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“A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são 

infinitas porque são inesgotáveis as possibilidades da 

multiforme atividade humana e porque em cada campo dessa 

atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, que 

cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se 

complexifica um determinado campo.” 

(Bakhtin, 2003) 



RESUMO 

 

Entendemos que a Internet e suas diversas instâncias discursivas merecem 
destaque nos estudos acerca dos gêneros discursivos, sobretudo pelas grandes e 
significativas mudanças que as Tecnologias da Informação e Comunicação vêm 
possibilitando à linguagem. A escola precisa cada vez mais considerar os gêneros 
com os quais os alunos agem socialmente, a fim de promover o desenvolvimento 
não apenas da Língua Portuguesa, mas para formação social e humana dos alunos. 
O livro didático é concebido como real espaço para promover a aprendizagem de 
professores e alunos, pois ele oferece aspectos teóricos e metodológicos que 
subsidiam o ensino. Desse modo, acredita-se que os gêneros digitais precisam ser 
contemplados pelos livros didáticos. Com base nesses pressupostos, analisamos o 
trabalho com os gêneros digitais no livro didático de Língua Portuguesa do ensino 
médio. Para isso, tomamos por base os pressupostos teóricos e metodológicos de 
Bakhtin acerca dos gêneros discursivos. Os gêneros digitais identificados em três 
seções do livro 1 da coleção Português: linguagens de Cereja e Magalhães (2013) 
foram analisados através de duas categorias fundamentadas na teoria bakhtiniana: a 
primeira refere-se aos elementos estilo, tema e construção composicional; a 
segunda buscou discutir a abordagem dos gêneros digitais a partir de suas esferas 
de atividade humana. Através dessas categorias, buscamos descrever e interpretar 
as atividades de análise e produção dos gêneros digitais indicados. Os resultados 
indicam que trabalho com os gêneros digitais proposto pelo livro obteve avanços, no 
entanto ainda não atende às especificidades comuns a esses gêneros, sendo 
possível perceber um apego à formalidade. Esse fato foi percebido através do tênue 
tratamento dado às esferas de atividade humana e em relação ao modo como os 
elementos constitutivos dos gêneros foram abordados. 
 
Palavras-chave: Gêneros digitais; Livro didático; Ensino de Língua Portuguesa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

We understand that the Internet and its several discursive instances deserve to be 
highlighted in the studies about the discursive genres, especially the large and 
significant changes that the information and communication technologies have made 
possible the language. The school needs to increasingly consider the genres with its 
students act socially, in order to promote the development not only of the Portuguese 
language but also for students' social and human formation. The textbook is 
conceived as a real space to promote the learning of teachers and students, as it 
offers theoretical and methodological aspects that subsidize teaching. In this way, it 
is believed that digital genres need to be contemplated by textbooks. Based on these 
assumptions, we analyzed the work with the digital genres in the textbook of 
Portuguese Language of high school. To that end, we based on the Bakhtin's 
theoretical and metodological assumptions about discursive genres. The digital 
genres identified in three sections of book 1 of the Portuguese: languages collection 
of Cereja and Magalhães (2013) were analyzed through two categories based on 
Bakhtin‟s theory: the first refers  to the elements style, theme and compositional 
construction; the second one sought to discuss the approach of the digital genres 
from their spheres of human activity.Through them, we seek to describe and interpret 
the activities of analysis and production of the digital genres indicated.The results 
indicate that the work with the digital genres proposed by the textbook has made 
advances, however, it does not yet solve the  specificities common to these genres,  
being possible to perceive an attachment to the formality. This fact was perceived 
through the tenuous treatment given to the spheres of human activity and in the way 
the constitutive elements of the genres were approached. 
 

Keywords: Digital genres; Textbook; Teaching of Portuguese Language. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os sujeitos buscam cada vez mais novas formas de interação com o mundo. 

