam em fazer 

análises completas e exaustivas dos textos baseadas nas características genéricas, 

introduzindo uma nova metalinguagem. Parece-nos ser mais necessário descobrir com 

os estudantes, antes de tudo, as características das situações contextuais da 

enunciação, relacionadas às marcas linguísticas que deixam traços nos textos. 
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4.2.3 Qual a concepção de interação entre os interlocutores presente nos livros 

didáticos a partir das propostas de produção textual?  

 

A princípio, constatamos que os três livros didáticos não trabalham com a noção 

de interlocutores prevista por Bakhtin. No LD3, metade das propostas selecionadas 

para análise, como: conto a partir de uma pintura (p. 41), reescrita da narrativa em 

verso para prosa (p. 62-63), conto em prosa poética (p. 93-94), resumo de textos 

narrativos (p. 127-128), relato de experiência vivida (p. 158), propaganda (p. 235), não 

prevê sequer um destinatário como nas demais propostas. 

A noção que prevalece nas propostas de produção textual analisadas é a de 

destinatário em duas concepções: em primeiro lugar, referente àquele que vai ler/ouvir 

o texto; em segundo, em algumas ocorrências, àquele a quem o texto foi destinado. 

Não parece ser nenhuma novidade verificar isso nos livros didáticos, pois, tal como 

constata Bakhtin, “na maioria dos casos, até mesmo naqueles métodos linguísticos de 

análise que colocam o problema do diálogo no centro de sua atenção, consideram 

apenas a relação entre o falante e o ouvinte, tal como ela foi compreendida na retórica 

tradicional” (BAKHTIN, 2013, p. 74). 

Nas propostas não há direcionamento do texto, pois são indicados destinatários 

gerais, sem a reflexão acerca da contextualização do interlocutor nem a discussão 

acerca de como o gênero se constitui em uma determinada sociedade, quais seus 

posicionamentos ideológicos ou seu papel social. Além disso, as propostas indicam 

geralmente destinatários que se restringe à comunidade escolar, conforme explicitados 

abaixo: 

Destacamos aqueles em que o destinatário nem extrapola a sala de aula. Os 

textos são destinados aos colegas de classe e aos professores: 

“Depois de pronto, seu conto deverá ser lido em sala de aula” (TAVARES et al, 2012, p.128).  

“Seu texto deverá ser apresentado aos colegas de sala e ao professor, que serão seu público-alvo 
do seu relato” (TAVARES et al, 2012, p.190). 

“A descrição dessa fotografia deverá ser lida para os colegas de sala, a fim de que eles imaginem 
o local que você descreveu, tentando adivinhar qual é” (TAVARES et al, 2012, p.226). 

 

Outros trechos em que o destinatário abarca colegas de outras turmas, usuários 

da biblioteca e familiares: 
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“Para quem? Vocês poderão encadernar todos os diários num volume que vai para a biblioteca da 
escola. Alguns textos poderão ser lidos numa roda de leitura para alunos do 5º ano, a fim de já 
prepará-los para as mudanças que lhes ocorrerão no próximo ano” (FIGURIREDO, 2012, p. 32). 

“O professor deverá montar uma lista com os nomes e endereços de alunos de outras salas para 
serem sorteados na turma, e assim definir quem serão os remetentes e os destinatários” 
(TAVARES et al, 2012, p.35). 

“A sinopse terá como destinatário seus familiares e os seus colegas de turma. As produções 
deverão ser organizadas em um Catálogo de sugestões de leitura” (TAVARES et al, 2012, p.99). 

 “Os destinatários serão os seus colegas de escola [...] a montagem de um mural para expor as 
crônicas” (TAVARES et al, 2012, p.203). 

“Outras pessoas, além dos colegas de turma, poderão conhecer a história de vocês que será 
reunida às demais em um livro a ser doado para a biblioteca da escola” (TAVARES et al, 2012, 
p.245). 

“Trabalho pronto, é só conseguir um espaço na escola (mural de classe, mural de pátio) e expor a 
reportagem para que todos consigam ler” (BORGATTO et al, 2012, p. 186). 

“Decidam para que tipo de público (leitores) vocês escreveriam o texto: para seus pais, para os 
pais de seus colegas, para alunos de outras turmas da escola ou para outro público de leitores? 
Qual” (BORGATTO et al, 2012, p. 212). 

 

 Em alguns casos, os destinatários estavam para além da escola, por exemplo, 

para pessoas do bairro. 

“Além de ler sua paródia para alunos da sua escola, seria interessante que outras crianças também 
pudessem se divertir e apreciar sua criação. [...] Vocês podem também ler as paródias para as 
crianças vizinhas do condomínio ou do bairro onde moram” (TAVARES et al, 2012, p.65).  

“Essa fábula será lida por uma pessoa escolhida livremente por você: um amigo que não seja da 
escola ou um familiar” (TAVARES et al, 2012, p.83). 

“Vocês vão fazer o papel de publicitários e criar anúncios sobre a importância da preservação 
ambiental. [...] Esses anúncios serão veiculados em cartazes a serem expostos nos murais da 
escola e em algum estabelecimento do bairro” (TAVARES et al, 2012, p. 147). 

“Para ser lido pelo próprio autor e/ou por pessoas amigas” (BORGATTO et al, 2012, p. 190). 

“Pense: em seu público-alvo (comunidade escolar, pessoas do seu prédio ou do seu bairro, 
pessoas de algum clube que você frequenta)” (BORGATTO et al, 2012, p. 240). 

 

Em três casos, houve indicação de publicação em blog, mas enquanto suporte 

com o objetivo apenas de depositar os textos que não foram produzidos pensando no 

blog enquanto gênero discursivo. 

“Se sua classe ou você tiver um blog, os diários também poderão ser publicados lá para todo 
mundo ler” (FIGURIREDO, 2012, p. 32). 

“Para quem? Apresentem para os colegas da classe ou convidem os alunos de outras classes. O 
roteiro poderá ser doado para a biblioteca da escola ou ser publicado no blog da classe” 
(FIGURIREDO, 2012, p. 46). 
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 “Seu texto será publicado em um jornal local, a fim de divulgar a sua opinião aos leitores desse 
veículo de comunicação. [...] Outra opção é divulgar esses textos em um blog da turma, que pode 
ser criado para a circulação deles” (TAVARES et al, 2012, p.171). 

