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RESUMO 

 

 

Este trabalho desenvolve alguns aspectos da teoria dos gêneros, em especial 
o modelo sócio-interacionista de Bronckart (1999, 2000) e o modelo sócio-

comunicativo de Dolz e Schneuwly (1998) com o intuito de investigar como os 

gêneros textuais são abordados nas propostas de produção escrita dos livros 
didáticos de português do ensino fundamental (5a a 8a séries). A análise constatou 

que as propostas priorizam de maneira exagerada a abordagem de gêneros do 
domínio ficcional e jornalístico, enfatizando muito mais o aspecto estrutural da 

seqüência tipológica (narração e exposição) e dos mecanismos lingüístico-textuais 
(coesão e coerência) do que o da funcionalidade do gênero. Acreditando que o 

professor pode suprir os problemas criados por essa lacuna, apresentamos como 
sugestão de trabalho uma seqüência de atividades para o gênero entrevista, dentro 

da perspectiva sócio-interacionista. A seqüência destaca atividades prévias (orais e 

escritas) como fundamentais para motivar e monitorar o processo de produção de 
quem está escrevendo com a intenção de comunicar de forma autêntica e não 

apenas de cumprir uma tarefa escolar. De um modo geral, para o desenvolvimento 
da análise dos livros didáticos e para a sugestão da seqüência didática, a idéia 

central é a de que os gêneros se distribuem num contínuo de atividades sociais e 
discursivas no dia-a-dia do cidadão. 

 
 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This work elaborates on some aspects of genre theory, especially Bronckart’s 
socio-interactional model (1999, 2000) and Dolz and Schneuwly’s socio-

communicative model (1998). The intention was to investigate the approach to 

textual genres in proposals for written production in Portuguese text-books used in 
the 5th to 8th grades in elementary schools. The analysis proved that these proposals 

gave exaggerated priority to the journalistic and fictional genres, emphasizing the 
structural aspect of the typological sequence (narration and explanation) and the 

mechanics of the text (cohesion and coherence) rather than the functionality of the 
genre. Believing that the teacher can overcome the problems created by this 

deficiency, a series of activities for the interview genre, within the socio-interactional 
perspective, has been presented as a suggestion to be worked on. The emphasis is 

on oral and written warming-up activities as being fundamental for motivating and 

monitoring the production process of someone who is writing with the intention of 
communicating in an authentic manner and not simply to carry out a task in school. 

Generally speaking, the central idea for the development of text-book analysis and 
for suggestions for a didactic sequence is that genres are distributed in a continuum 

of social and discursive activities in the everyday life of a citizen. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 - A PRODUÇÃO DE TEXTO NO LIVRO DIDÁTICO 

 

O ensino/aprendizagem da leitura e a da produção de textos em língua 

materna e/ou estrangeira tem apresentado novos rumos apoiado na Teoria dos 

Gêneros. Pesquisadores da área da Lingüística de Texto e da Lingüística Aplicada 

começam a investir nessa abordagem, buscando desenvolver e oferecer novas 

contribuições no intuito de ampliar e modificar o tratamento dado à linguagem e ao 

texto na escola brasileira. 

Nesse sentido, acreditamos ser relevante uma investigação que focaliza a 

teoria dos gêneros subjacente aos manuais de ensino, visto a relativa novidade de 

estudos nessa área. Como o livro didático, muitas vezes, cumpre um papel 

norteador da prática do professor em sala de aula, ele se torna um importante 

instrumento para refletir os avanços das pesquisas em torno dos estudos sobre a 

linguagem de um modo geral. 

A temática justifica-se porque pode vir a auxiliar na escolha do material de 

que os profissionais envolvidos na educação necessitam não só para exercerem seu 

trabalho como também para aprofundarem seus conhecimentos teóricos. Além 

disso, trata-se de um assunto também contemplado nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN). Estes, embora não tenham a força de lei, devem influenciar na 

organização de alguns projetos pedagógicos das escolas públicas e particulares, em 

vários estados brasileiros, assegurando algumas mudanças no enfoque do 

ensino/aprendizagem. 
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O referido documento fornece orientações às práticas docentes, servindo 

como subsídio de consulta, mediante a apresentação de linhas teóricas que 

sustentam a exposição de objetivos de ensino, a definição e distribuição de 

conteúdos nos currículos das várias séries (ou ciclos), a organização metodológica e 

de avaliação e, sobretudo, a definição do objeto de ensino de língua materna - o 

TEXTO. 

A motivação central deste trabalho consiste na necessidade de uma 

orientação para a produção textual que vá além da preocupação convencional com 

os aspectos da coesão, coerência e informatividade, como importantes para definir a 

textualidade. O professor precisa investir na sua formação acadêmica, atentar para a 

compreensão de outras abordagens de ensino, além da lingüístico-textual, como a 

discursivo-pragmática, e perceber que não se trata de trocar uma abordagem por 

outra, mas de tratar diferentemente o ensino a partir de cada uma das perspectivas. 

Os fenômenos da linguagem humana, estudados dentro de uma perspectiva 

unicamente estrutural, não têm sido suficientes, para explicar determinadas 

situações específicas de utilização da linguagem pelos indivíduos enquanto 

instrumento de interação social. 

Tomamos como objeto de análise as propostas de produção de texto 

presentes nos manuais de ensino. Nosso olhar inicial voltou-se para a área de 

produção de textos, por considerá-la como um dos pontos de estrangulamento do 

processo de ensino/aprendizagem de língua, visto que os estudantes, ao final de 

alguns anos de escolarização, devem revelar essa habilidade e quando isso não 

acontece muitas vezes são penalizados em sua ascensão escolar. 

Os questionamentos que nortearam toda a investigação foram: 1. As 

propostas de produção textual, observadas nos Livros Didáticos de Português (LDP), 
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contemplam uma teoria dos gêneros? 2. Que variedade de produção textual pode se 

observar?; E, por fim, 3. A até que ponto a organização de uma seqüência didática 

para a produção de textos, com base numa teoria dos gêneros, resgata o potencial 

comunicativo que o texto deve ter? 

Essas questões conduziram-nos aos seguintes objetivos: Investigar como são 

contempladas as propostas de escrita dos textos nos LDP de 5a a 8a séries; e, 

contribuir com uma metodologia de ensino de produção textual, com base num 

conjunto de atividades sistematizadas, contemplando um gênero específico: a 

entrevista. 

Consideramos que as orientações fornecidas nos LDP para a construção de 

textos não contemplam as teorias dos gêneros e quando o fazem é de forma 

equivocada. A prioridade nessas orientações é para os aspectos macro e micro-

estruturais do texto, enfatizando-se as seqüências tipológicas prototípicas (narração, 

descrição e dissertação). 

Ainda assim, quando os autores dos manuais se empenham em abordar os 

aspectos sócio-comunicativos da produção de texto escrito nos LDP, deparam-se 

com uma dificuldade: a generalização da abordagem, atendendo à clientela de 

qualquer região, classe social, sexo ou idade. Como sabemos, nem sempre é 

possível contemplar a realidade do aluno e do professor, dentro de uma diversidade 

geográfica e cultural como a que temos. Logo, as atividades propostas pelo LDP 

dentro dessa perspectiva são baseadas em suposições, abstrações de como podem 

ocorrer, restringindo-se ao professor a melhor adaptação tanto quanto possível para 

um trabalho dessa natureza. 

Entendemos que a observação sistemática das propostas de produção textual 

possibilita a compreensão de por que os textos existem e de como suas diversas 
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manifestações variam em determinadas culturas e sociedades. É, nessa medida, 

que estudar os gêneros dentro de uma esfera comunicativa permite aos profissionais 

(docentes), que trabalham com a linguagem exercitar a compreensão da realidade 

que se torna cada dia mais complexa e desafiadora com seus alunos-produtores, 

como é o caso da produção de textos na internet, on line, nos canais de 

conversação virtuais, etc. 

Por desconhecer a formação dos professores e para tornar mais clara a 

proposta pedagógica dos manuais, os autores procuram fornecer orientações no 

livro do professor que sejam suficientes para conduzir o aluno-produtor na realização 

das atividades. Entretanto, como dissemos, por não poder controlar a realidade do 

professor, não se atribui a ele o real papel de mediador da produção, aquele que 

deve colaborar para o resgate das etapas de processamento do texto escrito. 

Produzir textos resume-se a escrevê-los de acordo com os modelos formais 

instituídos nos manuais. 

Os manuais revelam uma concepção de escrita que se restringe ao domínio 

do código. Assim, subtendemos que, para os autores, a expressão do conhecimento 

lingüístico-estrutural é suficiente para a realização da atividade de produzir textos. 

Certos de que o aluno precisa ter no espaço escolar a possibilidade de 

produzir um razoável número de gêneros textuais adequados a situações de uso 

que ele deve enfrentar fora da sala de aula; consideramos, as atividades sugeridas 

insuficientes, porque favorecem uma oportunidade real de o produtor realizar 

atividades restritas ao âmbito escolar, como a aprovação em concursos, e não de se 

preparar para eventos concretos de produção com fins comunicativos. 

Assim, defendendo uma aplicação da perspectiva sócio-interacionista de 

língua em sala de aula, de forma concreta e não virtual, realizamos uma proposta 
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com o gênero entrevista, desenvolvendo um conjunto de atividades que 

proporcionaram a reflexão e produção desse gênero, numa perspectiva tanto formal 

quanto funcional. 

Meurer (2000) vê o acesso ao conhecimento, por parte dos indivíduos, como 

uma forma de poder. Tal acesso produz conseqüências na medida em que esse 

conhecimento é um recurso pouco socializado. Isto é, nem todos os indivíduos têm 

acesso a todos os textos e determinados textos são restritos àqueles indivíduos que 

possuem maior poder. 

O profissional de linguagem, nesse caso, o professor, precisa conhecer, 

distinguir e compreender o conhecimento que se revela através dos textos (restritos 

ou não) e identificar as formas como esse mesmo conhecimento é utilizado para 

manipular indivíduos e instituições em diferentes contextos sócio-culturais. Nesse 

âmbito, estudar a linguagem exige da escola (enquanto instituição que formaliza a 

escolarização) uma atitude em que as várias situações de uso dos gêneros textuais 

sejam exploradas, permitindo que os alunos questionem, comparem, discutam e 

compreendam as regras e conhecimento imbricado em seu uso. 

A noção de aprender a produzir textos escritos, em função dos gêneros que 

circulam na comunidade discursiva, no nosso entendimento, implica desenvolver 

competências comunicativas que tornam o indivíduo consciente do para que 

aprender a produzir textos e qual a real dimensão desse aprendizado na vida 

cotidiana e profissional de cada um. 

O trabalho em questão conduz a reflexões para uma prática de escrita 

concebida a partir de uma teoria de gêneros de caráter transdisciplinar, destacando-

se o modelo sócio-interacionista de Bronckart (1999), além do sócio-comunicativo de 

Dolz e Schneuwly (1998), dentre outros. 
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Segundo Marcuschi (2002), essas teorias evidenciam que o tipo de prática de 

produção enfatiza a “redação escolar” como um gênero produzido tipicamente em 

sala de aula e não revela uma aplicação útil fora da situação de aprendizagem. A 

insistência nesse tipo de prática indica que a escola não tem idéia alguma sobre a 

variação de gêneros e a prova disso é que ela insiste no ensino da produção, 

priorizando, exclusivamente, os aspectos formais da textualidade. 

As insistentes publicações em torno do material de ensino- livro didático- têm 

permitido amplas discussões sobre o que ele veicula e sugerido como professores e 

alunos, público-alvo deste material, podem operar com ele de forma mais eficaz. 

Esbarramos, muitas vezes, na carência de clareza teórica para definir linhas 

metodológicas que extrapolem o aprendizado do eixo conhecer para o do eixo 

construir. Dessa forma, inserir o livro didático no panorama das questões referentes 

ao ensino de língua tem sido uma necessidade oriunda da posição central que tal 

recurso de ensino ocupa em sala de aula. 

 

1.2 – O CORPUS ANALISADO 

 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)1 tem por objetivo distribuir 

gratuitamente livros didáticos para os alunos das escolas públicas do ensino 

fundamental brasileiro. Ele está ligado ao Ministério da Educação (MEC) que, por 

meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), é responsável 

pela arrecadação dos recursos que possibilitam o desenvolvimento do programa. 

                                                   
1 Essa s informações e outra s referências podem ser encontradas num texto mimeografado divulgado 
pelo Ministério da Educação através da Secretaria de Ensino Fundamental, intitulado Programa  
Nacional do Livro Didático: histórico e perspectivas, datado de janeiro de 2000. O programa foi 
distribuído para os participantes do “Encontro Nacional sobre a Política do Livro Didático” realizado 
em São Paulo, maio de 2000. 
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Os livros têm sua qualidade monitorada por uma avaliação pedagógica 

realizada por um grupo de coordenadores do processo de avaliação pedagógica, de 

dirigentes e técnicos da Secretaria do Ensino Fundamental (SEF) e do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento (FNDE). 

Para garantir essa qualidade, o Decreto-lei, no 91.542 de 1985, fixou e 

estabeleceu que o PNLD deveria assegurar manuais que fossem reutilizáveis; 

escolhidos pelo professor; distribuídos gratuitamente às escolas públicas do ensino 

fundamental e adquiridos com recursos do Governo Federal. 

Os manuais que selecionamos para análise fazem parte das coleções 

aprovadas pelo PNLD e são de editoras variadas. Procuramos contemplar tanto 

editoras de maior representação mercadológica como a Ática, Saraiva e FTD quanto 

outras mais modestas como Quinteto Editorial e Dimensão. 

Os LDP se organizam em unidades ou módulos de ensino em que se 

distribuem atividades como: seleção de um texto principal, acompanhado de 

atividades; textos complementares; atividades gramaticais; e, por fim, atividades de 

produção. Observamos que todas as coleções apresentam denominações para o 

espaço de produção textual, conforme explicitamos no Quadro 01 “Título das seções 

nos manuais”: 
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COLEÇÕES/TÍTULOS TÍTULO DA SEÇÃO DE PRODUÇÃO DE 
TEXTOS 

C01PLP – Coleção 01, Português Linguagem 
e Participação (PLP) Redação 

C02LN – Coleção 02, Linguagem Nova (LN) Produção de texto 
C03PP – Coleção 03, Português em outras 
Palavras (PP) Criatividade e expressão 

C04LM – Coleção 04, Leitura do Mundo (LM) Hora de escrever 

C05LI – Coleção 05, Lendo e Interferindo (LI) Produzindo 
C06AP – Coleção 06, Ateliê da Palavra (AP) Vamos nessa!/ Ateliê da palavra 

C07PA – Coleção 07, Palavra Aberta (PA) Produção de texto 

C08ALP – Coleção 08, Análise Linguagem e 
Pensamento (ALP) Produção 

C09TT – Coleção 09, Tudo dá Trama, Tudo 
da Trama (TT) Atividade Especial de Produção de texto 

C10LCI – Coleção 10, Linguagem, Criação e 
Interação (LCI) Produção de texto 

Quadro 01: Título das seções no s manuais 

A presença das seções de produção nas unidades de ensino dos manuais 

deixa evidente que os autores propõem a prática da produção escrita como uma 

alternativa de ensino a ser contemplada pelo professor. Trata-se de um conteúdo 

contemplado em todas as séries e em todas as unidades dos livros. Elas são postas, 

em geral, ao fim de cada unidade, e representam, possivelmente, a culminância do 

processo gradativo de ensino-aprendizagem iniciado desde a leitura dos textos 

selecionados para as unidades, seguida pelas atividades de compreensão, 

vocabulário, atividades gramaticais, exercícios complementares e algumas 

orientações de técnicas de escrita. 

Identificamos nos 40 manuais 1.160 propostas de produção de texto escrito 

que foram agrupadas e contabilizadas conforme o domínio discursivo a que os 

textos propostos se reportavam. 

De acordo com Marcuschi (2002: 24), 

domínios discursivos são práticas discursivas dentro das quais 
podemos identificar um conjunto de gêneros textuais próprios 
ou exclusivos como práticas co municativas institucionalizadas. 
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Como toda sistematização, esta deve ser considerada com cautela, porque a 

presença de alguns textos em determinadas categorias é generalizada, merecendo, 

pois, alguns esclarecimentos. As propostas de texto escrito foram agrupadas, 

conforme uma sistematização geral apresentada por Marcuschi (2000), e os 

domínios foram explicitados, segundo as capacidades dominantes narrar, relatar, 

argumentar e expor, expostas por Schneuwly e Dolz (1998). 

Nosso corpus contemplou nove dos treze domínios apresentados por 

Marcuschi (2000). A sistematização geral incluía os domínios Industrial, Saúde e 

Comercial que foram excluídos dos domínios representados no Quadro 02 

“Sistematização dos domínios discursivos nos LDP”, ou porque o corpus não 

apresentou nenhuma proposta de texto que os envolvesse ou porque a proposta 

pode ser incluída em outros domínios já discriminados. Vejamos: 
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DOMÍNIOS 
DISCURSIVOS EXPLICITAÇÃO MODALID ADE ESCRIT A EXEMPLIFIC AÇ AO 

FICCION AL 

Engloba uma capacidade de linguagem que 
envol ve a Mi mesis  da ação através da 
criação da intriga no domíni o do veross ímil. 
Está no âmbito do “ narr ar” 

Diário, F ábul a, Lenda, Par ódi a, Poema, Crônica, 
Diálogo, Peça T eatral,  Conto de F adas. 

Escolha um dos  itens do quadro ao lado par a produzir um texto 
narrado em terceir a pessoa. (C O3PP5- 132) 

INTER PESSOAL 

Refere-se à documentação e memorização 
das  ações humanas, cuja representação é 
deter minada pelo discurso de experiências  
vi vi das , situadas no tempo, centradas  no 
âmbito do “rel atar”. 

Carta, Bilhete, T elegrama, Depoi mento. 

No texto 1, você l eu a carta que um pai envi a a suas filhas que 
estão pr estes a voltar par a o Br asil. Imagine agor a que uma das 
filhas  responde à carta, contando ao pai uma aventura incrível q ue 
vi veu em seus  últi mos dias na Inglaterr a. C omo seria a carta? Siga 
os passos  que sugeri mos  e redija um texto bem i nteressante, 
caprichando na expressi vi dade da linguagem. (C01PLP6- 157) 

JORNALÍSTIC O 

Refere-se à documentação e memorização 
das  ações humanas, cuja representação é 
deter minada pelo discurso de experiências  
vi vi das , situadas no tempo, centradas  no 
âmbito do “rel atar” e do “argumentar”. 

Notíci a,  Roteiro de Viag em, R eportagem, Entr evista, 
Artigos de opi nião, R ecl amações. 

Escrevam a matéria,  que deverá ser  publicada num j ornal de 
escola. Se não houver j ornal, poderão afi xá-la no mur al da classe. 
(C02LN7- 122) 

PUBLICITÁRIO 

Envol ve a promoção de pr odutos  
controversos ou não e i mplica na 
sustentação, refutação e negoci ação de 
tomadas de posição no âmbito do 
“argumentar”. 

Cartazes , C artão, Anúnci o, Cl assificados , F olhetos, 
Propaganda. 

Você j á reparou se sua escola tem um l ogoti po? Em caso 
afir mati vo, descr eva-o explicando seu signi ficado. C aso contrário, 
crie um logotipo par a sua escol a. Associ e letras  e outr as for mas 
simbólicas que bem resumiriam a i magem dela. (C09TT6-126) 

JURÍDICO 

Envol ve a discussão de pr obl emas sociais  
controversos e i mplica na sustentação, 
refutação e neg ociação de tomadas  de 
posição no âmbito do “ argumentar”. 

Requerimento, Ofíci o, R egul amento. 
Elabor e um texto q ue sej a um reg ulamento...  Crie um título bem 
atraente par a seu texto, a fim de que você possa convencer as  
pessoas a r eformular em seus hábitos. (C 09TT7- 97) 

LAZER/LÚDIC O 

Engloba uma capacidade de linguagem que 
envol ve a capaci dade criati va de brincar/jog ar 
com as pal avras. Situam-se no âmbito do 
“narrar” e do “relatar”. 

Acrós tico, História em Quadrinhos . 
Invente o seu próprio código secr eto, criando desenhos para cada 
uma das l etras do alfabeto. A seg uir, escreva uma mensagem a 
um colega, usando o código q ue criou. (C 06AP5- 34) 

INSTRUCIONAL 

Envol ve instruções e prescrições das  ações 
humanas  e implica na r egularização de 
tomadas de posição, situa-se no âmbi to do 
“relatar” ou “narrar”. 

Cardápi o, Boleti m Meteorol ógico, R egras  de Jogo, 
Bul a de Remédi o, Receita de Comi da, Advertênci a,  
Lista, Ficha de Inscrição, M apa. 

Invente o car dápi o do botequi m do texto de Jô Soar es. Compar e o 
resultado de seu tr abalho com o de seus  colegas  e faça uma 
avali ação. (C08ALP5- 49) 

CIENTÍF ICO/ 
ACAD ÊMICO 

Refere-se à documentação e memorização 
das  ações humanas, cuja representação é 
deter minada pelo discurso de experiências  
vi vi das , situadas no tempo, centradas  no 
âmbito do “rel atar” ou “expor”. 

Relatório, Autobiografia,  Bi ografi a, R esumo, Resenha. 

Plante sementes de salsa seg uindo as instruções da embalagem e 
anotando diariamente os procedi mentos e fatos ocorridos . C onclua 
quais os fator es necessários par a sua ger minação e col heita.  
(C03PP8-96) 

RELIGIOSO 

Engloba uma capacidade de linguagem que 
envol ve uma representação da ação através  
da criação da i ntriga no domíni o do 
verossímil, envol vendo também a 
sustentação, refutação e negoci ação de 
tomadas de posição. Está no âmbito do 
“narrar” e do “argumentar”. 

Oração 
Escreva uma oração a Deus ou a outr a entidade q ue desejar.  A 
estr atégi a a ser utilizada é o uso da 2a  pessoa do plur al. O texto, 
então, ter á caráter mais for mal. (C09TT6-98) 

Quadro 02: Sistematização dos gêneros textuais nos L DP 
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A explicação dada a cada um dos domínios discursivos envolve uma mistura 

de contribuições teóricas com o intuito de pontuar e, ao mesmo tempo, destacar 

algumas diferenças entre eles. É resultante da junção do Quadro 04 “Sistematização 

geral dos gêneros textuais” com o quadro 05 “Agrupamento de gêneros”, expostos 

no capítulo dois “O Gênero textual: abordagens teóricas”. 

As categorias explicitadas a partir do Quadro 05 “Agrupamento de gêneros” 

de Schneuwly e Dolz (1999) tomam como base as capacidades dominantes 

exigidas, tais como ”narrar”, “relatar”, “argumentar”, “expor” e “descrever”. É o caso 

dos domínios Ficcional, Jornalístico, Interpessoal, Jurídico e Científico. Os domínios 

Publicitário, Lazer e Religioso, apesar de não apresentarem uma explicitação 

própria, foram adaptados dentro das capacidades ilustradas para os domínios 

anteriormente mencionados. 

Esses domínios revelam gêneros cuja instância de realização é bastante 

abrangente e criativa, por isso mesmo, difíceis de cristalizar num parâmetro único, 

como capacidade dominante de um ou de outro mundo discursivo e precisam ser 

vistos com uma certa flexibilidade em relação à forma e à função das modalidades 

que manifestam. 

Com relação aos gêneros designados na modalidade escrita, optamos pela 

categorização de alguns deles que podem aparecer em outros domínios. Por 

exemplo, o poema é um texto muito diversificado, mas, no nosso trabalho, o que 

está sendo levado em conta é o poema narrativo. 

Já o diário, sistematizado no domínio Ficcional, e a autobiografia e biografia, 

sistematizados no domínio Científico, não são exclusivos desses domínios, pois 

podem fazer parte dos domínios Interpessoal ou Ficcional respectivamente. Vejamos 

os exemplos 01 – 03 que seguem: 
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Exemplo 01: 
 
Agora você é o escritor. Vamos faze r um poema? Que tal um poema contando como seria 
sua vida se você re solvesse se r artista de circo? Para ajudá-lo, eis algumas suge stões: 
a) Leia um trecho do poema Isso sim é que é vida boa, de Pedro Bandeira. (Se desejar 

util ize-o como início de seu texto). 
b) Divida seu texto em estrofe s, u se uma linguagem bem viva, imagens interessantes. (Fuja  

do lugar-comum, das idéias muito repetidas). 
c) Procure usa r rimas. 
d) Dê um título original ao seu poema. 
 

(C01PLP5 - 143) 

Exemplo 02: 
 
Reúna-se com mais dois colegas e elaborem três páginas de um diário. Cada um vai escreve r 
sobre dia s diferentes, procurando dar continuidade, de forma coerente, ao que o colega 
escreveu. Escolham uma das personagens a seguir, observando as característica s 
apresentadas para ela. 
 
a) Garota, 13 anos, mora em uma cidade grande, gosta de shopping e festa. 
b) Mulher, 40 anos, mora no interior, gosta de ler e pouco sai de casa. 
c) /.../ 

(C05LI6 - 19) 

 

Exemplo 03: 
 
1a opção: Você irá produzir uma biografia. Para isso, você pode escolher: 
- Uma pessoa que admire bastante (um cantor, um artista, um político, um escritor...); 
- Alguém que em sua opinião tenha sido de extremo valor para a história do Brasil e do 

mundo; 
- Uma pessoa de sua família ou amigo de quem goste muito. 
 
Para produzir uma boa biografia, a pesquisa é essencial. Sobre pessoa s que você não 
conhece pessoalmente, procure informações em livro, revista s, jornais, Internet. Já em  
relação a alguém que conheça, a entrevista é uma ótima maneira de conseguir mais 
informações. 
 
2a opção 
 
Certamente, você se lembra de vários acontecimentos que foram importantes em sua vida  
não é mesmo? Então o que acha de produzir uma autobiografia, relatando suas lembranças e  
experiências pessoais? 
Para “refre scar” sua memória, você pode folhear um álbum de fotografias ou conversar com  
seu s pais ou responsávei s sobre fatos de que não se lembra, como, por exemplo: seu 
nascimento, quando deu seus primeiros passo s, a s p rimeiras palavras que falou, a primeira 
viagem que fez... 

(C10LCI8 - 52, 53) 

 

Os exemplos 01 e 02, que ilustram respectivamente o poema e o diário, 

evidenciam o âmbito do narrar, enquanto o exemplo 03, que evidencia a biografia e 
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autobiografia, considera a pesquisa uma atividade necessária à realização da 

atividade, o que reforça a capacidade envolvida ligada ao âmbito do expor. 

A citação dos exemplos obedeceu a uma sistematização, permitindo a 

identificação objetiva do manual, da série e das páginas implicadas. Observemos 

que na exemplificação do Domínio Interpessoal, do Quadro 02 “Sistematização dos 

gêneros textuais nos LDP”, ao final, encontra-se a identificação (C01PLP6-157). 

O código corresponde à Coleção 01 (conforme disposição no Quadro 01 

“Espaço de produção escrita nos LDP”), PLP é a abreviatura do título do livro 

Português Linguagem e Participação, o número 6 representa a série, e, por fim, o 

número 157 indica a página do livro. Tal procedimento é comum a todos os 

exemplos citados. 

 

1.3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

No nosso trabalho, desenvolvemos uma metodologia em função dos 

diferentes objetivos a serem cumpridos nos vários capítulos. 

O capítulo dois “O GÊNERO TEXTUAL: ABORDAGENS TEÓRICAS” 

apresenta uma revisão bibliográfica que permite a classificação do gênero a partir de 

critérios formais e funcionais. Optamos pela tipologia baseada no contínuo fala-

escrita de Marcuschi (2000, 2002), o que possibilitou a categorização das propostas 

dos LDP com base nos domínios discursivos. 

A reflexão das estratégias e uso de uma teoria do gênero, voltada para o 

ensino da produção de textos, com base em Schneuwly e Dolz (1998) e Bronckart 

(1999, 2000), permitiram a exposição de uma seqüência didática com o gênero 
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“entrevista” no capítulo quatro TRABALHANDO COM O GÊNERO “ENTREVISTA” 

NA SALA DE AULA. 

O capítulo três “O ENSINO DA PRODUÇÃO ESCRITA NOS MANUAIS” 

desenvolveu-se a partir de um estudo descritivo-analítico que, conforme Oliveira 

(2002), possibilita um nível de interpretação das atividades de produção de texto 

escrito e permite identificar, ordenar e classificar as diferentes formas de constituição 

dos fenômenos subjacentes a estas propostas. 

Assim, ao compararmos as informações do manual do professor com as do 

manual do aluno sobre o tratamento dado à produção textual, distribuímos as 

coleções segundo quatro propostas de abordagens: 1. Coleções que abordam a 

teoria sócio-interacionista; 2. Coleções que abordam a teoria dos gêneros; 3. 

Coleções que adotam uma classificação própria e 4. Coleções que abordam as 

seqüências estruturais. A discussão e a pertinência dessas abordagens são 

expostas e exemplificadas no capítulo três. 

O procedimento de agrupar as propostas em domínios discursivos possibilitou 

uma análise quantitativa que reforça algumas reflexões realizadas no item 3.1 

“Manual do professor X Manual do aluno”. A análise baseia-se numa amostra geral 

das propostas solicitadas aos alunos e aparece sob a forma de exemplos 

enumerados para cada um dos domínios contemplados. 

A Tabela 01 “Quantidade de propostas nas coleções” apresenta um 

demonstrativo geral das propostas categorizadas em todos os manuais. Vejamos: 
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COLEÇÃO NÜMEROS ABSOLUTOS PERCENTUAIS 

C03PP 289 24,91 

C01PLP 171 14,74 

C05LI 113 9,74 

C08ALP 111 9,57 

C06AP 99 8,53 

C04LM 90 7,76 

C09TT 88 7,58 

C02LN 83 7,16 

C07PA 65 5,60 

C10LCI 51 4,40 

TOTAL 1.160 100,00 
Ta bela 01: Quantidade de propostas na s coleções 

A exposição dos números e percentuais da Tabela 01 “Quantidade de 

propostas nas coleções” revela o ranking das coleções. Esses índices não foram 

explorados porque não centramos nossa análise por manual, individualmente. Os 

dados são úteis na medida em que podemos constatar uma grande variedade de 

propostas, mas esse fato não tem uma relação direta entre a quantidade das 

propostas e a representação generalizada de todos os domínios. A coleção C09TT, 

por exemplo, está em 7o lugar no ranking, mas é a única que possui a representação 

de todos os domínios, conforme constatamos na Tabela 03 “Distribuição das 

propostas nos domínios”, no capítulo três, O ENSINO DA PRODUÇÃO ESCRITA 

NOS MANUAIS. 

O agrupamento das propostas em torno dos domínios discursivos não se 

presta à identificação das peculiaridades dos manuais em si, mas para fornecer um 

critério de análise que está associado à freqüência com que os autores solicitam as 

propostas na modalidade escrita. Vejamos a Tabela 02 “Representatividade dos 

domínios”: 
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Domínios 
Bloco I (%) 
Freqüência 

Alta 

Bloco II (%) 
Freqüência 

Intermediária 

Bloco III (%) 
Freqüência 

Baixa 

Ficcional 57,16   

Jornalístico 24,05   

Publicitário  6,29  

Interpessoal  5,17  

Científico  3,45  

Instrucional  2,16  

Lazer   0,95 

Jurídico   0,60 

Religioso   0,17 

Total 81,21 17,07 1,72 
Ta bela 02: Representatividade dos domínios 

A Tabela 02 “Representatividade dos domínios” revela que os autores 

diferenciam os textos a serem solicitados para a prática da produção escrita. Os 

domínios discursivos do bloco I representam mais de 80 % do total das propostas 

assinaladas, evidenciando que a maior parte da variedade dos textos está nesses 

domínios. Os blocos II e III revelam que os demais domínios não são abordados com 

freqüência no ensino fundamental. 

As conseqüências dessa distinção serão analisadas para que observemos 

não só a relevância do caráter lingüístico-textual exigido nas propostas, mas também 

o seu caráter sócio-pragmático, como mecanismo de motivação à construção de 

textos em situação escolar. O ponto de vista da análise foi concebido a partir da 

teoria dos gêneros e das teorias explicitadas nos PCN em comparação com as 

orientações fornecidas pelos autores dos LDP tanto para o manual do professor 

quanto para o manual do aluno. 