Vivemos em uma modernidade líquida1 (BAUMAN, 2003), uma sociedade repleta de 

mudanças nos modos de interação humana e composta por inúmeras esferas 

sociais, com seus gêneros, enunciados, discursos e sujeitos conectados por 

diálogos contínuos e únicos. Os aspectos sócio-históricos que contribuem para a 

dinamicidade dos gêneros deveriam ser a base para os estudos e o ensino desses 

tipos relativamente estáveis de enunciados (BAKHTIN, 2003). 

Corroboramos com o que defende Marcuschi (2011) acerca da real intenção 

de Bakhtin (2003) ao usar a denominação relativamente estável para se referir à 

natureza dos gêneros. Prendemo-nos ao termo estável em vez de priorizarmos o 

relativamente, e isso pode gerar grandes equívocos em sua abordagem, segundo 

Marcuschi (2011). O principal equívoco, e talvez o maior deles, é a tentativa, ainda 

frequente, de tentarmos encontrar categorias estáticas para estudar e ensinar os 

gêneros, de modo que nos prendemos à noção de estabilidade e esquecemos que a 

natureza histórica, sociointerativa, ideológica, além da linguística, se encarrega de 

sua dinamicidade. 

São inúmeras as pesquisas sobre os gêneros discursivos atualmente, 

envolvendo diversas teorias. Contudo, não desejamos mais ver abordagens presas 

aos aspectos formais. A linguagem é a mola propulsora da interação social, e essa 

relação é composta por frequentes mudanças. São dessas mudanças que emergem 

os gêneros, igualmente diferentes de acordo com cada instância social a que 

pertencem. A necessidade não é mais recorrer à taxonomia dos gêneros, este seria 

um trabalho árduo e infindável, dado a constante multiplicação e renovação dos 

gêneros discursivos.  

Toda mudança acontece a partir de uma necessidade. Descobrimos novas 

informações, ressignificamos algumas práticas, renovamos nossos conhecimentos, 

tudo a partir das necessidades que encontramos diariamente. Com os gêneros não 

é diferente, afinal eles são o nosso modus operandi.  

                                                           
1
 Lembramos das contribuições de Bauman (2003) para o qual a modernidade líquida é fluída, leve, 
dá aos sujeitos inúmeras direções que apontam para uma liberdade um tanto questionável, uma vez 
que ao tomar determinado caminho, é preciso que o sujeito se responsabilize por esta escolha.  
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Uma das principais mudanças que ocorre em nossa sociedade atualmente é o 

avanço tecnológico que adentra em todas as esferas das relações humanas, desde 

atividades simples como conversar com um amigo a atividades mais complexas, 

como remixar informações e criar um meme.  

São muitos os letramentos exigidos por nós, e a partir das mudanças que o 

avanço das Tecnologias da Informação e Comunicação e a Internet acarretam, os 

gêneros se multiplicam e se renovam dentro dos diferentes habitats sociais em que 

as relações humanas se estabelecem. Isso nos faz pensar de forma mais atenciosa 

no habitat digital e suas inúmeras formas relativamente estáveis de enunciados. 

Nesse espaço amplo e complexo, coexistem inúmeros outros habitats, cuja principal 

característica é o uso da Internet e de recursos tecnológicos para produção e 

propagação de seus enunciados. 

A linguagem, então, passa a se transformar em virtude de tais influências e de 

necessidades advindas do constante desenvolvimento das relações sociais, com 

isso novos gêneros começam a surgir nesses ambientes em que a Internet é a 

chave para a interação. O surgimento de novos gêneros e a ressignificação de 

outros, devido às mudanças trazidas pelos avanços tecnológicos, conduzem-nos 

para uma época em que são várias as formas pelas quais podemos usar a 

linguagem. Lidar com esse número incontável de gêneros é talvez o grande desafio 

para o ensino atualmente, sobretudo porque a escola ainda tem dificuldade em 

reconhecer os inúmeros letramentos, as novas práticas de linguagem e os novos 

gêneros que são advindos da nova cultura da Internet, conforme salientam Rojo e 

Barbosa (2015). As autoras acreditam que a escola precisa qualificar as práticas dos 

alunos na web, proporcionando experiências significativas com práticas de produção 

de gêneros, nos quais envolvem vários aspectos em sua construção e propagação 

no ambiente digital. 