 

A concepção de Interlocutores de Bakhtin implica pensar no lugar social do autor, 

no que ele diz e com que orientação valorativa, como ele constrói sua posição 

axiológica, e no seu interlocutor e suas possíveis reações-respostas. Para estabelecer 

com a palavra de outro relações que geram significações responsivamente responsável, 

é preciso que os textos produzidos na escola entrem na esfera do discurso, se 

transformem em um enunciado concreto, prevendo o encontro de posições avaliativas 

de sujeitos sociais. “Só assim é possível responder (em sentido amplo e não apenas 

empírico do termo), isto é, fazer réplicas ao dito, confrontar posições, dar acolhida 

fervorosa à palavra do outro, confirmá-la ou rejeitá-la, buscar lhe um sentido profundo, 

ampliá-la” (FARACO, 2009, p. 66). 

Produzir um texto na escola só faz sentido se praticado no contexto da dinâmica 

histórica da comunicação, num duplo movimento: como replica ao já dito, ao já 

solicitado e/ou previsto, tal como Bakhtin entende o universo da cultura como um 

grande e infinito diálogo. 

 

 

4.2.4 Como as categorias bakhtinianas constituidoras dos gêneros (conteúdo 

temático, construção composicional, estilo) são percebidas nas propostas de 

produção textual?  

 

O conteúdo temático na perspectiva de Bakhtin corresponde ao tema 

compreendido nas relações dialógicas e ideológicas de cada campo com base na 

avaliação e na apreciação de valor que o locutor lhe dá. O tema é concreto, único, 

sócio-historicamente determinado. Diferente da significação que se define pelos 

sentidos que os elementos reiteráveis e estáveis do sistema linguístico carregam. 

Assim, constatamos que os livros didáticos analisados, no geral, trabalham com a 

concepção da significação, dando ênfase na discussão e delimitação de assuntos 

correspondentes aos chamados temas transversais previstos nos PCN. Considerando 
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que “somente a enunciação tomada em toda a sua amplitude concreta, como fenômeno 

histórico, possui um tema” (BAKHTIN, 1995, p.128), podemos afirmar que as propostas 

de produção textual dos LD não trabalham com o conteúdo temático, pois não 

trabalham na perspectiva dos gêneros do discurso. Destacamos nos LD os fragmentos 

que somente comprovam o trabalho com a delimitação do assunto: 

“Você deverá narrar alguns acontecimentos que mostrem dificuldades e também fatos felizes 
que essa personagem possa ter vivido desde o seu primeiro dia de aula no 6ª ano. [...]. Algumas 
sugestões: espinhas, primeira menstruação, primeiro sutiã, mudança de voz nos meninos, etc.” 
(FIGUEIREDO et al, 2012, p. 33, 46, grifos da autora). 

“Defina o assunto a ser desenvolvido em sua carta. Procure abordar assuntos que motivem uma 
resposta dele(a). Por exemplo: se prática ou não um esporte; se possui animal de estimação, ou 
qual gostaria de ter; o que geralmente faz nas férias escolares; de que tipos de filmes, músicas, 
livros mais gosta” (TAVARES et al, 2012, p. 35). 

“Escolher um dos problemas ambientais a seguir para ser o tema do anúncio: maus tratos a 
animais, poluição, tráfico de animais, desmatamento. Pesquisar e listar informações atuais sobre o 
problema ambiental escolhido. Relacionar as consequências que esse problema ambiental provoca 
na natureza” (TAVARES et al, 2012, p.147).  

“Você acha importante preservar o planeta atualmente ou isso poderá ser feito pelas futuras 
gerações [...] reflita sobre o assunto e o que você pensa a respeito. Posicione-se a favor de uma 
das duas afirmações contidas no questionamento” (TAVARES et al, 2012, p.171). 

“Primeiro, escolha o assunto que vai relatar, como: uma viagem de férias ou um passeio com 
familiares; uma festa de aniversario ou uma festa em família; um fato engraçado que você ou 
algum familiar tenha vivido; um lugar interessante que você tenha visitado; o primeiro livro que 
você leu, quando isso aconteceu e quem o deu a você” (TAVARES et al, 2012, p.190). 

“Produzir uma crônica que tenha como tema ‘o direito ao prazer da leitura’” (TAVARES et al, 2012, 
p.203). 

“Lembre-se de algum fato que tenha marcado sua vida: uma viagem, algo muito engraçado, o 
primeiro dia de aula, um incidente, um aniversário, uma travessura, um castigo recebido” 
(BORGATTO et al, 2012, p.158). 

 

 Por sua vez, a construção composicional do gênero nas propostas de produção 

textual não é expressa. São delimitados os aspectos textuais relativos à estrutura do 

texto (título, rubricas, cabeçalho/saudação/despedida, ilustrações, extensão do texto),  

“Não se esqueça de iniciar o relato de cada dia com data e, se preferir, um vocativo” 
(FIGURIREDO, 2012, p. 32-33). 

“Inclua rubricas e o nome das personagens antes de cada fala” (FIGURIREDO, 2012, p. 46). 

“Inicie a carta com o cabeçalho e a saudação, desenvolva o assunto. Finalize a carta com uma 
expressão cordial de despedida e assine-a” (TAVARES et al, 2012, p.35). 

“Criem uma imagem para um anuncio que atraia o olhar e o interesse do leitor. Inventem uma 
logomarca e um slogan para incluir no seu anuncio. Produza um título para o anuncio que chame 
atenção do leitor” (TAVARES et al, 2012, p.146). 

“Descreva pessoas, lugares e/ou objetos que merecem destaque em seu relato. [...] crie um título 
atrativo para seu texto” (TAVARES et al, 2012, p.190). 
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“Crie um título para sua descrição a fim de chamar atenção para o que será descrito, sem, contudo, 
especificá-lo” (TAVARES et al, 2012, p.226). 

“Pense em um titulo criativo para sua autobiografia. Se necessário, utilize fotografias ou 
documentos para ilustrar melhor sua autobiografia” (TAVARES et al, 2012, p.245). 

“Pense: em uma linguagem (pode ser desenho, pintura, foto, fotomontagem, recorte e colagem); 
em um slogan (curto e rítmico para facilitar a memorização); em três argumentos (quais as razões 
que justificam a atitude pretendida pela campanha)” (BORGATTO et al, 2012, p.240). 

 

São delimitados, em outros casos, os aspectos textuais relativos à estrutura do 

texto aos elementos característicos das sequências textuais (prosa, verso, pontuação, 

discurso direto/indireto)  

“Você pode incluir diálogos em seu texto. Se usar diálogos, lembre-se de empregar 
adequadamente a pontuação: dois-pontos e travessão ou aspas” (TAVARES et al, 2012, p.128). 

“Será escrito em parágrafos em que as falas devem ser marcadas com uso de travessões; terá um 
narrador que apenas observa e conta os fatos” (BORGATTO et al, 2012, p.63).   

“Evite o uso de diálogos, preferindo o discurso indireto” (BORGATTO et al, 2012, p.158). 