Os fragmentos destacados nos manuais destinados a clientelas diferentes 

(professor e aluno) são ilustrados ao longo do trabalho. Reunimos as coleções em 

sub-grupos, de acordo com as abordagens sugeridas pelos autores. As abordagens 
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resultaram em quatro categorias de análise que sinalizam, nas propostas 

apresentadas, desde a influência da abordagem sócio-interacionista (coleção C09TT 

e C10LCI) até a criação de uma categoria própria de distribuição dos textos ao longo 

das séries (coleção C06AP), passando pela teoria dos gêneros (coleções C02LN, 

C04LM e C08ALP) e abordagem das seqüências de base narrativa, descritiva e 

dissertativa (coleções C01PLP, C03PP, C05LI e C07PA). 

O capítulo quatro “TRABALHANDO O GÊNERO ‘ENTREVISTA’ NA SALA 

DE AULA” é constituído a partir da mudança proposta para o trabalho com a 

produção escrita sob a influência da teoria dos gêneros. A Tabela 05, “Proposta para 

a produção de gêneros na escrita”, apresentada no capítulo três, situou uma 

metodologia de ensino da produção com o gênero “entrevista”. 

A metodologia utilizada no referido capítulo consiste de duas etapas. A 

primeira descreve, caracteriza e sugere alguns passos a serem utilizados nas 

atividades para o ensino/aprendizagem da produção escrita do gênero “entrevista” 

em sala de aula e a segunda reflete as condições de realização da proposta, 

destacando o papel do professor para viabilizá-las. 

As atividades desenvolvidas foram realizadas com base na tipologia de 

gênero do contínuo fala-escrita, Marcuschi (2000, 2002), e de autores como 

Schneuwly e Dolz (1998) e Bronckart (2000). 
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2. O GÊNERO TEXTUAL: ABORDAGENS TEÓRICAS 

 

2.1 - A LINGÜÍSTICA DE TEXTO E A TEORIA DOS GÊNEROS 

 

Os estudos sobre a linguagem situaram-se durante muito tempo no 

paradigma teórico estruturalista proposto por Saussure e outros estudiosos. Nesse 

paradigma, evidencia-se uma abordagem sobre língua, como um lugar de produção 

da informação, com ênfase no código, voltado para o estudo da forma e para a 

imanência do sistema, aquilo que é interno, enquanto possibilidade virtual que 

sobre-existe na comunidade falante, e sobre o texto, como um produto a ser 

decodificado, com as informações depositadas e explicitadas na superfície textual. 

É bom lembrar que as perspectivas saussuriana, bloomfieldiana e mesmo 

chomskyana limitaram a frase como unidade máxima de análise e que o texto não 

era visto como unidade lingüística. Saussure tomou a palavra, o sintagma como 

objeto de estudo, e é só a partir de Chomsky que se insere a frase no estudo da 

lingüística formal, quebrando a tradição dos estudos centrados no sintagma. 

Em contraposição a essa perspectiva estruturalista vinculada ao código, a 

Lingüística de Texto (LT) introduz uma nova abordagem, de cunho mais 

funcionalista. O paradigma teórico amplia os estudos de texto restrito à seqüência de 

frases, incluindo o sujeito e a situação de comunicação como aspectos a serem 

contemplados no campo da disciplina. Apesar de estes estudos serem o resultado 

de várias abordagens, eles atingiram uma certa compatibilidade, permitindo apontar 

três fases para considerar o texto, resumidas de acordo com a breve exposição de 

Costa Val (2000), Bentes (2001) e Koch (2002). 
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A primeira fase compreende a concepção de texto “como uma seqüência 

pronominal ininterrupta” ou “uma seqüência coerente de significados” e o interesse 

da análise realizava um movimento da frase para o texto, a instância imediatamente 

superior. O interesse central era o de estudar fenômenos como a pronominalização, 

a seleção dos artigos, a concordância dos tempos verbais, a relação tópico-

comentário, entre outros. Tais fenômenos foram convencionalmente denominados 

como coesão referencial. Essa fase inicial pode ser denominada como de 

fundamentação gramatical, direcionada aos componentes sintáticos e superficiais, 

em que a coesão é vista como qualidade ou propriedade intrínseca do texto2. 

Entretanto, dois fatos impulsionaram o surgimento de uma segunda fase da 

Lingüística: a não-apresentação obrigatória do fenômeno da co-referenciação3, para 

garantir a constituição de um texto e a necessidade de se considerar o saber intuitivo 

do falante, no estabelecimento das relações entre as sentenças. Dessa forma, os 

representantes dessa fase objetivavam elaborar uma gramática de texto. 

Bentes (2001) e Costa Val (2000) ressaltam que os autores dessa fase tinham 

princípios em comum: a não-continuidade entre frase e texto; o texto entendido 

como a unidade lingüística mais elevada; e a convicção do conhecimento intuitivo 

inerente a todo falante nativo acerca da constituição de um texto. 

Esses princípios incentivaram os teóricos a se voltarem para a construção de 

gramáticas do texto. Sob a influência gerativista, desloca-se a noção chomskyana de 

competência lingüística para a de competência textual. Nesse caso, a gramática 

teria como objetivo descrever e explicar a competência textual. 

                                                   
2 Há muito material no Brasil sobre essa fase. As obra s mais conhecidas são de Marcuschi (1983),  
Fávero e Koch (1983), Koch (1989), entre outras. Nelas, os autores são unânimes em apresentar 
autores como Harweg (1968) e Isenberg (1970) como repre sentativos dessa fa se da Lingüística de 
Texto. 
3 Em citação, Bentes (2001) faz referência a autores como Koch (1989, 1997, 1999a, 1999c) e  
Marcuschi   (1998b, 1999c) por apresentarem trabalhos mais aprofundados nessa perspectiva. 
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A questão central a ser enfrentada, nessa fase, era de como definir a 

coerência textual, e o foco de interesse é para a estruturação semântica. O texto é 

pensado como um todo estruturado em que a coerência se faz no plano global. A 

busca por uma construção de gramática de texto não logrou êxito e deixa-se de lado 

o tratamento formal e exaustivo do objeto texto. 

A mudança de perspectiva é corroborada também por uma noção diferente de 

língua, que opõe sistema em uso ao sistema virtual, e de texto, que opõe unidade 

processual à idéia de produto lingüístico. Além disso, os objetivos da disciplina 

passam a ser a análise e explicação do texto em funcionamento. Os interesses 

diversos, que a LT abrange, possibilitam uma definição, segundo Marcuschi (1998a) 

“como uma disciplina de caráter multidisciplinar, dinâmica, funcional e processual, 

considerando a língua não-autônoma nem sob seu aspecto formal”. 

Na terceira fase, resume Koch (2002), a LT assume uma perspectiva 

pragmático-enunciativa para o tratamento dado ao texto. A disciplina muda o foco de 

interesse e postula que a constituição de um texto não se estabelece apenas pelo 

resultado da coesão e da coerência como mera qualidade do texto em si, mas como 

resultante de vários fatores que incluem a interação entre o texto e os usuários que 

acionam mecanismos lingüísticos, sócio-cognitivos e interacionais. Trabalhos de 

diferentes autores4 surgiram com o objetivo de explicar fenômenos não mais 

possíveis de serem esclarecidos com base na gramática do enunciado. 

Nesse panorama, os teóricos se propuseram investigar a constituição, o 

funcionamento, a produção e a compreensão dos textos em uso para elaborar uma 

teoria do texto. São alvos dessa fase trabalhos envolvendo os critérios de 
                                                   
4 Este s autore s são citados em Bentes (2001) e Koch (2002) e que se referem tanto a autores 
estrangeiros como Lang (1972), Dre ssler (1972, 1977), Dijk (1972, 1973), Charolles, Petöfi & Sözer 
(1983), Comte (1989), entre outros; como autores bra sileiros, dentre eles Marcuschi (1983), Koch 
(1987), Koch & Travaglia (1989, 1990) e Fávero (1990), entre outros. 
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textualidade (informatividade, situacionalidade, intertextualidade, intencionalidade, 

contextualização, focalização, consistência e relevância), uma vez que o escopo da 

investigação estende-se do texto ao contexto. 

A esse respeito, Costa Val (2000) sugere que Beaugrande & Dressler (1981) 

poderiam estar incluídos nessa fase, visto que os autores focalizam o texto não 

como produto, mas enquanto atividade de comunicação, portanto, como processo. 

Para eles, os critérios de textualidade constituem os princípios da comunicação 

textual que se integram a três outros princípios (a eficiência, a eficácia e a 

adequação) a fim de viabilizar o monitoramento do processo comunicativo entre os 

usuários. 

A autora retoma cada um dos princípios e analisa-os, comprovando o 

equívoco da aplicação dos critérios de textualidade como características do texto em 

si. Costa Val (op.cit.) argumenta que os autores percebem a textualidade como uma 

forma de processamento, o que Koch (2002: 154) reitera, ao afirmar que tais critérios 

devem ser vistos como “um conjunto de condições que promove cognitivamente a 

produção de um evento interacionalmente comunicativo” e não como um conjunto de 

propriedades intrínsecas ao texto enquanto produto. 

Os critérios não são propriedades que delimitam a fronteira entre um texto e 

um não-texto, eles operam como elos em níveis diversos e inter-relacionados para 

oferecer condições de realização do processamento textual. 

As questões nessa terceira fase são tratadas dentro de uma perspectiva 

limítrofe entre a Lingüística de Texto propriamente dita e outras abordagens como a 

Análise do Discurso e Análise da Conversação. Por essa razão, Beaugrande (1997) 

defende que, apesar da consolidação dos termos “lingüística de texto” e “análise do 

discurso”, os problemas a elas relacionados são comuns, implicados nas teorias e 
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práticas da linguagem. Assim, a Lingüística de Texto poderia ser definida como uma 

ciência transdisciplinar do texto e do discurso que abrange e integra a cognição e o 

social nas ações lingüísticas. 

Koch (2002: 151) acrescenta a essa fase outras tendências de análise do 

texto. Segundo a autora, 

além da ênfase que se ve m dando aos processos d e  
organização global dos textos, assume m i mportância particular 
as questões de ordem socio-cognitiva, que envolvem, as da  
referenciação, inferenciação, acessamento ao conhecimento  
prévio etc.; o tratamento da oralidade e da relação 
oralidade/escrita; e o estudo dos gêneros textuais, conduzidos 
a partir da perspectiva bakhtiniana. 

 

Para Marcuschi, (2001 a: 34) o texto, analisado numa perspectiva sócio-

interacionista, 

preocupa-se co m os p rocessos de produção de sentido 
tomando-os se mpre co mo situados em contextos sócio-
historicamente ma rcados por atividades de negociação ou por 
processos inferenciais. 

 

De acordo com tal perspectiva, analisar o texto assume uma dimensão em 

que as categorias lingüísticas são construídas interativamente e sensíveis aos fatos 

culturais, envolvendo a análise dos gêneros textuais e seus usos em sociedade. 

Assim, o ensino/aprendizagem da escrita passa a ser concebido num movimento, 

em que se parte do percurso social para o individual, mediado pelo signo lingüístico 

e pelo outro – leitor. 

Com isso, permite-se ao leitor/ouvinte levantar hipóteses sobre os processos 

de textualização, diante da atividade de produção da coerência do texto envolvido. A 

abordagem do texto, na perspectiva sócio-interacionista também se preocupa com a 

análise dos gêneros textuais e de seus usos em sociedade e é sensível aos 

fenômenos cognitivos. 
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Consideramos que tal abordagem representa um somatório de teorias 

discutidas ao longo dos anos, que ratifica a noção de texto como o espaço concreto 

(opondo-se à idéia de discurso) de representação das idéias que o produtor tem, 

influenciado pelos aspectos pragmáticos inerentes ao momento da produção textual. 

Esses aspectos podem ser definidos pelos papéis sociais do produtor e do 

destinatário, pelo conteúdo temático, revelado através do conhecimento dos mundos 

físico e social (arquivados na memória do produtor), isto é, conhecimentos pré-

existentes organizados e armazenados na memória do indivíduo antes da 

manifestação da linguagem que está presente tanto no mundo discursivo quanto no 

mundo ordinário e, finalmente, pelos gêneros de textos praticados na sociedade. 

A LT, ao redirecionar a noção de texto para uma dimensão textual-discursiva, 

contribui para a elaboração de propostas metodológicas de ensino em que o 

trabalho com o texto não pode ser visto apenas como pretexto para exploração de 

questões gramaticais ou metalingüísticas. Toma-se o sujeito e a situação da 

ocorrência comunicativa como determinantes no processo de manifestação verbal 

(oral ou escrito). Beaugrande (1997) reforça essa opinião quando afirma, inclusive, 

que o texto sequer existe se não houver alguém que o processe como tal. 

Não é possível mais conceber uma teoria de texto que se satisfaça com 

critérios estritamente lingüísticos, haja vista que a observação de critérios internos 

não fornece condições suficientes para defini-la. Assim, estão relacionadas a essa 

teoria tanto a idéia de conteúdo temático, e aqui entram as teorias cognitivas, quanto 

a idéia de gêneros, que são a forma como os textos se manifestam empiricamente 

na sociedade, para se cogitar uma definição adequada para a teoria em questão. 
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Em suma, todas as questões levantadas refletem essa multiplicidade de 

abordagem teórica e, no caso dos gêneros textuais, temos um quadro teórico 

bastante diverso, que começa com a re-leitura da noção de “gênero” (discursivo). 

Para autores como Swales (1990), Miller (1984), Bhatia (1997), Adam (1992) 

e outros mencionados no item em 2.2., “O Gênero textual: concepções e 

classificação”, o termo gêneros aponta para perspectivas de análise que divergem 

do sentido proposto por Bakhtin (2000), Bronckart (1999), Marcuschi (2002) e outros 

que estão mais voltados para a perspectiva do ensino/aprendizagem dos gêneros. 

Dessa forma, apresentamos, resumidamente, a definição de alguns dos termos, 

como a noção de propósito comunicativo, de evento discursivo, de seqüência 

textual, úteis para a exposição do nosso foco de análise. 

 

2.2 - O GÊNERO TEXTUAL: CONCEPÇÕES E CLASSIFICAÇÃO 

 

2.2.1 - A noção de gênero 

 

Segundo Bakhtin (2000), a identidade dos gêneros está relacionada às 

práticas comunicativas. Há uma retomada da concepção dinâmica interacional do 

discurso ao tratar do seu processo de produção e recepção. Esse autor tem sido 

citado na maior parte dos trabalhos científicos, que abordam os gêneros, porque, 

além do aspecto da interlocução, considera as condições sócio-históricas que 

determinam a produção da linguagem. 

Assim, o texto não é considerado um produto em situação de virtualidade ou 

abstração, como era tratado na fase inicial da LT, e é esse o aspecto fundamental 
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que é retomado para a concepção de uma prática de escrita aliada aos estudos 

sobre gêneros. 

De natureza intertextual, o processo de comunicação se constrói na interface 

com outros enunciados e envolve o aspecto da dinamicidade interacional da 

linguagem, considerando que ambos, falante e ouvinte, possuem papéis ativos na 

construção e recepção de enunciados. 

Com a mudança de critérios para a busca de uma teoria que explicite os 

enunciados de que se compõe uma língua, Bakhtin (2000: 279) reforça a dificuldade 

de se construir uma teoria adequada que identifique os gêneros: 

A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, 
pois a variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e 
cada esfera dessa atividade comporta u m repertório de 
gêneros do discurso que vai diferenciando-se e ampliando-se à 
medida que a própria esfera se desenvolve e fica mais 
co mplexa. 

 
Enfatizar o aspecto dialógico da linguagem, deixando de lado aspectos 

internos da língua e da forma lingüística, referir-se ao enunciado como o centro do 

que os interlocutores produzem e relacionar a frase como dependente de um 

contexto significativo são ações que permitem a realização dos gêneros dentro da 

estrutura social. Essas conclusões depreendidas de Bakhtin (2000) caracterizam os 

gêneros como: 

formas estáveis de enunciados situados, que expresse m 
intenções, originários de esferas da vida social, distribuídos 
pela fala e escrita, com u m plano de composição estilística, 
co mo instrumentos auxiliares da compreensão, como  
possuidores de um conteúdo temático e como forma s típicas de 
se dirigir a e construir um destinatário (natureza 
essencialmente dialógica). 

 

Denominar gênero de discurso como tipos relativamente estáveis de 

enunciados ou formas típicas de enunciados é, para Bakhtin (2000: 279), o resultado 

da combinação dos elementos como conteúdo temático, estilo e construção 
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composicional que refletem as condições específicas e as finalidades de cada uma 

das esferas da atividade humana. 

Há que se salientar, nessa definição, a idéia de enunciado e o caráter típico 

dos gêneros. O autor defende o enunciado como a unidade de comunicação da fala, 

que só se define como tal por ser pertencente a um sujeito falante específico. 

Aprender a falar ou escrever é aprender a construir enunciados que, diferente da 

produção de sentenças, passam a existir com uma função comunicativa, ligada ao 

momento histórico em que a linguagem se efetiva. 

Os enunciados são variáveis em extensão, conteúdo e estrutura; embora 

apresentem limites precisos e formas diferentes que dependem da atividade humana 

desenvolvida e das funções de linguagem em jogo. 

Bakhtin (2000) diferencia os gêneros do discurso, categorizando-os como 

primários, que corresponderiam às formas simples e básicas de comunicação, como 

o diálogo, e secundários, que seriam os gêneros mais complexos, como os 

romances, dramas e o discurso da pesquisa científica. 

O caráter típico dos gêneros diz respeito à combinação das formas de 

utilização da linguagem. Em oposição a Saussure, Bakhtin defende que a fala não 

tem o caráter individual, dependendo do lado social que fora relegado a langue. 

Assim, os modos de combinação dessas formas, os gêneros do discurso, servem 

para organizar nossa fala tanto quanto as formas gramaticais. As formas da língua 

só são assimiladas conforme os enunciados falados ou escritos, que se distribuem 

pelas diversas áreas de atividade humana. A utilização da língua implica a 

realização de um dado gênero, mesmo que não tenhamos consciência disso. 

De acordo com Hymes (1974), a abordagem sobre gêneros privilegia as 

categorias de uso, considerando as atividades comunicativas; contudo ela não 
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ignora o aspecto formal do discurso. As unidades de análise, que se definem como 

ato de fala, evento de fala e situação de fala, envolvem não só a competência 

lingüística, mas a competência comunicativa – uso apropriado da gramática e do 

conhecimento cultural. 

Paredes Silva (1997a) admite que as unidades de análise ato de fala, evento 

de fala e situação de fala também se relacionam ao conceito de gênero que, apesar 

de coincidir com eventos de fala, não se associa necessariamente a eles e podem 

ocorrer em diferentes circunstâncias, como a exemplo do sermão, que se situa numa 

igreja, podendo ser levado para outras situações com efeitos humorísticos. Mas, 

neste caso, deixa de caracterizar-se como sermão, por perder sua função primeira, 

passando a existir para outro fim. 

Para a etnografia da comunicação, o gênero define-se como organização 

convencional de recursos e estruturas formais (referências complexas para a prática 

comunicativa) que extrapola a sentença. 

Essa mesma posição parece ser a defendida por Swales (1990: 58), quando 

afirma serem os gêneros fenômenos lingüísticos situados, podendo denominar-se 

como eventos discursivos. O gênero é definido, portanto, como “uma classe de 

eventos comunicativos cujos membros compartilham os mesmos propósitos 

comunicativos”. 

Araújo (2000) reitera que para definir o gênero, além do propósito 

comunicativo compartilhado pelos membros da comunidade onde o mesmo é 

utilizado, critérios como as convenções, o estilo, a audiência-alvo, o vocabulário e a 

terminologia definirão também o gênero, cuja prática revelar-se-á como prototípica 

da comunidade discursiva. 
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A noção de comunidade discursiva torna-se relevante para esclarecer como 

os gêneros devem ser trabalhados nas instituições de ensino, vez que são os 

membros dessa comunidade que trabalham profissionalmente com um gênero 

particular e como eles se tornam mais acessíveis ao conhecimento das convenções 

que lhe são próprias. 

Swales (1990) toma como unidade de análise do texto, os movimentos 

retóricos e seus estágios de processamento, refletindo uma perspectiva de gênero 

orientada na forma. Essas unidades de análise informam a caracterização de como 

o gênero se organiza retoricamente e são sinalizadas pelas pistas lexicais e 

gramaticais – elementos micro-estruturais, que expressam a função retórica das 

diferentes partes do texto. Nesta perspectiva, encontra-se um pouco da abordagem 

sistêmico-funcional de Halliday e uma forte influência da abordagem etnográfica. 

A contribuição do modelo de Swales tem sido relevante para um 

entendimento da natureza de comunicação escrita, da variação interior de um 

gênero, como em sua análise da estrutura retórica das introduções de artigos de 

pesquisa. Contudo, essa observação restringe-se ao aspecto estrutural dos textos o 

que caracteriza uma certa limitação do modelo, muito semelhante aos estudos 

iniciais que tanto impulsionaram a discussão sobre a estrutura narrativa. 

Por serem os textos também produtos de normas e convenções determinadas 

pelas práticas sociais; as formas de interação, reprodução e alteração social dos 

gêneros constituem ações sociais. Estas representam questões de acesso e de 

poder a determinados grupos sociais, sendo, portanto, definidoras do gênero e de 

seu uso. 

De acordo com Miller (1984), considerar a linguagem verbal como uma ação 

social é priorizar o interlocutor como fundamental para essa ação. O interlocutor, 
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portanto, influencia diretamente nas escolhas do falante/escritor diante de situações 

de produção, que envolvem o tema, a informação a ser explicitada, as estratégias de 

organização textual do estilo e do registro, determinando a textualidade e a 

conseqüente interação com o ouvinte/leitor. 

As ações servem também para atingir propósitos retóricos particulares e são 

identificadas como processos dinâmicos e mutáveis, categorizando-se como 

estratégias para responder aos contextos sociais. Estes possibilitam ao gênero larga 

adaptação e ausência de rigidez. 

Com isso, o que ensinamos e aprendemos não é apenas um padrão formal 

ou um método de realização de um ou outro gênero em particular, mas a 

compreensão de padrões culturais. Essa compreensão, por sua vez, é a chave para 

os membros terem acesso à participação e integração das ações da comunidade de 

onde se originam. 

Bhatia (1997: 1-2) admite que a própria natureza da estruturação genérica é 

multidisciplinar e acrescenta que a teoria dos gêneros leva em conta, além dos 

fatores sócio-culturais, os fatores cognitivos que esclarecem não só os propósitos 

comunicativos da comunidade discursiva em questão, mas também as estratégias 

cognitivas empregadas por seus membros para atingir esses propósitos. 

O autor define que analisar um gênero 

é estudar o co mporta mento lingüístico situado em contextos 
acadêmicos ou profissionais seja pelos tipos de ações 
retóricas, seja pelas regularidades de processos sociais 
gradativos e orientados para uma meta ou pela consistência 
dos propósitos comunicativos. 

 

Apesar dessas orientações diversificadas, há uma base comum para a 

caracterização de uma teoria dos gêneros que se revela no conhecimento 

convencionado, responsável pela integridade dos gêneros, na versatilidade da 
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descrição dos gêneros e na tendência para a inovação, advinda de sua natureza 

dinâmica. 

O conhecimento convencionado, os propósitos comunicativos compartilhados 

e as regularidades típicas de formas estruturais e organizacionais constituem os 

aspectos que fornecem um suporte teórico consistente para o estudo dos gêneros. 

A noção de propósito comunicativo revela-se fundamental para sustentar essa 

teoria, por inserir-se em contextos retóricos específicos e determinar escolhas de 

formas estruturais e léxico-gramaticais para toda e qualquer realização lingüística. 

De acordo com Bhatia (1997: 5), a realização dos gêneros é “o resultado de 

práticas discursivas convencionadas e institucionalizadas de comunidades 

discursivas específicas”. Essa afirmação reforça que o conhecimento é uma 

convenção que garante o poder de determinados membros sobre outros. 

Um outro ponto que o autor ressalta como aparentemente contraditório para a 

teoria dos gêneros é o seu caráter ora convencional ora inovador. Ao mesmo tempo 

em que se olha para o gênero como um evento textual retoricamente situado e 

institucionalizado, tem-se a manifestação de novas formas, devido à tecnologia da 

informação, recursos computacionais, por parte de membros experientes, que num 

ambiente extremamente competitivo, necessitam criar e inovar na comunicação 

profissional. 

O conhecimento dessas particularidades pode representar grande diferença 

ao relacionarmos a análise dos gêneros ao ensino. Trata-se de analisar um 

fenômeno que apresenta um potencial dinâmico e descritivo. Tanto o professor pode 

partir da familiaridade das convenções de gêneros associadas a um contexto 

profissional específico quanto explorar os recursos inovadores que neles se 

apresentam. 
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Segundo Bhatia (1997), a regularidade manifestada pelos gêneros, quer 

primários quer secundários, torna o ensino/aprendizagem com eles uma realidade. 

Logo, é necessário que os alunos tomem conhecimento da integração entre gêneros 

e ensino como condição necessária, embora não suficiente, para a sua 

compreensão ou abordagem. 

Este conhecimento é um recurso potencial para a exploração dos gêneros 

convencionais (de uso cristalizado), que pode responder a determinadas situações 

retóricas recorrentes, mas que não deve ser encarado como um esquema a ser 

copiado indistintamente. 

Bronckart (1999: 137) denomina gêneros como 

diferentes espécies de texto que apresentam características 
relativamente estáveis, elaboradas nas formações sociais e m 
função dos objetivos, interesses e questões específicas e 
produzidas sócio-historicamente nas atividades de linguage m 
em funcionamento. 

 

Para o autor, a produção de um novo texto empírico é sempre construída com 

base no modelo de um gênero. Embora sejam diferenciáveis, Bronckart (1999) 

admite a impossibilidade de se categorizar o gênero por um critério único, o 

lingüístico, haja vista a dimensão discursiva subordinar a dimensão textual. 

Para ele, os gêneros procedem de atividades de linguagem, que funcionam 

como base de orientação, mobilizando-se constantemente em função dos membros 

da comunidade. Segundo Bronckart (1999: 107-108): 

A realização efetiva de uma ação da linguagem procede da  
exploração das formas co municativas (construtos históricos) 
que estão em uso, os gêneros de textos. Estes se adapta m 
permanentemente à evolução das questões 
sociocomunicativas e são, portanto, portadores de múltiplas 
indexações sociais. São organizados em nebulosas, co m 
fronteiras vagas e movediças, e, conseqüentemente não  
podem ser objeto de uma classificação definitiva. 
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Como se pode verificar, a maioria dos autores citados define a comunicação 

verbal a partir da manifestação dos gêneros textuais. Marcuschi (2002) compara a 

noção de língua com a noção de gênero textual, pois ambas se constituem como 

ações sócio-discursivas que representam o mundo do usuário e realizam-se (tanto a 

língua quanto o gênero) historicamente, constituindo a realidade. 

Diante da comparação entre língua e gênero, Marcuschi (2000) distingue os 

fenômenos tipo e gênero e adota a terminologia tipo textual para tratar de um 

fenômeno que se manifesta com base em aspectos de natureza essencialmente 

lingüística. Já para gênero, o autor prefere o termo gênero textual ou gênero 

discursivo, para tratar de aspectos constitutivos, de natureza empírica, intrínsecos e 

extrínsecos que também se realiza numa situação discursiva. 

Sua proposta, contudo, é a de que a denominação de gênero comunicativo 

eliminaria discussões alusivas à distinção entre texto e discurso, além de considerar 

a questão central na definição dos gêneros, o aspecto discursivo. Adotaremos, no 

entanto, gênero textual, por acreditar que a diferença entre discurso e texto já não é 

tão significativa, uma vez que estamos concebendo o texto como a unidade 

comunicativa que envolve não só as seqüências lingüísticas, mas também as 

condições cognitivas, sociais e históricas acionadas na interação entre sujeito 

leitor/produtor para compreender/produzir informações. 

O termo tipo de texto parece controverso, posto que a própria nomenclatura 

não é consensualmente adotada entre os estudiosos do assunto. O que se 

apresenta consensual é o encaminhamento dos estudos sobre texto que se dão em 

duas vertentes classificatórias. 

De um lado, há a preocupação com a teoria de tipos textuais, cujas definições 

são quase sempre formais e abstratas. De outro lado, está o estudo sobre gêneros 
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textuais, que longe de se expor uma teoria, de fato, o que se consegue é uma 

investigação que procura agrupá-los a partir de vários critérios, tanto na fala quanto 

na escrita. 

Partindo-se de uma noção básica, tipo textual é tomado como uma 

designação teórica que abrange cinco ou seis categorias, que dão a base temática 

aos textos. São conhecidas como narração (destaque para o caráter temporal das 

ações); argumentação (presença de contrastes explícitos); explicação5 (identificação 

e/ou ligação de fenômenos, pelos processos de exposição sintética ou exposição 

analítica); descrição (predominância de seqüências de localização); injunção 

(predominância de seqüências imperativas) e diálogo (seqüências flexíveis, 

dependentes da interação social em curso). 

Essas categorias são agrupadas pela natureza lingüística das seqüências 

típicas do texto produzido; já o gênero textual é tomado como uma forma 

concretamente realizada e encontrada nos diversos textos empíricos tais como 

telefonema, sermão, carta comercial etc. Os textos se organizam, enfim, pela 

natureza sócio-comunicativa e pela situação histórica e social que lhes são 

inerentes. 

Segundo Marcuschi (2002: 27), enquanto os tipos se definem como “um 

conjunto de traços que formam uma seqüência”, o que contribui para o 

estabelecimento da coesão textual, uma das características do texto, mas não o 

próprio texto; os gêneros se configuram como “uma espécie de armadura 

comunicativa” preenchida por uma variedade de seqüências tipológicas. Estas 

podem ser bastante heterogêneas, mas relacionadas entre si. 
                                                   
5 Adam (1992, 1999) denomina de base explicativa, o que Marcuschi (2002) denomina de base  
expositiva. Para Marcuschi (op. cit.), os textos de base expositiva apresentam o predomínio de 
seqüências analíticas ou explicitamente explicativas elaboradas pelo processo de composição ou  
decomposição de fenômenos. 
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Brandão (2000) explicita que existem, no momento, duas perspectivas para 

se tratar o texto em sala de aula. Uma tradicional que trata o texto como pretexto 

para o desenvolvimento de atividades gramaticais, centradas numa perspectiva 

estruturalista, e outra que trata o texto numa dimensão textual-discursiva, que 

implica numa visão sócio-interacionista. 

Ora, privilegiar a interação é, pois, reconhecer a diversidade textual que se 

manifesta na sociedade e confrontar as diferentes formas textuais no tocante à 

organização, finalidades, dificuldades e facilidades de produção. É, enfim, 

compreender e considerar as etapas de processamento e realização que as envolve. 

A título de síntese, o Quadro 04 “Síntese das diferenças entre tipo e gênero” 

proposto por Marcuschi (2002) apresenta as principais características que 

diferenciam os fenômenos. 

 

Quadro 03: “Síntese da s diferenças entre tipo e gênero”. 
Fonte: Marcu schi (2002: 23). 

 

A noção de gênero textual apresentada está longe do tratamento tradicional 

de estudos de compreensão e produção de textos veiculadas nas instituições de 

ensino. Ensinam-se tipos textuais como se fossem gêneros, o que confere uma 
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grande confusão teórica e metodológica, tomando-se um pelo outro, na maneira de 

tratar o texto enquanto atividade de produção nas unidades de ensino expostas nos 

livros didáticos. 

A distinção estabelecida entre gênero e tipo sugere que a adoção de um 

ensino de textos baseado em gêneros e não em tipos deveria considerar o texto 

como uma atividade de processamento social, histórica e cognitiva. Já a inter-

relação entre o contexto de produção e a situação comunicativa oportuniza a 

existência autêntica de qualquer texto, definindo a atividade de produzir como uma 

atividade concreta para manifestar-se, na escola ou fora dela. O texto passa a ser 

um agente propagador de idéias, permeado de propósitos comunicativos e objetivos 

determinados. 

Em outras palavras, aprender a escrever é tomar consciência não só do que 

se escreve, para quem se escreve etc; mas construir uma situação comunicativa 

para que o processo criativo e ao mesmo tempo convencional do gênero possa 

funcionar enquanto forma de ação social e expressão da atividade humana, via 

sujeito que reelabora o mundo a sua volta. Nesse sentido, o usuário de língua 

estaria sendo incentivado a produções reais, para situações reais, o que nem 

sempre acontece quando ele é solicitado a produzir textos apenas para aferir 

habilidades de linguagem. 