Desse modo, corroboramos com Dudeney et al (2016, p. 19) quando afirmam 

que “Ensinar língua exclusivamente através do letramento impresso é, nos dias 

atuais, fraudar nossos estudantes no seu presente e em suas necessidades futuras.” 

A partir disso, pensamos que é exigido do professor uma prática de ensino coerente 

a essas novas demandas. Ainda segundo esses autores, a instabilidade e 

maleabilidade das novas tecnologias tornam o desenvolvimento do conhecimento 

tecnológico do professor uma responsabilidade pessoal fora dos currículos dos 

cursos formais de Letras e Pedagogia. Esse fato põe em discussão a formação do 
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professor em relação ao uso das tecnologias e da Internet em favor do 

ensino/aprendizagem.  

De acordo com Braga (2007), os avanços tecnológicos e a Internet trouxeram 

algumas vantagens e problemas para o professor, que passou a ter acesso a um 

número excessivo de informações, materiais de apoio, propostas mais interessantes 

do que as tradicionais propostas abordadas pelos livros didáticos. Ainda segundo a 

autora, o potencial comunicativo dos recursos hipermídia não é encontrado nos 

materiais didáticos impressos, o que enfatiza a necessidade por parte dos 

professores de preparar seus alunos para essas práticas digitais nas quais estão 

submersos.  

A utilização desse recurso material ainda exerce grande influência na atuação 

pedagógica e sua presença ainda é significativa para todas as modalidades do 

ensino brasileiro. Segundo os dados disponíveis na página eletrônica do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)2, acerca do Programa Nacional 

do Livro Didático (PNLD), os investimentos no programa nos anos 2011, 2012 e 

2013 ultrapassaram três bilhões de reais. O número de exemplares distribuídos em 

2016 foi 128. 588. 730 (incluem-se a educação de campo e o EJA Ensino 

Fundamental e médio) e em 2017 foram distribuídos 152. 351. 763 exemplares 

(Ensino fundamental e médio). Os números estão sempre crescendo ou se 

mantendo a cada programa, o que nos mostra que o livro didático não está 

perdendo seu espaço como recurso teórico e metodológico utilizado por milhões de 

escolas, professores e alunos.  

Confirmamos assim, que o livro “é o elemento transversal no processo 

educacional e na realidade vivida pelo profissional da educação, constituindo o 

principal recurso didático [...]” (MÉNDEZ, 2003, p. 61). Acreditamos que para 

acompanhar as mudanças que ocorrem na sociedade, os livros didáticos têm 

procurado, de modo geral, adequar suas teorias e propostas metodológicas a essa 

nova realidade, na qual alunos e professores estão inseridos. Como resposta a essa 

mudança, Marcuschi (2010) afirma que a presença de reflexões sobre e-mail, blog, 

chat os novos manuais didáticos já é um modo de adequação à realidade digital em 

que muitos alunos e professores estão vivenciando.  

                                                           
2
 Disponível em: < http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-estatisticos>.        

Acesso em: 07/05/2016. 
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Nessa nova era das tecnologias e da Internet, os professores não são os 

únicos experts. O conhecimento técnico de um determinado campo era normalmente 

reservado aos professores, no entanto, quando este campo começa a ser 

influenciado ou modificado por fatores externos, o conhecimento começa a ser 

buscado através de outros meios. (MORIN, 2003). Concordamos que as frequentes 

mudanças que os gêneros sofrem em virtude das necessidades dos interlocutores, 

em consequência das influências externas nas diversas esferas sociais, têm 

perturbado o ensino e mobilizado professores, pesquisadores, autores de livros a 

(re)pensarem caminhos para unir de forma significativa a tecnologia ao processo de 

ensino/aprendizagem.  

A melhor forma de encontrar novos caminhos e compreender as mudanças 

que a tecnologia e a Internet têm provocado em nossas práticas discursivas é partir 

do ensino dos gêneros digitais. Suas características, seus componentes 

relativamente estáveis poderão nos dizer mais do meio em que emergem e 

contribuirão para o desenvolvimento dos letramentos digitais dos quais tanto 

professores quanto alunos precisam.  