 

E são delimitados, também, os aspectos textuais relativos às características de textos 

narrativos (personagens, enredo, tempo/espaço, clímax, desfecho).  

“Para construir uma personagem, é preciso que você já tenha em mente algumas das suas 
principais características, não só físicas, mas principalmente seu ‘modo de ser’” (FIGURIREDO, 
2012, p. 32-33). 

“Analise o título do conto, introdução o desenvolvimento e o clímax [...] o desfecho pode apresentar 
um final feliz, surpreendente, inquietante etc” (TAVARES et al, 2012, p.128). 

“Determine quais serão os personagens de sua crônica, lembrando que, nesse gênero, são 
empregados poucos personagens. Produza um texto não muito longo. Crie um título interessante e 
adequado para a crônica” (TAVARES et al, 2012, p.204). 

“Como a sequência dos fatos foi apresentada; uso de palavras e expressões que dão coerência da 
narrativa, como e, mas de repente, então, aí, etc.” (BORGATTO et al, 2012, p. 68). 

 

 O estilo, tal como preconiza Bakhtin, está indissoluvelmente ligado aos gêneros 

do discurso e é indissociável de determinados temas e de determinadas construções 

composicionais. O estilo se constrói a partir da seleção individual, mas é de natureza 

sociológica, portanto, inscreve-se na língua e nos seus usos historicamente situados, e 

está longe de se esgotar na autenticidade das escolhas de um indivíduo. 

 Apesar disso, nas propostas de produção textual, o estudante enquanto produtor 

de textos pouco tem a escolher, pois as propostas já delimitam as opções de 
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linguagem. Essa seleção estilística restringe-se às escolhas lexicais, fraseológicas e 

linguísticas, a partir das seguintes escolhas localizadas nos LD. 

Do posicionamento do locutor no que se refere à marcação da pessoa do 

discurso (primeira ou terceira) caracterizando o ponto de vista e a objetividade e/ou a 

subjetividade. 

“Escreva seu texto utilizando a primeira pessoa e uma linguagem clara, e evite repetição de 
palavras” (TAVARES et al, 2012, p.128). 

“Empregue, em seu texto, o registro formal, de maneira que ele fique claro e seja compreensivo ao 
publico do jornal. Você pode usar expressões como: penso que, em minha opinião, eu acho que, 
do meu ponto de vista, concordo, sou contra, deve ser, discordo, minha sugestão” (TAVARES et al, 
2012, p.171). 

“Utilize uma linguagem clara e sem repetição exagerada de palavras. Exponha os fatos na primeira 
pessoa, indicando que esses fatos aconteceram com você” (TAVARES et al, 2012, p.190). 

“Usem o discurso indireto; o resumo deve ser escrito com linguagem própria. Ele não deve ser 
copias de trechos do texto” (BORGATTO et al, 2012, p.127).   

“Decida de que ponto de vista a historia será narrada: um narrador observador ou um narrador 
personagem” (BORGATTO et al, 2012, p.132). 

“Linguagem objetiva (uso da terceira pessoa) mais formal no relato, podendo ser mais informal nos 
depoimentos” (BORGATTO et al, 2012, p.186). 

 

Dos recursos que dão ao texto um tom humorístico, dramático, sério, sarcástico, 

irônico etc. Ou seja, um determinado efeito na interpretação do interlocutor: 

“Recursos para e produzir humor (uso de exageros, repetição de uma ação ou fala; apresentação 
de uma reação inesperada, surpreendente)” (FIGURIREDO et al, 2012, p. 43). 

“Nas cenas finais, apresentem uma solução que ajude as personagens a enfrentarem as 
dificuldades apresentadas no esquete [...] são assuntos sérios, mas dê um toque de humor, 
usando os recursos estudados” (FIGURIREDO, 2012, p. 46). 

 

Da adequação do registro da linguagem que não pode ser utilizada sempre da 

mesma forma, já que o contexto, os interlocutores e o objetivo da mensagem são 

alguns dos fatores que influenciam a forma como ela deverá ser usada. 

“Utilizou uma linguagem simples, com palavras comuns do dia a dia?” (FIGUEIREDO et al, 2012, p. 
33). 

“Empregue uma linguagem adequada ao seu destinatário, utilizando um registro informal” 
(TAVARES et al, 2012, p.35). 

“Empregue uma linguagem coloquial e simples, próxima a do cotidiano” (TAVARES et al, 2012, 
p.204). 

“Escolha entre a forma de registro formal ou informal para produzir seu texto” (TAVARES et al, 
2012, p.245). 
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“Ao escrever, escolha a linguagem mais adequada, formal ou informal, para a narração da historia 
e para a fala dos personagens” (BORGATTO et al, 2012, p.41).  

“A linguagem poderá ser informal, cotidiana, com uso de expressões da linguagem popular ou 
regional” (BORGATTO et al, 2012, p.63). 

“Registrá-lo por escrito, atentando para [...] as escolhas de linguagem: marcas da oralidade, 
informalidade, expressões regionais, espontaneidade; [...] como registrar por escrito: entonação, 
alteração de voz de ritmo, pausa” (BORGATTO et al, 2012, p. 68). 

“Uso de linguagem poética, ditados ou expressões populares, reduções de palavras e uso de 
linguagem informal” (BORGATTO et al, 2012, p. 94). 

“Atende para o tipo de linguagem, mais informal ou menos informal, pensando também no tipo de 
leitor que você quer que leia seu texto [...] use narrador em primeira pessoa; escolha uma 
linguagem mais subjetiva ou mais objetiva” (BORGATTO et al, 2012, p.158). 

“Linguagem mais espontânea, menos formal, mais subjetiva [...] que marcas de tempo e espaço 
atestaram a realidade dos fatos” (BORGATTO et al, 2012, p.190). 

“Escolha bem a linguagem: verbal e não verbal” (BORGATTO et al, 2012, p. 240). 

 

Da escolha de elementos linguísticos, dos recursos lexicais, fonológicos, gramaticais, 

fraseológicos, sintáticos-semânticos, 

 “Utilizem frases curtas e verbos que expressem ordem, convite, pedido ou conselho. Lembrem-se 
de que a linguagem empregada no anuncio deve ser clara, direta e convincente” (TAVARES et al, 
2012, p.148). 

“Pense em vários adjetivos que podem caracterizar aquele espaço [...] empregue comparações 
que deem uma visão pessoal e poética da imagem, exemplo, de um azul límpido como o céu de 
outono” (TAVARES et al, 2012, p.226). 

“Verbos no modo imperativo que expressem pedidos, deem conselhos, motivem ou faça convite de 
modo a convencer as pessoas a participar da campanha” (BORGATTO et al, 2012, p.235).    