Por outro lado, restringir o ensino da produção textual, na perspectiva de tipo, 

é instruir a forma adequada e conveniente de descrição das seqüências lingüísticas 

possíveis dentro de um determinado gênero. Embora Adam (1990) reconheça que 

os mecanismos presentes em um texto funcionam como instruções que se destinam 

a orientar a interpretação do leitor, tal procedimento não é condição suficiente para 

que o aprendiz possa traduzir suas idéias, contemplando a perspectiva sócio-
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enunciativa de que se depreende o ensino. A percepção e a apropriação dessas 

seqüências são o resultado de uma reflexão consciente do processo de formação do 

texto enquanto unidade lingüística, apagando sua relação com o contexto. 

Ao introduzir aspectos sócio-comunicativos na proposta de tratamento dada 

aos textos a partir de uma teoria de gêneros, o ensino da compreensão e produção 

de textos é necessariamente redimensionado. Além do texto, com seus aspectos 

semântico-formais e sentenças bem formadas, sob o ponto de vista do léxico, da 

flexão verbal e dos mecanismos de coesão, um novo enfoque que privilegia o sujeito 

e o enunciado no seu contexto de ação passa a ser considerado. 

A diferença é significativa porque o sujeito precisa construir uma 

representação de ser e de estar no mundo, que a escola não prioriza ou não sabe 

ainda como priorizar. O conhecimento passa a ser centrado no sujeito que carrega o 

mundo discursivo consigo e não no texto em que o sujeito depositava esse mundo. 

Essa informação é reforçada por Bronckart (1999: 101): 

o gênero adotado para realizar a ação de linguagem deverá  
ser eficaz em relação ao objetivo visado, deverá ser apropriado 
aos valores do lugar social implicado e aos papéis que este 
gera e, enfim, deverá contribuir para pro mover a i mage m de si’ 
que o agente submete à avaliação social de sua ação. 

 

2.2.2 - Algumas propostas de classificação 

 

Paredes Silva (1997a: 89) tomando por base as reflexões de Schiffrin (1994) 

sobre “modos de organização da informação”, apresenta três critérios de 

classificação: um formal, um funcional e um outro que reúne os dois anteriores. 

Para o critério formal, a autora enfatiza o nível da estrutura discursiva como a 

representação das potencialidades da língua, as rotinas retóricas ou formas 

convencionais à disposição do falante para a organização do discurso, definida por 
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uma lista limitada de tipos denominados: estruturas narrativas, descritivas, 

expositivas, expressivas, procedurais e dialógicas. O diálogo é visto a partir de outro 

critério, diferente dos anteriores. 

Já o critério funcional, em oposição ao anterior, focaliza como categoria de 

análise a unidade comunicativa, isto é, enfatiza-se o uso das estruturas discursivas, 

cuja ocorrência envolve contextos específicos de situações reais de comunicação. 

Esse nível defende a identificação de exemplares de textos prototípicos, a partir da 

predominância das estruturas. Assim, as estruturas do tipo narrativo são realizáveis 

em unidades como estórias, novelas, contos, relatos; já as procedurais seriam 

prototípicas de receita; a estrutura descritiva, por sua vez, seria prototípica das listas 

e assim procedem as demais. A autora reforça que a classificação de alguns tipos 

pode ser problemática e nem sempre possível de determinar, visto a variedade de 

estruturas que eles podem incorporar. A entrevista, que pode figurar entre os 

gêneros orais, e a carta pessoal, que pode figurar entre os gêneros escritos são 

exemplos que ilustram a dificuldade de classificação mencionada. 

Categorizar uma tipologia nessas bases, de acordo com Paredes Silva (1997: 

92), 

tem a vantagem de conferir maior flexibilidade ao tratamento  
das categorias e reconhecer a impossibilidade de se traçare m 
limites nítidos quando examina mos textos e mpíricos. 

 

Esse raciocínio permite-nos antever a relativa relevância e utilidade que a 

categorização dos fenômenos observados nas manifestações de textos, orais ou 

escritos, podem assumir. Como para a caracterização das estruturas, os critérios 

não se prendem à regularidade absoluta, já que eles tanto podem ser de ordem 

formal, funcional ou interacional, porque atendem a interesses variados, a autora 

adianta um terceiro critério de análise. 
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Este critério associa os dois primeiros, resultando em categorias mais 

complexas em que unidades discursivas macro coexistem, por exemplo, na carta e 

na conversa, com unidades menores. Considera-se o propósito comunicativo 

empregado em dado enunciado, compreendendo a força ilocucionária ou a 

variedade de eventos comunicativos a ele associado. 

Dentro dessa perspectiva, um gênero puro será muito difícil de ser 

encontrado, o que resulta na ocorrência de unidades discursivas, que não são 

exclusivas, coexistindo com outras unidades que constituem a base de orientação 

para a identificação da unidade discursiva mais representativa. A título de ilustração, 

é possível perceber a existência de uma estória inserida durante a realização de 

uma conversa, entrevista ou carta e, ainda assim, não perder suas características 

enquanto tal. 

As perspectivas ensaiadas por Bakhtin (2000) e Paredes Silva (1997) são 

ampliadas por Brandão (2000, 2001) e Marcuschi (2000, 2001 a, 2002). Eles 

resumem em cinco as tipologias para a classificação dos gêneros: a tipologia 

funcional; a cognitivo-formal, a (enunciativo) sócio-interacionista e, por fim, a 

tipologia baseada no contínuo fala-escrita. 

 

a) A tipologia funcional 

 

A tipologia funcional tem sua formulação geral baseada nas três pessoas do 

discurso cujo critério funcional permite identificar a função expressiva, apelativa e 

informativa de Buhler, ampliada por Jakobson (1971). Este, ao acrescentar três 

outros fatores - o código, o canal e a mensagem – amplia as funções, incluindo a 

função metalingüística, a fática e a função poética, respectivamente. 
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O modelo também utilizado por Kaufman e Rodriguez (1995) parece ser 

adequado e eficiente para determinar os elementos da comunicação articulada num 

texto bem como precisar a natureza da mensagem. 

Apesar de as autoras justificarem a utilização da categoria função da 

linguagem como pertinentes ao propósito delas, reconhecem a necessidade de 

cruzá-la a um outro critério, o formal, denominado, por elas, de trama. Além disso, a 

classificação de textos, por um critério estrutural-funcionalista idealizado, apesar de 

centrado no ato de comunicação verbal, não leva em conta a dinâmica da 

interlocução. 

 

b) A tipologia cognitivo-formal 

 

A tipologia cognitiva baseia-se nos esquemas mentais, pré-lingüísticos, 

subjacentes à organização de certas seqüências. A noção de superestrutura, 

segundo van Dijk (1983), é central para a distinção que podemos fazer entre um 

texto e outro, após sua leitura. Para o autor, as superestruturas, por se tratarem de 

estruturas globais que caracterizam um tipo de texto, representam a forma do texto, 

entendida como uma espécie de esquema a que o texto se adapta. 

Nessa perspectiva, a atividade de ler e produzir um texto, do tipo narrativo ou 

qualquer outro, não tem como referente unicamente a forma lingüística ou a macro-

estrutura semântica, mas um elemento cognitivo – o esquema, que corresponde a 

um arcabouço mental acionado durante o reconhecimento e execução da tarefa. 

Como van Dijk (op. cit.) preocupou-se com textos jornalísticos, não tendo o 

propósito de fazer uma tipologia geral de textos, as categorias de superestruturas 

reduzem-se a duas delas, as estruturas narrativas e argumentativas. Marcuschi 
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(2000), embora considere a divisão muito reduzida, dada à multiplicidade de 

estruturas textuais existentes, reconhece a relevância estabelecida por van Dijk 

(1983) na distinção entre texto e suporte textual, este último definido como um 

portador que veicula os diversos gêneros de textos, encontrados em livros, jornais, 

revistas, livros didáticos etc. 

As reflexões de van Dijk (1983) foram determinantes para Adam (1992) 

deslocar a teoria das superestruturas e trabalhar com a hipótese da estrutura 

seqüencial dos textos, definindo-a, portanto, como estruturas relativamente 

autônomas que reúnem diversas proposições, podendo a organização linear do 

texto ser concebida como o produto da combinação e da articulação de diferentes 

tipos de seqüências. 

Adam (1992) defende a existência de proposições prototípicas de gêneros 

que servem de base para a identificação dos tipos predominantes, definindo a 

configuração desses tipos no micro-nível textual. Bonini (2002) considera o enfoque 

dado por Adam (op. cit.) como extramental, porque ele não propõe explicitamente o 

trabalho como um fenômeno cognitivo, mesmo postulando os esquemas das 

seqüências como proposições psicológicas que se estabilizam de forma 

convencional. 

Além disso, o processo de formação de uma seqüência envolve duas 

dimensões que cooperam para a constituição da textualidade: a configuracional, que 

opera na dimensão semântico-pragmática e engloba a orientação argumentativa, 

orientação da enunciação e a semântica referencial, e a seqüencial, que são os 

grupos de proposições ordenados de modo característico, reconhecíveis em vários 

gêneros. 
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A noção de seqüência define-se como uma rede de relações organizadas 

hierarquicamente e como uma entidade relativamente autônoma, dotada de 

organização interna própria se comparada com o conjunto maior de que faz parte, 

podendo ser tomada por uma estrutura. 

Estas seqüências se manifestam heterogeneamente na multiplicidade de 

gêneros que compõem uma pragmática textual. Vejamos a explicitação de cada uma 

delas, arroladas em seis tipos: as seqüências de base narrativa, descritiva, 

argumentativa, explicativa, injuntiva e dialogal. 

 

- A seqüência de base narrativa 

 

A seqüência de base narrativa organiza-se numa seqüência linear, de forma 

horizontal que mobiliza a competência sintática. Uma narrativa só se caracteriza 

como tal se inter-relacionar personagens, passagem de um estado emocional para 

outro, através de acontecimentos encadeados, que se sucedem por uma lógica 

causal ou temporal, orientando uma determinada tensão, construída por uma intriga 

que visa progredir para um fim, sob forma de moral explícita ou implícita. 

Em geral, enumeram-se as fases: 1. Situação inicial (descrição ou exposição 

do local, das personagens ou da cena), 2. Complicação (desencadeamento da ação, 

transformação); 3. (re)ações, 4. resolução (o acerto) e 5. situação final (estabilização 

da nova situação). 

Apesar dessas seqüências prototípicas-padrão, um gênero pode comportar 

um número limitado de fases (Situação inicial, transformação e situação final) em 

textos menos complexos, diferentemente de um romance, por exemplo. O esquema 
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01 “Operações constitutivas da seqüência narrativa” ilustra a constituição da 

narrativa, passível de inúmeras variações. 

 

 

 

situação 
inicial 

complicação (re) ações resolução situação 
final 

Moral 

Esquema 01: Operações con stitutivas da seqüência narrativa. 
Fonte: Adam (1992: 57) 

 

- A seqüência de base descritiva 

 

A seqüência de base descritiva é um processo de enumeração e expansão 

que mobiliza a competência lexical do descritor. Essa enumeração pode ser não-

linear, vertical e muito próxima da ordem do destinatário. A forma prototípica 

obedece a três fases: ancoragem, aspectualização e de relacionamento. 

A fase de ancoragem evidencia o tema, que pode apresentar-se no início 

(tema-título), no final (processo de condensação lexical) ou no curso da seqüência, 

combinando os dois procedimentos anteriores, promovendo uma reformulação no 

tema-título inicial. Já a fase de aspectualização mostra um recorte e é responsável 

por acrescentar qualidades e/ou propriedades que levem em conta o todo. Por fim, a 

fase de relacionamento visualiza a descrição através de operações comparativas ou 

metafóricas. 

Esse protótipo é um modelo abstrato que pode ser realizado com essas fases 

de modo não hierarquizado, dependendo do grau de complexidade do texto, 

podendo realizar-se de forma bem elementar, só com enumerações, depois de 

indicado o tema-título ou de forma mais complexa, com as propriedades atribuídas 
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às partes em sub-temas e assim por diante. Para Adam (1992), uma seqüência 

descritiva seria representada conforme ilustra o esquema 02 “Seqüência prototípica 

descritiva”. 

 

 Tema-título 
 Ancorag em 

 

 

 ASPECTU ALIZAÇ ÃO RELACIONAM ENTO 

 

 Pd. PR OPR  Pd. PAET  Pd. SIT  Pd. ASS 
 (qualidades)  (sinédoq ue)  (metoními a) 

 

 for ma tamanho etc.  Parti e 1 2 3 etc.  Loc . Temps. Comparação Metáfor a 

 

 TÉMAT IZAÇ ÃO TÉMATIZAÇ ÃO TÉMAT IZAÇ ÃO 
 ASS C omparati va PROPR 

 TEMAT IZAÇ ÃO 

 

 ASPETU ALIZAÇ ÃO RELACIONAM ENTO 

 

 ASPETU ALIZAÇ ÃO etc.  RELACIONAM ENTO etc. 

 

 Pd. PR OPR  Pd. PAET etc.  Pd. SIT etc .  Pd. ASS 

 REFORMU LAÇ ÃO 

 

Esquema 02: “Seqüência prototípica descritiva”. 
Fonte: Adam (1992: 84). 

 

- A seqüência de base argumentativa 

 

A seqüência de base argumentativa, por sua vez, é uma seqüência em que o 

interlocutor expressa idéias ou representações relativas a um tema dado, instigando 

a opinião, atitude ou comportamento de um interlocutor tornando crível ou aceitável 
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um enunciado que se desenvolve em argumento, dados ou razões. Sob esse 

aspecto, opõe-se à visão formal, quando se estabiliza como uma função primordial 

de todo exercício de linguagem, em detrimento de seu valor descritivo-informacional. 

A seqüência argumentativa, dentro da perspectiva formal, compõe-se das fases que 

se sucedem: premissas (dados, premissas da argumentação), argumentos e contra-

argumentos (dados novos, argumentos implícitos, processos de inferência, 

justificações, restrições, exemplos...) e a fase de conclusão (integração dos efeitos 

de argumentação e de contra-argumentação). 

Do ponto de vista da organização estrutural elementar clássica, a 

argumentação é o silogismo, em que se tem a relação entre as premissas e a 

conclusão. As formas de raciocínio que apóiam a argumentação apresentam uma 

seqüência de proposições que se organizam progressiva ou regressivamente, 

utilizando-se de raciocínios indutivos ou dedutivos. 

Como nas outras seqüências, esse modelo pode se realizar de forma 

simplificada, partindo da premissa à conclusão, deixando implícitas outras fases do 

protótipo, ou de forma mais complexa, reintegrando argumentos e contra-

argumentos às premissas que se sucedem. 

 

- A seqüência de base explicativa 

 

A seqüência de base explicativa é o protótipo da textualização de um 

raciocínio que busca explicitar causas e razões da afirmação inicial e questões ou 

contradições que ela suscita. Esse movimento acaba por reformular e enriquecer a 

proposição inicial. Compõe-se de quatro fases: introdução, apresentação de um 

fenômeno incontestável (objeto, situação etc), problematização, questionamento do 
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tipo “como” e “porque” associado a um enunciado aparentemente contraditório, 

resolução, introdução dos elementos que explicam as questões levantadas, e 

conclusão-avaliação, reformulação e complementação da afirmação inicial. 

Semelhantemente aos outros protótipos, este também pode realizar-se de 

forma diferenciada tanto em extensão quanto em complexidade. Brandão (2000: 34), 

contudo, não concorda que se opere com a seqüência de base explicativa, vez que 

os protótipos que distinguem a explicação da argumentação são bastante sutis. 

Assim, o produtor pode trabalhar com a estrutura seqüencial argumentativa, 

atuando com o operador “porque”, com a finalidade de usá-lo como premissa para 

argumentar, persuadir, influenciar etc. Essas ações de linguagem podem ser mais 

produtivas ou úteis, à medida que nos deparamos com os objetivos visados para o 

ensino fundamental e médio, que é o de instrumentalizar os educandos enquanto 

usuários de língua. 

 

- A seqüência de base injuntiva 

 

Adam (1999) inclui a seqüência injuntiva (também denominada de instrucional 

ou procedimental) como uma forma de realização específica da seqüência descritiva, 

mesmo que os segmentos constitutivos relacionem-se à descrição de ações e não 

de objetos. 

Bronckart (1999) considera essa seqüência como diferente da descritiva, 

porque a organização das seqüências é sustentada por um objetivo próprio ou 

autônomo, em que o agente incita o destinatário a agir de um certo modo ou numa 

determinada direção. As propriedades da seqüência (formas verbais no imperativo 

ou no infinitivo e ausência de estruturação espacial, por exemplo) permitem 
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identificar um pedido, uma ordem, uma afirmação, uma justificação etc, o que lhe 

garante, portanto, o estatuto de uma seqüência independente. 

 

- A seqüência de base dialogal 

 

A seqüência dialogal não apresenta a mesma base de definição das demais 

seqüências tipológicas. Esta seqüência é definida a partir de outros elementos, 

dentro de uma visão estrutural, por isso mesmo duvidosa. Num diálogo, tem-se uma 

estrutura formal de seqüenciação. Trata-se de um tipo de discurso, cuja unidade de 

análise apresenta uma sucessão de seqüências hierarquizadas, as intervenções dos 

locutores, denominadas de turnos conversacionais. 

A organização estrutural dessa seqüência pode ser distinguida em dois níveis: 

no nível supra-ordenado e no nível inferior. O primeiro pode ser constituído de três 

fases: a fase de abertura e a fase de encerramento, que Bonini (2002) denomina de 

fática, com características ritualísticas, e a fase transacional, que se constitui na co-

construção do conteúdo temático da interação. Este é caracterizado como pergunta 

e resposta ou ainda, complemento. Já o outro nível trata da decomposição de cada 

uma das fases em unidades dialogais ou trocas. Assim como as demais seqüências, 

esse protótipo pode promover várias possibilidades de encaixamento hierárquico. 

A abordagem de textos com seqüências do tipo dialogal pode facilitar o 

trabalho do professor em situação de ensino. O processo de conscientização de 

outras realizações lingüísticas, a partir do enfoque de uma forma de linguagem que 

o aprendiz já domina, além de valorizar seu desempenho, irá encaminhá-lo para o 

texto escrito. A reflexão das características de produção de uma e outra modalidade 
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e da compreensão dos processos da escrita parece ser mais natural diante da inter-

relação que pode ser estabelecida entre as modalidades. 

Bronckart (1999) considera a definição das seqüências por estruturas 

prototípicas como úteis e relevantes, contudo, reconhece que elas não procedem de 

um modelo cognitivo preexistente capaz de gerar essas seqüências, como resultante 

de uma competência textual inata. 

Elas são, sobretudo, fundadas na experiência do intertexto (o resultado da 

utilização, transformação e reorientação dos vários textos que entrecruzam as 

gerações), em sua abrangência prática e histórica, podendo modificar-se 

constantemente. A prova disso é que o papel de modelo que os protótipos podem 

representar só é elaborado a partir da identificação das seqüências, empiricamente 

verificadas nos textos e nas práticas generalizadas no intertexto. 

Assim, as seqüências só são instauradas como tal com base na motivação do 

agente-produtor em relação à representação que tem do destinatário de seu texto e 

do efeito que nele deseja produzir. A utilização de um protótipo de seqüência é, pois, 

resultante de uma decisão estratégica interativa do agente-produtor e por isso tem 

um caráter fundamentalmente dialógico em todas as seqüências de base expostas. 

A rigor, as seqüências observadas constituem modalidades de planificação do 

conteúdo temático com base em operações de caráter dialógico, contribuindo para a 

organização da infra-estrutura textual. 

A utilização das seqüências prototípicas, anunciadas por Adam (1992), tem 

sido fundamental para o estudo de uma tipologia textual. Entretanto, Bonini (2002) 

ressalta que a questão dos gêneros não é contemplada em seus estudos. Adam (op. 

cit.) não especifica se há um esquema de base para o gênero e, caso exista este 

esquema, como as categorias do esquema geral se relacionam com o esquema de 



 48 

base. Além disso, até firmar suas explicações nos processos textuais, centrados na 

Lingüística de texto, o enfoque para o processamento do texto oscila entre a 

psicolingüística e os processos discursivos dos textos, centrados na Análise do 

discurso. 

 

c) A tipologia (enunciativo) sócio-interacionista 

 

A tipologia (enunciativo) sócio-interacionista procura analisar textos 

focalizando a linguagem, enquanto atividade, um fenômeno concreto que realiza 

comunicação. Trata-se de um processo dinâmico, que sofre interferências de toda 

ordem, quer do ponto de vista de quem produz a linguagem, quer de quem a recebe, 

da situação em que a mesma é produzida, do momento histórico em que a mesma é 

elaborada, enfim, são muito variados os critérios que influenciam a elaboração da 

linguagem no ato comunicativo. Por essa razão, não é tão simples descrever de 

forma precisa um fenômeno tão sujeito às circunstâncias de enunciação. 

Bakhtin (2000: 281-282) defende que, apesar da “extrema heterogeneidade 

dos gêneros do discurso”, importa mais considerar a diferença essencial entre o 

gênero primário (simples) e o gênero secundário (complexo), este último mais 

próprio do registro escrito6. Seriam estes gêneros derivados da categoria gêneros 

primários que, por sua vez, ao serem transpostos para o outro gênero, o secundário, 

perde sua relação imediata com a realidade existente e com a realidade dos 

                                                   

6 Nesse ca so, o s termos di scurso p ri mário e secundário são uma denominação para um certo número 
de gêneros que possui um conjunto de características situadas no contexto das interações verbais.  
Essa di stinção foi interpretada por muitos estudioso s como uma polarização entre as prática s 
comunicativas dos gêneros, o que é atualmente muito questionado, haja vista a perspectiva  
interacionista da linguagem admitir o continuum tipológico, como mais propício à determinação da 
organização e distribuição dos gêneros na s diversa s e sfe ras de realização da linguagem. 
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enunciados alheios. Teríamos, por fim, no gênero mais complexo, uma recriação da 

realidade frente às atividades humanas perpassadas pela linguagem. 

O autor ainda critica que tomar as referências da ação da linguagem apenas 

pela manifestação do gênero primário seria vulgarizá-los, embora seja o que 

esclarece a natureza do enunciado: a inter-relação entre os gêneros primário e 

secundário e o processo histórico de formação dos gêneros secundários. 

Bronckart (1999: 100) tem opinião equivalente quando revela que a 

organização desses gêneros constitui o resultado de um intercâmbio das formações 

sociais contemporâneas com as gerações precedentes, constituindo-se o intertexto. 

Como os gêneros são portadores de um ou mais de um valor de uso, dependendo 

de uma determinada situação de ação, representam modelos textuais a que todo 

agente (produtor) de linguagem deverá recorrer. 

Curiosamente, nenhum usuário tem um conhecimento exaustivo desses 

modelos textuais como um banco de dados, embora cada um tenha sido mais ou 

menos exposto a uma quantidade expressiva de gêneros que permite o relativo 

reconhecimento de suas características estruturais e de sua adequação. Segundo 

Bronckart (1999), essas considerações permitem concluir que o usuário escolhe um 

modelo textual não com base na intertextualidade em si, mas com base no 

conhecimento efetivo dos gêneros e de suas condições de utilização. Essa 

afirmação revela que a competência para a produção de textos adequados é mais 

uma questão tipológica e menos uma questão lingüística. 

Assim, o ensino da produção textual deveria basear-se num modelo 

preocupado não apenas com os aspectos internos, micro-estruturais que constituem 

os textos, mas com os aspectos funcionais, que se reportam às questões voltadas 

para os gêneros textuais. 
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Outra afirmação relevante diz respeito à escolha do usuário para a utilização 

dos gêneros como resultado de uma decisão estratégica, sob o ponto de vista da 

eficácia da ação da linguagem em relação ao objetivo visado, apropriado aos valores 

do lugar social implicado e aos papéis que este gera para promover sua imagem 

como agente ou produtor de linguagem. 

A multiplicidade de fatores que influencia numa descrição ou no 

desenvolvimento de uma metodologia adequada para a construção de uma tipologia 

satisfatória não pode ser definitiva nem fechada; é possível realizar a distinção entre 

gêneros, com critérios estabelecidos com base na intenção, situação e/ou no 

objetivo dos produtores e nas condições de produção e processos de enunciação, e 

tipos, levando-se em conta os critérios lingüísticos do texto em si. 

 

d) A tipologia baseada no contínuo fala-escrita 

 

Marcuschi (2000: 72) observa que os critérios para formular classes textuais 

baseadas em gêneros precisam considerar vários níveis de tipificação textual que 

servem tanto aos textos escritos quanto orais. 

Essas classes de gêneros abrangem os aspectos mais variados como os 

tipos de funções (atos interativos), de situações (enquadres interacionais e 

institucionais, papéis sociais), de ações (estratégias de construção de texto na 

condução dos tópicos), de estruturação textual (restrição de modelos básicos com 

previsão de estruturas globais) e os próprios modelos prototípicos de formulação 

textual (traços estilísticos, ancorados na experiência social e relativamente 

estereotipados, que permitem a distinção entre uma carta e um conto de fadas, entre 

um telegrama e um telefonema, entre outros). 
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A partir de tais considerações, Marcuschi (op. cit.), inicialmente, classifica 

setenta gêneros, agrupando-os em textos da oralidade e da escrita. A 

predominância de textos escritos leva-o a constatar a influência da penetração da 

escrita no meio social e no uso da língua e a propor um modelo aplicável para as 

duas modalidades: fala e escrita. A disposição dos textos é, pois, mediada a partir de 

um contínuo, que parte do extremo mais formal até o mais informal, contemplando 

outros novos gêneros que vão surgindo. O gráfico 01 “Representação do contínuo 

dos gêneros textuais na fala e na escrita” permite a visualização de alguns textos. 

 

 
Gráfico 01: Repre sentação do contínuo dos gêneros textuais na fala e na escrita. 
Fonte: Marcuschi, 2001 a. 

 

O gráfico proposto em Marcuschi (2001 a) revela que há gêneros mais 

próximos da oralidade pelo tipo de linguagem utilizada e pela natureza da relação 

entre os interlocutores. Podemos exemplificar o caso das cartas íntimas e pessoais 

em contrapartida às cartas comerciais ou abertas. Esses exemplos mostram a 
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impossibilidade de situar a oralidade e a escrita em sistemas lingüísticos 

diferenciados, pois os textos fazem parte do mesmo sistema da língua. 

Os textos falados e escritos consistem em duas modalidades que se misturam 

sob muitos aspectos, constituindo domínios discursivos das duas modalidades. Há, 

inclusive, domínios mistos, como podemos verificar no caso dos textos de um 

noticiário de tevê. 

Marcuschi (2000, 2002) fornece um bom subsídio para a categorização dos 

textos a partir de uma proposta com base na modalidade (oral e escrita) e nas 

instâncias de produção da atividade humana denominadas de domínios discursivos. 

Estes constituem práticas discursivas que permitem a identificação de um conjunto 

de gêneros textuais característicos e/ou exclusivos de práticas ou rotinas 

comunicativas institucionalizadas. 

O Quadro 04 “Sistematização geral dos gêneros textuais” identifica treze 

domínios e distribui alguns gêneros, representando-os nas modalidades oral e 

escrita. Apesar dos riscos de uma classificação geral, adotamos a proposta de 

sistematização, sugerida por Marcuschi (2000), para analisarmos a manifestação 

dos gêneros abordados nos manuais de ensino. 
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DOMÍNIOS D ISCUR SIVOS MODALID ADES D E U SO D A LÍN GU A 
 ESCRIT A OR ALID AD E 

Científico 

Artigos ci entíficos , Verbetes  de 
encicl opédias , R elatórios ci entíficos, 
Notas de aula, N ota de rodapé, Di ários 
de campo, T eses, Dissertações, 
Monografi as, Artigos  de di vulgação 
científica, Tabel as, Mapas, Gráficos , 
Resumos, Resenhas , C omentários, 
Biografi as, Pr ojetos , Solicitação de 
bolsa, Cronograma de trabalho, 
Organograma de ati vi dade, 
Monografi as, Autobi ografi as, M anuais 
de ensino, Bi bliografi a,  Ficha 
catalográfica, Curriculum vi tae. 

Confer ênci as 
Debates 
Discussões 
Exposições 
Comunicações 
Aul as 
Entrevistas  de campo 
Exames orais 
Exames finais 
Semi nários de inici antes 
Semi nários avançados 
Colóqui os 
Semi nários temáticos 

Jornalístico 

Editoriais , N otíci as, Reportagens , 
Artigos de opi nião, Cr ônica policial, 
Entrevistas , Anúnci os, Cartas  do l eitor,  
Resumo de novelas, R ecl amações, 
Capa de revis ta, Expediente, C artoon, 
Errata, C harge, Programação semanal,  
Agenda de viag em, R oteiro de viag em. 

Entrevistas 
Notíci as de rádio e TV 
Reportagens ao vi vo 
Comentários 
Discussões 
Debates 
Apr esentações 

Relig ioso Orações , R ezas, C atecismo, H omilias , 
Hagiografi as, C ânticos r eligiosos . 

Ser mões 
Confissão 

Saúde Recei ta médica, Bul a de remédi o, 
Par ecer médico. 

Entrevista médica 

Comercial 

Rótulo, Nota de venda, Fatur a, N ota de 
compr a, Anúncio, Publicidade, 
Compr ovante de pagamento, N ota 
promissória,  Nota fiscal, Bol eto, 
Log omarca, C omprovante de r enda. 

 

Industr ial Instr uções  de montag em, D escrição de 
obr as, C ódigo de obras. 

 

Instrucional 

Recei tas  caseir as, R eceitas culinárias , 
Manuais  de i nstr ução, Regras de jogo, 
Regulamentos, C ontratos , H oróscopos, 
Formul ários, Editais, Advertência, 
Glossário,  Verbete, Pl aca, M apa, 
Catálogo, Papel  ti mbr ado, Dipl oma, 
Certificado de curso, Ates tado de 
partici pação, Epígrafe. 

 

Juríd ico 

Contratos, Leis,  Regi mentos, Es tatutos , 
Certidões, Atestados , C ertificados, 
Diplomas, N or mas , R egras, Pareceres, 
Bol eti m de ocorrênci a, Edi tal de 
convocação, Aviso de licitação, Auto de 
penhor a, Auto de avaliação, 
Documentos pessoais,  Requeri mento, 
Autorização de funcionamento. 

Tomada de depoi mento 
Declar ações 
Exortações 
 

Publicit ário 

Propagandas, Publicidade, Anúnci os, 
Cartazes , F olhetos, Logomarcas , 
Avisos, N ecrol ógios, Outdoors, 
Inscrições  em mur os, Inscrições em 
banheiros, Placas , Ender eço pos tal,  
Ender eço eletr ônico, Ender eço de 
inter net. 

Publicidade na T V 
Publicidade no rádio 

Lazer Piadas , Jogos , Adi vi nhas, Histórias em 
quadrinhos , Pal avras  cruzadas . 

Fofocas 
Piadas 
Adi vi nhas 

Interpessoal 

Cartas pessoais, C artas comerciais,  
Cartas abertas, C artas do leitor, C artas 
oficiais , C arta-convite, C artão de visita,  
Bilhetes, Atas, Tel egramas, 
Memor andos, Bol eti ns, Rel atos, 
Agradeci mentos, Convites , 
Advertênci as, Informes. 

Recados 
Conversações  espontâneas 
Telefonemas 
Bate- papo 
 

Militar  Ordem do dia 

Ficcional 

Poemas, Di ários, Contos, Mito, Peça de 
teatro, Lenda, Parlendas , F ábulas , 
Histórias  em quadrinhos, R omances , 
Dramas, Crônicas. 

Fábulas 
Contos 
 

Quadro 04: Sistematização geral dos gêneros textuais. 
Fonte: Marcu schi (2000) 
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2.3 - GÊNERO E SEQÜÊNCIA DIDÁTICA 

 

A utilização da modalidade lingüística (oral ou escrita) é a forma de expressão 

lingüística que define o mundo discursivo que constitui a realidade social. Nessa 

perspectiva mais geral, os gêneros textuais são formas prototípicas de textos que se 

realizam em domínios discursivos (interpessoal, ficcional, publicitário etc) 

determinados pelas comunidades discursivas que permitem a cristalização desses 

domínios. 

Os gêneros textuais se manifestam em suportes que influenciam na função 

sócio-comunicativa visada, dependendo do lugar de sua divulgação. No caso dos 

gêneros orais, os canais são variados, veiculados pelo rádio ou tv como um 

programa de variedades, de entrevistas, noticiário, congressos, seminários etc e no 

caso dos gêneros escritos jornais, revistas, dicionários, livros didáticos etc. 