Confiamos ser necessário neste ponto discutirmos a concepção de gêneros 

digitais que perpassa esta pesquisa. Quando fazemos referência aos gêneros 

digitais não estamos diferenciando-os dos gêneros discursivos, como se fossem 

gêneros opostos à concepção de gêneros discursivos. Defendemos que os gêneros, 

sejam eles de quaisquer esferas, são discursivos. Os gêneros digitais, portanto, são 

gêneros discursivos da Internet. Optamos por usar a terminologia “gêneros digitais” 

por ser um termo já consagrado na literatura. 

Para exemplificar esta concepção, afirmamos que nem todo gênero que está 

no ambiente digital pode ser considerado como um gênero discursivo da Internet. A 

notícia, por exemplo, é um gênero que existe desde muito antes da Internet, mas 

hoje circula frequentemente neste ambiente, o que, no entanto, não faz dela um 

gênero digital.  

Com base no que discutimos até aqui, nos questionamos como se constitui o 

trabalho com os gêneros digitais para o ensino de Língua Portuguesa no livro 

didático? Quais gêneros digitais orientam o ensino de Língua Portuguesa no ensino 

médio? O livro didático considera os elementos estilo, composição, conteúdo 

temático e as esferas de atividade humana na abordagem dos gêneros digitais?  
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Para responder a esses questionamentos, objetivamos analisar o trabalho 

com os gêneros digitais no livro didático de Língua Portuguesa no ensino médio que 

apresenta liderança nas distribuições do PNLD nos dois últimos anos do programa 

para o ensino médio: a coleção Português: linguagens de William Roberto Cereja e 

Thereza Cochar Magalhães.  

Nossos objetivos específicos são identificar quais gêneros digitais são 

propostos pelo livro didático, e analisar a abordagem desses gêneros apresentada 

pelo livro de acordo com as categorias de estilo, composição, conteúdo temático e 

esferas de atividade humana. A busca por essas respostas farão com que 

compreendamos quais implicações para o ensino de Língua Portuguesa o trabalho 

com gêneros digitais pode trazer.  

Assim como Marcuschi (2011), defendemos que o ensino de gêneros 

discursivos não deveria estar preso aos gêneros mais poderosos, mas voltar-se 

principalmente para as práticas discursivas do dia-a-dia dos alunos. Por isso, 

corroboramos com a importância de continuarmos analisando os suportes teóricos e 

metodológicos que os professores de língua portuguesa possuem para orientar suas 

práticas: o livro didático. 

Reconhecemos que os discursos que permeiam o ensino de gêneros digitais 

na sala de aula ainda estão presos a certos cânones. Os livros didáticos, no que se 

referem ao ensino dos gêneros digitais, ainda estão sugerindo os gêneros mais 

conhecidos e mais trabalhados nas propostas de ensino, como o e-mail, blog e o 

chat.  

A dinamicidade e relevância dos gêneros digitais justificam a relevância de 

pesquisas que objetivam compreender como esses gêneros têm sido abordados 

pelos manuais didáticos e como isso pode implicar para o ensino da Língua de 

Portuguesa. Por isso, confirmamos a necessidade da abordagem de gêneros 

discursivos digitais, além do e-mail e do chat, gêneros que estão surgindo 

recentemente e que fazem parte cada vez mais do cotidiano dos alunos, a fim de 

perceber como os manuais didáticos estão trazendo esses gêneros para os 

professores e alunos. Os professores precisam cada vez mais de novas habilidades, 

além das pedagógicas, e o livro didático é, talvez, o primeiro espaço de 

aprendizagem para alguns profissionais em relação ao trabalho com esses gêneros 

discursivos da Internet. 
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Entendemos que o estudo sobre os gêneros digitais está longe de ser 

esgotado. As novas práticas de interação social no contexto atual fazem emergir 

novos modos de organização da comunicação, principalmente as advindas dos 

avanços da tecnologia da comunicação, e por este motivo este estudo torna-se 

relevante, ainda mais se buscamos analisar esses gêneros no enfoque dado pelo 

livro didático – elemento que julgamos ser um dos poucos responsáveis por 

fundamentar a prática dos professores acerca dos gêneros produzidos na Internet.  