  

A analisar os fragmentos em conjunto, consideramos que as propostas analisadas 

não entendem o estilo como escolha individual a partir dos recursos estilísticos 

historicamente situados, mas o estilo enquanto seleção restrita dos elementos 

linguísticos. 

 

 

4.2.5 Como são articulados os processos metodológicos (planejamento, revisão e 

avaliação textual) nas propostas de produção textual? 

 

 Em algumas propostas de produção textual analisadas nos livros didáticos está 

ausente algum processo metodológico, seja o planejamento, seja a revisão ou a 
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avaliação. Com exceção da proposta da propaganda (LD3, p. 235) na qual não está 

previsto nenhum desses três processos.  

 Com relação aos processos de planejamento do texto, no geral, são semelhantes 

na maioria das propostas. São orientações gerais para as características dos gêneros 

restritas aos aspectos de ordem textual e linguística, tais quais: estrutura textual (título), 

características do texto narrativo (criação do narrador, personagens, lugares típicos, 

enredo), registro de linguagem (formal/informal, poética) e recursos gráficos 

(fotografias, ilustração). Em uma das propostas do LD2, a do relato pessoal (p. 189-

190), o planejamento do texto transpôs para aspectos mais contextuais: 

“Planeje seu texto. Anote os fatos mais interessantes, as pessoas que dele participaram e o que 
fizeram, quando e onde os fatos aconteceram. Se preciso, converse com familiares para obter 
informações que possa enriquecer seu relato” (TAVARES et al, 2012, p. 190). 

  

No LD3, as propostas de produção textual constante na seção “Ponto de 

chegada” – conto da tradição oral (p. 68-69), conto (p. 132-133), relato pessoal p.190-

191) e propaganda (anúncio publicitário) (p. 240-241) – o planejamento é proposto por 

meio de um roteiro sistematizado, conforme figura 11, que orienta os passos a serem 

seguidos pelos estudantes para a produção do gênero proposto. 

 
Figura 11 – Roteiro de planejamento 

 

Fonte: BORGATTO et al, Projeto Teláris: Português, p.69. 
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Com relação aos processos de revisão, constatamos que são os mais recorrentes 

nas propostas dos livros didáticos. A maioria das propostas do LD2 e algumas do LD3 

propõe a revisão e até considera que seja feita tanto pelo próprio estudante quanto 

pelos colegas. No entanto, a revisão se resume na indicação geral desses processos 

sem especificar seus critérios tais quais: 

“Revise seu texto e verifique se você seguiu todas as orientações. Após avaliar seu texto, 
reescreva-o fazendo as alterações necessárias” (TAVARES et al, 2012, p. 65). 

 

São recorrentes as expressões “folha de rascunho”, “folha avulsa”, “passe a 

limpo”, que nos remete àquele contexto das correções de redações escolares: 

“Revise seu texto e verifique se a sua carta apresenta todas as orientações. Se desejar peça a um 
colega para revisar sua carta. Em seguida passe-a a limpo, se for necessário” (TAVARES et al, 
2012, p.35). 

 “Produza sua fábula em uma folha de rascunho. Em seguida, revise-a e verifique se você seguiu 
todas as orientações. Depois de pronto, passe o texto a limpo em uma folha avulsa e troque-o com 
um colega. Peça a ele que faça anotações que julgar interessantes [...]” (TAVARES et al, 2012, p. 
84).  

“Escreva a sinopse em uma folha de rascunho. Depois de terminar de escrevê-la, revise-a e 
verifique se você seguiu todas as orientações” (TAVARES et al, 2012, p.99). 

“Após revisar seu texto, passe-o a limpo em uma folha avulsa e entregue-o ao professor. Ele vai 
redistribuir os textos na sala afim de que cada um possa ler e tecer comentários a respeito do texto 
de um colega. Ao receber seu texto de volta, avalia as indicações feitas e reescreva-o, se 
necessário” (TAVARES et al, 2012, p. 171). 

“Após finalizar o rascunho do seu texto, revise-o e verifique se ele contempla as orientações dadas. 
Faça as alterações necessárias, passe o texto a limpo em uma folha avulsa e combine com o 
professor um momento para que você e os colegas possam ler os relatos produzidos” (TAVARES 
et al, 2012, p. 190). 

“Revise sua crônica e verifique se ela contempla as orientações dadas. Faça as alterações 
necessárias, passe a crônica a limpo e anote nela seu nome e turma” (TAVARES et al, 2012, p. 
204). 

“Faça um rascunho, releia e só passe a limpo quando considerar o conto pronto” (BORGATTO et 
al, 2012, p. 63). 

 “Elabore um rascunho em uma folha do caderno [...] Reescreva o seu texto no caderno fazendo as 
correções necessárias” (BORGATTO et al, 2012, p. 69). 

“Façam os ajustes necessários. Passem o resumo a limpo, com letra legível, para que vocês e 
outras pessoas possam ler com facilidade” (BORGATTO et al, 2012, p. 128). 

A maioria das propostas do LD3 também propõe que a revisão seja feita pelo 

estudante e colegas. Diferente do caso anterior, além das indicações gerais de revisão, 

as propostas já especificam alguns critérios mesmo que fundados em aspectos textuais, 

gramaticais e linguísticos, como por exemplo, os elementos da narrativa (narrador, 
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espaço, tempo, personagens, enredo), estrutura textual (uso do travessão, aspas, 

pontuação), recursos de linguagem. 

“Verifiquem se sua história tem todos os elementos da narrativa: narrador, espaço, tempo, 
personagens e enredo. Nessa revisão, observem o que é preciso acrescentar ou retirar e se, 
necessário, reescrevam o texto” (BORGATTO et al, 2012, p. 41). 

“Releia e verifique se: a linguagem utilizada está adequada a sua intenção ao registrar os fatos 
vividos; as indicações de tempo e espaço estão claras” (BORGATTO et al, 2012, p. 158). 

“Reler o texto, se possível em voz alta, para que todos os envolvidos possam ajudar a analisá-lo 
quanto aos seguintes elementos: linguagem objetiva, mais formal no relato, podendo ser mais 
informal nos depoimentos; uso de pontuação expressiva; distribuição dos textos ao longo da 
reportagem; opções de escrita (uso de aspas ou travessão, de parênteses [...]); uso dos tempos 
verbais” (BORGATTO et al, 2012, p. 186). 

“Releiam o texto alternando as falas e confiram se utilizaram: travessão no início de cada fala; 
pontuação de acordo com a expressividade da fala de cada personagem: marcas da fala no texto 
(expressões comuns do dia a dia, repetições, pausas, hesitações, silêncios). Façam as alterações 
necessárias” (BORGATTO et al, 2012, p. 212). 