Os usuários dessas comunidades compreendem e produzem seus textos 

porque têm audiência (leitores/ouvintes reais ou presumidos), propósitos 

comunicativos e finalidades específicas de comunicação. Estas realizações textuais 

estão presas ao meio, ao tempo e à instância de enunciação que determina o que 

vai ser produzido/compreendido. Os tipos textuais são seqüências estáveis que 

auxiliam na composição dos gêneros, mas não assumem o lugar deles, como parece 

ser o que se tem de modelo de ensino para a produção de textos ao se tomar um 

pelo outro. 

A impossibilidade de uma classificação geral que enquadre todos os gêneros 

existentes, apesar de real, não impede a sistematização e tratamento de alguns 

deles. Não se pode classificar e ensinar toda a diversidade textual presente numa 

comunidade, contudo, é possível identificar alguns deles. 
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Selecioná-los para uma situação formal de ensino/aprendizagem depende da 

função que estes textos ocupam no espaço social em que estão inseridos e parece 

ser uma das formas mais motivadoras para o tratamento da leitura e produção de 

textos. 

Nossa preocupação desloca-se para a aplicação dos conhecimentos teóricos 

dispostos sobre gêneros enquanto unidade de ensino/aprendizagem, razão pela 

qual, dedicamo-nos a refletir sobre a operacionalização didática de alguns autores. 

Deslocamos, portanto, as considerações teóricas para a definição de metas de 

planejamento específico na construção de um modelo didático com os gêneros a 

serem trabalhados na instituição escolar. 

 

2.3.1 - A proposta de Schneuwly e Dolz 

 

Com base nos postulados teóricos de Bakhtin, Schneuwly e Dolz (1996) 

preocupam-se com o tratamento didático que se pode dar à teoria dos gêneros. Ao 

defender a posição de que a comunicação oral pode e deve ser ensinada 

sistematicamente, os autores focalizam a aprendizagem como uma construção 

social, resultante de uma estratégia de ensino intencional estabelecida a partir de 

um pré-enquadre da situação e tomada de consciência por parte dos alunos e 

professor como participantes do processo. 

A proposta dos autores para estabelecer uma progressão didática de ensino 

funda-se num interacionismo social de cunho instrumental. Eles explicam que as 

relações ensino-aprendizagem podem ter seus diferentes instrumentos construídos 

em função da transformação dos comportamentos, enfocando as influências sociais 

a que os alunos estão submetidos e levando em conta as características do lugar 
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social em que as aprendizagens se realizam, no caso, a instituição escolar. Além 

disso, permite ao professor ajustar os projetos de forma a garantir a continuidade 

das aprendizagens e regular as interações, que permitem selecionar e/ou recusar 

certos componentes do modelo, a fim de conduzir os alunos na assimilação dos 

novos conteúdos. 

A escolha de um currículo com finalidades previamente definidas é um fator 

fundamental para sistematizar o ensino na instituição escolar, no âmbito de uma 

progressão didática de ensino. Schneuwly e Dolz (1996) denominam essa escolha 

de seqüência didática, definida por uma visão de conjunto que envolve o objeto de 

ensino, os objetivos da realização da unidade e a percepção da heterogeneidade 

dos grupos de alunos. 

A percepção é definida pelo conhecimento das expectativas mínimas da 

sociedade e pelas orientações metodológicas dos professores. Estes irão adaptar-se 

a situações concretas de ensino, fornecendo instrumentos e estratégias de 

intervenção para que o aluno transforme a capacidade inicial apresentada em outra 

etapa no complexo processo de socialização. 

A definição prévia das finalidades é elaborada a partir de uma concepção 

interacionista, instaurando-se uma progressão curricular global. Nela, estimula-se 

uma situação de ensino que permite aos alunos a superação dos limites inicialmente 

definidos, diante dos conteúdos disciplinares próprios de um determinado ciclo. 

No caso da produção de texto, em que o saber a se construir é bem mais 

complexo, os autores criticam a posição de que essa capacidade tem sido tratada 

como um saber que a escola deve encorajar, para facilitar a aprendizagem, de forma 

natural e espontânea, sem uma sistematização em absoluto. 
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Os autores (op. cit.) defendem a operacionalização da zona de 

desenvolvimento proximal, introduzida por Vygotsky, alegando que esta exige um 

nível de concretização maior que a progressão curricular global e desloca parte do 

desempenho de um determinado programa de ensino à experiência do professor7. 

Ao associar essa perspectiva de aprendizagem às atividades didáticas, 

Schneuwly e Dolz (1996) justificam a construção de currículos escolares baseados 

em gêneros discursivos (primários e secundários) que, de acordo com Bezerra 

(2000), tornam as interações sociais concretas, constituindo-se de forma 

interpessoal e polifônica, construído na tensão entre o que se modifica e o que 

permanece historicamente. 

A apropriação sistemática desses gêneros será uma conseqüência decorrente 

das práticas sociais de que o sujeito participa com uma monitoração adequada pelo 

professor. Assim, ter-se-ia, efetivamente, uma aprendizagem voltada para uma 

apropriação de prática de linguagem. 

Uma das dificuldades observadas pelos autores, para se trabalhar com o 

gênero, tem sido a impossibilidade de uma definição plenamente satisfatória e geral, 

dado o caráter multiforme e maleável do mesmo. Essa inconstância não permite a 

determinação de princípios para a construção de uma progressão e de um currículo, 

entretanto, uma teoria dos gêneros deve constituir a base do trabalho escolar, uma 

vez que sem os gêneros (elemento constitutivo da situação de interlocução) não há 

comunicação. 

                                                   
7 A experiência profissional do professor e stá relacionada a outros fatores além dos profi ssionais, tais 
como: sociais, culturais, políticos, etc. Em outras palavra s, não basta a  e scolarização firmada pela 
titulação. É necessário que o professo r tenha uma certa vivência com o conteúdo programático de 
ensino trazido de outras instâncias discursiva s. Atualmente são os e studo s voltados para a Formação  
do Professor e Letramento que dão conta dessa s questõe s. 
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As tipologias discursivas elaboradas pela lingüística e pela psicologia, no 

princípio, revelaram-se animadoras pela nova forma de tratar o texto. Entretanto, do 

ponto de vista didático, cuidaram de dar conta de outros componentes que não eram 

nem o texto nem o gênero, mas ancoragens enunciativas ou seqüências lingüísticas. 

Assim, as tipologias discursivas não podem por si só servir de base para serem 

elaboradas progressões didáticas de ensino, mesmo considerando-as constitutivas 

dos gêneros. Estes, por sua vez, por serem constitutivos da situação, necessitam de 

uma abordagem mais ampla. 

Schneuwly e Dolz (1999) propõem agrupamentos de gêneros, 

suficientemente diferentes para que se possa distinguir entre eles algumas 

capacidades globais construídas ao longo da escolaridade. Embora a classificação 

não tenha um caráter conclusivo, foi determinada pela prototipicidade de cada 

prática social mediada pela linguagem. Reuniram cinco agrupamentos de gêneros, 

sob dois aspectos: 1. Do domínio social de comunicação, considerando os aspectos 

tipológicos; e 2. Da exemplificação, como manifestação concreta dos gêneros orais e 

escritos. 

Vejamos tal representação no Quadro 05 “Agrupamento de gêneros”, 

realizado com base no Quadro “Proposta Provisória de Agrupamento de Gêneros”, 

de Schneuwly e Dolz (1999): 
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CAPACIDADES DOMINANTES EXEMPLOS DE GÊNEROS ORAIS E ESCRITOS 

Narrar – cultura literária ficcional 

Relatar – documentação e memorização das 
ações humanas 

Conto, fábula, lenda, romance, novela, biografia 
romanceada, paródia, adivinha, etc. 

Relato, diário, testemunho, autobiografia, 
curriculum vitae, anedota, etc. 

Argumentar – discussão de problemas sociais 
controverso s 

Textos de opinião, editorial, carta de solicitação, 
carta de reclamação, requerimento, ensaio, 
resenha s crítica s, carta de leitor, etc. 

Expor – transmissão e const rução dos 
sabere s 

Conferência, relato de experiências, relatório 
científico, resenhas, tomada de notas, artigo 
enciclopédico, etc. 

De screver (açõe s) – instruçõe s e pre scrições Instruçõe s de uso, inst ruções de montagem, bulas, 
regulamento, regras de jogo, receita, etc. 

Quadro 05: Agrupamento de Gêneros (adaptação). 
Fonte: Schneuwly e Dolz (1999). 

O quadro adaptado reúne as capacidades de narrar e relatar num mesmo 

domínio diferentemente do quadro original proposto pelos autores (op. cit.), porque 

acreditamos que ambas as capacidades conduzem à construção de seqüências 

narrativas. Por outro lado, o aspecto tipológico denominado de descrever tem uma 

explicação semelhante ao que consideramos seqüência injuntiva, porque não se 

trata de uma descrição de objetos, como a que integra as seqüências narrativas, por 

exemplo, mas de uma maneira de regular os comportamentos. 

Schneuwly e Dolz (1999) sugerem que os gêneros sejam estudados durante 

toda a escolarização realizando um princípio pedagógico (ao estimular as várias 

capacidades discursivas dos alunos, especialmente na escrita, que representa não 

um obstáculo, mas um domínio que se manifesta em diversos caminhos), didático 

(ao proporcionar o confronto de textos pertencentes aos diversos agrupamentos), 

psicológico (ao definir operações divergentes ou semelhantes de linguagem próprias 

de um ou de outro agrupamento) e com finalidades sociais (ao permitir desenvolver 
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capacidades abrangendo domínios tão diversos quanto à própria linguagem – quer 

instrumento quer reflexo da ação do homem com o mundo e consigo mesmo). 

Com o objetivo de teorizar um processo didático em face da multiplicidade de 

saberes de referência, os autores propõem a aplicação de três princípios, 

explicitados a seguir: 

i) princípio da legitimidade (referência aos saberes que emanam da cultura ou 

elaborados por profissionais); 

ii) princípio da pertinência (referência às capacidades dos alunos, às finalidades e 

objetivos da escola aos processos de ensino/aprendizagem); 

iii) princípio de solidarização (tornar coerentes os “saberes” em função dos 

objetivos visados).  

De acordo com os autores, esses três princípios são de caráter interativo e 

estabelecem uma das dimensões para a constituição do objeto escolar cuja 

modalização didática apresenta as características de uma síntese com objetivo 

prático, destinada a orientar as intervenções dos professores e de evidenciar as 

dimensões ensináveis a partir dos quais diversas seqüências didáticas podem ser 

concebidas. 

Assim, para cada gênero em estudo deve-se levar em conta a linguagem em 

funcionamento, considerando os aspectos representativos do contexto social, a 

estruturação discursiva do texto e as escolhas de unidades lingüísticas ou 

textualização, os objetivos buscados no quadro das seqüências didáticas e o 

movimento em espiral, isto é, sempre que um determinado gênero seja retomado, 

que ele seja abordado de forma mais aprofundada em seus elementos constitutivos: 

conteúdo temático, composição e estilo e em suas funções/uso sociais específicos. 
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Machado (2000) opera com o modelo de seqüência didática de Schneuwly e 

Dolz (op. cit.) em três etapas: 1. recolhimento das produções iniciais dos alunos para 

identificação dos problemas; 2. realização de diferentes atividades por parte dos 

alunos dentro das operações de apropriação do gênero em questão através de 

ateliers; e 3. ficha de controle, que representa o instante de revisão e avaliação das 

produções construídas, individualmente ou coletivamente durante a segunda etapa. 

Os resultados da pesquisa de Machado (2000) consideram que as atividades 

desenvolvidas permitiram que os alunos compreendessem o modelo aplicado de 

forma mais aprofundada, analisassem os níveis da atividade educacional e a 

adequação para a produção de uma determinada seqüência didática e avaliassem 

os vários problemas de sua execução, possibilitando não só a apreensão do gênero 

escolhido, mas também a percepção dos procedimentos necessários para a 

produção de qualquer gênero. 

Tal fato possibilita uma certa autonomia, pela experiência de perceber 

aspectos constitutivos de um texto, através de procedimentos de reflexão operados 

com um determinado gênero, para que o produtor possa produzir um texto 

pertencente a um gênero que não tenha sido sistematicamente ensinado. 

Ao tomar o gênero como um instrumento, Schneuwly e Dolz (1999) temem a 

confusão com a noção instrumental de língua; para evitar isso, eles reafirmam a 

dimensão estruturante da língua, que se constitui a partir do gênero e da posição 

enunciativa do produtor. 

Segundo Marcuschi (2001b), essa posição reforça o tratamento escolar com 

os gêneros, que se tornam unidades concretas mediadoras do ensino. Ao serem 

estabelecidos como prioridades, Schneuwly e Dolz (1998) preocupam-se com os 
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gêneros orais, denominados de gêneros formais públicos (sermão, debate televisivo,  

conferência, entrevista radiofônica e outros). 

Os gêneros formais públicos precisam ser ensinados e constituem o objeto de 

ensino no contexto da oralidade, devido ao caráter relativamente rígido e 

previamente determinado com alguma independência da situação concreta, 

diferentemente dos gêneros informais da vida cotidiana. 

 

2.3.2 - A proposta de Bronckart 

 

Bronckart (2000) afirma que é possível ensinar com textos a partir de uma 

visão psicológica vygotskiana e sócio-interacionista da linguagem. Os textos 

possuem propriedades funcionais e estruturais que possibilitam a reflexão de como 

se organizam e de como deles podemos nos apropriar. 

Os gêneros constituem uma classe supra-ordenada que possui em seu 

interior formas de planificação ou seqüências no nível básico de sua organização, 

caracterizada como a infraestrutura textual. Esta é marcada por uma 

heterogeneidade de base que determina a articulação entre os tipos que garantem 

ao texto uma unidade de coerência, marcados pelos mecanismos de textualização 

(conectores, grupos nominais, elementos referenciais, tempos verbais e 

articuladores lógico-temporais) e de enunciação (progressão temática de ordem 

interativa e pragmática, que expõe as intenções verbais ou as modalizações em 

relação à idéia veiculada). 

Em suma, a organização interna dos textos apresenta camadas superpostas: 

o nível profundo, da infra-estrutura, definida pelas modalidades específicas de 

articulação (incluindo as seqüências), o nível intermediário, dos mecanismos de 
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textualização que conferem a coerência temática ou linear e o nível dos mecanismos 

de enunciação, que confere ao texto sua coerência interativa ou pragmática. 

Com base nessas observações, o autor sugere quatro fases para se trabalhar 

com o modelo didático: 

• Construir um modelo didático - possível a partir da seleção de um gênero 

em particular, adaptado aos alunos e à situação escolar. Esse modelo 

selecionado e trabalhado em sala relaciona-se a três grandes categorias de 

objetivos de ensino: a. análise das atividades discursivas – apreensão de 

um determinado gênero adaptado a uma situação de comunicação, 

considerando a estrutura específica que compõe o gênero selecionado, os 

produtores e suas intenções comunicativas etc; b. operação com as 

seqüências típicas – verificação de como as seqüências (narrativa, 

descritiva,...) compõem a coerência global de base textual; e c. utilização 

adequada dos mecanismos lingüísticos – estudo e análise dos aspectos 

sintáticos, morfológicos e lexicais que asseguram a organização textual, 

através dos mecanismos de coesão e de coerência. Resumindo, trata-se de 

uma atividade de produção que evoca as capacidades discursivas, tipológicas 

e as lingüístico-textuais. 

• Identificar cada uma das capacidades adquiridas – observação de como 

os alunos operam com os três aspectos mencionados anteriormente. 

• Elaborar e conduzir atividades de produção – etapa de construção dos 

módulos de seqüência didática, propriamente, que possibilitará a produção 

efetiva de um gênero com base nas condições de reflexão oferecidas nas 

etapas anteriores: escolha do gênero, da situação, dos objetivos etc. 
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• Avaliar e conduzir as novas capacidades de produção – etapa de re-

construção textual, em que se analisam os avanços em relação ao gênero 

proposto e sugerem-se as mesmas atividades com outros gêneros, similares 

ou não. 

 

2.3.3 - A proposta dos PCN 

 

Os PCN são um documento divulgado pelo governo que visa à organização 

de um conjunto de referências nacionais comuns ao processo educativo, 

abrangendo todas as regiões do país. A finalidade precípua é de colaborar com os 

professores e técnicos responsáveis pela revisão e re-elaboração de propostas 

curriculares. 

Sempre se questionou a necessidade de uma reorganização do ensino 

fundamental no Brasil conforme os PCN (1998: 17). Entretanto, o resultado de 

pesquisas realizadas pela lingüística e psicolingüística, na década de 80, do século 

XX, no terreno da psicologia da aprendizagem, especialmente na perspectiva da 

aquisição da escrita, deixa em colapso uma prática de ensino até então vigente. 

As críticas vão desde a indiferença da realidade e dos interesses dos alunos, 

passando pela excessiva escolarização das atividades de leitura e de produção de 

texto. Tais atividades foram criticadas pelo tratamento com que se aborda o texto 

como pretexto de atividades gramaticais ou pelo ensinamento de valores morais, 

defendendo uma perspectiva de texto como uma seqüência de frases cuja 

compreensão se daria de forma linear e transparente para todo e qualquer usuário. 

A incorporação das teses, que questionavam a forma de ensino da linguagem 

pautada exclusivamente no texto, desencadeou uma série de reflexões sobre a 
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finalidade e os conteúdos do ensino de língua materna. Estas tinham como 

parâmetro a adoção da norma culta como único bem a ser adquirido na instituição 

escolar. Assim, redefiniu-se a noção de erro gramatical em detrimento da admissão 

das variações lingüísticas próprias dos alunos, valorizando-se o processo de 

reflexão sobre a linguagem em situação real de uso. 

Os PCN (1998: 34), enquanto instrumentos norteadores para a elaboração de 

propostas de ensino nas escolas de ensino fundamental e médio, abordam a 

perspectiva sócio-interacionista quando revelam que: 

As práticas de linguagem que ocorre m no espaço escolar 
diferem das de mais, porque devem, necessariamente, to mar a s 
dimensões discursiva e pragmática da linguagem co mo objeto  
de reflexão, de maneira explícita e organizada, de modo a  
construir, progressivamente categorias explicativas de seu 
funcionamento. Ainda que a reflexão seja constitutiva da 
atividade discursiva, no espaço escolar reveste-se de maior 
importância, pois é na prática de reflexão sobre a língua e a 
l inguagem que pode se dar a construção de instrumentos que  
permitirão ao sujeito o desenvolvimento da competência 
discursiva para falar, escutar, ler e escrever nas diversas 
situações de interação. 

 

O desenvolvimento da competência discursiva não se pauta mais no ensino 

gramatical. Desloca-se o foco do ensino de língua, para abordarem-se atividades de 

produção e compreensão do TEXTO (tanto falado quanto escrito) e atividades de 

reflexão sobre a língua. Estas, por sua vez, partem de uma teoria dos gêneros que 

segue as orientações de Bakhtin (1992), Bronckart (1985, 1994) e Dolz e Schneuwly 

(1996), explicitadas nos PCN (1998: 23-24) quando expressam: 

Os textos organizam-se dentro de certas restrições de  
natureza temática, co mposicional e estilística, que os 
caracteriza m co mo pertencentes a este ou aquele gênero. 
Desse modo, a noção de gênero, constitutiva do texto, precisa 
ser to mada co mo objeto de ensino. 

 

/.../ 
A co mpreensão oral e escrita, bem co mo a produção oral e 
escrita de textos pertencentes a diversos gêneros, supõem o  
desenvolvimento de diversas capacidades que devem se r 
enfocadas nas situações de ensino. É preciso abandonar a 
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crença na existência de um gênero prototípico que permitiria 
ensinar todos os gêneros em circulação social. 

 

Os PCN registram os aspectos teóricos e metodológicos que podem ser, 

agora, traduzidos em tecnologia acessíveis aos educadores para serem aplicadas 

funcionalmente nas escolas. Os conteúdos são organizados, no documento, de 

forma a eliminar a visão extremamente científica das teorias que circulam nas 

universidades. 

Acreditamos que o documento é útil na medida em que organiza e legitima 

um certo saber científico sobre o objeto – texto- a ser tratado em sala de aula. 

Contudo, a propagação de um saber não deve excluir outros saberes. Experiências 

de ensino com outros enfoques devem co-existir e serem reavaliadas pelos 

membros da comunidade educacional. O documento funciona como um dos 

possíveis instrumentos de discussão teórico-metodológica no ensino brasileiro. 

Possivelmente, sendo posto em prática e avaliando os resultados é que poderemos 

questionar a validade e o seu papel enquanto transformador da atual situação de 

ensino. 

Tradicionalmente, sabemos da resistência de muitos professores no tocante 

ao exercício e prática dessas inovações. Nesse caso, eles precisam se convencer 

de que o referido documento não nega o que já foi exposto sobre texto e linguagem. 

Cabe-lhes aprofundar os conhecimentos teóricos referentes à unidade de ensino de 

língua portuguesa – o texto e, a partir daí, redimensionar sua prática, colocando-a 

numa instância menos repetitiva e automatizada, tornando-a mais construtiva, 

processual e até experimental. 

A expressão experimental consiste exatamente na oposição entre o que é 

estável e o que não é, em nossa sociedade, em termos de representação textual 

escrita. De acordo com Reinaldo (2001), o ensino da produção textual não pode ser 
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considerado único, próprio para qualquer texto, mas como um conjunto de 

aprendizagens específicas para textos com determinadas características. 

Logo, o ensino da produção de textos não pode ser, em princípio, previsível 

em todas as etapas. Ele depende de fatores que condicionam a existência do texto, 

enquanto produto de uma ação não só lingüística, mas pragmático-discursiva 

também. Por isso, focalizar a teoria dos gêneros evidencia graus de dificuldade 

variados devido ao seu funcionamento social ou a dificuldades do produtor com os 

fatores constitutivos de um gênero específico. 

A transposição teórica do que está no documento para a sala de aula não é 

feita de forma automática nem obrigatória, uma vez que os parâmetros não possuem 

o caráter obrigatório de lei, mesmo com todos os avanços empreendidos em relação 

à perspectiva de abordagem da leitura, compreensão e produção dos textos. 

Soares (1997: 114) questiona a ausência de pluralidade nos referenciais 

teóricos e a falta de um tratamento histórico e contextualizado do processo de 

construção do documento. Para ela, essa ausência de pluralidade gera confusão 

não só no que tange à definição dos conteúdos em si, mas à própria maneira de 

construção do documento de L. Portuguesa que 

ora parece m se r u m referencial para fomentar a  reflexão sobre  
os currículos estaduais e municipais, ora parecem se r 
instrumentos norteadores para a  melhoria da qualidade do 
ensino fundamental, ora parecem ser a definição de 
capacidades a sere m desenvolvidas no processo de ensino e 
aprendizagem. 

 

Os exemplos citados em Soares (1997) parecem contribuir para a dificuldade 

de aceitação e utilização do documento, cuja proposta é de atuar como uma 

possibilidade no campo educacional, flexível e capaz de superar a rigidez e limitação 

dos conteúdos de um currículo mínimo obrigatório nas escolas brasileiras. 
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A imposição da concepção de língua e de outros referenciais teóricos, a 

parcialidade nas propostas metodológicas, a descontextualização histórica dos PCN, 

as questões conceituais e outros itens foram tomados como pontos de reflexão por 

Soares (op. cit.) que, apesar de não negar sua importância, prevê dificuldades para 

o alcance das finalidades pretendidas e justifica que o problema não se resolve 

simplesmente com um reforço ou emendas do documento. 

Trata-se de um texto para outros leitores que não os professores das séries 

iniciais. De fato, a autora defende que a melhoria da educação escolar deve ser 

realizada pelo apoio proveniente da pesquisa, pela atuação na formação dos 

professores, que socializa os resultados da pesquisa e os conhecimentos produzidos 

pelo ensino/aprendizagem e pela produção de textos técnicos, didáticos, para-

didáticos, que dão apoio ao processo educacional. 

Concordamos que as dificuldades em compreender a teoria exposta e a 

necessidade de mudanças no tocante à qualidade de ensino são um fato na 

educação brasileira. A utilização do documento pelos profissionais da educação 

básica pode atenuar esses problemas, se órgãos públicos estaduais e federais se 

empenharem para efetuarem alguns ajustes necessários. Um deles tem sido a 

instituição de um outro programa nacional, denominado Parâmetros em Ação, 

realizado pela Secretaria de Educação Federal (SEF), como uma forma de superar 

as dificuldades de apropriação das teorias lingüísticas explicitadas para uma 

reorganização metodológica e curricular adequada ao ensino na educação básica. 

No caso específico do tratamento dado aos gêneros, embora os PCN (1998: 

49, 52) apresentem uma distribuição deles por ciclos, a escolha de operar com um 

determinado gênero fica a critério do escritor, supondo-se que ele tenha condições 

de relacioná-lo ao objetivo e à circunstância enunciativa que lhe possibilite a 
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produção de um texto adequado a essas circunstâncias. Deixar essas informações 

subentendidas pode confundir o professor, que nem sempre tem uma base teórica 

segura para condicionar novas estratégias de trabalho. 

A perspectiva enunciativa dos PCN parte das teorias de Bakhtin, Bronckart, 

Schneuwly e Dolz que sugerem alternativas relevantes no tratamento dado aos 

textos a partir de um modelo didático de gêneros. 

Os PCN (1998: 24) afirmam que a organização dos textos se dá sempre 

dentro de certas restrições de natureza temática, composicional e estilística, 

caracterizando-os como pertencentes a este ou aquele gênero e, portanto, definindo 

este último, como constitutivo do próprio texto. 

Esse status confere ao gênero um lugar decisivo para a compreensão da 

realidade social. Assim, a seleção de textos sugerida para o ensino de língua 

materna deve considerar a época, as culturas e as finalidades sociais, e ainda, que 

os textos sejam prioritariamente característicos dos usos públicos da linguagem. O 

enunciador/produtor precisa ter um maior controle do domínio das convenções que 

definem e regulam o sentido institucional da existência e funcionalidade desses 

textos. 

A nova dimensão do tratamento dado à língua considera que o texto seja 

variável a ponto de partir de um ensino em que seja necessário imaginar desde um 

interlocutor concreto até um interlocutor imaginário, privilegiando a escrita como um 

fator determinante da autonomia de expressão do indivíduo. 

Segundo Marcuschi (2001 b), os modelos, apresentados como sugestão de 

atividade para o ensino fundamental nos PCN (1998: 40-43), não contemplam os 

gêneros mais comuns da fala (telefonemas, consultas, discussões etc) ou da escrita 
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(formulários, cartas, documentos, receitas, atas etc), o que pode implicar numa ação 

redutora, ao enfatizarem-se os conteúdos programáticos. 

O documento sugere uma atividade com os gêneros mais formais (Oral: 

cordel, depoimento, seminário etc; Escrita: conto, notícia, relatório, propaganda etc) 

e não com os realizados na prática lingüística diária, sem considerar a noção de 

gradação, visto que apresentam gêneros distintos para operar com a prática de 

compreensão de textos e com prática de produção de textos. 

O autor acredita que o programa poderia ter uma maior eficiência se sua 

abordagem fosse centrada mais nos conceitos e exemplificações do que na 

distribuição dos conteúdos propriamente. Além disso, é necessário distinguir, de 

forma mais precisa, os termos tipos de texto ou seqüências discursivas e gêneros 

textuais, apresentados nos PCN (1998: 40-45). 

A atividade de ensino com gêneros baseado numa seqüência didática conduz 

o aluno a dominá-los em seu contexto de produção e recepção, vez que leva o 

professor e o aluno a construírem uma metodologia, pela ação reflexiva da 

linguagem. Essa reflexão dos tipos de ação desenvolvidos amplia as perspectivas de 

tratamento dado ao texto oral e/ou escrito. 

A publicação de várias propostas reunidas em Bezerra, Dionísio e Machado 

(2002) e Meurer e Motta-Roth (2002) relata experiências, utilizando as diversas 

perspectivas teóricas citadas. A primeira obra apresenta propostas que partem de 

um modelo prévio de gêneros textuais, analisando-os e promovendo alternativas 

para a fomentação de procedimentos metodológicos que levem à produção de 

determinados gêneros. As reflexões presentes nessa obra são mais úteis, para a 

realidade escolar de ensino fundamental e médio, por abranger uma maior 

variedade de gêneros (carta do leitor, entrevista, folheto, verbetes, HQ,...). 
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A segunda obra, por sua vez, fomenta discussões para se chegar à produção 

de algum gênero específico8. Nela, o conjunto de propostas é desenvolvido numa 

abordagem mais formal, estrutural, restringindo a experiência de ação a um número 

limitado de gêneros como o resumo e a resenha. 

 

                                                   
8 É possível que a restrição de gêneros ocorra em função dos objetivos de trabalho. Os autores do  
livro Gêneros textuais e práticas discursivas – sub sídios para o ensino da linguagem, (2002), estão  
realizando um trabalho para o ensino de língua estrangeira, ao passo que Dolz, Schneuwly, Bronckart  
e outros e stão trabalhando com o ensino de língua materna. 
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3. O ENSINO DA PRODUÇÃO ESCRITA NOS MANUAIS 

 

Este capítulo procura relacionar a teoria dos gêneros, explicitada no capítulo 

dois “Abordagens teóricas dos gêneros textuais”, com as propostas de produções 

textuais escritas analisadas nos LDP. Dividimos o capítulo em dois sub-itens. No 

sub-item “O manual do professor x o manual do aluno”, comparamos as sugestões 

que os autores oferecem para o ensino da produção escrita, nos manuais 

destinados ao professor e ao aluno. 

O sub-item, “As propostas e os domínios discursivos”, empreende uma 

análise quantitativa, corroborada com tabelas, e seguida de avaliações críticas de 

como pode ou deve proceder ao produtor para atender à solicitação proposta. 

 

3.1 – MANUAL DO PROFESSOR X MANUAL DO ALUNO 

 

O manual do professor é um texto em que os autores dos manuais 

apresentam os objetivos da coleção, o embasamento teórico que orienta as 

atividades de leitura, produção e gramática e a organização estrutural das unidades 

que compõem cada LDP, destinando-se exclusivamente ao professor. 

Agrupamos as coleções segundo a proposta teórico-metodológica anunciada 

pelos autores e, em seguida, a comparamos com as atividades de produção 

apresentadas no manual do aluno. 
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3.1.1 – A abordagem sócio-interacionista 

 

Os autores das coleções C09TT5 e C10LCI8 sugerem que a produção de 

texto deve levar em conta a situação de interlocução, dentre outros fatores, para que 

o aluno possa produzir um texto com sentido e não restrito à sala de aula. Além 

disso, a produção deve estar inter-relacionada ao tema abordado na unidade e ser 

tratada como uma atividade processual, que se constitui aos poucos, obedecendo a 

interesses que vão além da organização estrutural do texto. Vejamos os trechos dos 

manuais do professor que confirmam essa afirmação: 

Quanto à produção de texto, tendo em vista os estudos de  
interlocução, consideramos que toda resposta que o aluno 
tenha que elaborar é um texto cuja consecução se dá pela  
atuação conjunta de interlocutores, situacional, cognitiva e 
socialmente relacionados, e, que, assim, constroe m sentidos. 
Nelas, há uso da argumentação, da explicação, da justificativa, 
da exemplificação. A coerência e a coesão como fatores 
essenciais são solicitadas. 
Além disso, denomina mos Atividade especial de produção de 
texto os mo mentos específicos e m que se propõe ao aluno 
práticas interligadas aos temas t ratados. Tenta mos fazer co m 
que não sejam algo mecânico, mas ligadas, assim co mo  
ocorreu quando o objeto de trabalho era a leitura, a uma  
enunciação: uma interação – co m interlocutores, com u ma  
finalidade social, com est ratégias. Procura mos assi m,  provoca r 
a produção de texto que revelem as intenções de seu autor e 
que tenham u ma função social. 

(C09TT5 – 6) 

 

As propostas de produção de texto partem do assunto ou do  
tipo do texto principal ou ainda do estilo do autor. /.../ Como a  
finalidade é tornar o aluno um co mpetente produtor de textos, 
há chamadas que o levam a refletir sobre três pontos básicos 
em u m processo de produção textual. Esses pontos fora m 
apresentados nas subseções Você é o autor, Você e screve  
para alguém e Você escreve com um objetivo. As subseções 
Você é o autor e Você escreve com um objetivo determina m a  
tarefa a ser desenvolvida pelo aluno numa linguagem clara e  
objetiva. Já a subseção Você escreve para alguém apresenta 
um possível interlocutor para o texto do aluno, levando-o a 
perceber que o ato de escrever não está restrito à sala de aula, 
nem te m obrigatoriamente o professor co mo seu único 
interlocutor. 