Com o propósito de entender como estão os estudos acerca de nossa 

temática, buscamos por pesquisas que abordam sobre a presença dos gêneros 

digitais em livros didáticos e encontramos alguns trabalhos que analisaram livros 

didáticos de línguas estrangeiras e outros que se dedicaram aos gêneros digitais 

nos livros didáticos de língua portuguesa, com bastante ênfase nos anos finais do 

ensino fundamental. No âmbito na língua estrangeira, destacamos o trabalho de 

Dias (2015), cujo objetivo foi observar e descrever como os gêneros digitais são 

remidiados3 para o material impresso do ensino médio de língua inglesa enfatizando 

que os gêneros digitais entram nos livros didáticos não só como objetos de ensino, 

mas também como uma representação de uma mídia em outra mídia.  

Dias (2015) concluiu que a remidiação do gênero do meio digital para o livro 

didático de língua inglesa é uma maneira de assegurar que a acessibilidade ocorra, 

mesmo que não se tenha garantia. Os gêneros citados na análise do corpus desse 

trabalho foram e-mail e blog. 

Ainda no âmbito do ensino de línguas estrangeiras, destacamos a relevância 

dos estudos de Araújo-Júnior e Araújo (2013) em que questionam se o processo de 

didatização dos gêneros digitais abordados pelos livros didáticos direcionam os 

alunos ao uso efetivo desses gêneros, e afirmando que a abordagem enunciativa de 

Bakhtin é a mais apropriada para os estudos dos gêneros digitais, pois ela considera 

a dimensão histórica dos gêneros e os relaciona com seu contexto sociocultural, 

tecnológico e ideológico. Nessa pesquisa, Araújo-Júnior e Araújo (2013) consideram 

extremamente importante a relevância de dois aspectos: o primeiro evidencia as 

especificidades dos gêneros em relação à linguagem, à construção composicional e 

ao papel deles na comunicação entre os sujeitos; e o segundo se refere a uma 

                                                           
3
 Dias traz a contribuição de Bolter (2002) para falar de remidiação, cujo processo consiste “das 
velhas mídias sendo representadas pelas (nas) novas mídias”. (BOLTER, 2002 apud DIAS, 2015, p. 
9).  



17 
 

abordagem de gêneros que promova seu uso efetivo. Ao analisar livros de língua 

espanhola, os autores tomaram esses dois aspectos como critérios de análise para 

investigar oito amostras de atividades do livro, nas quais observaram a presença dos 

gêneros chat e fórum eletrônico. Como constatação, perceberam que as propostas 

não tratavam das especificidades desses gêneros em relação à linguagem, e uma 

pequena parte das propostas buscava motivar os alunos para a comunicação efetiva 

a partir dos gêneros. 

No âmbito do ensino de língua portuguesa, as pesquisas sobre gêneros 

digitais em livros didáticos encontradas iniciam entre os anos de 2007 e 2009, mas 

ainda existem atualmente novas motivações para esse estudo. Destacamos 

inicialmente a pesquisa de Barbosa (2009), que analisou o tratamento dispensado 

aos gêneros digitais em três coleções de língua portuguesa das séries finais do 

ensino fundamental, aprovadas pelo PNLD na época, observando que havia um 

reconhecimento das ferramentas da internet, buscando reconhecer os vocabulários 

utilizados e estruturas formais dos gêneros em comparação aos gêneros discursivos 

impressos (e-mail/carta e blog/diário). Desse modo, a autora confirmou a presença 

de gêneros digitais, porém de forma inexpressiva. 

Caiado (2011) e Silva (2012) representam as pesquisas mais atuais em 

relação ao tema, ambas voltadas à análise de livros didáticos dos anos finais do 

ensino fundamental.  