 

Por sua vez, os processos de avaliação são encontrados em algumas propostas. 

No LD1, as propostas de avaliação são sistematizadas por meio de uma Ficha de 

avaliação (Figuras 12 e 13) que aponta para critérios discursivos (adequação à 

proposta), textuais (construção da coesão/coerência) e linguísticos (uso das regras e 

convenções da gramática: “Faça uma autoavaliação: releia seu texto e, se necessário, 

altere-o de acordo com os critérios do quadro a seguir” (FIGUEIREDO, 2012, p. 32). 

Figura 12 - Ficha de avaliação 1 

 
Fonte: FIGUEIREDO et al, Singular & Plural, p. 33. 



86 
 

Na proposta do esquete também são apontados critérios discursivos (adequação 

à proposta), textuais (construção da coesão/coerência) e linguísticos (uso das regras e 

convenções da gramática): 

Figura 13 - Ficha de avaliação 2 

 

Fonte: FIGUEIREDO et al, Singular & Plural, p. 47. 
 

No LD2, as propostas de avaliação se aproximam mais dos aspectos discursivos 

e dialógicos, pois já há um indicativo de critérios que se interessam por avaliar se o 

propósito comunicativo foi alcançado, se o assunto foi enunciado/entendido, se surtiu 

algum efeito nos seus interlocutores, e suas respostas diante do evento comunicativo. 

“Após enviarem as cartas, compartilhe com os colegas se você recebeu uma resposta do 
destinatário. Se isso ocorreu, é importante saber se o destinatário compreendeu o conteúdo da 
carta e se a resposta também foi interessante” (TAVARES et al, 2012, p. 35). 

“Façam a seguinte avaliação: o público conseguiu identificar a qual conto de fadas sua paródia faz 
referência? A sua paródia divertiu os ouvintes?” (TAVARES et al, 2012, p. 65). 

“Avalie: o leitor conseguiu relacionar a moral ao assunto narrado na fábula? O livro de fábulas teve 
uma boa frequência de empréstimo na(s) biblioteca(s)?” (TAVARES et al, 2012, p. 84). 

“Por fim, verifiquem se as sinopses produzidas surtiram o efeito esperado, despertando o interesse 
dos familiares para a leitura e se o número de leituras aumentou” (TAVARES et al, 2012, p. 99). 

“Verifiquem: o seu desfecho produziu o efeito esperado nos leitores?” (TAVARES et al, 2012, p. 
128). 
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“Avaliem: o tema do anúncio produzido ficou claro para o público? O anúncio publicitário despertou 
no público uma reflexão sobre a necessidade de preservar o meio ambiente? ” (TAVARES et al, 
2012, p. 148). 

“Após a divulgação dos textos, com os colegas conversem sobre as seguintes questões: os textos 
de opinião produzidos pela turma defenderam, em sua maioria, quais das duas afirmações? Os 
leitores se sentiram estimulados a comentar sobre suas ideias? A sua opinião foi convincente de 
acordo com o público? ” (TAVARES et al, 2012, p. 171). 

“Depois de apresentar seus relatos aos colegas e as pessoas envolvidas, verifique: as pessoas 
acharam interessante seu relato? Como as pessoas envolvidas se sentiram ao ler/ouvir o relato? ” 
(TAVARES et al, 2012, p. 190). 

“Verifique: o público se interessou em observar e ler as crônicas no mural? A foto-legenda e a 
crônica despertaram reflexões no público? Como as pessoas se sentiram ao observar foto-legenda 
e as crônicas? ” (TAVARES et al, 2012, p. 204). 

“Todos deverão observar se: a descrição emociona o ouvinte e o leva a imaginar os elementos que 
compõe o cenário; os adjetivos empregados caracterizam adequadamente a cena; foram usadas 
comparações que ajudam a compor a imagem” (TAVARES et al, 2012, p. 226). 

 

No LD3, apenas as propostas de produção textual constante na seção “Ponto de 

chegada” – conto da tradição oral (LD3, p. 68-69), conto (LD3, p. 132-133), relato 

pessoal (LD3, p. 190-191) e propaganda (anúncio publicitário) (LD3, p. 240-241) – 

apresentam proposta de avaliação textual, sistematizada em um quadro de 

autoavaliação (Figura 14) que contempla três aspectos discursivos, um aspecto textual 

(estrutura) e um aspecto linguístico: 

 

Figura 14 – Quadro de autoavaliação 

 
Fonte: BORGATTO et al, Projeto Teláris: Português, p. 69. 
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 Apesar de contemplar os três níveis da linguagem, os critérios são bastante 

genéricos e não correspondem às características específicas do gênero em estudo. 

 

 Realizadas as análises nas propostas de produção textual dos livros didáticos, 

passamos para a outra seção, Discussão dos Resultados, recuperando as palavras de 

Bakhtin: 

Para se tornarem dialógicas, as relações lógicas e concreto-semânticas devem, 
como já dissemos, materializar-se, ou seja, devem passar a outro campo da 
existência, devem tornar-se discurso, ou seja, enunciado e ganhar autor, criador 
de dado enunciado cuja posição ela expressa (BAKHTIN, 2008, p. 210). 

 

E, é só nos gêneros discursivos, e não no texto, na oração ou na palavra, que as 

relações se constituem dialógicas nas práticas letradas concretas. Na sociedade urbana 

contemporânea, é somente através dos gêneros discursivos que pode um sujeito 

apoderar-se de mecanismos sócio-históricos, ideológicos e valorativos para a produção 

textual. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Iniciamos nossa pesquisa buscando verificar quais pressupostos teóricos são 

apresentados no Manual do professor e se esses equivalem à concepção de gênero 

trabalhada nas propostas de produção textual do livro didático. Os LD2 e LD3 afirmam 

centrar suas propostas na concepção dos gêneros textuais e o LD1 afirma centrar na 

concepção bakhtiniana dos gêneros discursivos. No entanto, a partir da análise 

empreendida, constatamos que, no geral, as propostas de produção textual se baseiam 

na perspectiva dos gêneros textuais, embora exista ainda a incidência de propostas de 

redação escolar pautada nas tipologias textuais nos LD2 e LD3, e, em contrapartida, no 

LD1 já podem ser encontrados indicativos de um trabalho com gêneros discursivos. 