(C10LCI8 - 9) 
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Ao compararmos esses trechos com o manual do aluno, constatamos que as 

autoras da coleção C09TT5 e C10LCI8 exploram as propostas no manual do aluno 

prevendo, de fato, um interlocutor virtual ou circunstancial de acordo com o texto 

solicitado. Em geral, o interlocutor, é o colega de sala, o próprio professor, uma 

autoridade (Anexo I, p.122), o pai ou a mãe (Anexo II, p.102). 

A avaliação, se a tarefa foi realizada a contento, não é prevista na coleção 

C09TT5. Ao orientar que “o aluno tenha que elaborar um texto cuja consecução se 

dá pela atuação conjunta de interlocutores, situacional, cognitiva e socialmente 

relacionados, e, que, assim, constroem sentidos” (p.06), as autoras podem levar o 

usuário do LDP a confundir a orientação com “siga o modelo”, porque os textos 

expostos, da mesma natureza que o solicitado, podem influenciar mais 

significativamente do que a atuação conjunta dos interlocutores com a situação, 

deixando implícita a expectativa das autoras. 

A coleção C10LCI8 especifica uma seção denominada de “Refletindo sobre a 

produção” (Anexo I, p. 102) em que se avaliam os aspectos lingüístico-textuais, 

como organização dos parágrafos, coerência entre título e tema, problemas de 

ortografia, etc; deixando vagos, os aspectos sócio-pragmáticos, próprios da 

abordagem sócio-interacionista, como a intenção do produtor, a adequação do texto 

ao destinatário, a situação de produção, etc. 

As propostas desses manuais ressaltam a necessidade de o aluno ser o 

leitor/revisor de seu próprio texto ou do texto do colega de sala, desviando a atenção 

de se escrever, exclusivamente, para o professor. Entretanto, como os manuais não 

deixam claros os critérios que orientam o interlocutor para intervir no próprio texto ou 

no texto do colega, esse tipo de prática, apesar de recorrente, pode não 
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proporcionar uma reflexão satisfatória para se conscientizar das etapas de 

processamento do texto escrito. 

Segundo Reinaldo (2001), a elaboração desses critérios é confiada ao “leitor”, 

com alguns inconvenientes, visto sua limitação frente à tarefa. A prática de revisão 

pode resultar em aspectos de higienização da escrita, comprovando que as 

orientações para o ensino da produção envolvem muito mais os aspectos formais e 

semântico-conceituais. 

Os autores, que se inserem nessas abordagens, vão sugerindo atividades de 

escrita, cada vez mais criativas, supondo-as estarem relacionadas ao aspecto 

interativo da linguagem. Entretanto, eles ignoram que o critério da funcionalidade é 

determinante para que essas atividades contemplem a perspectiva teórica 

anunciada. 

Sendo assim, resta confiar ao professor uma prática metodológica que 

preencha as lacunas deixadas pelos manuais de ensino. O desafio consiste em 

fornecer suportes teóricos e práticos a esses docentes, de modo que eles possam 

reestruturar e ampliar o material de ensino, organizando de forma progressiva e 

contínua a tarefa de ensinar a escrever, transpondo o didático-escolar para o 

discursivo-funcional. 

 

3.1.2- A abordagem da teoria dos gêneros 

 

Os autores das coleções C02LN8, C04LM5 e C08ALP5 não só afirmam que 

vão considerar a interlocução como um fator decisivo para a produção de texto como 

incluem atividades que abordam gêneros e tipos variados como condição para que o 
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aluno perceba a função social da escrita. Vejamos como essa idéia é expressa nos 

fragmentos retirados dos manuais do professor: 

Forma r cidadãos capazes de produzir textos coerentes e  
eficazes é um dos principais objetivos do/a professor/a de 
língua portuguesa e é també m o funda mento das propostas 
sugeridas nesta seção. Alguns pressupostos básicos norteia m 
nosso trabalho com produção de textos: 1. ‘Não se escreve a  
partir do nada’; 2. ‘É importante ser poliglota na própria língua’; 
3. ‘Não existem textos neutros’; 4. ‘O ponto de partida é o 
repertório l ingüístico do aluno’; 5. ‘Escrever be m i mplica ler e  
reescrever’./.../ 
To mando co mo base esses pressupostos, a coleção apresenta 
uma série de atividades que, espera-se contribuam para que o 
aluno possa perceber a função social da escrita, tornando-se 
capaz de se valer dela sempre que for necessário. Para tanto, 
sugerimos que, ao longo das quatro séries, o aluno escreva os 
mais variados tipos de texto, como bilhete, carta, poema,  
narrativa, descrição, dissertação, resenha crítica, notícia de 
jornal, reportagem, entrevista, editorial, ofício, requerimento etc. 

(C02LN8 - 10) 

 

A atividade de produção de texto deve considerar não só a 
diversidade de códigos e de gêneros textuais, mas ta mbé m a  
situação de interlocução. Escrever para quem? Escrever po r 
quê? São questões fundamentais para que o aluno encontre 
sentido na atividade de produzir textos. /.../. 
FORMALIDADE 
A informalidade da motivação não exclui a formalidade da 
produção. Formalidade aqui significa atenção a determinadas 
exigências de adequação dos textos produzidos a gêneros 
específicos. Assim, por exe mplo, o aluno sente-se à vontade 
para anotar argumentos, rascunhar idéias, discutir 
encaminha mentos, mas p recisa aprender a escreve r 
argu mentando. Precisa aprender a organizar seu texto de 
modo que outros leitores o entendam. Precisa saber que não é  
gratuita ou casual a diferença entre um bilhete e u m 
requerimento, entre u ma descrição e u ma narração, entre u m 
conto e uma poesia. Há coerções das situações de produção 
dos textos, que caracterizam os gêneros desses textos. 

(C04LM5 - 13) 

 

O aluno precisa conhecer e aprender a escrever todos os 
gêneros que estão presentes na sociedade letrada em que  
vive. As práticas de linguagem são aquisições acumuladas 
pelos grupos sociais na história da humanidade. Através de 
mediações co municativas, os significados sociais da escrita 
são reconstruídos. Um trabalho de linguagem deve levar e m 
consideração que comunicar oral mente ou por escrito pode e  
deve ser ensinado sistematica mente, isto é, pode-se fazer uma  
seqüência de atividades com o objetivo de ensinar u ma prática  
de linguagem. Essas atividades oferecem oportunidade para 
que o aluno vá aos poucos se apropriando das características 



 77 

do texto, aproximando-se do uso adequado e m situações reais 
de produção. 
Considerando o aluno como u m usuário da escrita, o objetivo 
principal da produção de textos, na escola, é trabalhar a 
elaboração da mensage m co mo  instru mento de co municação, 
em atividades que tornam possível a construção do raciocínio 
lógico. Por isso, deve abranger toda a tipologia textual e todos 
os gêneros do discurso. Não basta trabalhar a variedade de 
textos dentro de um me smo tipo ou de um me smo gênero. 

(C08ALP5-14) 

 

Ao confrontarmos essas coleções com os manuais do aluno, verificamos 

alguns aspectos a serem tratados separadamente em cada coleção. 

A coleção C02LN8 (cf. Anexo III, pp. 108, 109, 122, 123) solicita uma 

produção que, em geral, está relacionada à temática do texto principal da unidade. A 

nomenclatura mais comum é de textos narrativos ou dissertativos, embora os 

autores também utilizem termos como texto de opinião, editorial (Anexo III, p. 256, 

257) e outros, sem pretensão de explicitar a distinção entre eles. 

Aliás, já no manual do professor, os autores citam os textos a serem 

explorados com essa diversidade terminológica, possivelmente porque não vão 

abordar a diferença entre eles ou porque não consideram relevantes tratá-la. Dada 

essa diversidade de tratamento e o fato de nem sempre o interlocutor ser presumido, 

a relação entre os textos solicitados e a função social da escrita fica à mercê do 

professor ou do aluno, o que pode dificultar a intenção dos autores. 

Semelhantemente a esse procedimento, as autoras da coleção C04LM5 

(Anexo IV, p.16, 36, 134) anunciam que tratarão da interlocução, mas o fato não 

ocorre. As indagações “Escrever para quem?” e “Escrever por quê?” ficam a critério 

do professor ou do aluno para dar uma finalidade e sentido à produção solicitada. A 

confusão terminológica entre tipo e gênero também pode ser confirmada nas 

propostas (Anexo IV, p.16, 36, 134) “escreva um pequeno texto, em prosa ou em 



 78 

versos”, “se preferir, faça um desenho com diálogos” (p.16) e “faça uma narração” 

(134). 

A coleção C08ALP5 (Anexo V), por sua vez, apresenta na unidade “O tempo 

através do tempo” uma variedade grande de textos a serem produzidos, que, 

segundo os autores, 

deve abranger toda a tipologia textual e todos os gêneros do 
discurso. Não basta trabalhar a variedade de textos dentro de 
um me smo tipo ou de um mesmo gênero. O aluno precisa 
conhecer e aprender a escrever todos os gêneros que estão 
presentes na sociedade letrada em que vive. (p.14) 

 

As orientações para a construção dos textos são genéricas, pressupondo um 

conhecimento prévio do aluno para a produção de um texto informativo (Anexo V, 

p.55), de uma página de diário (Anexo V, p.62), de uma ficha de cadastro (Anexo V, 

p. 59), de um boletim meteorológico (Anexo V, p.69) ou específicas, fornecendo 

instruções para a construção de uma carta (Anexo V, p.64). 

A realização das propostas pode não ser tão produtiva quanto desejam os 

autores ao exporem os produtores a uma quantidade razoável de textos. A coleção 

C08ALP5 solicita numa única unidade 10 propostas, um texto informativo, uma 

mensagem, uma ficha de cadastro, uma página de diário, uma carta, um boletim, um 

texto narrativo ou descritivo, uma narração, uma narração fotográfica e um diálogo, 

(Anexo V, p.55, 58, 59, 62, 64, 69, 75, 77, 79 e 80). A variedade textual reforça a 

intenção dos autores em abranger toda a tipologia textual e todos os gêneros do 

discurso. Os autores não informam se alguma proposta terá destaque na unidade, o 

que nos faz pensar que todas deverão ter o mesmo tratamento. 

Ora, tal atitude sugere que a aquisição dessa habilidade é conseqüência de 

uma prática insistente de escrita. O ato de escrever é motivado pela associação 

possível entre os textos a serem lidos e os textos propostos, resumindo-se à 
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reprodução de estruturas prototípicas conhecidas (Anexo V, p.75, 79, 80) ou a uma 

imposição comunicativa artificial (Anexo V, p. 58, 62, 69). 

Em síntese, podemos afirmar que os autores cumprem o que sugerem, 

parcialmente, dada a variedade de gêneros e de tipos que abordam. Contudo, eles 

não distinguem os gêneros ou os tipos solicitados no dado contexto de produção e, 

ainda, diante da abordagem estrutural dos textos que solicitam, não estabelecem a 

diferença para a realização de uma narração qualquer (Anexo V, p.77) de uma 

narração fotográfica (Anexo V, p.79). 

A não-explicitação dos autores em relação ao porquê e para quem se escreve 

influencia na apropriação das características do texto, por parte do produtor, que 

pode não associá-lo a situações reais de produção, e a generalização de que o 

aluno “precisa conhecer e aprender a escrever todos os gêneros que estão 

presentes na sociedade letrada em que vive” desconsidera a existência de textos 

que não precisam, necessariamente, ser ensinados a produzir, mas apenas a 

interpretar, como é o caso das leis, das bulas de remédio, dos textos instrucionais, 

etc. 

 

3.1.3 – A adoção de categorias próprias 

 

A coleção C06AP parece oferecer um tratamento diferenciado em relação à 

produção de textos, quando sugere uma classificação dos textos em textos literários, 

textos da mídia e outros textos, diferenciados para cada série, (Anexo VI, p.5 -5a, 6a , 

7a e 8a ). A necessidade de apresentar essa diversidade justifica-se pelos suportes 

de veiculação dos textos, muito mais diversificados hoje do que em décadas 

anteriores, conforme é anunciado no texto destinado ao professor: 
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Nos dias atuais, os níveis de leitura e de escrita exigidos são 
diferentes dos das décadas anteriores. Com o desenvolvimento  
da mídia imp ressa e eletrônica, as informações circula m e m 
vários meios (jornal, revista, rádio, televisão, cinema, Internet),  
co m objetivos variados de uma forma muito rápida. Por esse 
motivo, a produção de textos deve ser pensada de maneira  
mais abrangente. 
Para entender essa necessidade, foram util izados diversos 
tipos de texto na Coleção Ateliê da Palavra. A seguir, 
apresentamos a lista dos textos uti lizados na 7a série. Co m 
essa representatividade, acreditamos estar contribuindo para 
que o aluno conheça e reconheça textos variados, podendo, 
inclusive, produzir grande parte deles. (segue para cada série 
uma  distribuição de textos agrupados como  textos literários, 
textos da mídia e outros textos – grifo nosso). 

(C06AP7 - 5) 

 

A obra é dividida em várias seções, que relacionam o tema trabalhado na 

unidade com os tópicos de redação, dispostos na última seção, “Vamos nessa!”. 

Para justificar a atividade de escrita, vejamos o texto que introduz o manual do 

aluno: 

Nos últimos anos de escola, você se acostumou a escreve r 
redações sobre os mais variados te mas. Algu ma vez,  poré m,  
você se perguntou por que produz redações? Uma das 
respostas mais adequadas a essa pergunta é o fato de a 
palavra escrita ser u ma forma prática e eficaz de expressar-se .  
Além disso, o ato de escrever pode vir a tornar-se u m prazer,  
tal qual o hábito de leitura. 
A coleção AP traz textos e exercícios variados que, 
gradativamente, irão fornecer a você os recursos utilizados no 
mundo da escrita. As leituras, as atividades e os te mas de  
redação aqui propostos pretendem criar ou resgatar o gosto  
pela produção de texto. 
Acima de tudo, porém, é p reciso que você assuma a posição  
de escritor, desenvolvendo suas próprias idéias, ousando criar 
os mais diversos tipos de texto e, é claro, valorizando seu estilo 
próprio de escrever. 

(C06AP) 

Nessa introdução, a autora enfatiza que a obra está centrada em atividades 

que levem o aluno a se tornar um bom produtor de textos. As atividades de leitura e 

os exercícios estruturais, desenvolvidos em várias seções, funcionam como artifícios 

que contribuirão para melhorar a condição de escritores.  
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O manual do aluno é introduzido com as palavras “Nos últimos anos de 

escola, você se acostumou a escrever redações sobre os mais variados temas. 

Alguma vez, porém, você se perguntou por que produz redações?” Essa indagação, 

comum a todos os livros que compõem a coleção, não é respondida pela autora e os 

textos não são abordados segundo as categorias distribuídas, no manual do 

professor, mas de acordo com as seqüências narração, dissertação, diálogo, 

dissertação, etc, próprias de cada texto a ser solicitado na unidade (Anexo VI, p. 53, 

54, 68 e 126). 

Para convencer os alunos sobre a necessidade de escrita, as respostas 

oferecidas pela autora parecem superficiais e genéricas, pois a afirmação de que “a 

palavra escrita é uma forma prática e eficaz de expressar-se” é um argumento que 

não chega a ser uma inverdade; mas escrever, em comparação com outras 

atividades, não é prático, principalmente, para quem não tem o hábito de fazê-lo. A 

eficiência, por sua vez, depende do que se quer comunicar, para quem e por quê; 

pois como a própria autora relata, há outros canais de expressão, que concorrem em 

nossa cultura, em termos de velocidade de processamento da informação, como os 

telefonemas e a internet. 

O outro argumento de que “o ato de escrever pode vir a tornar-se um prazer, 

tal qual o hábito de leitura”, pressupõe que os usuários da coleção já estejam 

convencidos dos benefícios da leitura e dela tiram proveito, não só para adquirir 

conhecimentos, necessários ao leitor-cidadão, como para brincar, jogar com as 

palavras, característica que o leitor proficiente muito mais do que o iniciante tem 

condições de reconhecer. 

Nesse caso, por serem alunos do ensino fundamental, sem uma realidade 

concreta como os exames vestibulares, aprender a escrever deve estar 
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condicionado não só a uma necessidade geral, mas a uma realidade específica para 

cada série em questão. A autora permite que essa realidade seja acessível ao 

professor, que tem a classificação dos textos pertinentes a cada série. O manual do 

aluno não apresenta nenhuma informação esclarecendo a presença de 

determinados textos, cabendo ao professor direcionar a produção de textos por 

conta do critério organizado pela autora do LDP. 

A proposta desenvolvida pela autora oferece condições de o professor refletir 

sobre os textos que devem ser priorizados nas séries, e será melhor aproveitada se 

o professor, de posse das categorias propostas pela autora, planejar uma 

metodologia de ensino da produção, de acordo com o interesse e a motivação dos 

alunos de cada série. 

 

3.1.4 – A abordagem das seqüências estruturais 

 

Os autores das coleções C01PLP6, C03PP6, C05LI6 e C07PA8 sugerem que 

a produção textual seja a culminância de um conjunto de atividades desenvolvidas 

previamente, como a discussão da temática abordada na seção de leitura, a 

orientação estrutural das partes constitutivas do texto a ser produzido e a inter-

relação entre os textos lidos na unidade e os textos propostos. Vejamos os 

encaminhamentos sugeridos nos manuais: 

 

As propostas de redação são sempre decorrentes de  
discussões, conversas ou reflexões. Formal mente, é dada a  
orientação quanto à estrutura do texto a ser redigido. O aluno 
terá, a cada unidade, várias opções de propostas, para 
escolher aquela que mais lhe agrada. 

(C01PLP6-5) 

 



 83 

A intenção é oferecer ao aluno alguns subsídios teóricos que o 
orientem para a macroestrutura do texto. O ideal seria o 
professor util izar essas seções como uma espécie de 
ama rração dos conhecimentos teóricos que são trabalhados de 
forma esparsa nas outras seções do livro, principalmente e m ‘O 
escritor é você’. Esta seção aparece propositadamente e m 
mo mentos e m que funciona como u ma ponte entre os textos 
estudados e os textos produzidos, para que o aluno perceba as 
relações entre eles. 

(C03PP6 - 21) 

O aluno precisa tomar conhecimento dos diversos tipos de 
linguagem existentes, com suas características e 
especificidades, para se tornar capaz de optar por um deles. 
Co mo essa opção passa pela escolha estrutural, ele deve 
perceber que, em co municação, existem textos específicos 
para cada situação. 
A seção ‘Produzindo’ foi projetada para levar o aluno-autor a  
pôr e m p rática o que foi analisado nos textos, empregando a  
linguagem e a estrutura adequadas. 

(C05LI6 - 3) 

 

Nesta coleção, todo o trabalho de leitura fundamenta a  
produção de textos do aluno. Apoiado nos textos lidos e nas 
discussões, o aluno forma u m repertório que o estimula no 
mo mento de criar. Além disso, essa produção de textos é 
instrumentalizada por algumas orientações teóricas sobre as 
diferentes estruturas de texto e os respectivos recursos. 

(C07PA8 - 2) 

 

Os autores da coleção C01PLP6-5 preocupam-se em solicitar uma produção 

com a temática semelhante ao texto lido na unidade 12 e as propostas são 

sugeridas a partir da orientação estrutural dada, como a reportagem (Anexo VII, p. 

141). 

Entretanto, na unidade 16 (Anexo VII, 196), alguns textos solicitados como, de 

opinião, narrativo e um poema não são orientados quanto à forma, conforme os 

autores prometem. Verificamos que os esclarecimentos para a realização desses 

gêneros, por razões didáticas, não podem ser dispostos na mesma unidade e voltam 

a ser detalhados em outros momentos da coleção, embora não sejam feitas as 

correlações explicitamente. Esse fato limita a liberdade de escolha sugerida pelos 
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autores no tocante à realização das propostas. Por deixar essa escolha a critério do 

aluno, os autores consideram que o conhecimento prévio adquirido por eles é 

suficiente para que ela seja realizada. 

Os autores da coleção C03PP6 procuram fornecer subsídios teóricos que 

orientam para o aspecto macro-estrutural dos textos solicitados. Podemos confirmar 

essa afirmação com as orientações para a construção de uma entrevista (Anexo VIII,  

p. 100) e de uma crônica (Anexo VIII, p. 120), localizada na seção “O escritor é 

você”. 

Nessa coleção, o aluno é monitorado com o auxílio de algumas sugestões 

que servem também para avaliar a adequação da proposta ao que foi solicitado. A 

avaliação é condicionada, algumas vezes, por critérios formais e funcionais. Os 

critérios formais abrangem o emprego dos tempos verbais, a utilização da 

linguagem, a articulação entre os parágrafos, a originalidade e a criatividade do 

produtor, ligados aos aspectos da coesão e da coerência textual (Anexo VIII, p.238). 

Os critérios funcionais propõem a definição do público-alvo, dos objetivos com o 

texto solicitado, o tratamento específico com o destinatário do texto, etc. (Anexo VIII,  

p. 100). 

Os autores não destacam um critério em detrimento de outro como se eles 

fossem uma necessidade natural para considerar um texto bem construído. A 

avaliação centrada em critérios formais, contudo, é a prática que tem sido 

tradicionalmente mais contemplada, uma vez que as instruções mais recorrentes 

para construir um texto limitam-se a aspectos que constituem a textualidade, como a 

coesão, coerência e informatividade. 

Os critérios funcionais figuram como uma novidade para os professores que 

desejarem utilizá-los em sala com seus alunos e não como uma condição que vai 
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determinar a adequação e uso de determinadas produções. Em todo caso, a 

avaliação, além dos critérios formais, é uma preocupação não registrada no manual 

do professor, mas que pode ser aproveitada como um recurso para o aluno revisar o 

seu texto numa outra perspectiva, que começa a ser despertada. 

As autoras da coleção C05LI6 afirmam a necessidade de inter-relacionar a 

leitura de textos na unidade com a proposta de redação. Assim, no manual do 

professor, comparem-se os objetivos expressos nas seções “Lendo - Ampliando” e 

“Produzindo”, referente ao módulo 3: 

 

introduzir os termos lendas e mitos; discutir com os alunos a  
diferença entre as lendas e as explicações científicas e lembra r 
que, pelo estudo das lendas e mitos, podemos identificar 
elementos da construção da História de um povo. (Anexo IX, p .  
8). 

 

Neste módulo, o aluno será levado a analisar a estrutura  
esquemática dos textos (ele mentos da narrativa) anteriormente  
lidos e analisados, capacitando-se para criar textos 
se melhantes. (Anexo IX, p. 9). 

 

Inicialmente as autoras da coleção C05LI6 organizam uma seleção de seis 

textos (Anexo IX, p.49-58), sendo quatro lendas e dois textos informativos. As lendas 

“A tapeçaria de Aracne” (Anexo IX, p. 49-50), “A lenda da noite” (Anexo IX p. 52-53) 

e “A lenda da chuva” (Anexo IX, p. 57-58) servem ao objetivo central do módulo, que 

é o de apresentar os elementos (personagem, foco narrativo, ambiente e tempo) que 

compõem uma lenda. 

“A lenda da gralha azul” (Anexo IX, p. 64-65) e os textos informativos “Chuva” 

e “Quando a água insiste em não cair” (Anexo IX, p. 55 e 61) atendem a outros 

propósitos: “A lenda da gralha azul” aparece como uma alternativa para ampliar os 

conhecimentos do aluno, e os textos informativos, com uma estrutura esquemática 

diferente, servem de comparação entre texto científico/informativo e texto literário. A 
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inter-relação entre os tipos de textos é feita de forma implícita, no momento da 

produção de uma lenda (Anexo IX, p. 58). 

Pela orientação dedicada à seção, a autora afirma que ela “foi projetada para 

levar o aluno-autor a pôr em prática o que foi analisado nos textos, empregando a 

linguagem e a estrutura adequadas”. Supõe-se, portanto, que haja uma 

transferência de conhecimentos, ou seja, ao dedicar-se à explicitação do que seja 

uma lenda, de como ela se constitui e de como estão dispostas as seqüências no 

âmbito da coesão textual, as autoras favorecem a absorção da técnica de escrever 

uma lenda. 

Em suma, privilegia-se o aspecto lingüístico-textual em detrimento do aspecto 

sócio-pragmático, a partir do momento em que o aluno é solicitado a construir uma 

lenda, mas não a refletir sobre a função, o efeito e o estilo que a leitura e a escrita 

desse gênero assume no contexto em que ele aparece. 

No objetivo da unidade, os autores destacam que “pelo estudo das lendas e 

mitos, podemos identificar elementos da construção da História de um povo”.  

Contudo, um trabalho em que se prioriza a identificação de seqüências narrativas 

não é condição suficiente para se atingir o objetivo pretendido. 

Já o objetivo da proposta de produção é recuperado claramente quando 

destacamos os termos “análise da estrutura esquemática” e verificamos uma 

atividade semelhante na retomada das lendas. A proposta solicita “crie uma lenda 

para explicar uma das opções” e daí, subentende-se que cabe ao produtor construir 

um texto a imagem e semelhança dos textos comentados. 

A atividade fica menos processual e mais automática porque atingir os 

objetivos de produção é reduzir o texto a informações tecnicamente construídas e 

bem articuladas formalmente. De fato, trata-se de um equívoco bastante comum nas 
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propostas de produção definir a operação de uma determinada seqüência, 

destituindo-a de sua relação múltipla com os gêneros. Lendas, romances, fábulas, 

contos, novelas podem ter como seqüência prototípica “a narrativa”, mas esta 

seqüência não é a manifestação única dos gêneros próprios do domínio ficcional. 

Bronckart (1999) avalia que é útil e relevante operar com as seqüências, 

entretanto, há que se considerar a motivação do produtor em relação à 

representação que ele tem do destinatário do texto e o que ele deseja com sua 

produção. A decisão estratégica, em casos como no exemplo citado, fica 

comprometida porque a motivação básica para a produção da lenda não está clara, 

como também o destinatário e as condições de produção; enfim, estabelecer uma 

relação adequada com os outros textos sem uma aproximação prática e histórica do 

objeto a ser criado comprometem a motivação e o interesse do produtor, interferindo 

na qualidade do texto. 

A coleção C07PA8 sugere, como a anterior, que a leitura dos textos serve de 

condição para a produção de textos do aluno. Ao tomarmos a unidade 9 (Anexo X,  

p. 168 - 169, 171- 173), verificamos que a culminância ocorre com a produção de 

texto (Anexo X, p. 178) em que é solicitado ao produtor um final de história, em 

forma de texto teatral, ou um poema. 

A seção “O texto e suas relações” (Anexo X, p. 175-176) busca pontos em 

comum nos dois textos da unidade no tocante ao gênero, texto teatral e poema (os 

aspectos estruturais como ritmo, rimas e linguagem figurada) e ao tema (fuga da 

realidade). Essa seção tem a pretensão de fornecer, como afirma a autora, “algumas 

orientações teóricas sobre as diferentes estruturas de texto e os respectivos 

recursos” (p.02). 
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Ora, se acreditarmos que o produtor tem condições de produzir um texto 

semelhante ao que foi exposto apenas com as orientações teóricas que o 

antecedem, estamos concebendo a escrita como o domínio de técnicas que estão 

dispostas numa determinada seção e serão aplicadas numa outra. Se esse domínio 

não acontece parece ser da responsabilidade do aluno, que não compreendeu as 

partes constitutivas do respectivo texto ou não praticou suficientemente, uma vez 

que as atividades se repetem em outras unidades. 

O ato de escrever está relacionado ao domínio de técnicas e à repetição dos 

tipos solicitados. A autora não faz relação entre os textos produzidos e a avaliação 

que os professores devem realizar, o que contribui para a suposição de que os 

textos devem ser tratados como produtos fechados e não como etapas processuais 

que são construídas gradativamente com o amadurecimento do próprio escritor e 

com a participação dos colegas de sala e do professor. 

 

3.1.5 - Visão crítica das abordagens 

 

As coleções foram agrupadas a partir da promessa dos autores de cada 

coleção com relação às atividades de produção de textos. Os quatro grupos 

formados tinham em comum favorecer discussões e reflexões dos textos lidos como 

condição para a escrita de bons textos, explicitar a preocupação dos autores com a 

diversidade textual, presentes na seção de produção e na seção de leitura e 

resgatar a função social que a escrita deve desempenhar na vida do aluno. 

A organização dos textos com base na unidade temática verificou-se bastante 

produtiva, atual e de variadas fontes, escritas e virtuais, o que demonstra um 

interesse em adaptar assuntos que sejam do interesse da clientela-alvo. Fragmentos 
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de jornais, propagandas, imagens ou referências a filmes, peças de teatro, telas de 

pintores famosos, HQs e tiras publicadas em periódicos são alternativas que os 

autores disponibilizam nos manuais (Anexos I - X) para explorar a variedade de 

textos que circulam socialmente. 

Nossa intenção não é analisar a variedade de propostas nas coleções 

individualmente, o que forneceria um estudo da qualidade de cada manual. 

Entretanto, os percentuais das propostas (expostos na Tabela 01 “Quantidade de 

propostas nas coleções”, Introdução) permitem uma correlação com o agrupamento 

realizado em torno das quatro abordagens destacadas. 

A abordagem sócio-interacionista compreende 11,98% das propostas 

(C09TT e C10LCI), a abordagem da teoria dos gêneros representa 24,49% 

(C02LN, C04LM e C08ALP), a abordagem que adota uma categoria própria 

representa 8,53% (C06AP) e a abordagem das seqüências estruturais totaliza 

54,99% das propostas (C01PLP, C03PP, C05LI e C07PA). Esses dados indicam que 

as duas abordagens iniciais ainda são minoria em comparação à abordagem das 

seqüências estruturais, que respondem pela tradição das propostas. 

A inovação começa a ser introduzida lentamente nos manuais, embora as 

concepções subjacentes às propostas não deixem transparecer um planejamento 

das etapas processuais da escrita que sugiram uma reflexão considerando uma 

teoria dos gêneros. A culminância da atividade de escrita ainda parece ser o domínio 

de características da textualidade, conferidas ao texto. 

De acordo com Bronckart (1999), contudo, ao compreender a produção de 

textos como uma ação de linguagem, é preciso que o agente produtor execute uma 

série de decisões que estão envolvidas na escolha dos gêneros, na constituição dos 



 90 

mundos discursivos, na organização seqüencial ou linear do conteúdo temático, na 

seleção de mecanismos de textualização e de mecanismos enunciativos. 

A confusão entre tipo e gênero precisa ser contornada para que o tratamento 

dado à produção não se restrinja à perspectiva estrutural das seqüências 

tipológicas. A abordagem dos textos, na perspectiva de uma teoria dos gêneros 

deve ser recuperada. Para isso, as estratégias de ensino/aprendizagem devem 

contemplar situações reais de produção que partam não só do professor, mas 

também do aluno/aprendiz, dinamicamente construída em sala. 

Essa atitude pode reverter o fato de os manuais não considerarem, na 

variedade de textos que apresentam, nem as diferentes situações de produção nem 

a heterogeneidade da clientela. Por isso, os autores não diferenciam, entre os textos 

ilustrados, aqueles que são próprios para determinadas habilidades como ler e 

escutar e outros que são próprios para outras habilidades como escrever e falar. 

Os PCN (1998: 53-54) anunciam essa perspectiva, quando propõem uma 

variedade de gêneros próprios para a prática de escuta e leitura de textos e outra 

para a prática de produção de textos orais e escritos e sugerem uma tabela que 

organiza os gêneros privilegiados para o trabalho com as duas modalidades, 

dividindo os textos em quatro grupos: textos literários, de imprensa, de divulgação 

científica e de publicidade. 

O mérito de uma classificação não é o de impor um modelo a ser seguido, 

mas o de definir, para quem a utiliza os critérios de organização de uma metodologia 

de ensino. Estes critérios devem envolver não só uma concepção de escrita, 

considerando as etapas de processamento do texto escrito, desde a delimitação dos 

objetivos, a adequação dos termos lexicais a serem utilizados, como também uma 

teoria de gêneros, considerando a situação de produção, o interlocutor, etc. Dessa 



 91 

forma, o ato de escrever deve ser compreendido não só como uma necessidade do 

mundo letrado, mas como um bem a ser adquirido e negociado nas relações 

interpessoais. 

De um modo geral, os autores melhoraram a qualidade dos manuais no 

tratamento dado à produção escrita. Esse esforço tem se concretizado mais pela 

contextualização das propostas em relação à temática e em relação à quantidade de 

propostas apresentada do que pela “natureza das propostas”. 