Caiado (2011), em sua tese de doutorado, faz um estudo acerca das novas 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) em livros didáticos de 

língua portuguesa. Para isso, analisa oito coleções de livros didáticos de Língua 

Portuguesa de 5ª a 8ª séries aprovadas pelo PNLD de 2005 e 2008. O foco do 

estudo I era identificar as partes que faziam menção à utilização e/ou presença das 

TDIC, desde textos retirados da internet a textos e filmes que falam das TIC. Uma 

das categorias que nos interessou na pesquisa é a “Produção de e-gêneros”, textos 

escritos que pertencem aos gêneros digitais. Para esta categoria, apenas nas 

coleções de 2008 foi constatado 3,7% de ocorrência, um percentual ainda escasso e 

ainda constatou-se que as atividades de produção de gêneros não privilegiavam as 

propriedades dos gêneros digitais – e-gêneros. A maior recorrência se deu em 

propostas que utilizavam a Internet apenas como fonte de referência dos textos 

utilizados. 
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Silva (2012) verificou a incidência de gêneros discursivos digitais e não 

digitais em quatro coleções de 6º ao 9º ano dos livros aprovados pelo PNLD 2011, 

porém focamos apenas nos gêneros digitais. Em suas conclusões, aponta como 

ponto fraco das coleções a ênfase nos conhecimentos gramaticais 

descontextualizados. Mesmo observando a predominância dos gêneros digitais e-

mail e blog, Silva (2012) constatou que não há ocorrência significativa de trabalho 

com gêneros digitais, ainda assim uma das coleções analisadas traz textos retirados 

da Internet, com sugestões de sites e estrutura formal de um texto digital. Nesse 

ponto, porém, discordamos da autora quando considera gênero digital todo o texto 

que possui referência da Internet e apresenta-se em uma caixa padronizada que 

possui os símbolos de minimizar/maximizar e fechar, visivelmente adaptada para 

inserir o texto no livro didático.  

As pesquisas com foco nos materiais didáticos no ensino médio se mostraram 

pouco expressivas, entretanto citamos duas das quais pensamos trazer boas 

contribuições para esta pesquisa, como a de Araújo (2013), que buscou observar 

com que frequência os gêneros digitais estão presentes nos materiais didáticos do 

ensino médio e o modo como eles são tratados. Assim, analisou 10 coleções de 

Língua Portuguesa, um total de 16 volumes. Os gêneros identificados foram: e-mail, 

chat, endereço eletrônico, blog, fórum e cartão-postal virtual. Os livros apresentaram 

o e-mail comparando-o à carta, assim como o blog foi comparado ao diário pessoal. 

Esses gêneros eram apresentados, mas não houve discussão sobre suas 

características. Em um livro específico, o blog foi sugerido para a exposição de uma 

atividade, mas sua linguagem e a dinâmica envolvida nesse gênero não foram 

exploradas.  

Araújo (2013) chamou a atenção para o fato de o endereço eletrônico estar 

presente em todas as unidades analisadas, apesar disso, apenas um abordou suas 

características. Os outros livros usam os endereços eletrônicos para sugerir sites de 

pesquisa ou referenciar a fonte do texto disponibilizado. Em relação aos demais 

gêneros digitais, o fórum foi abordado em apenas uma atividade, sem, no entanto, 

explorar suas definições e características. A partir disso, concluiu que os gêneros 

digitais aparecem nos livros didáticos de Língua Portuguesa do ensino médio de 

modo pouco eficiente para promover reais práticas sociais envolvendo a Internet. 

Oliveira (2014) também analisou uma coleção de Língua Portuguesa para o 

ensino médio e buscou observar quais eram os gêneros digitais presentes nos livros, 



19 
 

as atividades que os envolviam e o espaço destinado a eles, este último critério está 

relacionado ao modo como os gêneros digitais foram abordados. Os gêneros 

identificados nesse estudo foram e-mail; blog; bate-papo; podcast; homepage; 

infográfico; artigo expositivo de livro ou de site didático e artigo enciclopédico de 

saúde. MSN, Facebook, Orkut, Google e Twitter foram mencionados em textos ou 

ilustravam as atividades.  