Vale destacar uma proposta que mais se aproximou do trabalho com gêneros 

discursivos, a da reportagem (LD3, p. 185-186), por ser um indicativo do trabalho de 

produção textual em situações concretas. A proposta foi a elaboração de uma 

reportagem – sobre uma temática debatida com os estudantes anteriormente – 

produzida em situação real, próxima da realidade dos estudantes. Para tanto, o LD 

propôs a divisão da turma em equipes (da pesquisa de conteúdo e de campo, da 

redação e da revisão do texto, e do projeto gráfico) equivalentes ao processo da 

produção de uma reportagem em situação real. 

A teoria bakhtiniana é geralmente utilizada nos materiais didáticos como 

pressupostos teóricos. No entanto, seu uso serve mais para ratificar apenas a ênfase 

nos aspectos contextuais dos gêneros em contraposição a ênfase nos aspectos formais 

tipológicos. Na verdade, trata-se da confusão terminológica entre gênero textual e 

discursivo, advinda dessa apropriação pedagógica da noção de gênero do discurso 

bakhtiniano.  

Com relação à seleção dos gêneros, constatamos que é recorrente o uso dos 

mesmos gêneros do mesmo campo da comunicação discursiva, logo não há 

diversidade de gêneros nem de campos, conforme apresentado o gráfico 2 a seguir: 
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Gráfico 2 - Diversidade de gêneros trabalhados nos LD por Campo da 

Comunicação Discursiva 

 

 

A maior incidência nas propostas de produção textuais é dos gêneros do campo 

literário (o conto é o mais recorrente). Outra constatação é que em nenhum dos LD 

trabalha com gêneros digitais em suas propostas de produção textual, fato que 

consideramos um prejuízo porque se perde a oportunidade de trabalhar com gêneros 

emergentes e bastante condizentes com a realidade dessa geração de estudantes 

(salvo em casos de precariedade econômica). Além disso, o trabalho com gêneros 

digitais na escola pode representar mais nitidamente a relação dialógica dos gêneros do 

discurso, tal como sustenta Rojo e Barbosa (2015) “a teoria dos gêneros discursivos do 

Círculo de Bakhtin não somente ainda é potente para a análise desses enunciados 

[gêneros digitais], como talvez nunca tenha encontrado expressão tão clara de seus 

mecanismos dialógicos” (ROJO; BARBOSA, 2015, p. 116, grifo nosso). 

Há poucos indícios de que as propostas de produção textual dos LD situam o 

campo da comunicação discursiva dos gêneros em estudo. É pertinente considerar que 

os gêneros textuais parecem se aproximar mais da realidade comunicativa do que as 

tipologias textuais, uma vez que nos comunicamos por meio de gêneros. No entanto, o 

trabalho com gêneros textuais, apesar de considerar aspectos contextuais e externos, 
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está mais interessado na descrição da materialidade textual e das características 

genéricas de forma. Essas propostas de produção identificam, às vezes, o campo a que 

o gênero pertence e fornecem breves informações contextuais (de produção, circulação 

e publicação), mas o que falta nessas propostas é considerar as relações dialógicas, os 

valores ideológicos que circulam em cada campo de comunicação discursiva.  

Os gêneros do discurso refletem toda complexidade do uso da linguagem e das 

posições axiológicas dos diversos campos da comunicação discursiva, e só podem ser 

considerados no interior das relações dialógicas que operam em seu campo de 

comunicação. As estratégias utilizadas em torno da acepção bakhtiniana de campo de 

comunicação discursiva possibilitam uma contextualização sócio-histórica dos gêneros 

e uma inexperiência no domínio do repertório dos gêneros nas práticas de linguagem 

centrado no todo do enunciado nessas circunstâncias.  

A contextualização da situação sócio-histórica e a finalidade discursiva como 

norteadora do dizer foram pouco exploradas nos três LD. A contextualização realizada 

pelas propostas de produção textual nos LD, na maioria dos casos, se reduziu à 

definição da atividade de comunicação (que texto seria produzido) e da finalidade (para 

que o texto seria produzido). Em alguns casos, essa contextualização ultrapassou, de 

maneira tímida, essa delimitação da atividade de comunicação e da finalidade. Os 

aspectos ideológicos responsáveis por regular as relações de poder entre os 

interlocutores e os requisitos inerentes à produção dos gêneros do discurso não foram 

considerados. Constatamos que as propostas se preocupam em fazer análises 

completas e exaustivas dos textos baseadas nas características genéricas, introduzindo 

uma nova metalinguagem e a didatização do estudo dos gêneros. 

Com relação à concepção de interação entre os interlocutores, constatamos que 

os três livros didáticos não trabalham com a noção de interlocutores prevista por 

Bakhtin e o Círculo. No LD3, metade das propostas selecionadas para análise não 

prevê sequer um destinatário como nas demais propostas. A noção que prevalece nas 

propostas de produção textual analisadas é a de destinatário em duas concepções: em 

primeiro lugar, refere-se àquele que vai ler/ouvir o texto; e em segundo, em algumas 

ocorrências, àquele a quem o texto foi destinado. Nas propostas não há direcionamento 

do texto, pois são indicados destinatários gerais sem a reflexão acerca da 
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contextualização do interlocutor e como se constitui em uma determinada sociedade, 

quais seus posicionamentos ideológicos, seu papel social. Além disso, as propostas 

indicam geralmente destinatários que se restringem à comunidade escolar. Em alguns 

casos, os destinatários estavam para além da escola, por exemplo, para pessoas do 

bairro. Em outros casos, houve indicação de publicação em blog, mas enquanto suporte 

com o objetivo apenas de depositar os textos que não foram produzidos pensando no 

blog enquanto gênero discursivo e nos possíveis leitores da internet. 

As condições específicas para o conteúdo temático das produções não são 

esclarecidas. Os livros didáticos analisados, no geral, não trabalham com a concepção 

de conteúdo temático, mas com a da significação, dando ênfase na discussão e 

delimitação de assuntos correspondentes aos chamados temas transversais previstos 

nos PCN. Por sua vez, a construção composicional do gênero nas propostas de 

produção textual não é expressa. São delimitados apenas os aspectos textuais relativos 

à estrutura do texto, aos elementos característicos das sequências textuais e às 

características de textos narrativos. O estudante enquanto produtor de textos pouco tem 

a escolher, pois as propostas já delimitam as opções de linguagem. Essa seleção 

estilística restringe-se às escolhas lexicais, fraseológicas e linguísticas. 