Não há, ainda, uma preocupação em tratar a variedade e complexidade dos 

gêneros, representativos de uma sociedade letrada, como uma tarefa da escola. 

Acreditamos que a inclusão de uma teoria dos gêneros, relacionada à prática de 

escrita, contribui de forma mais concreta para que o professor possa conduzir o 

aluno no processo de construção de saberes. O papel de reflexão e de ação dos 

indivíduos é representado por um exercício de linguagem, consciente e canalizado, 

mediado pelas circunstâncias, situações, interlocutores, objetivos e estilo do 

produtor. 

As limitações dos manuais só comprovam a necessidade de o professor 

investir em sua formação, procurando compreender a dimensão da abordagem 

discursivo-pragmática do objeto de ensino “texto”, sem desconsiderar, a lingüístico-

textual, pois não se trata de substituir uma em detrimento da outra, mas de perceber 

as diferentes perspectivas de ensino vinculadas a cada abordagem de ensino. 

Essa é a única realidade que pode transformar qualquer proposta de 

produção, oral ou escrita, oferecida ou não pelos manuais, em legítimas práticas de 

comunicação que atendam às demandas da sociedade. A sala de aula funciona 

como um espaço propício para o aluno exercitar sua capacidade de compreender e 

gerar uma variedade de textos que lhe servem. 
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Uma atuação de ensino diferente está submissa a decisões políticas e 

pedagógicas, difíceis de serem executadas, em função do descaso educacional que 

culminou na atual crise do ensino brasileiro. Os resultados de uma nova atuação são 

lentos e demandam tempo para serem avaliados. 

Observamos que esses dois pontos submetidos à análise comprovam a 

insistência dos autores dos manuais em abordar paralelamente à tipologia clássica 

prototípica (narração/descrição/dissertação) a orientação voltada para o gênero do 

texto. A ambivalência teórica que sustenta as propostas de práticas de escrita é o 

que Reinaldo (2001:96) denomina de “duplo encaminhamento metodológico”, que 

não distingue entre a operacionalização com as seqüências textuais e a 

operacionalização com o gênero de texto. 

As seqüências textuais consistem num trabalho com os componentes 

estruturais dos gêneros, que são formalmente e funcionalmente de natureza mais 

ampla, podendo um mesmo gênero possuir diversos tipos de seqüências textuais. 

Teóricos como Dolz e Schneuwly (1999) e Bronckart (2000) apresentam propostas 

que viabilizam o ensino de gêneros numa perspectiva que redimensiona a forma 

tradicional de tratar os textos. 

Koch (2002: 55) discorre sobre o domínio ou maestria de um determinado 

gênero como o próprio domínio da situação comunicativa, isto significa que o ensino 

dos gêneros suscitaria uma forma concreta de propiciar autonomia na inter-relação 

de educadores/educandos quanto ao desenvolvimento de uma didática específica 

para uma prática de linguagem eficaz. Assim, toda ação que envolve o gênero 

textual como objeto de ensino, envolve também uma decisão, uma escolha com 

objetivos precisos de aprendizagem. 
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3.2 - AS PROPOSTAS E OS DOMÍNIOS DISCURSIVOS 

 

A categorização das propostas foi possível através de uma triagem da 

variedade das propostas de produção escrita sugeridas nos livros e de sua 

distribuição levando em conta o Quadro 04: “Sistematização geral dos gêneros 

textuais” apresentado em Marcuschi (2000). Dos domínios discursivos apresentados 

no Quadro 03, enquadramos as propostas analisadas em nove deles, a saber: 

“Ficcional”, “Jornalístico”, “Publicitário”, “Interpessoal”, “Científico”, “Instrucional”, 

“Lazer”, “Jurídico” e “Religioso”, o que permitiu a organização de duas tabelas para a 

análise quantitativa dos dados. 

A Tabela 03 “Distribuição das propostas nos domínios” organiza os números e 

percentuais considerando a quantidade de propostas registrada nas dez coleções; e 

a Tabela 04 intitulada “Distribuição dos domínios nas séries” expõe os números em 

função do aparecimento das propostas em cada um das quatro séries relacionadas 

ao ensino fundamental. As duas servem ao propósito de comparar o desempenho 

dos manuais em relação à produção de textos. Vejamos as tabelas 03 e 04: 

 

Domínios Col. 01 Col. 02 Col. 03 Col. 04 Col. 05 Col. 06 Col. 07 Col. 08 Col. 09 Col. 10 TOT AL % 

Ficcional 81 54 190 59 61 60 51 51 28 28 663 57,16 

Jornalístico 74 19 44 19 33 26 12 17 20 15 279 24,05 

Publicitári o 1 2 16 3 7 3 0 17 21 3 73 6,29 

Interpessoal 11 7 15 6 3 2 2 6 6 2 60 5,17 

Científico 4 1 18 1 3 6 0 4 1 2 40 3,45 

Instr ucional 0 0 3 0 5 0 0 12 4 1 25 2,16 

Lazer 0 0 2 2 1 2 0 1 3 0 11 0,95 

Jurídico 0 0 1 0 0 0 0 3 3 0 7 0,60 

Religioso 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0,17 

TOTAL 171 83 289 90 113 99 65 111 88 51 1.160 100,00 
Ta bela 03: “Dist ribuição das proposta s no s domínios”. 
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A Tabela 03 “Distribuição das propostas nos domínios” ilustra a quantidade de 

propostas de textos escritos solicitada nos manuais. É possível identificarmos as 

coleções que mais investem em quantidade de propostas, anteriormente 

apresentadas de forma resumida, em números absolutos e percentuais, na Tabela 

01 “Quantidade de propostas nas coleções” (capítulo 01 “Introdução”). 

Os percentuais expostos na Tabela 03 revelam a predominância dos 

domínios nas coleções e serão determinantes para encaminhar a análise. A partir 

desta Tabela, os domínios discursivos puderam ser agrupados em três blocos. 

Vejamos: 

O bloco I contempla os domínios discursivos, Ficcional e Jornalístico, 

totalizando ambos 81,21%; o bloco II representa os domínios intermediários e 

abrange os domínios Publicitário, Interpessoal, Científico e Instrucional, somando 

juntos 17,07%. Por fim, há os domínios do bloco III, que representam apenas 1,72% 

do total de propostas e englobam os domínios Lazer, Jurídico e Religioso. 

A Tabela 04 “Distribuição dos domínios nas séries” fornece dados que 

colaboram com a análise desses blocos, permitindo uma reflexão dos parâmetros 

que organizam uma metodologia de ensino da escrita nos LDP. 

DOMÍNIOS DISCURSIVOS POR SÉRIE 
5ª SÉRIE 6ª SÉRIE 7ª SÉRIE 8ª SÉRIE DOMÍNIO 

AB SOLUTO % AB SOLUT O % AB SOLUT O % AB SOLUT O % 
TOTAL 

Ficcional 170 66,67 198 67,35 157 50,97 138 45,54 663 
Jornalístico 34 13,33 38 12,92 93 30,20 114 37,62 279 
Publicitári o 21 8,24 14 4,76 30 9,74 08 2,64 73 
Interpessoal 13 5,10 22 7,48 10 3,25 15 4,95 60 
Científico 06 2,35 05 1,70 08 2,60 21 6,93 40 
Instr ucional 05 1,96 10 3,40 06 1,95 04 1,32 25 
Lazer 03 1,18 05 1,70 02 0,65 01 0,33 11 
Jurídico 03 1,18 00 0,00 02 0,65 02 0,66 07 
Religioso 00 0,00 02 0,68 00 0,00 00 0,00 02 

TOTAL 255 100,00 294 100,00 308 100,00 303 100,00 1.160 
Ta bela 04: “Dist ribuição dos domínios nas série s”. 

A representação dos percentuais na Tabela 04 “Distribuição dos domínios nas 

séries” revela que as séries 5a e 6a destacam-se pela maior variedade de propostas 
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por domínios. Não há nos manuais nenhuma evidência que justifique a insistência 

em operar com os domínios, prioritariamente, nessas séries. Isso nos leva a refletir 

sobre a ausência de uma sistematização que envolva critérios de operacionalização 

com os gêneros em função de um planejamento pedagógico prévio por série e por 

clientela a ser atingida. 

 

3.2.1 - Os domínios Ficcional e Jornalístico (BLOCO I) 

 

O domínio Ficcional representa 57,16% do total das propostas contabilizadas 

e é maioria em todas as coleções (ver Tabela 03). Os textos enquadrados neste 

domínio são a principal estratégia dos manuais para que os alunos pratiquem a 

escrita em todo o ensino fundamental. Vejamos os exemplos 04-09: 

Exemplo 04: 

Vamos fazer também uma narração em terceira pessoa. Escolha um enredo. Seu tema será o  
encontro entre um garoto e uma garota que: 
 
- São sorteados pelo professor para fazer um trabalho em dupla. 
- Disputam numa loja o último CD de um grupo de rock. 
- São apresentados num evento público e jogam um jogo a dois. 
- Dançam juntos na festa de aniversário de um amigo comum. 
- Por acidente derrubam coca-cola um no outro, numa lanchonete. 
 
LEMBRE-SE: 
Ao redigir uma narração: 
Seu objetivo é contar uma história bem contada, envolvendo o leitor na narrativa. 
Situe os personagens no ambiente com clareza. 
De senvolva os protagonistas com cuidado: o leitor deve identificar-se com eles. 
Use adequadamente os discurso s indireto, direto e interior. 
Crie su spen se, desvendando a história aos poucos. 
Crie um título sugestivo. 

(C03PP7-162) 

Exemplo 05: 

Como se relacionam o amor e o dinheiro? Invente um texto narrativo em que as personagen s 
se vejam diante desta oposição: amor X dinheiro. 

(C01PLP6-196, Anexo7) 
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Exemplo 06: 

Escolha uma das opções a seguir e crie uma lenda para explicá-la. 
a) A flor da planta onze-horas abre sua s pétalas somente às onze horas. 
b) /.../  

(C05LI6-58, Anexo IX) 

Exemplo 07: 

Inspirando-se em um do s t rechos acima, redija uma narração. Para isso, pen se na  
caracterização dos personagens e nas sua s açõe s, procurando dar à narrativa um final 
surp reendente. Depois de finalizado o texto, atribua-lhe um título e, se quiser,  i lustre o s 
personagens envolvidos na história. 

(C06AP7-68, Anexo VI) 

Exemplo 08: 

Cada candidato vai escolher uma história tradicional (Chapeuzinho Vermelho, O gato de 
botas, A bela Adormecida, Cinderela, Os trê s porquinhos etc) e vai contá-la de novo, com 
idéias novas.  Ninguém pode se esquecer de que ela deve apresentar semelhanças com a  
história original que foi escolhida e deve, ao mesmo tempo, apresentar muitas diferenças 
dela. Ou seja, o concurso será de intertextualidade. 
Ao escrever sua hi stória, escolha bem os personagens e todos os detalhes; caracterize-o s 
adequadamente: use os substantivos, o s artigos e os adjetivos de acordo com as idéias que 
você deseja colocar no papel. 

(C09TT7-87) 

Exemplo 09: 

Em ‘Quem roubou meu futuro?’, um grupo de jovens decide deixar o país. O que teria 
acontecido depois? Dê uma continuação e um final para a história, em forma de texto teatral. 
Lembre-se de fazer a s indicações da s falas da s personagens e da s açõe s dos atore s. Tente 
dar ao texto um ritmo dinâmico. 

(C07PA8 – 178, Anexo X) 

 

“Redigir uma narração”, “contar uma história”, “criar uma lenda” e outros 

comandos são a forma mais usual de solicitar a produção de textos que se enquadra 

no domínio Ficcional, segundo verificamos nos exemplos 04-09. Todas as coleções 

investem nessa atividade e em todas as séries, com relativo empenho, conforme 

podemos comparar na Tabela 04 “Distribuição dos domínios em função da série”. 

O mundo da ficção deve ser continuamente explorado, segundo os manuais. 

O que, em parte, se justifica pela prática comum de se contar histórias para crianças, 

a partir dos primeiros momentos de interação com o mundo adulto, seja em casa 
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seja na escola. Operar com os gêneros representativos desse domínio, como a 

fábula, lenda, crônica, conto, peça teatral e outros, é oportunizar o exercício das 

capacidades de “narrar” e “relatar” que levam o produtor a dominar as seqüências 

narrativas e descritivas. 

Entretanto, ao analisarem-se as propostas, verificamos que a preocupação 

com o “foco narrativo”, “personagem”, “tema”, “intertextualidade”, etc, e com a 

manifestação das seqüências de um texto narrativo são predominantes. Deixam-se 

de lado as características e situações diferenciadas que cada gênero pode assumir. 

Por exemplo, as circunstâncias de produção de uma lenda, de uma narrativa de 

suspense ou de um texto teatral não são as mesmas, embora tenham pontos em 

comum. Os textos solicitados restringem-se, portanto, à identificação das 

características estruturais prototípicas do “tipo” textual e não dos “gêneros” 

partilhados nesse domínio específico de uma forma genérica. 

Nesse sentido, sem um propósito comunicativo específico, a tarefa de 

escrever, legada à escola, ratifica a existência de um gênero típico da escola, a 

redação. Algumas coleções reagem a esse fato, solicitando produções, algumas 

vezes, sem explicitar a estrutura, supondo que o conhecimento adquirido pelo aluno 

é suficiente (Anexo II, C09TT5, Anexo V, C08ALP5, Anexo VII, C01PLP6) ou 

insistindo em reforçar/repetir informações que contribuam para a construção de seu 

texto (Anexo III, C02LN8, Anexo I,C10LCI8, e Anexo VIII, C03PP6). 

Com essas atitudes, os manuais se isentam da responsabilidade da não-

realização da tarefa por parte do aluno, pois o que se dispõem a oferecer é 

suficiente e necessário à produção do texto na referida unidade.  

A exposição de textos com mesma temática e estilo e as recomendações 

estruturais podem contribuir e muito para o incentivo à escrita, o que os manuais têm 
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apresentado com muito zelo. Contudo, não podemos considerar apenas as 

potencialidades individuais como necessárias para a prática de escrita; outras 

habilidades ligadas às práticas sociais são igualmente determinantes para a 

motivação e o bom desempenho do produtor. 

Os manuais se inspiram numa abordagem de ensino da produção textual que 

está centrada num misto entre a perspectiva estruturalista e a perspectiva 

racionalista de conceber o texto em sua essência. Tal constatação contradiz as 

evidências que os PCN postulam quando situam a orientação para escrita pautada 

num paradigma com abrangência textual-discursiva ou sócio-comunicativa, como 

denominam Bronckart (1999), Marcuschi (2000) e outros. 

O domínio Jornalístico representa 24,05% do total das propostas 

contabilizadas e constitui o segundo domínio em que os textos mais solicitados se 

enquadram. Observemos os exemplos 10-13: 

Exemplo 10: 

Agora você é o repórter. Escolha uma pessoa ou um assunto que chame sua atenção e 
escreva uma reportagem. Aqui estão algumas suge stões: 

* O vício de fumar ou de beber 
* A poluição ambiental na nossa região 
* A mulher ocupando empregos antes masculinos 

(C01PLP6- 141, Anexo VII) 
Exemplo 11: 

Vamos elaborar uma entrevista para um jornalzinho da classe? 
Para começar, você - o entrevistador – deverá definir quem irá entrevistar. Seu trabalho 
poderá ser, como nos t rechos que lemos, real ou fictício. Escolha, no quadro ao lado, seu 
entrevistado. 

(C03PP6 – 100, Anexo VIII) 

Exemplo 12: 

Escolha um fato recente, que chamou a sua atenção, para ser o conteúdo de uma notícia. 
Elabore-a atentando para os elementos que ela deve conter. 

(C05LI7-151) 
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Exemplo 13: 

Pesquise em jornais e revista s um a ssunto que e steja sendo bastante discutido ultimamente. 
Leia tudo o que encontrar a respeito e reflita sobre o tema. A partir dele, redija uma 
dissertação completa, organizando seu texto em parágrafos. Não se e squeça de elaborar e 
seguir a idéia central. 

(C06AP7-126) 

 

A ampliação de textos desse domínio ocorreu a partir dos anos 70, no século 

XX, com a implementação de uma política pedagógica preocupada em incorporar, 

ao livro didático, inovações na sua forma e conteúdo. 

O tipo de proposta evidenciado nesse domínio revela uma variedade de 

textos de circulação social, que confirma a preocupação dos autores dos manuais 

em envolver o aluno na prática de escrita. Ao produzir uma notícia, uma entrevista, 

uma reportagem, um texto informativo ou argumentativo, o aluno está realizando 

uma atividade de linguagem cuja capacidade de argumentar, explicar, reproduzir, 

condensar é muito útil no seu cotidiano e muitas vezes decisiva para a sua auto-

afirmação. 

A recomendação que acompanha o comando como dicas ou passos, nos 

exemplos 10 (Anexo VII, p.141) e 11 (Anexo VIII, p.100) colabora para que o 

produtor se interesse pela atividade bem como a exposição de textos do mesmo 

gênero, servindo como um reforço ao que vai ser solicitado. 

Por outro lado, como escrever envolve outras habilidades que vão além da 

imitação de bons textos (Anexo III, p.257), as propostas podem não atingir o alvo 

desejado. Os textos apresentados sofrem um processo de didatização que desvirtua 

o propósito que os originou e passam a servir de modelo para os textos propostos. 

O sucesso da realização da tarefa está relacionado, prioritariamente, à 

observação das estruturas prototípicas e dos aspectos formais da modalidade 

escrita, (Anexo I, p.102, Anexo V, p.55). Segundo Barros (1999), a preocupação do 
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produtor será sempre a avaliação que o professor fará de seu conhecimento técnico 

e informativo concretizado pelas articulações entre as idéias veiculadas e a 

utilização do léxico apropriado ao tópico sugerido. 

Essa preocupação é reforçada porque, em geral, o seu interlocutor é sempre 

o colega de sala ou o professor, o que contribui para a existência de uma produção 

imposta para servir outros propósitos, diferentes daqueles que justificam a existência 

dos textos pertencentes ao domínio jornalístico e que serviram de motivação/modelo 

para os aprendizes de escrita. 

A construção de uma notícia ou reportagem envolve gêneros de outros 

domínios como o resumo e a pesquisa que são ignorados pelos autores diante da 

solicitação de textos do domínio Jornalístico. Em todo caso, tanto o domínio 

Jornalístico quanto o domínio Científico são mais expressivos nas 7as e 8as séries, ao 

verificarmos a Tabela 04. Este dado sinaliza, possivelmente, para o grau de 

complexidade que textos dessa natureza exige. 

A superexposição de textos pertencentes aos domínios Ficcional e 

Jornalístico indica uma insistência em operar exclusivamente com as seqüências 

tipológicas, como narração e exposição9. Estas promovem um gênero, a história e a 

redação, resultando num gênero de texto praticado exclusivamente na escola. 

Os textos que abrangem esse domínio são muito produtivos em nossa 

sociedade e devem mesmo ser explorados na escola. Percebemos, contudo, que a 

quantidade não vai gerar uma melhor qualidade de produção, pois escrever não se 

reduz à repetição mecânica de estruturas assimiladas ou reprodução de 

conhecimentos adquiridos. 

                                                   
9 A preferência terminológica de “exposição” ao invés de “dissertação” justifica-se porque a seqüência 
expositiva tem característica própria e a “disse rtação” em muitos manuais é uma junção “exposição” +  
“argumentação”. 



 101 

Acreditamos que a vinculação dessas propostas a uma teoria dos gêneros 

pode contribuir para situar a produção num contexto comunicativo mais real e, por 

isso mesmo, mais significativo e eficiente para formar leitores e produtores de textos 

com razoável autonomia para as diversas situações de uso da escrita. 

 

3.2.2 – Os domínios Publicitário, Interpessoal, Científico e 

Instrucional (BLOCO II) 

 

O domínio Publicitário representa 6,29% do total das propostas e ocupa o 

terceiro lugar na Tabela 03 “Distribuição das propostas nos domínios”. Vejamos esse 

domínio representado nos exemplos 14 – 16: 

 

Exemplo 14: 

Você já reparou se sua escola tem um logotipo? Em caso afirmativo, descreva-o explicando 
seu significado. 
Ca so contrário, crie um logotipo para sua escola. Associe letras e outras forma s simbólicas 
que bem resumiriam a imagem dela. 

(C09TT6 -126) 

Exemplo 15: 

Escolha uma das opções abaixo e crie um anúncio como o do Retiro da Figueira, para fazer 
sua propaganda: 
uma casa de praia localizada em frente ao mar 
um apartamento no centro de uma cidade grande 
um sítio localizado próximo de uma cidade 
um terreno, dentro de um loteamento, pronto para construir 

(C08ALP7-68) 

 

Exemplo 16: 

No anúncio impresso, a imagem é tão importante quanto as palavras. Ao criar seu anúncio 
distribua bem o texto e o desenho de seu produto. Agora, escolha um destes produto s para  
fazer seu anúncio: 
- Levíssima, uma mochila de couro. 
- Cheiroso, um tênis perfumado. 
- Nhocts, pacote de batatas fritas. 
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- Milênio, aparelho de som digital. Reúnam-se com seu s colegas para fazer uma exposição  
dos anúncios criados por você s. 

(C03PP5 - 201) 

A solicitação de textos como logotipo, anúncio e propaganda é explorado de 

forma muito discreta pelos manuais. De fato, as habilidades exigidas para a 

realização dessas propostas exigem criatividade, abstração e uma percepção da 

função da escrita que extrapola o ambiente escolar. 

Esse gênero envolve uma mistura das várias capacidades (relatar, 

argumentar, narrar, expor) com o objetivo central de manipular ou persuadir o 

interlocutor a comprar determinado produto. O profissional que lida com o texto 

publicitário precisa dominar bem a arte de vender, principalmente numa sociedade 

em que o poder de compra é um dos valores mais destacados. Ocorre que a prática 

de escrita desse texto deve ser prioridade do profissional que lida com marketing ou 

algo parecido. 

Os autores dos LDP acertam quando não priorizam a exploração desses 

textos para a prática da produção escrita. Afinal, a produção de linguagens 

simultâneas (verbais e não verbais) é uma novidade para alunos que estão no 

ensino fundamental. Essa novidade diz respeito, em essência, à utilização de uma 

linguagem que se manifesta com o intuito de manipular desejos, alienar informações 

e fornecer dados com interesses marcados, principalmente, pela ideologia 

consumista. 

De acordo com a Tabela 04, observamos que as séries 5a, 6a e 7a registram 

menos ocorrências no domínio Publicitário do que no domínio Jornalístico. Tal fato 

pode representar o descaso em tratar as especificidades próprias dos gêneros que 

os domínios abrangem. 
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Certamente, a construção desses textos implica um envolvimento com a 

tarefa que não pode ser considerado uma rotina. A construção de cartazes e da 

logomarca de algum produto não precisa ser incentivada na escola, enquanto um 

bem a ser adquirido, principalmente, se o resultado dessas produções demonstra 

sobremaneira outros saberes, como a criatividade ou habilidade para a ilustração em 

detrimento da linguagem formal que deve ser aprendida e praticada na escola. 

O domínio Interpessoal responde por um percentual de 5,17 %, dos textos 

solicitados. Esse índice é muito baixo se pensarmos na funcionalidade que uma 

carta, um telegrama assume em nossa sociedade. Vejamos a manifestação de 

algumas propostas enquadradas nesse domínio nos exemplos 17 - 20: 

Exemplo 17: 

Escreva uma carta à Ca sa da Moeda, sugerindo uma nova cédula de dinheiro atual. Explique 
por que você faria essa cédula e quais sua s ca racterísticas. Não se e squeça de de senhar 
uma para servir de modelo. 

(C08ALP5 – 64, Anexo V) 

 

Exemplo 18: 

Redigir um telegrama a um parente que mora em outra cidade avisando-o de que outro 
parente faleceu. Informe o local, o dia e a hora do enterro. 

(C02LN7 – 210) 

Exemplo 19: 

No texto 1, você leu a carta que um pai envia a sua s fi lhas que e stão pre ste s a voltar para o  
Brasil. Imagine agora que uma das fi lhas re sponde à carta, contando ao pai uma aventura 
incrível que viveu em seus últimos dias na Inglaterra. Como seria a carta? Siga os passo s que  
sugerimos e redija um texto bem interessante, caprichando na expressividade de linguagem. 

(C01PLP6-157) 

Exemplo 20: 

Escreva uma carta para o presidente da República. (o interlocutor produtor deve ser você  
mesmo, ou seja autor e voz que fala no texto devem ser as me smas). /.../ 

(C09TT8-62) 

A tarefa de escrever cartas, telegramas, bilhetes, cartão, etc envolve 

diferentes graus de formalidade/informalidade que devem ser considerados pelo 
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produtor. A consciência desse fato leva-o a refletir que as circunstâncias (objetivos, 

destinatário) para a produção podem determinar um texto mais formal e contido, 

como nos exemplos 17 e 20, um texto mais espontâneo e informal, como nos 

exemplos 18 e 19, ou, ainda, a produção de uma mensagem num cartão (Anexo II,  

p.122) muito próximos da realidade do escritor. 

A construção desses textos associada à perspectiva do contínuo fala-escrita 

poderia ser útil para estabelecer os graus diferenciados que as duas modalidades 

admitem em relação à manifestação de gêneros ou até de uma constelação deles. 

Afinal, uma carta de advertência não é escrita da mesma forma que uma carta ao 

editor de uma revista ou de uma carta aberta, mas não deixam de ter uma identidade 

comum a todas as cartas. 

Os textos pertencentes a este domínio são potencialmente comunicativos, 

porque a audiência-alvo tem uma representação social diferente da exercida pelo 

professor. O destinatário é, em geral, uma autoridade distante ou um amigo pessoal 

e íntimo, que regula a produção do escritor, possibilitando uma prática de escrita que 

resgata a interação diferentemente das circunstâncias que promovem os outros 

gêneros de textos. 

Os manuais sugerem que esta prática, mesmo restrita, deve ser realizada em 

todas as séries como os domínios que o antecedem na Tabela 03. Entretanto, ao 

compararmos o domínio Interpessoal com outros domínios na Tabela 04, os 

números revelam que sua freqüência é maior nas 6a e 8a séries, superando o 

domínio Publicitário, e nas 5a e 6a séries, superando o domínio Jornalístico. 

Contrariamente, o ranking do domínio Interpessoal sinaliza para uma modesta 

quarta posição, resultando, numa pouca exploração dessa prática de escrita. 
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Acreditamos que o exercício sistemático de escrever cartas, convites e outros 

similares é fundamental para o aluno resgatar a função social desses textos de 

forma mais autêntica e menos impositiva do que outros, devendo, pois, receber um 

tratamento mais sistemático tanto quanto os gêneros do domínio Jornalístico. 

Ao tomarmos o gênero epistolar, por exemplo, verificamos que a tradição 

ocidental registra uma variedade de práticas comunicativas para esse gênero com 

finalidades sociais específicas, objetivando recreação, alívio, consolação, 

recomendação, agradecimentos, queixumes e desculpas. 

Segundo Silva (2002), as cartas familiares (pessoais), como a concebemos 

hoje, não objetivam, por parte do destinatário, serem publicadas, reduzindo-se a 

atividade à esfera privada, atendendo a propósitos comunicativos particulares. 

Contudo, Bazerman (1988, 2000) apud Silva (2002.) afirma ter esse gênero 

influenciado fortemente na formação de outros gêneros textuais como os relatórios 

internos, a carta de crédito, os recibos etc. Nesse sentido, o ingresso do gênero 

epistolar, de forma mais sistemática na escola, amplia o propósito da sua existência 

atual, registrada ao longo da trajetória de práticas de escrita, e de seu futuro, frente 

ao surgimento dos e-mails e as novas formas de interação. 

As cartas pessoais e as da esfera pública, de acordo com Paredes Silva 

(1994), possuem uma estrutura básica simples, cumprem funções comunicativas 

diversas, como solicitação, agradecimento, informações, cobrança, intimação, 

notícias familiares, prestação de contas, entre outras. A sua forma de realização é, 

portanto, variada e depende da intenção comunicativa do emissor/remetente em 

relação ao receptor. 
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Essa intenção determina para o gênero carta, uma verdadeira constelação de 

outros gêneros que compreendem a carta de agradecimento, carta pessoal, carta 

convite, carta programa, carta à redação etc. 

O domínio Científico tem uma representação de 3,45 % no cômputo geral 

dos domínios apresentados e, apesar de reduzida em quantidade de propostas, 

pode ser encontrada em praticamente todas as coleções. Vejamos a sua 

manifestação nos exemplos 21- 24: 

Exemplo 21: 

Execute um exercício de ginástica. Meça sua temperatura e conte seus batimentos cardíaco s 
antes e depois do exercício. Faça o relatório narrando tudo o que você sentir e tentando 
detectar os efeitos da ginástica em seu corpo. (Peça a seu profe sso r de educação física para  
ler o relatório de sugestão 1 e fazer comentários sob re sua s conclusõe s). 

(C03PP8 - 96) 

Exemplo 22: 

Sua cidade já foi vítima de alguma depredação? O vandalismo – destruição de monumentos,  
prédios ou objetos – é uma prática que traz grande prejuízo a áreas públicas. O texto 
seguinte apresenta alguns dados sob re e ssa forma de violência (Texto: Vândalos dão 
prejuízos incalculáveis a SP, O Estado de S. Paulo, 17/02/97). Resuma o texto acima, 
mantendo apenas as informações mais relevantes. 

(C06AP8 - 70) 

Exemplo 23: 

Imagine que você conhece o idealizador do seqüestro. Faça um resumo seqüencial, citando 
os principais passo s para a realização do plano até o recebimento do resgate. 

(C08ALP7 - 73) 

Exemplo 24: 

A atividade proposta é que vocês façam pesquisas sobre o nível de alfabetização em sua  
cidade. /.../ Escolham pessoa s da cidade a serem entrevistadas/.../, elaborem as perguntas a  
serem feitas /.../, transcrevam as falas do s entrevistados /.. /, selecionem trechos que vocês  
considerem relevantes. Levem para que toda a turma conheça o trabalho realizado por seu  
grupo. 

(C09TT8 - 71) 

Constatamos, ao analisar os exemplos, que as propostas são muito próximas 

das atividades diárias dos alunos, não sendo necessários artifícios extras de inventar 

um contexto, personagens, local etc, próprios dos textos com predominância 

narrativa. Para fazer um relatório, uma pesquisa, um resumo, utiliza-se mais dados 
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concretos do que abstratos, uma vez que as informações estão dispostas, a priori, 

pela experiência, no exemplo 21, pela leitura e observação, como nos exemplos 22 

e 23 ou podem ser construídas pela investigação, como no exemplo 24. 

Os manuais deixam por conta do aluno ou do professor o desenvolvimento 

das etapas de documentação, de coleta de dados, que antecedem a etapa final dos 

textos do domínio Científico, embora não façam referências especiais no manual do 

professor. Essas etapas ficam omissas e não são menos importantes para a 

realização da atividade, são exatamente a condição necessária para tal. 

A produção de textos, baseada em dados concretos, não significa condição 

de facilidade para o produtor. Ao contrário, a atividade de resumir, pesquisar implica 

operações de análise e síntese muito complexas. Em operações desse tipo, o 

produtor precisa confrontar idéias, desenvolver argumentos, interpretar dados e tirar 

conclusões nem sempre óbvias e que envolvem múltiplas habilidades. 

Os autores das coleções acertam ao expor textos dessa natureza em todas 

as séries, conforme a Tabela 04 ilustra. Atividades de resumir, pesquisar etc devem 

ser incentivadas sempre e é só no confronto com textos de outros gêneros que o 

produtor vai se familiarizar com as diferentes estratégias necessárias para a sua 

produção. 

Essa familiaridade exige uma capacidade reflexiva sobre a linguagem que 

envolve um amadurecimento gradativo, mas não se justifica que uma maior 

exposição a esse gênero ocorra só na 8a série. Acreditamos que uma prática mais 

sistemática, de gêneros desse domínio, contribuirá para que os alunos exercitem a 

construção de textos necessária no universo de um usuário letrado, que devem ser 

intensas em todas as séries, não apenas no último ano do ensino fundamental. 
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O gênero resumo, por exemplo, abrange todos os textos com atividades 

redutoras, desde “listas” até “resenhas”. Para a mídia impressa, podemos reunir num 

mesmo grupo, síntese, sinopse, listas, artigo científico e outros, enquanto para o 

meio digital, temos os textos escolares, representadas pelas obras literárias ou 

verbetes enciclopédicos ou textos variados. É relevante constatar que os vários 

gêneros envolvidos na macro-estrutura de resumos possuem em comum alguns 

procedimentos e diferenciam-se em outros. O que define o limite entre um gênero e 

outro é a natureza de alguns aspectos funcionais e/ou estruturais das atividades 

implicadas nem sempre determinantes entre eles. 