As constatações de Oliveira (2014) mostraram que os gêneros digitais quase 

não foram explorados em atividades, e que, na maioria das vezes, ou foram apenas 

mencionados, ilustraram artificialmente; ou foram concebidos como suportes de 

outros gêneros (e-mail como suporte da carta de reclamação e o podcast como 

suporte do debate); ou ainda apareciam como pretextos para análise de aspectos 

gramaticais ou para interpretação. A autora concluiu ainda que “[...] em nenhum 

momento as atividades que os envolvem exploram os tipos textuais presentes neles, 

seus propósitos, variantes linguísticas, composição e estilo.” (OLIVEIRA, 2014, p. 

126). Desse modo não conseguem contribuir de forma efetiva para o domínio dos 

gêneros digitais. 

Observamos que os livros didáticos, no que se referem ao ensino dos 

gêneros digitais, ainda estão muito restritos aos trabalhos com os gêneros e-mail, 

blog e chat. É preocupante perceber que, quando os livros trazem abordagens de 

gêneros digitais, ainda o fazem de maneira reducionista, trabalhando aspectos mais 

formais e menos discursivos. Marcuschi (2011, p. 20) contesta ao afirmar que 

“quando ensinamos a operar com um gênero, ensinamos um modo de atuação 

sociodiscursiva numa cultura e não um simples modo de produção textual.”.  

Outro ponto que merece destaque nas pesquisas analisadas é que muitos 

livros consideram como gêneros digitais gêneros discursivos que não são próprios 

da Internet como o artigo publicado em site e o cartão-postal virtual. Além disso, 

evidencia-se um grande número de pesquisas que concebem o blog como um 

gênero discursivo.  

Salientamos, a partir disso, que nosso interesse recai para o ensino médio, 

pois consideramos ser ainda sucinto o estudo acerca dos gêneros digitais para esse 

nível de ensino e também porque temos grande interesse em aperfeiçoar nossa 

prática para atuar de forma significativa no ensino de língua portuguesa para o nível 

médio.  
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Além disso, almejamos contribuir para a formação continuada dos professores 

de Língua Portuguesa, principalmente aqueles que estão inseridos no mercado 

editorial. A nossa pesquisa poderá oferecer contribuições significativas em relação à 

abordagem dos gêneros digitais com base na teoria enunciativa dos gêneros de 

Bakhtin, a qual recebe reconhecimento contínuo pelos autores dos livros didáticos e 

nos documentos oficiais da educação brasileira, no entanto não é evidenciada nas 

propostas de trabalho com esses gêneros.  

Pretendemos também promover a discussão das implicações que certas 

abordagens dos gêneros digitais pelos livros didáticos podem trazer para o ensino 

de Língua Portuguesa. Essas discussões podem ajudar aos professores na 

compreensão dos discursos dos livros didáticos acerca dos gêneros discursivos e 

ajudá-los nas escolhas dos materiais que pretendem usar para orientar suas 

práticas. 

Assim como as relações humanas, os gêneros também fluem, e esses novos 

modos enunciativos precisam ser contemplados nas pesquisas científicas, na 

formação de professores e principalmente, nos livros didáticos – material 

indispensável para orientar a prática do professor e fundamentar o processo de 

aprendizagem do aluno.  

Marcuschi (2010) reconhece que a interação on-line acelera de forma 

significativa a evolução dos gêneros, e estes possibilitam uma crescente interação 

participativa. Então, por que não trazer para sala de aula os gêneros que estão 

surgindo dessa interação? Reforçando nossa posição, Bentes (2011, p. 105) afirma: 

“o domínio de diferentes gêneros pode auxiliar o aluno a ser o legítimo „dono‟ de sua 

fala, ou seja, pode levar o aluno a ocupar, com maior consciência, os diferentes 

lugares a partir dos quais pode falar e escrever.”.   

Desse modo, nosso trabalho reflete sobre a prática dos professores em sala 

de aula, autores de materiais didáticos e sobre formação de docentes, uma vez que 

possibilita uma reflexão sobre o trabalho com gêneros discursivos da Internet que 

estão cada vez mais presentes nos diferentes lugares em que os alunos falam e 

escrevem.  

Nossa pesquisa é composta por cinco capítulos iniciando por essa introdução. 