Com relação aos processos de planejamento do texto, no geral, são semelhantes 

na maioria das propostas. São orientações gerais para as características dos gêneros, 

estão restritas aos aspectos de ordem textual e linguística. Com relação aos processos 

de revisão, constatamos que são os mais recorrentes nas propostas dos livros 

didáticos. A maioria das propostas do LD2 e algumas do LD3 propõe a revisão e até 

considera que seja feita tanto pelo próprio estudante quanto pelos colegas. No entanto, 

ela se resume na indicação geral desses processos sem especificar seus critérios. No 

LD2, as propostas de avaliação se aproximam mais dos aspectos discursivos e 

dialógicos, pois já há um indicativo de critérios que se interessam por avaliar se o 

propósito comunicativo foi alcançado, se o assunto foi enunciado/entendido, se surtiu 

algum efeito nos seus interlocutores e suas respostas diante do evento comunicativo, 

em conformidade com alguns dos princípios de Bakhtin e o Círculo. 

Quanto maior o conhecimento dessas formas discursivas maior a liberdade de 
uso dos gêneros: isso também é manifestação de uma postura ativa do usuário 
da língua para efeitos comunicativos e expressivos. [...] É isso que confere ao 
gênero discursivo o caráter não de uma forma linguística, mas de uma forma 
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enunciativa que depende muito mais do contexto comunicativo e da cultura do 
que da própria palavra (BRAIT, 2012a, p.158). 
 

O ensino da produção textual que leve em consideração os gêneros discursivos 

pode oferecer aos estudantes a oportunidade de identificarem as características de 

cada gênero, bem como a de analisarem e produzirem variados eventos linguísticos 

orais e escritos a partir de um posicionamento axiológico. Esta pesquisa chegou a 

resultados bastante semelhantes daquelas apresentadas na revisão da literatura, tais 

como: os LD analisados apresentam baixa diversidade de gêneros textuais; pouca 

contextualização e caracterização do gênero a ser produzido. A metodologia enfatiza a 

interpretação do texto, os aspectos literários e estruturais dos gêneros e que abordam 

superficialmente algumas categorias de domínios discursivos tais como, interlocutores, 

e algumas contextuais tais como, conteúdo, finalidade, linguagem. A metodologia 

também oferece proposta para planejamento, revisão e avaliação. 



94 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa propôs o objetivo geral de analisar o tratamento metodológico 

dado ao ensino da produção textual nos livros didáticos de Língua Portuguesa do 6º 

ano do Ensino Fundamental aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD 2014). O primeiro passo foi buscar na literatura as pesquisas que analisaram o 

processo de produção textual em livros didáticos. O trabalho buscou também diferenciar 

os conceitos e as concepções de gênero discursivo, gênero textual, tipologia textual, 

composição, redação e produção textual. Buscou ainda apresentar o espaço da 

produção textual na escola e o percurso histórico de suas metodologias, incluindo o 

livro didático nesse processo e apontando reflexões para o ensino de produção textual 

na perspectiva dos gêneros do discurso. 

Após análise empreendida, consideramos que as propostas de produção textual 

nos livros didáticos ainda não conseguiram incorporar totalmente as teorias do discurso, 

na aplicação coerente dos conceitos de gênero discursivo e gênero textual e nem 

sempre os autores desses manuais deixam claros os objetivos do trabalho com gêneros 

ou definem corretamente os conceitos básicos. O uso dos gêneros discursivo no ensino 

de língua portuguesa se justifica a partir do pressuposto de que quando se aprende os 

gêneros que circulam em um determinado grupo social, aprendem-se diversas formas 

de participar das ações sociais. 

A produção textual só é pertinente quando permite ao estudante exercer seus 

papéis na sociedade. Afinal, é preciso reconhecer que a Escola é um entre os muitos 

lugares em que o sujeito exerce a sua competência com a produção de textos. É 

preciso que as motivações para escrever/falar na escola se baseiem nas motivações 

que temos para escrever/falar fora dela. 

Com relação aos livros didáticos analisados, entendemos que estamos em uma 

travessia – saindo da abordagem formalista da língua para uma abordagem dialógica 

dos discursos – que nos permite observar os avanços conquistados e os resquícios 

existentes. Entendemos que muito dessa transição é resultado de pesquisas científica e 

da constante avaliação do PNLD dos materiais didáticos. Na última edição, PNLD 2017 

(para os anos finais do ensino fundamental), foram aprovadas apenas seis coleções do 
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componente curricular língua portuguesa, metade da quantidade aprovada no PNLD 

2014. Dentre elas, dois dos livros analisados nesta pesquisa foram aprovados: Singular 

e plural – leitura, produção e estudos da linguagem e Projeto teláris – português e o 

livro didático (LD2) Vontade de saber português não passou na avaliação do PNLD 

nessa edição. Para atingir o nível de complexidade do ensino da língua com base em 

práticas discursivas concretas, é indispensável ressaltar as limitações e desafios do 

livro didático: primeiro pela transposição dos gêneros dos diversos campos da 

comunicação discursiva para o campo pedagógico em que o livro didático está; 

segundo por atender a todo um território nacional, dificultando atender aos aspectos de 

regionalidade e de contextos particulares; terceiro pela temporalidade e da atualização 

dos temas discutidos, pois do processo de produção, submissão, avaliação, distribuição 

até o uso escolar passam-se pelo menos um período de seis anos. 

Para desenvolver esta pesquisa, busquei suporte na minha trajetória acadêmica 

quando pude conhecer e aprender as teorias da área da linguística textual, resultando 

em diversos trabalhos desenvolvidos nas disciplinas dos cursos de graduação e 

especialização, voltados para essa área de ensino-aprendizagem, a qual sempre 

despertou o meu interesse. Neste mestrado, pude ampliar meus conhecimentos ao 

estudar a teoria dos gêneros discursivos de Bakhtin e descobrir que o trabalho com a 

produção textual pode ser ainda mais efetivo, concreto e dialógico. Minha atuação 

acadêmica e profissional sempre esteve direcionada ao ensino público, pois sendo 

aluna oriunda de escola pública, de universidade pública, me sinto no compromisso de 

devolver à sociedade o conhecimento científico que adquiri na Academia. A sala de 

aula me interessa por motivos também pessoais: afinal fui vítima da não leitura, das 

escolas literárias ao invés dos textos literários; da cópia e das típicas redações 

dissertativas ao invés da produção textual, e das nomenclaturas gramaticais ao invés 

da análise linguística. 