Assim, uma “sinopse” pode ser muito semelhante a um resumo em uma 

determinada situação e a uma “resenha” em outra. A atividade de resumir está 

presente ao se contar uma história, relatar um fato, reproduzir algo que o outro não 

viveu, enfim, trata-se de uma atividade necessária à manutenção da informação que 

permeia os usuários pertencentes a suas respectivas comunidades lingüísticas 

dentro ou fora do contexto escolar. 

Apesar de resumir ser uma prática comunicativa corriqueira, não obteve ainda 

seu reconhecimento como uma prática escrita a ser ensinada nem mesmo em seu 

aspecto puramente estrutural. Esta afirmação é corroborada com a pouca solicitação 

dessa tarefa nos manuais pesquisados. 

Machado (2002) investiga os resumos na mídia impressa e digital à luz da 

teoria dos gêneros e ressalta as várias possibilidades de identificação desse gênero 

em diversos domínios como jornalísticos, científicos e outros, denominados como 

resenha, contracapa, etc. 

Devido à confusão terminológica corrente para esse gênero, tanto no meio 

digital quanto no impresso, a Norma NBR 6028, da Associação Brasileira de Normas 
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Técnicas, considera o resumo científico o modelo a ser seguido, ignorando que a 

audiência-alvo da produção de resumos nem sempre é, necessariamente, membros 

da comunidade acadêmica. 

Com isso, a abordagem não diferencia as especificidades do referido gênero 

que circula, por dois aspectos: primeiro, a atividade de sumarizar é condição 

fundamental para a existência de um texto-resumo resultante de outros gêneros 

tomados como condição de produção prévia (romance, artigo, contos etc); e, 

segundo, o resumo também pode ser representado como um texto autônomo, com 

conteúdo determinado, objetivo específico, restrição em relação ao enunciador e em 

relação a seu plano global (precedido ou não de bibliografia), guardando em si 

características definidoras que o legitimam como um gênero próprio. 

O esforço para explicitar as características dos gêneros funciona no intuito de 

justificar a impossibilidade de situá-los, de forma única, num extremo (fala) e noutro 

(escrita) para a realização de prática de escrita. Com isso, reiteramos a necessidade 

de trabalhar com os gêneros segundo a perspectiva do contínuo tipológico, próprio 

para caracterizar a variedade de textos que ora circulam em nossa sociedade e que 

dão sentido às nossas práticas diárias. 

É fundamental, pois, relacionar o ensino de resumos a um enfoque didático 

claro da situação concreta de comunicação. Dessa forma, o tratamento dado aos 

gêneros do domínio científico não deve restringir-se apenas à descrição dos 

procedimentos necessários a sua constituição, mas acrescentar a isso uma 

perspectiva de funcionamento, com critérios de uso e objetivos claramente definidos 

e presos a uma gradação. 
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O domínio Instrucional compreende um percentual de 2,16% das realizações 

de propostas apresentadas nas coleções. Das dez analisadas, metade solicita textos 

como os exemplos 25 – 27 ilustram: 

Exemplo 25: 

Observe o mapa da previsão do tempo na página 66. Reconstrua as idéias presente s no 
poema Duas estações em forma de boletim meteorológico. 

(C08ALP5 – 69, Anexo V) 

Exemplo 26: 

Você também pode elaborar seu texto a partir da seguinte opção: copie o título e a lista de 
materiais fornecidos abaixo e, com base nas fotos, redija as instruções para fazer um porta-
trecos. 

(C10LC5, p.44). 

Exemplo 27: 

Para realizar esta atividade, você deverá observar todo s o s hábitos alimentares em sua ca sa  
durante uma semana. /.../ Elabore um texto que seja um regulamento. Crie um título bem 
atraente para seu texto, a fim de que você possa convencer a s pe ssoa s a reformularem seu s 
hábitos. 

(C09TT7 – 97) 

Criar um boletim meteorológico, redigir instruções e elaborar regulamento são 

textos muito específicos com uma função social restrita se compararmos com textos 

de outros domínios. Os manuais exploram-no em todas as séries, com acertada 

parcimônia. Esses textos destinam-se à interpretação de dados, ordens e instruções 

de medida disciplinar, que regulam a nossa vida em sociedade. 

Os exemplos 25 - 27 revelam a artificialidade da proposta, não sendo possível 

identificar um destinatário que atenda às expectativas da produção. Essa vaguidão 

de interesses compromete a eficácia comunicativa, tornando o texto sem função 

real, mesclado a situações em que o aluno pode brincar com a linguagem. 

O exemplo 26 aparece, no livro, como conseqüência de uma atividade 

artística realizada. Esta afere as habilidades do aluno em transformar pequenas 

caixas em um prático porta-trecos, utilizando tesoura, cola, tinta, etc. Após a 

transformação, solicita-se que sejam explicitados os procedimentos realizados. Caso 
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o aluno não queira realizar a transformação, a tarefa ainda poderá ser realizada, por 

dedução, através das fotos. Essa seria a segunda opção de que trata a proposta. 

O bloco II reúne os domínios que representam 17,07% das propostas 

empreendidas. A baixa expressividade desses domínios permite-nos concluir que os 

autores dos manuais são conscientes de que determinados textos devem ser 

expostos à situação de escrita mais que outros. Os textos que abrangem os 

domínios Publicitário, Interpessoal, Científico e Instrucional fazem parte dos que 

devem ser expostos menos em detrimento dos textos pertencentes aos domínios 

Ficcional e Jornalístico, do bloco I. 

Conforme analisamos em cada domínio, discordamos do percentual atribuído 

para os domínios Interpessoal e Científico. Compreendemos que os gêneros 

pertencentes a esses domínios são de muita funcionalidade numa sociedade 

letrada, para ficarem à margem de uma prática mais sistemática na escola. 

Ao professor cabe a missão de suprir a lacuna do LDP oferecendo 

alternativas para que o produtor se familiarize com uma prática de escrita, adquirida 

na sala de aula, mas com um potencial comunicativo que se realiza além das 

atividades escolares. 

 

3.2.3 – Os domínios Lazer, Jurídico e Religioso (Bloco III) 

 

O domínio Lazer corresponde a 0,95% das propostas apresentadas. Vejamos 

algumas ocorrências, a partir dos exemplos 28 – 30: 

Exemplo 28: 

Produza uma faixa educativa para colocar na porta de sua escola ou em locais est ratégicos 
de sua cidade. Elabore-a de acordo com as est ratégias aprendidas. A fra se deve ser criativa. 

(C09TT7 – 216, Anexo II) 
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Exemplo 29: 

Invente o seu próprio código secreto, criando desenhos para cada uma das letras do alfabeto. 
A seguir, escreva uma mensagem a um colega, usando o código que criou. 

(C06AP5 - 34) 

Exemplo 30: 

De senho com palavras. Releia o texto de Sérgio Caparelli. Observe mais uma vez o efeito 
que ele conseguiu, ao relacionar as palavras e a forma do gato. Então, desenhe um animal 
com palavras, sílabas ou letras. Pode aproveitar a voz que eles parecem ter. 

(C04LM5 – 36, Anexo IV) 

Os exemplos que representam este domínio solicitam habilidades que apelam 

para a criatividade em desenhar e/ou jogar com as palavras. A utilização da 

linguagem é menos para informar e mais para revelar o interesse e a motivação do 

produtor com esses gêneros envolvidos. 

O exemplo 28 sinaliza como pista para o sucesso da tarefa que a frase da 

faixa deve ser elaborada “de acordo com as estratégias aprendidas”. Essas 

estratégias são mencionadas com base nos mecanismos da enunciação, “Quem 

escreve”, “Para quem escreve”, “Com que objetivo escreve” e “Como escreve” 

(Anexo II, p.216). A autora espera que as condições oferecidas sejam suficientes, 

mas se não forem, a criatividade deve ser considerada, conforme ela esclarece ao 

professor em nota à parte (Anexo II, p.215). 

Os exemplos 29 e 30 sugerem que os alunos tenham habilidades em 

desenhar, mas não deixam claros os objetivos para a realização da tarefa. 

Provavelmente, porque não é função do professor de língua materna, a avaliação do 

traço tem pouca importância. 

As coleções não exploram esses textos com uma metodologia específica para 

a sua produção. Provavelmente, a sua presença se justifique mais pelo 

compromisso dos autores em apresentar uma variedade de textos razoável em seus 
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manuais do que incentivar a escrita desses textos. Essa afirmação é reforçada 

quando não é estabelecido um critério de avaliação para este texto. 

As coleções adotam a prática dos textos desse domínio mais nas 5a e 6a 

séries, Tabela 03, sem explicitar essa preferência, embora, talvez, possamos supor 

que esta manifestação esteja relacionada a uma faixa de idade em que o lúdico é 

presença incentivadora para as diversas atividades escolares, inclusive a prática da 

escrita. 

Contudo, as brincadeiras com a linguagem não podem ser tratadas apenas 

como coisa de criança. Esses textos exigem determinadas habilidades lingüísticas 

nem sempre fáceis de dominar nessas séries iniciais. Na verdade, para a realização 

desses textos, muitas vezes são utilizadas estratégias que se assemelham às 

desenvolvidas pelos textos pertencentes ao domínio Publicitário e, por isso, 

concordamos com a sua reduzida exploração. 

O domínio Jurídico compreende 0,60% das propostas apresentadas e se 

reduzem a poucas propostas, representadas em apenas três coleções. Vejamos os 

exemplos 31 - 33: 

Exemplo 31: 

Pesquise quais são o s motivos principais de acidentes de trânsito em sua cidade ou região. A 
partir das informações, faça um manual cujas instruçõe s sejam direcionadas para que se  
evitem tais acidentes. 

(C09TT7 – 216, Anexo II) 

Exemplo 32: 

Não só pai s e mães podem ter direitos. Escreva, na mesma e strutura do texto l ido (artigos de  
lei), uma declaração dos direitos dos fi lhos. 

(C08ALP5 - 23) 

Exemplo 33: 

Elabore um requerimento ao coordenador de seu colégio pedindo dispensa da s aulas de  
educação física por motivo de saúde: coração partido e dor-de-cotovelo. 

(C03PP8 - 162) 
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Os textos de circulação social como regulamentos e artigos de lei, 

explicitados nos exemplos 31 e 32, são, em geral, elaborados por profissionais 

especializados. A solicitação de sua prática pode ser útil para, quem sabe, definir um 

futuro profissional. 

A solicitação de um requerimento como o apresentado no exemplo 33 parece 

ser mais funcional, porque representa a reivindicação de um direito legal a uma 

autoridade, podendo ser efetivada por um cidadão comum. Dessa forma, esses 

textos precisam ser praticados na sala de aula como um ensaio para futuras 

necessidades. 

Os manuais não se preocupam muito com a exposição destes textos. Eles 

têm razão, uma vez que a linguagem utilizada, por ser bastante técnica, não atinge 

os objetivos mais gerais para a produção de texto escrito, como conduzir o aluno a 

uma prática de escrita, empregando uma linguagem clara e objetiva nos mais 

variados gêneros de textos, como resoluções, artigos de lei, estatutos, etc. 

Apesar do domínio Jurídico possuir uma certa variedade de gêneros, eles 

empregam uma linguagem própria e muito especializada. No ensino fundamental, 

acreditamos que se deva enfatizar prioritariamente a prática de leitura e 

interpretação desse texto. 

O domínio Religioso representa inexpressivos 0,17% pontos percentuais em 

relação ao total de propostas. Vejamos os exemplos 34 e 35: 

 

Exemplo 34: 

Escreva uma oração a Deus ou outra entidade que desejar. A estratégia a ser uti lizada é o 
uso da 2a pessoa do plural. O texto então terá caráter mais formal. Leia seu texto para seu s 
colegas. Ao ler, eleve a voz, dê-lhe um tom de oração, ou seja, fale em tom solene, com 
sobriedade, moderação. Quando estiver se comunicando com seu Deus,  fale para ele ouvir a 
oração que você produziu. 

(C09TT6-98) 
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Exemplo 35: 

Const rua um texto que seja inspirado na AVE MARIA, no qual você use pronomes pessoai s 
de 2a pessoa do plural. 

(C09TT6-98) 

Os exemplos 34 e 35 foram extraídos de uma mesma coleção e são 

destituídos do aspecto interlocutivo prometidos pela autora. A manifestação dessas 

propostas indica a pouca importância legada à prática de escrita dos gêneros desse 

domínio. Supomos que a sua utilização esteja relacionada no âmbito da reprodução 

ou cópia, de alguns trechos bíblicos, para a leitura e reflexão das idéias e funcionam 

como uma alternativa de auto-ajuda e conforto espiritual, se olharmos para uma 

perspectiva discursiva. Dada a peculiaridade do texto, o produtor tem consciência de 

que a interação estabelecida com o divino se processa de uma maneira muito 

particular e, por isso, a prece assume o caráter de desabafo, apelação ou 

agradecimento. 

Por outro lado, se atentarmos para o aspecto lingüístico, estes exemplos 

chamam a atenção para a flexão verbal e uso de pronomes, realizando um pretexto 

para o exercício, quase extinto, da segunda pessoa do plural. 

A prática de orar ou de realizar algum ritual religioso, produzindo textos 

escritos, em nossa cultura é rara e, em geral, está restrita aos líderes religiosos. 

Estes pregam a palavra, a fim de influenciar e persuadir os fiéis a realizarem uma 

conduta moral e ética dentro dos preceitos da fé. Por isso, são os mais indicados a 

produzirem textos religiosos como um exercício para reafirmarem seus dogmas. 

A escola, por não ter um compromisso explícito com a educação religiosa, 

não tem a obrigação de sugerir práticas desse tipo e os manuais são coerentes 

quando omitem atividades que exijam os conhecimentos religiosos. Para os 

produtores do ensino fundamental, os textos mais propícios deveriam ser aqueles 

que contribuíssem para resolver as dificuldades e os problemas do cotidiano. 
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3.3 - A PRODUÇÃO ESCRITA E OS GÊNEROS: UMA PROPOSTA 

ALTERNATIVA 

 

A análise das propostas, a partir da representatividade dos gêneros, com 

base nos domínios discursivos, permite-nos constatar que o ensino da produção 

escrita limita a reflexão e o desenvolvimento das habilidades específicas. 

Ao insistir em abordar textos pertencentes aos domínios Ficcional e 

Jornalístico, os autores restringem o exercício de escrever à prática de organizar 

estruturalmente um texto com base em seqüências narrativas (histórias) e 

expositivas (redação). 

Concordamos que a perspectiva estrutural é necessária, contudo, a ênfase 

demasiada aos aspectos imanentes ao texto deixa o produtor indiferente à sua 

funcionalidade. Uma abordagem que considere a perspectiva interacional pode 

contribuir para a motivação e, conseqüentemente, a clareza e definição de 

estratégias para “o quê” e “como” ensinar a produzir de forma mais eficiente, 

segundo a perspectiva comunicativa. 

Ora, se os manuais de ensino não dão conta dessa perspectiva, o professor 

pode minimizar essa dificuldade, redimensionando sua prática com o conhecimento 

de teorias que apóiam essa perspectiva. 

Sugerimos uma proposta de agrupamento dos gêneros, com base nas 

identificadas nos LDP, defendendo, também, que a oração, o artigo de lei, etc não 

devem ser objetos de escrita na escola. Por outro lado, discordamos da presença 

excessiva dos textos pertencentes aos domínios Ficcional e Jornalístico, que 

assumem uma produção a ser realizada apenas na e para a escola. 
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Não estamos sendo contrários à prática dos gêneros desses domínios nas 

escolas, mas questionamos a forma como são tratados, porque entendemos que 

nem todos devem ser praticados da mesma maneira. Para uns gêneros é mais 

relevante a prática de leitura do que a prática de escrita. Essa reflexão evoca uma 

decisão que norteia a prática pedagógica do professor. Esta vai determinar as 

prioridades das partes envolvidas (o professor, o aluno e o texto) que estão presas 

ao contexto de situação gerado pelo momento de ensino-aprendizagem. 

A distribuição não tem a pretensão de ser seguida à risca, uma vez que 

devem ser considerados a clientela, a região e outros fatores que condicionam a 

prática de certos gêneros em função de outros. 

Com base na Tabela 02 “Representatividade dos domínios” (Introdução, p. 

14), organizamos a Tabela 05 “Proposta para a produção de gêneros na escrita”, em 

que se consideram sete dos nove domínios encontrados nos LDP.  

Domínios 
Bloco I (%) 
Freqüência 

Alta 

Bloco II (%) 
Freqüência 

Intermediária 

Bloco III (%) 
Freqüência 

Baixa 
Ficcional  15  
Jornalístico 20   
Publicitário   5 
Interpessoal 20   
Científico 20   
Instrucional  15  
Lazer   5 
Total 60 30 10 

Ta bela 05: Proposta para a produção de gêneros na escrita 

 

Ainda assim, consideramos que nosso enfoque, por voltar-se para o ensino 

fundamental, deve priorizar os domínios Jornalístico, Interpessoal e Científico. A 

apropriação de gêneros pertencentes a esses domínios discursivos deve ser 

flexibilizada em função dos alunos/produtores e só o professor poderá limitar ou 

definir a constelação própria para cada grupo. 
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A sistematização dos gêneros, a partir dos domínios discursivos, mesmo de 

forma provisória, pondera sobre quais textos são mais adequados para uma prática 

da produção escrita no ensino fundamental. Essa redistribuição, além de considerar 

as propostas dos manuais, contribui para orientar o professor no desenvolvimento de 

uma metodologia específica para cada gênero. Ao situarmos nossa proposta no 

gênero “Entrevista”, acreditamos que outro gênero deve ter tratamento igualmente 

singularizado em função das diversidades de cada gênero. 

O professor precisa estar convencido de que a apropriação de textos não é 

determinada apenas pela apreensão das seqüências lingüístico-estruturais, mas 

também pela função sócio-pragmática dos gêneros que abriga estas seqüências, 

justificando a manifestação comunicativa. O aluno deve, portanto, ser submetido ao 

estudo sistemático de gêneros que circulam na comunidade e que resgatam o 

caráter legítimo e funcional da linguagem enquanto prática discursiva a serviço dos 

usuários. 

A linguagem passa a ser vista como uma ação verbal (Miller, 1984) que 

resgata os propósitos e efeitos sócio-comunicativos do texto. O produtor sente-se 

envolvido no que dizer, condicionado pela dimensão social e pela audiência real ou 

potencial que tem a sua frente. Essa afirmação justifica a ausência de textos do 

domínio Jurídico e Religioso e a baixa freqüência de textos do domínio Lazer e 

Publicitário exposto na Tabela 05 “Proposta para a produção de gêneros na escrita”. 

Os textos a serem produzidos se constituem como reguladores da ação, uma 

vez que influenciam na qualidade e quantidade de informação a ser veiculada pelo 

escritor, via escolhas lexicais para organizar as idéias, nas relações sintático-

semânticas para configurar a textualidade, realizando uma interação com o leitor-

alvo. 
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Biasi-Rodrigues (2002) postula o mesmo argumento ao afirmar que em 

situação de comunicação que envolve a escrita, o escritor tem de lidar com 

parâmetros de organização textual específicos de cada gênero, para que as 

informações do seu texto, a partir desses parâmetros e das convenções próprias, 

sejam reconhecidas pela sua audiência como sendo daquele gênero específico. 

A rigor, não é a mera exposição do gênero que comprovará sua maestria; há 

que se considerar as condições de enunciação, o contexto de uso, o produtor e a 

situação de produção que definem seu uso e função. Estes fatores quase sempre 

são ignorados pelos autores dos manuais. 

Acreditamos que a teoria dos gêneros pode organizar uma metodologia de 

trabalho para o professor, porque considera, sobretudo, os aspectos da 

funcionalidade e do uso do texto escolhido. A proposta alternativa sugerida para 

abordar os gêneros no ensino fundamental, exposta na Tabela 05 “Proposta para a 

produção de gêneros na escrita”, é o resultado da reflexão de que os textos devem 

ser abordados diferentemente. 

Os domínios, Jornalístico, Interpessoal e Científico passam a ter prioridade e 

devem ser abordados tanto do ponto de vista da leitura e compreensão, quanto da 

produção escrita no ensino fundamental. Ao considerarmos a freqüência de 60% 

para os gêneros pertencentes a estes domínios, estamos nos baseando na sua 

funcionalidade fora da escola. Assim, a prática da escrita deixa de exercer função 

exclusiva na e para a escola, passando a interessar à sociedade. 
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4. TRABALHANDO O GÊNERO “ENTREVISTA” NA SALA DE AULA 

 

4.1 - A ESCOLHA DO GÊNERO 

 

A presença do gênero entrevista, nos manuais, verifica-se ora como uma 

atividade informal (Anexo V, p.65, C08ALP5) ou complementar (Anexo VII, p.141, 

C01PLP6), vinculada a situações fictícias ou reais (Anexo VIII, p.99, 100, C03PP6), 

ora como uma atividade de escrita, subordinada a outra, como a reportagem, (Anexo 

III, p.109, C02LN8). 

O múltiplo tratamento, ausente de uma orientação específica no manual do 

professor, permite-nos concluir que não há uma abordagem sistemática que viabilize 

a produção de entrevistas na sala. 

O encaminhamento para a realização dessas produções fica a critério do 

professor e cabe ao aluno encontrar uma razão que justifique a execução da 

proposta. Com isso, a prática desse gênero fica sub-utilizada em suas variadas 

funções e usos enquanto uma prática letrada da escrita cotidiana. 

Ao identificar o tratamento dado a esse gênero em especial, consideramos 

oportuno abordar um trabalho didático com ele, reconhecendo a sua presença como 

um ponto positivo dos manuais. Além disso, a entrevista circula em revistas e jornais 

de domínio público que muitas vezes são lidos pelos alunos do ensino fundamental. 

A leitura desse material nem sempre é valorizada pela instituição de ensino. 

Outro fator que justifica a abordagem da entrevista é a necessidade de 

reconhecer a funcionalidade desse gênero em nossa sociedade. A crescente 

incidência dessa modalidade discursiva tornou-se um instrumento importante de 

trabalho em diversas atividades sociais, como os processos de avaliação e seleção 
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de candidatos a uma vaga profissional, como a coleta de dados para reportagens e, 

de forma mais ampla, para o desenvolvimento das interações que envolvem 

educadores, professores, médicos, psicólogos, dentre outros profissionais. 

Ao levar esse gênero para a sala de aula, o aluno tem a oportunidade de 

refletir sobre as estratégias empregadas na forma de tratamento, que regula a 

interlocução entre os sujeitos (entrevistado/entrevistador) envolvidos; identificar o 

poder social conferido ao entrevistador pela formulação das perguntas e as 

limitações na organização das respostas e, por fim, observar a apresentação gráfica 

das entrevistas, identificando os possíveis significados das citações nos títulos, uso 

de fotografias, etc. 

O seu enfoque torna-se, além de funcional, relevante como uma prática 

letrada escolarizada carente de uma sistematização. Ademais, pode ser abordado, 

comparando-se à modalidade oral e à modalidade escrita, o que atende as 

sugestões dos Parâmetros Curriculares Nacionais, em relação às propostas 

pedagógicas para as escolas do ensino fundamental. 

De acordo com Marcuschi (2000), existem outros eventos semelhantes à 

entrevista na forma, como a tomada de depoimento ou prova oral; eles se realizam 

distintamente conforme os objetivos de cada um. É preciso, portanto, verificar tanto a 

“forma” quanto a “função” do evento para que se possa categorizá-lo. 

Nossa intenção é caracterizar a entrevista, evidenciando seu uso na mídia 

escrita no item “A entrevista: características estruturais e uso”. Em seguida, 

sugerimos uma proposta de abordagem na sala de aula. Esperamos que a aplicação 

da proposta possa contribuir com a apropriação de uma prática de escrita relevante 

numa sociedade letrada. O item “O planejamento da seqüência didática” analisa as 

etapas desenvolvidas para a realização da proposta sugerida que pode servir a 
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qualquer série do ensino fundamental desde que devidamente situada. 

Consideraremos, pois, para o estudo da entrevista, a língua como uma atividade 

interativa e a produção textual como um trabalho criativo e processual. 

Bronckart (2000) propõe um modelo didático que se destina ao trabalho com 

gêneros textuais escritos, o que não impede que seja adaptado para a modalidade 

oral. Marcuschi (2001b) analisa uma exposição oral seguindo o modelo proposto e 

avalia possibilidades múltiplas de produção para cada gênero escolhido, embora 

alerte que o trabalho com algum gênero pode oferecer algum resultado não 

satisfatório, diferentemente de outros. 

De acordo com Schneuwly e Dolz (1996, 1999), o modelo não é proposto 

previamente, e sim um conjunto de atividades que os alunos vão desenvolvendo até 

chegar a produzir um gênero. O modelo resultante dessas atividades é o ponto de 

chegada. Trata-se de induzir a produção do modelo e não de determiná-lo 

antecipadamente. 

Bronckart (2000), por sua vez, apresenta-nos a definição prévia de um 

modelo, em que os alunos analisam os textos pertencentes a um determinado 

universo de gêneros e verificam se a produção corresponde ou não ao modelo 

proposto, é uma perspectiva dedutivista. Do ponto de vista metodológico, Bronckart 

(2000.) parte de um modelo a ser imitado e Schneuwly e Dolz (1999) partem de uma 

atividade que leva o gênero a ser produzido. 

Embora significativa, constatamos que a divergência entre eles não é 

insuperável, porque eles têm objetivos comuns: propõem viabilizar a apropriação de 

gêneros textuais através de estratégias de ensino na escola. Dentro da perspectiva 

pedagógica, alguns defendem a proposta de Schneuwly e Dolz (1999) como a mais 

adequada, porque não limitam as possibilidades de produção de textos. Assim, a 
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escola proporciona a produção de textos que passam a exercer uma função na 

sociedade a posteriori. Trata-se de uma apropriação para um uso social. 

Acreditamos que os autores se complementam, porque eles oferecem 

condições para que sejam apreciadas as propostas expostas nos manuais, a partir 

de uma base teórica que implementa uma nova perspectiva de ensino de escrita. 

A instauração da seqüência didática com um gênero é parte de um 

planejamento estratégico necessário à situação de ensino/aprendizagem. Ora, 

conscientizar o aluno (cidadão) de determinados processos de organização textual é 

ensinar-lhe uma habilidade que o torna capaz de lidar com as situações diárias de 

leitura e produção de textos. 

Cabe ao professor certificar-se dos procedimentos que podem conduzir o 

aluno a apropriar-se de uma relativa variedade de gênero, seja para atestar 

conhecimentos teóricos específicos, seja para tirar proveito da função sócio-

comunicativa que permite a existência e circulação desses gêneros fora da escola. 

A escolha do gênero está condicionada não só ao momento histórico, social, 

cultural, político etc, vividos pela comunidade escolar, como uma extensão da 

sociedade, como também à região, faixa etária, interesses específicos do grupo, 

conhecimento de mundo, enfim, características específicas que orientam os ajustes 

a que as atividades devem se adaptar. 

A inclusão da teoria dos gêneros permite influenciar uma prática de escrita, 

diferentemente do que ainda ocorre na escola. Matencio (1994) afirma que 

“escrever”, na escola, sofre um processo de deturpação, pelos propósitos 

estritamente avaliativos e não comunicativos que assume. Os alunos produzem 

textos para que seja avaliada a quantidade de informação relevante ou para avaliar 

se os mecanismos internos estão articulados adequadamente. 
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Entendemos que essa especulação diante do ato de produzir textos, apesar 

de necessária, não é suficiente para garantir uma maestria na utilização da 

linguagem em suas duas modalidades (oral e escrita), especialmente no exercício de 

uma prática letrada. 

Segundo Kato (1987: 85), que segue uma perspectiva hallidayana, um 

modelo de processamento de textos envolve três metas: a ideacional (conteúdo 

proposicional), a textual (conexão das idéias) e interpessoal (relação entre os 

interlocutores e atitudes), o que revela uma visão componencial dos modelos 

processuais da escrita. Esta visão opera com duas características básicas: o ato de 

escrever envolve uma meta e um plano; e o ato de escrever é um ato de resolução 

de problemas. Planejar envolve metas a serem atingidas que, segundo a autora, são 

semelhantes a “objetivos”, “função” ou “finalidade”. 

A abordagem para o processamento da escrita, apresentada pela autora, 

está, pois, engajada na visão do contínuo entre fala e escrita, mais aceita 

recentemente entre os estudiosos da linguagem e a qual defendemos em nossa 

proposta. 

Ora, se pensarmos que algumas atividades sofrem mudanças em função do 

gênero a ser produzido, o produtor deve regular sua produção em função da 

audiência visada, dos objetivos a serem atingidos e dos efeitos pretendidos. Para a 

realização dessas metas, o produtor necessita de uma definição objetiva das ações, 

cuja preocupação não deve estar centrada apenas no que escrever, mas também no 

modo como seu texto será lido. Trata-se de decisões que interferem na forma que o 

texto irá apresentar. 
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4.2 - A ENTREVISTA: CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS E USO 

 

De acordo com Mondada (1997) há duas maneiras de se conceber a 

entrevista. Como uma forma de controle da situação de enquete, através da coleta 

de informações, em que o papel do entrevistador é dispensado ou como um evento 

comunicativo entre informante e entrevistador, que negociam as posições e os 

pontos de vista, sobre o mundo. Nesse caso, a presença do entrevistador é um 

aspecto constitutivo da interação em curso. Essas concepções são o resultado de 

posições teóricas opostas em relação à percepção do funcionamento da linguagem. 

A primeira concepção, de inspiração estruturalista, é “uma concepção 

representacionalista do discurso”, que considera a intencionalidade comunicativa do 

locutor e o partilhamento do código como fundamentais para a transmissão de uma 

mensagem e, conseqüentemente, o bom funcionamento do discurso. Enfatiza-se a 

transparência da informação e a correspondência simétrica entre passar e receber 

uma informação, utilizada em metáforas como “ele sabe como passar uma idéia”. 

Por outro lado, a segunda concepção, de inspiração etnometodológica, é 

“uma concepção interacional e praxeológica do discurso”, ligando-o às situações em 

que emerge, como resultado de um trabalho de construção interativa, elaborado 

coletivamente. É auto-organizacional e trata o contexto e os interlocutores 

envolvidos como não dados previamente, mas que se constituem à medida que a 

ação discursiva é desencadeada. Trata-se de uma forma de compreender o discurso 

como um processo dinâmico, centrando a atenção para os procedimentos de ajuste 

e de negociação produzidos entre atores-interlocutores. 
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Hoffnagel (2002)10 define a entrevista como uma constelação de eventos que 

se realiza como gêneros diversos. Esses eventos podem ser caracterizados 

basicamente por estruturas em que aparecem ‘perguntas e respostas’. Em geral, 

aparecem com uma abertura (contextualização da entrevista, que pode ser 

detalhada ou sucinta, dependendo do entrevistado e do público-alvo visado), 

comentários editoriais (trechos destacados que orientam a opinião do leitor) e 

citações (fragmentos de fala do entrevistado). 

A mídia impressa expõe entrevistas com uma autoridade, conhecida pelo 

público, para opinar sobre um tema em destaque nas notícias, especialistas para 

esclarecer um fenômeno, ou uma pessoa pública (político, artista, etc) para 

promover o entrevistado (ou instituição), sobre os serviços que presta à comunidade. 

Dessa forma, definimos a entrevista como um gênero textual que se abre em 

múltiplas perspectivas de interação e construção do sentido. Trata-se de um espaço 

em que a dinâmica da língua se constrói e se afirma a partir da colaboração dos 

sujeitos. A análise de suas características formais e funcionais oportuniza leitores e 

produtores a se conscientizarem da produtividade do gênero nas inter-relações 

pessoais. 

Segundo Dolz e Schneuwly (1998), a entrevista, enquanto gênero formal, 

para ser ensinado na escola, define-se como um tipo de comunicação padronizado 

com normas específicas dos envolvidos que conhecem seus papéis. O entrevistador 

direciona a entrevista, põe as questões, suscita a fala do outro, incita a transmissão 

de informações, introduz novos assuntos, orientando e re-orientando a interação. Já 

                                                   
10 A autora em “Entrevista: uma conversa controlada” descreve as característica s e funções do 
gênero textual entrevista e como ele é explorado pelas revi sta s e  tece algumas con siderações sobre  
esse gênero no ensino. 
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o entrevistado aceita a situação, obriga-se a responder e fornecer as informações 

solicitadas. 