Espero que este trabalho seja mais uma contribuição para as pesquisas de 

cunho didático-metodológico, proporcionando o estreitamento entre o conhecimento 

teórico e a prática pedagógica na educação básica. Espero ainda que esta pesquisa 

colabore com a formação de professores da rede pública de ensino na análise e com a 

escolha dos livros didáticos para suas unidades. E, para finalizar, nada melhor do que 
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retomar as palavras de Rojo (2005, p. 196), pois traduz todo o meu desejo tanto para as 

práticas científicas quanto para as pedagógicas: “que a noção bakhtiniana de gênero do 

discurso seja colocada, de uma vez por todas, como um objeto discursivo ou 

enunciativo, e não como uma forma ou tipo, palavras infelizmente escolhidas por 

Bakhtin, no texto de 1953”. E anseio que não demore o dia em que teremos na escola 

uma prática de leitura para além das atividades de “interpretação de texto”, do “leia e 

responda ao questionário”, do “identifique as características dos gêneros"; o dia em que 

a escola será um lugar de práticas de linguagem, de discurso, e não de classificação da 

língua e reprodução de textos. 
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APÊNDICE 1 

Tabelas de LD adotados nas escolas de EF das Cidades de Ilhéus e Itabuna 

 

 

IOS= Ilhéus 
ITA= Itabuna 

R= Rural 
U= Urbana 

M= Municipal 
E= Estadual 

 

 

1 - SINGULAR & PLURAL LEITURA, PRODUÇÃO E ESTUDOS DE LINGUAGEM 

 Entidade R/U M/E 6º 7º 8º 9º 

IO
S

 

Escola Municipal do Banco da Vitoria U M 173 144 106 73 

IT
A

 

Centro Integrado Oscar Marinho Falcão – CIOMF U E 220 317 274 247 
Colégio Estadual Dona Amélia Amado U E 155 301 177 167 
Colégio Estadual de Itabuna U E 315 138 329 369 
Colégio Estadual Josué Brandão U E 91 236 151 125 
Colégio Estadual Luís Eduardo Magalhães U E 78 89 75 41 
Escola Estadual Armando Freire U E 72 229 157 95 
Educandário Isa Brito U M 31 - - - 
Escola Ação e Cidadania U M 32 - - - 
Escola Alberto Lessa Sitio IV U M 23 - - - 
Escola C l Jorge Ribeiro Carrilho U M 27 - - - 

 Total de Exemplares   1.217 1.454 1.163 1.117 

 

 

2 - VONTADE DE SABER PORTUGUÊS  

 Entidade R/U M/E 6º 7º 8º 9º 

IO
S

 

Escola Mun de Banco Central R M 37 33 37 20 
Escola Municipal do Banco do Pedro R M 60 24 20 17 

Escola Nucleada de Castelo Novo R M 34 25 10 15 

Colégio Estadual Jorge Calmon R E 82 71 76 43 
Escola agrícola Comun Margarida Alves R E 31 19 21 18 

Escola Polo Nossa Senhora das Neves R M 35 20 14 20 

Colégio Estadual Padre Luiz Palmeira U E 31 40 31 38 
Escola Municipal do Pontal U M 98 96 69 78 
Escola Municipal Princesa Isabel U M 118 64 48 51 

Escola Municipal do Salobrinho U M 155 86 64 51 

Escola Municipal de Sambaituba R M 56 59 57 37 
Escola U Santa Ângela U E 157 100 101 99 

Escola Municipal Themistocles Andrade U M 212 218 123 106 

 Total de Exemplares   1.106 855 671 593 
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3 - PROJETO TELÁRIS: PORTUGUÊS 

 Entidade R/U M/E 6º 7º 8º 9º 

IO
S

 

Colégio Estadual Estado do Ceará U E 125 125 116 74 
Colégio Estadual do Iguape U E 77 76 40 40 
Escola Municipal de Inema R M 40 29 17 36 
Esc Mul Manoel Malaquias dos Reis R M 72 56 34 21 
Colégio da Polícia Militar - CPM Rômulo Galvão U E 132 131 123 116 
Escola Mul de Ens de 1g de Pimenteira R M 12 20 13 7 
Colégio Estadual Rotary Renato Leite da Silveira U E 148 149 164 87 
Esc Nucleadas do Santo Antônio R M 95 50 33 29 

IT
A

 

Colégio da Policia Militar - CPM Antônio Carlos 
Magalhães 

U E 149 149 145 135 

Colégio Estadual Felix Mendonca U E 157 200 178 171 

 Total de Exemplares   1.007 985 863 716 

 

 

4 - JORNADAS. PORT - LÍNGUA PORTUGUESA 

 Entidade R/U M/E 6º 7º 8º 9º 

IO
S

 Inst Mun de Ensino Eusínio Lavigne U M 324 296 305 322 

Colégio Estadual Moyses Bohana U E 228 111 84 91 

IT
A

 

Colégio Estadual Inácio Tosta Filho U E 72 179 158 117 
Escola Lions Club U E 25 32 48 27 
Escola Rotary de Itabuna U E 78 100 64 38 
Colégio Sesquicentenário U M 158 132 95 77 
Escola Heribaldo Dantas - Sitio III U M 39 - - - 

 Total de Exemplares   924 850 754 672 

 

 

5 - PORTUGUÊS: LINGUAGENS 

 Entidade R/U M/E 6º 7º 8º 9º 

IO
S

 

Escola Estadual Eduardo Catalão U E 70 68 78 61 

Colégio Estadual Professor Fabio Araripe Goulart U E 18 30 26 29 

IT
A

 

Colégio Estadual Presidente Médici U E 166 151 161 127 
Colégio Estadual Sesquicentenário U E 35 276 285 308 

Escola Padre Carlo Salerio U E 40 124 58 37 
CAIC - Centro de Atenção Integral a Criança - 
Jorge Amado 

U M 122 208 65 32 

Escola Iolanda Pires - Sitio V U M 61 - - - 

 Total de Exemplares   512 857 673 594 
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6 - PERSPECTIVA LÍNGUA PORTUGUESA 

 Entidade R/U M/E 6º 7º 8º 9º 

IO
S

 Colégio Est Professora Horizontina Conceição U E 145 201 123 111 

Colégio Estadual Paulo Américo de Oliveira U E 251 172 253 128 

 Total de Exemplares   396 373 376 239 

 

 

7 - PORTUGUÊS NOS DIAS DE HOJE 

 Entidade R/U M/E 6º 7º 8º 9º 

IO
S

 

Colégio estadual do Basílio U E 77 52 48 47 
Escola estadual Indígena Tupinambá de Olivença R E 69 33 29 21 
Escola estadual da proa U E 140 104 52 33 
Colégio estadual de salobrinho U E 29 20 25 43 

IT
A

 

Escola estadual Antônio Carlos Magalhaes U E 34 103 75 39 

 Total de Exemplares   349 312 229 183 

 

 

8 - UNIVERSOS LÍNGUA PORTUGUESA 

 Entidade R/U M/E 6º 7º 8º 9º 

IO
S

 

Colégio Estadual Antônio Sá Pereira U E 91 86 64 70 

IT
A

 

Colégio Estadual General Osório U E 45 99 61 54 

 Total de Exemplares   136 185 125 124 
 

 