Numa metodologia de ensino, a abordagem desse gênero exige que sejam 

definidas as suas características constitutivas e a finalidade da instituição 

representada pelo entrevistado. Além disso, a atividade metodológica deve envolver 

três níveis de operação: a situação de comunicação, a organização interna da 

entrevista e as características lingüísticas peculiares. 

A “situação de comunicação” é o que determina as razões para a existência 

do gênero, respondendo às questões básicas e motivadoras para a construção da 

atividade de produzir: “o quê”, “quem”, “por quê”, “pra quê”, “quando”, entre outros. 

A “organização interna da entrevista”, por sua vez, diz respeito tanto à 

estrutura global (apresentação do entrevistado, tema da entrevista e estrutura 

canônica) quanto à escolha das questões (simples e complexas, os mecanismos de 

encadeamento e as regras de alternância entre os falantes). 

Por fim, “as características lingüísticas” recorrentes merecem seu destaque ao 

centrar o enfoque no tipo de questões a serem formuladas. As questões como 

“comente” e “por que” podem fornecer elementos próprios de uma explicação ou de 

uma informação fragmentada, porque interferem na organização global da produção. 

Por outro lado, há outros tipos de questões que podem definir/ escolher/mudar um 

tema, outras que podem resumir, insistir, reformular a resposta. Há, também, 

características lingüísticas como os pronomes dêiticos, utilizados para “evocar” o 

entrevistado, enunciados meta-discursivos e elementos anafóricos, dentre outros. 
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4.3 - O PLANEJAMENTO DA SEQÜÊNCIA DIDÁTICA 

 

É necessário que os textos, ao serem trabalhados didaticamente, preservem 

sua força comunicativa. Os objetivos que determinarão o planejamento das aulas 

devem considerar a possibilidade de atender outros interesses que não sejam os da 

sala de aula. Para isso, o primeiro passo é considerar a clientela-alvo do texto 

pronto, que podem ser leitores outros que não apenas o professor ou o colega de 

sala. 

Propomos uma seqüência didática, com um intuito de sistematizar a prática 

escrita da entrevista, reconhecendo-a como um dos gêneros situados no domínio 

Jornalístico. A proposta pode abranger desde a audiência de vários programas de 

rádio e televisão até a leitura de textos variados da imprensa escrita para servir de 

comparação (e reflexão) com as peculiaridades do gênero em destaque. 

Gênero selecionado: Entrevista 

Atividades: Leitura de entrevistas publicadas em vários jornais e revistas de 

circulação local e nacional; 

Identificação de sua funcionalidade e público-alvo; 

Objetivos: Produzir entrevistas com possível publicação em algum jornal, 

revista ou site; 

Procedimentos 

 

Os procedimentos descritos envolvem três etapas: (a) leitura e produção oral, 

(b) produção escrita e (c) avaliação. 

1ª ETAPA: LEITURA E PRODUÇÃO ORAL 

1. Introduzir o gênero entrevista com temáticas e suportes variados; 
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2. Definir um tema, após a discussão dos textos; 

3. Selecionar entrevistas escritas com o tema escolhido; 

 

Nessa etapa, os alunos devem ser expostos a entrevistas (radiofônicas, 

filmadas e escritas) para o reconhecimento da forma e função do gênero escolhido. 

Deve-se chamar a atenção para os objetivos, as pessoas entrevistadas e a linha 

editorial da emissora de rádio ou tv, do jornal ou revista que promoveu a entrevista. 

É importante definir a situação de comunicação com perguntas objetivas e 

inferenciais para que os alunos reflitam a necessidade de leitura e produção 

oral/escrita desse gênero. As perguntas podem ser do tipo: Em que essas 

entrevistas se diferenciam? Em que são semelhantes? O espaço de divulgação 

influencia na apresentação? Quais os aspectos que diferenciam esse texto de 

outros? Qual a sua utilidade? Esse é o tipo de texto para ser mais ouvido, visto, lido 

ou escrito? A quem interessa esse assunto? A produção oral ou escrita de uma 

entrevista pode/deve acontecer em que circunstâncias? Quais as vantagens de uma 

entrevista escrita em relação às demais? Etc. 

Esse momento é decisivo para a manutenção do gênero como opção a ser 

estudada. O grau de envolvimento pode ser um critério para medir a motivação dos 

alunos. Se não se sentirem motivados, é preferível que os planos sejam mudados, 

elegendo-se outro gênero em comum acordo com a turma. 

4. Promover um circuito de leitura de textos diversos com a temática escolhida; 

5. Traçar metas, com a turma, para convidar alguém (conhecedor do tema 

escolhido) para ser entrevistado. A escolha pode ser sugestão de algum aluno 

ou do próprio professor. O importante é que todos concordem com a pessoa 

escolhida e com a audiência que eles têm em mente. 
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6. Comentar os textos lidos, em sala, para que sejam trocados entre os colegas; 

 

A exploração da leitura e produção oral nesses passos iniciais promove uma 

maior familiaridade com o tema selecionado e, aos poucos, os alunos irão constatar 

como se diferenciam os textos, que se acomodam pela função e forma de 

funcionamento comunicativo. As leituras podem ser feitas em casa e algumas vezes 

na sala, se houver tempo. Contudo, é importante que o professor reserve alguns 

minutos para comentar os textos lidos, a fim de valorizar e exercitar a exposição oral 

dos alunos. 

Aspectos como identificação do autor do texto, sexo, região, profissão, partido 

político e outros são determinantes para compor o estilo de quem escreve. Além 

disso, a predominância das seqüências (narrativa, descritiva, dissertativa) pode ser 

abordada, possibilitando o reconhecimento de que estas existem em função do 

gênero. Assim, ao comentar a temática de um determinado texto, os alunos terão 

uma maior condição de situá-lo e de compreendê-lo em seu propósito comunicativo.  

 

2ª ETAPA: PRODUÇÃO ESCRITA 

7. Escolher uma entrevista específica para a identificação sistemática da 

estrutura; 

 

Esse momento pode ser subdividido em dois. Um momento que resgata a 

distinção entre dois tipos de entrevistas (oral e escrita) e um outro que observa as 

características constitutivas do gênero escrito. 

A identificação e comparação da estrutura das entrevistas visam à produção a 

ser realizada posteriormente. As diferenças constatadas entre os gêneros, no 
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primeiro momento, devem ser consideradas numa perspectiva mais abrangente 

(recursos orais: interação face a face, entoação, interrupções, hesitação etc). A 

comparação tem como propósito levar os alunos a constatarem o limite que 

determina um gênero do outro. 

O outro momento, mais específico, consta da identificação das características 

da entrevista escrita. O apagamento das marcas de hesitação, dos termos 

circunstanciais e a modificação dos aspectos verbais permitirão descobrir que o 

texto publicado passa por um processo de editoração. A presença de estruturas 

narrativas, descritivas e outras coexiste com a estrutura predominante, a dialogal. O 

texto, editado e publicado, é o produto da manipulação da informação e da intenção 

do entrevistador, revelando a habilidade do autor/produtor da entrevista. 

Ao observarem a característica constitutiva das entrevistas publicadas, os 

alunos vivenciam etapas processuais para a construção do seu próprio texto. 

O aspecto da organização interna deverá levar em conta: 

a. identificação do tema; 

b. apresentação do entrevistado; 

c. estrutura (abertura, comentários editoriais, uso de citações, fotografias, 

título) e tipo de questões (simples, complexas) 

d. aspectos lingüísticos – forma de tratamento, seleção lexical, mecanismos 

de encadeamento dado pelo entrevistador para conduzir abertura e 

encerramento das perguntas etc. 

 

8. Produzir coletivamente um roteiro; 
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O primeiro passo para a construção de um roteiro é delimitar os objetivos 

prévios para a elaboração e seleção das perguntas. A elaboração poderá ser 

realizada em grupos e depois selecionada por todos. As questões serão aceitas, 

recusadas ou adaptadas conforme avaliação realizada por todos. O critério que 

regulará a pertinência das questões são os objetivos, a temática e o entrevistado 

previamente determinado. A organização final do roteiro permitirá que o aluno 

perceba a flexibilidade na elaboração de um texto face às diferentes circunstâncias 

de enunciação. 

 

9. Agendar o dia da entrevista; 

10. Realizar o evento; 

 

Os alunos e o professor se solidarizam para a recepção do entrevistado e 

para o registro das informações. Blocos de anotação, gravadores, máquinas 

fotográficas ou filmadoras podem/devem ser utilizados para a preparação do texto 

final. Esse momento pode/deve envolver os alunos de outras turmas e outros 

professores e permite uma culminância integrada a outros gêneros textuais, 

explorados por outra turma. 

 

11. Solicitar que as informações sejam organizadas conforme o gênero estudado; 

12. Corrigir os aspectos lingüísticos mais pontuais e sugerir a refacção dos textos, 

se necessário; 

13. Divulgar os textos produzidos (definir destino com os alunos – jornal local, 

informativos, site da escola, da cidade, ...); 
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Os passos 11 e 12 devem ser iniciados em classe. O professor relembra os 

passos 7 e 8 e orienta as etapas estruturais que devem ser realizadas em grupo ou 

duplas. Os blocos de anotação e as fitas gravadas terão um papel fundamental para 

a coleta e seleção das informações. A tarefa pode ter continuidade na sala de aula 

ou em casa; contudo, é importante que o professor acompanhe de perto as etapas 

processuais, a fim de se evitarem as reproduções literais. A condução das próximas 

atividades será uma conseqüência das dificuldades e/ou facilidades encontradas 

para desempenhar a tarefa. 

Depois de pronto o primeiro esboço, o professor pode promover uma aula 

específica dos aspectos macro estruturais mais comprometidos (uso de citações, 

apresentação do entrevistado, criação de títulos) ou micro-estruturais (forma de 

tratamento, aspectos verbais, variação lingüística, elementos de referência – 

pronomes, advérbios – e outros). 

Além desses aspectos, é necessário enfatizar o propósito comunicativo que 

regulou a criação do texto. A entrevista deve ser produzida em função dos prováveis  

leitores. Estes, embora não estejam presentes nas entrevistas, norteiam o 

comportamento do entrevistado e entrevistador. 

O último passo dessa etapa é a concretização do plano. Ele representa a 

culminância de uma proposta de ensino da produção, cuja ação é comprometida não 

só pelo estímulo e motivação para a realização da tarefa como também pelo 

cumprimento das etapas desenvolvidas. 

 

3ª etapa: AVALIAÇÃO 

 

14. Refletir sobre os passos realizados no trabalho (planejamento e execução); 
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15. Comparar as atividades de leitura (discussão, comentários, posicionamento 

do entrevistado, do leitor) com as atividades de produção escrita (a forma de 

tratamento, a escolha das palavras, o encadeamento das perguntas, a 

organização das informações); 

16. Comparar a realização desse gênero com outros do domínio Jornalístico 

como a enquete e a reportagem. 

Os passos 14, 15 e 16 possibilitam uma transição entre os gêneros ou a 

permanência do mesmo. À medida que avaliam a experiência realizada, os alunos 

demonstram uma prática de escrita monitorada pela interação, desde as etapas 

iniciais do trabalho, até a final. A leitura e produção escrita do gênero destacado 

passam a ser concebidas não apenas como uma prática escolarizada, mas como 

uma forma de realizar experiências, construir/reforçar valores, opiniões etc. 

O esquema 03 “Mobilização das etapas” ilustra “ os movimentos definidos nos 

passos que constituíram as três etapas para a elaboração da seqüência didática. 

Vejamos: 

 

 

 

 

 

Esquema 03: Mobilização das etapas. 

 

Note-se que todas as etapas estão inter-relacionadas, não há prioridade de 

uma sobre outra para a realização da seqüência. 

Segundo Geraldi (1995: 135), a produção de textos (orais e escritos) é o 

ponto de partida de todo o processo de ensino/aprendizagem da língua. 

Leitura/ 
Produção Oral 

Produção 
Escrita 

Avaliação 
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Acrescentaríamos a essa afirmação que não é só o ponto de partida, mas o ponto 

de chegada também. O produtor aprendiz adquire confiança e proficiência ao se 

tornar leitor e avaliador a partir dos textos de um produtor experiente; de modo que 

ao produzir seu texto, ele passa a ser o primeiro leitor e avaliador de si mesmo. 

Tornar-se avaliador é tão somente ser um observador consciente das fases 

componenciais que envolvem a escrita para um determinado fim. A discriminação 

das atividades, que envolvem a seqüência, possui mais um efeito organizador dos 

passos, não impedindo que sejam reformulados ou alterados conforme conveniência 

da classe. 

Escrever deixa de ser um segredo mágico, passando a exigir concentração, 

memória e conhecimento cultivados em planejamentos curtos e processuais. Ao 

estimular a fluência, em vez da correção, o aluno assume atividades de revisor que 

permitem a reflexão das idéias que escreve e de como as escreve. 

 

4.4 - A REALIZAÇÃO DA SEQÜÊNCIA DIDÁTICA 

 

Ao estabelecer uma seqüência didática, o planejamento e a execução são da 

responsabilidade do professor. Alguns fatores como a clientela, a formação do 

professor e as condições de trabalho são intervenientes para a realização da 

proposta e, conseqüentemente, o domínio do gênero a ser apreendido. A análise 

desses fatores possibilitará uma reflexão sobre sua aplicabilidade. 

A clientela é o primeiro fator que define toda a proposta. Em se tratando do 

ensino fundamental, os interesses priorizam o incentivo à leitura e à produção de 

linguagem, enfatizando-se a interlocução e a formação discursiva e relegando-se os 

aspectos gramaticais mais pontuais para o último plano. 
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Para o trabalho com gêneros de textos, o professor precisa considerar os 

interesses do aluno, avaliando-o em função das atividades desempenhadas. Caso 

algum aluno não demonstre interesse em produzir a entrevista escrita, ele deve ser 

convencido a realizar as etapas que a precede, porque essas são do interesse geral. 

Afinal, nem todos podem vir a produzir entrevistas escritas algum dia, mas, 

certamente, se submeterão a elas oralmente, como cidadão, numa consulta médica, 

na admissão de um emprego, na exposição de uma opinião sobre os problemas do 

bairro, da cidade etc. 

Portanto, o professor deve operar com um conceito de gênero de texto 

vinculado à realidade sócio-cultural de seu aluno. Por exemplo, a realidade de quem 

mora numa região metropolitana pode ser, em alguns momentos, semelhante à 

realidade do morador de zona rural, em outros não. Cabe ao professor, ao constatar 

as diferenças, independentemente do material de ensino que tenha à disposição, 

desenvolver estratégias metodológicas para o ensino/aprendizagem do gênero de 

texto em questão. 

O outro fator, as condições de trabalho, depende da situação estrutural e 

física e da situação pedagógica da escola. Em geral, o espaço físico é da 

responsabilidade do administrador, uma questão que extrapola a atividade 

pedagógica e à qual o professor de língua materna deve estar atento como mais um 

membro da escola que reivindica melhores condições para a execução de seus 

propósitos pedagógicos. Estes últimos sim são da responsabilidade de um 

planejamento mais amplo que inclui a organização de um projeto pedagógico, 

envolvendo o corpo docente do ensino fundamental. As áreas, ao se reunirem, 

devem organizar o programa curricular de cada disciplina. 
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Assim, o gênero “entrevista” pode fazer parte de um projeto mais amplo, com 

durabilidade de um bimestre, por exemplo, e que circula em todas as séries. Essa 

decisão pode facilitar a adesão de outras turmas em prestigiar uma autoridade ou 

especialista que visite a escola. 

A escola introduz a sociedade no universo escolar dos alunos não só com a 

discussão de temas divulgados pela televisão, rádio ou jornais e revistas, mas ao 

vivo com um profissional, exercendo uma função social no espaço escolar. Com a 

definição de propósitos claros por parte do professor e flexibilidade para o 

empreendimento de certas idéias, fica mais fácil obter o apoio da direção para a 

realização do evento. 

Por fim, o fator a formação do professor é o que me parece determinante 

para toda a realização da proposta. Ele depende basicamente das concepções 

teóricas assumidas pelo professor e dos procedimentos metodológicos decorrentes 

dessas concepções. 

Segundo Kato (1987), esse fator é decisivo, porque determina o tipo de 

intervenção que o professor realiza no processo de aquisição e domínio da escrita. 

Ao defendermos uma concepção de escrita processual, esperamos que o 

professor utilize a experiência lingüística prévia do aluno para viabilizar as 

estratégias de ensino, deixando claro o que espera do aluno antes, durante e depois 

de realizada a experiência didática de ensino. A teoria dos gêneros promete ser útil 

ao professor, porque organiza a seleção que ele pode/deve fazer, intervindo na 

transição entre eles. 

Ao conscientizar o aluno das próprias dificuldades, nas diferentes etapas do 

processamento textual, o professor pode conduzir atividades que o auxiliem na 

superação dos problemas, e o professor, por sua vez, tem oportunidade de 
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reformular suas estratégias diante de resultados que não obtiveram o sucesso 

imaginado. 

É o movimento das várias situações-problema que se apresentam que 

permite a constatação que o ensino/aprendizagem deve ser flexível e só uma teoria 

orientando o professor pode encaminhá-lo no desenvolvimento de alternativas que 

minimizem as dificuldades do aluno e, principalmente, a falta de motivação. 

Escrever, para o aluno, passa a ser uma possibilidade de o professor 

assumir-se como co-autor de suas dificuldades e ou facilidades. A prática interativa 

define o papel do professor como um facilitador no reconhecimento do objeto a ser 

aprendido, fornecendo alternativas para que o aluno ative suas potencialidades 

cognitivas e metacognitivas. 

Ao examinarmos a seqüência didática para o gênero entrevista e as 

condições para a sua realização, consideramos alguns itens que se apresentam 

como relevantes para a aplicação da proposta. É importante salientar que algumas 

das dificuldades de sua realização ora são de responsabilidade do professor, ora 

são de responsabilidade do aluno, ora são de responsabilidade do próprio objeto 

escolhido (gênero). 

Neste capítulo oferecemos possibilidades didáticas para que o professor seja 

o monitor do processo de construção de textos escritos pelo aluno. Essa postura 

está em consonância com a perspectiva de que escrever é um processo que parte 

do social para o individual. 

Refutamos a idéia de que o professor, agente direcionador da construção de 

tarefas, não tem acesso ao processo de elaboração da escrita do aluno – aprendiz. 

Assim, verificamos que o ensino eficaz da produção precisa extrapolar uma prática 

puramente escolarizada. Todos os gêneros selecionados exercem uma função 
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comunicativa fora da sala de aula, entretanto, não possuem um tratamento autêntico 

quando são didatizados pelos manuais de ensino, seja pela repetição do conteúdo, 

seja pelo mesmo tratamento dado a ele nas diversas séries da escolarização. 

A idéia de elaborar uma seqüência não elimina o livro didático do contexto de 

ensino do professor, mas retoma esse contexto, situando-o numa outra perspectiva 

em que o ensino da produção de textos não se prende unicamente ao aspecto 

formal. O funcional e o discursivo precisam ter prioridade no ensino, para que seja 

oferecida uma situação de escrita menos artificial e mais comprometida com o 

domínio de um determinado gênero e com o papel que esse domínio representa na 

vida cotidiana do aluno. 

A presente proposta amplia a perspectiva de produção de textos, porque visa 

a oferecer um leque de produções diferenciadas de acordo com os propósitos 

explicitados e com as práticas sociais pertinentes aos sujeitos envolvidos no 

processo interativo. A seqüência didática não se limita a produção de um texto em 

especial, mas ao domínio de uma prática que abrange vários domínios discursivos. 

É o domínio dessa prática que funciona como um super-instrumento. As seqüências 

são utilizadas não só para produzir determinados gêneros, mas para dominar toda 

uma estratégia de produção como práticas sociais. 

Segundo Marcuschi (2002), é preciso incorporar, lentamente, as novas 

perspectivas de abordagem com gêneros orais e escritos na sala de aula, porque o 

seu domínio não se dá de forma natural e espontânea. Especialmente, os gêneros 

orais mais formais e os escritos. 

Embora não se tenham claro quais os gêneros ideais para o ensino de língua, 

eles podem ser identificados a partir do nível menos formal ao mais formal, do mais 

privado ao mais público. Assim, com algumas adaptações, acreditamos que as 
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reflexões expostas podem servir à sistematização de alguns gêneros pertencentes 

aos domínios Jornalístico, Interpessoal e Científico, que elegemos como mais 

urgentes e relevantes de serem abordados em sala de aula. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

1. A teoria subjacente às propostas. 

 

A investigação realizada no corpus permite-nos afirmar que as produções 

escritas nos manuais de ensino não contemplam uma teoria dos gêneros. Os 

autores sugerem alguns avanços nas orientações para o professor, que não se 

confirmam diante das propostas apresentadas no manual do aluno. 

A expectativa gerada em torno das propostas de produção textual escrita 

contempla, prioritariamente, o conteúdo informacional e os aspectos da textualidade. 

A incidência das propostas baseia-se numa perspectiva de língua e de texto em que 

o domínio do código ainda é prioridade em detrimento dos aspectos sócio-

interativos. Com isso, nem o professor nem o aluno são levados a questionar a 

pertinência ou validade da realização de escrita. 

Destituída de uma motivação adequada, a necessidade de uma prática de 

escrita, além de ser impositiva, é invasiva no universo dos alunos que se deparam 

com a prática de textos sem refletir o motivo ou a função que podem assumir. 

Discordamos desse tipo de atividade e sugerimos a implantação de uma 

proposta alternativa, com base em algumas diretrizes educacionais, como os PCN, 

que recomendam o ensino de textos a partir de uma teoria dos gêneros. 

A defesa de uma prática alternativa toma o estudo dos gêneros a partir do 

contínuo fala-escrita proposto por Marcuschi (2000). Em síntese, é possível operar 

com os gêneros, desde os menos formais aos mais formais, presentes nas 

modalidades oral e escrita. Relacionados a eles, estão os domínios discursivos. 

Estes são as instâncias de formação discursiva em que os textos circulam, no 
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domínio público ou privado. De posse dessa teoria, estabelecemos os domínios, 

considerados prioritários para o ensino da produção escrita, ou seja, o domínio 

Jornalístico, o Interpessoal e o Científico, diferentemente dos priorizados pelos 

manuais. 

A definição dos gêneros a serem ensinados permite que se estabeleçam 

critérios de sistematização para uma metodologia da produção que situa não só o 

gênero no contexto sócio-comunicativo, mas todos os outros componentes que o 

determinaram. 

Com relação aos manuais investigados, os autores concebem, em geral, a 

prática do texto escrito como um meio de expressão e de comunicação. Alguns 

sugerem que as propostas serão consideradas de acordo com a perspectiva sócio-

interacionista (C02LN, C04LM, C08ALP), abordando a teoria dos gêneros (C09TT e 

C10LCI), as seqüências estruturais (C01PLP, C03PP, C05LI e C07PA) ou até adota 

uma categoria própria (C06AP). 

A sugestão teórica para o tratamento das propostas não é evidenciada de 

forma satisfatória, pois além de uma referência bibliográfica para consulta, os 

autores não deixam explícita a mudança metodológica esperada. A simples citação 

de autores e respectivos livros que esboçam as teorias não é condição suficiente 

nem necessária para o professor compreender a proposta sugerida pelos autores. 

Com isso, a realização da atividade fica à mercê da orientação do professor 

ou da disposição do aluno em realizá-la. Não há uma diferença substancial entre o 

que os autores prometem fazer e o que, de fato, põem em prática. 

A predominância em tratar os textos em função das seqüências prototípicas, 

com esclarecimento de cada uma delas, aparece em todas as coleções e em outros 

casos, solicita-se o gênero, apostando-se na sua evidência, sem uma explicitação 
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concreta de por que ele aparece em determinada unidade. Ou ainda, solicitam-se os 

dois, sem a devida reflexão sobre a diferença entre seqüência textual e forma do 

gênero. 

A quantidade das propostas nos manuais ilustra essa indistinção. Uma rápida 

olhada na Tabela 03 “Distribuição das propostas por domínios” evidencia que há 

uma variedade grande na quantidade das propostas, mas não no gênero 

empreendido. Ora, a variação entre os extremos, (a coleção C03PP, com mais 

propostas e a coleção C10LC, com menos propostas) sugere uma oscilação entre 

72 e 13 propostas por série, em média. 

Esse índice revela que não há um planejamento sistemático da variedade de 

gêneros a ser abordado nas escolas, uma vez que mais de 80% das propostas se 

enquadram entre o domínio Ficcional e o Jornalístico. Assim, os textos a serem 

produzidos se resumem a contar histórias ou redigir textos para expor uma opinião, 

com a função de cumprir uma tarefa escolar. Conseqüentemente, há muita repetição 

entre as tarefas envolvidas. 

Escrever bem para os manuais de ensino pressupõe, em essência, 

conhecimentos técnicos e informativos pertinentes a determinadas unidades de 

ensino que são comuns a várias séries. Por isso, as atividades visam a recuperar o 

conhecimento veiculado no texto por si. É ignorado, pelos manuais, o valor 

comunicativo emergente ao texto, que varia a partir do que o produtor tem em vista, 

seja em função dos objetivos do texto, da audiência, do contexto de ação, enfim; 

aspectos que diferenciam na constituição do gênero, determinando a estrutura e o 

estilo de como escrever. 
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Devemos lembrar, contudo, que a prática restrita de textos pertencentes aos 

domínios Ficcionais e Jornalísticos (e suas seqüências prototípicas) colaboram para 

a existência do gênero escolar por excelência: a redação. 

Ao serem destituídos de sua função comunicativa, os textos acabam por 

perder a dimensão discursiva, limitando a prática de escrita ao conteúdo 

informacional e aos aspectos internos da língua. 

Os manuais se esforçam para enriquecer as condições de produção da 

realização dos textos, com alguma orientação teórica, temáticas que são do universo 

do aluno, presentes em textos atualizados, ou ainda, com indicações de outras 

leituras de filmes e peças teatrais. 

Ao abordarem o registro dos vários gêneros textuais para a leitura e para a 

produção, tentam incorporar, no ensino, os textos que circulam fora da escola. 

Contudo, a variedade e o tratamento dado a eles, por serem baseados na seqüência 

tipológica tradicional, não evidenciam quais textos a escola precisa ensinar. 

Os autores sugerem toda sorte de propostas, algumas nem sempre 

adequadas para serem desenvolvidas nas unidades em que se apresentam, 

constatando-se sua presença como mero complemento ou distração, não sendo 

esperado nem sempre o cumprimento da tarefa. 

É possível que os autores esperem do professor uma atuação que 

complemente as propostas indicadas para os alunos. Contudo, a falta de definição 

de alguns elementos da situação de comunicação (objetivos, finalidades e 

circunstâncias) e a breve ou nenhuma indicação do gênero não são lacunas a serem 

superadas naturalmente nos manuais. 
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A comprovação da ausência de um planejamento sistemático das propostas 

limita a forma de conduzi-las, comprometendo o seu encaminhamento segundo uma 

perspectiva que se pretenda discursiva ou sócio-interacionista. 

Ao insistirmos na distinção terminológica entre tipos e gêneros textuais, 

estamos defendendo uma teoria que pode direcionar os passos do professor e que 

pode modificar toda ação pedagógica com base nessa diferenciação e na reflexão 

dos papéis de ambos para uma metodologia da produção escrita no livro didático. 

A habilidade em se operar com os vários gêneros que circulam socialmente 

deve ser o resultado de uma ação planejada em prol da emancipação dos alunos 

como futuros cidadãos. Estes começam a refletir e compreender seus direitos e 

deveres ainda na escola, desde os primeiros anos de escolarização formal. 

 

2. A teoria dos gêneros e a prática de textos escritos 

 

Com base numa revisão teórica realizada em torno da teoria dos gêneros, 

distinguimos a noção de tipo (seqüências lingüísticas, prototípicas e limitadas, 

presentes nos gêneros) e de gênero (manifestações lingüísticas variadas, 

relacionadas à forma e função comunicativa e às modalidades, oral e escrita, e que 

englobam os tipos). 

Segundo Marcuschi (2001 c: 41), nem todos os gêneros são igualmente 

praticados nas culturas de um modo geral. Entretanto, a crença de que eles devem 

ser ensinados parte da convicção de que a sua apropriação represente uma 

estabilização de comportamentos sociais padronizados e consagrados que 

produzem efeitos específicos, na oralidade e no letramento. 
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As práticas propostas nos manuais não distinguem que a escrita tem papéis 

diferenciados em função dos contextos ou das situações de produção. A escrita não 

é apenas uma questão de habilidade a ser adquirida ao dominar-se um gênero; ela 

também está relacionada à função que se estabelece entre esse domínio e a sua 

prática comunicativa diária. 

O ensino da produção baseada numa tipologia de textos que considera o 

contínuo tipológico pode favorecer o ensino/aprendizagem das modalidades de fala 

e de escrita, porque proporciona a reflexão das características próprias da realização 

desses textos no âmbito da textualidade constitutiva e no âmbito da funcionalidade 

comunicativa. 

Assim, a proposta apresentada no capítulo quatro, tomou por base a Tabela 

05 “Proposta para a produção de gêneros na escrita”. O gênero “entrevista” pertence 

ao domínio Jornalístico e se manifesta tanto na produção oral quanto na escrita. A 

determinação de um planejamento didático que envolve tal gênero, mesmo que seja 

com finalidade de obter um texto escrito, não impede que se aprecie a entrevista 

presente em outros suportes, além do jornal ou revista. 

Nesse sentido, a forma de compreender os gêneros expostos possibilita um 

confronto com as diversas seqüências tipológicas, comparando a predominância de 

umas para determinados gêneros e não para outros, desmascarando a condição 

única de que dominar a escrita é dominar estruturas lingüísticas. 

O planejamento conscientiza o produtor de que seu texto só existe e tem 

função, porque está condicionado, pelos objetivos, pelas circunstâncias de 

comunicação e pela audiência a ser atingida, dentre outros aspectos. Para tanto, há 

que se ter uma certa flexibilidade na forma de planejar, vez que nem sempre é 
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possível prever uma situação real que envolve o contexto de ensino da produção: o 

aluno, a comunidade, a sala de aula, o professor. 

Em suma, por mais minucioso que seja o manual de ensino, as aulas de 

produção não podem prescindir da ação dinâmico-interativa do professor que 

precisa de um projeto, motivando a escrita de seu aluno/interlocutor, oferecendo-lhe 

uma funcionalidade para tal exercício. 

Nesse sentido, o capítulo quatro recupera o papel do professor como 

mediador do processo da escrita do aluno. Ao situar o professor como co-autor das 

produções empreendidas pelos alunos, a metodologia para a escrita assume um 

papel dinâmico de incentivador das potencialidades cognitivas, metacognitivas e 

afetivas do produtor. 

Esse papel é o resultado de um plano em que o professor reforça a idéia de 

que a produção de gêneros textuais escritos é, em princípio, uma atividade interativa 

e de interesse social. Parte-se da socialização do conhecimento, discussão das 

idéias, troca e mobilização de interesses para, finalmente, exercitar-se a expressão 

individual. 

Ao propor uma metodologia de ensino da produção de gêneros, nossa 

intenção é alertar para a necessidade de um planejamento sistemático no trato dos 

gêneros. Este planejamento contribui para um ensino com textos ao longo de uma 

série ou de um conjunto de séries, organizando a variedade de gêneros que 

pode/deve ser dominada como uma prática letrada legítima, não exclusiva da 

situação escolar. 

Reiteramos que o ensino/aprendizagem da produção textual com base nos 

gêneros revela uma motivação fundamental ao estudante, vez que se opera com a 

inserção gradual desse sujeito no mundo discursivo que ele conhece, mas não 
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controla a sua participação. Tal atitude projeta uma auto-imagem positiva em que ele 

sente necessidade de colaborar para o sucesso da tarefa, vez que se encontra 

envolvido como co-participante das etapas processuais que garantem o texto escrito. 

Nossa perspectiva, com relação ao professor, é de que ele se torne um 

profissional mais consciente de sua responsabilidade intelectual e social e, assim, 

sinta-se motivado a continuar se especializando, a despeito das dificuldades. O 

contato com leituras específicas e a crença de que sempre se pode fazer mais e 

melhor são as atitudes que promovem uma melhoria significativa no trabalho do 

professor. 

As teorias sejam elas no âmbito da Lingüística Textual, da Análise do 

Discurso, da Análise da Conversação etc precisam ser concretizadas nas 

metodologias de ensino, efetivando experiências em programas mais amplos. As 

mudanças devem ser potencializadas, por exemplo, com o estreitamento dos laços 

entre as instituições de ensino fundamental, médio e superior. 
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