O segundo deles aborda algumas das perspectivas que norteiam o processo de 

ensino-aprendizagem dos gêneros discursivos no Brasil. Estão aí inseridos os 

gêneros discursivos de acordo com a concepção bakhtiniana e a abordagem dos 
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gêneros de acordo com os discursos oficiais dos principais documentos que regem o 

ensino médio: os PCN para o ensino médio, as OCEM e o PCN+ ensino médio. 

Nosso terceiro capítulo é dedicado aos gêneros digitais. Nele contemplamos 

os estudos sobre esses gêneros aqui no Brasil e trazemos as contribuições desses 

enunciados para o ensino de Língua Portuguesa. O quarto capítulo traz o percurso 

metodológico da pesquisa, complementado com algumas considerações iniciais 

sobre o livro didático no ensino médio e a apresentação detalhada de nossas 

categorias de análise.  

Na parte dedicada à análise, quinto capítulo, iniciamos nossa análise dos 

capítulos que constituem nosso corpus: capítulo 5 da segunda unidade e capítulo 2 

da terceira unidade do livro 1, junto com a seção Vivências do final da terceira 

unidade. Finalizamos este capítulo apresentando a discussão dos resultados acerca 

do trabalho com os gêneros digitais no livro didático.  

Nosso último capítulo trata da conclusão de nossa pesquisa, no qual 

discutimos as análises e apontamos lacunas e possíveis desdobramentos 

encontrados a partir da reflexão das implicações da abordagem dos gêneros digitais 

pelo livro didático para o ensino de Língua Portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

2 PERSPECTIVAS NORTEADORAS PARA O ESTUDO DE GÊNEROS 
DISCURSIVOS NO BRASIL 

 

Os estudos acerca dos gêneros no Brasil fundamentaram-se primordialmente 

através do uso de dois termos concebidos como vertentes teóricas distintas: gêneros 

discursivos e gêneros textuais – aqueles relacionados aos estudos centrados nas 

“situações de produção dos enunciados ou textos e em seus aspectos sócio-

históricos.” (ROJO, 2005, p. 185), e estes aos estudos centrados na materialidade 

textual. O uso de uma expressão ou outra sinaliza, segundo Rojo (2005), uma maior 

ou menor aproximação aos pressupostos bakhtinianos. 

Uma das maiores contribuições aos estudos dos gêneros no Brasil é 

conferida a Luiz Antônio Marcuschi. Através de seus estudos, a denominação 

gênero textual era predominante até os primeiros anos do século XXI e “muito mais 

central era, naquele momento, a discussão sobre a relação entre gêneros e tipos de 

textos ou tipologias textuais.” (BEZERRA, 2017, p. 21). Após a publicação do 

trabalho de Rojo (2005) essa perspectiva tomou outra direção: buscou-se defender a 

vertente teórica dos gêneros discursivos, pois acreditava-se que 

 

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

 

A frequente tentativa de buscar defender um ou outro termo acentua a busca 

por dois objetos diferentes de estudo: gêneros textuais e gêneros discursivos, mas 

ambos referem-se ao mesmo fenômeno. De acordo com Bezerra (2017), a distinção 

das terminologias não deveria existir. Os adjetivos “textual” e “discursivo” surgiram 

com o propósito de sinalizar “não a construção de diferentes teorias de gêneros, 

mas sim casos de desambiguação” (BEZERRA, 2017, p. 29) quando se quer 

retomar outro significado para palavra “gênero”. Isso é o que Marcuschi (2008) quis 

dizer quando afirma que “todas essas expressões podem ser usadas 
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intercambiavelmente, salvo naqueles momentos em que se pretende, de modo 

explícito e claro, identificar fenômeno específico.” (MARCUSCHI, 2008, p. 154)4. 

Confirmando que o “o texto é o aspecto visível e concreto da manifestação de 

discurso e gênero” (BEZERRA, 2017, p. 31), Bezerra defende a necessidade de 

integração entre texto, discurso e gênero. Corroborando com este autor, não 

prendemos nossas discussões a um ou a outro termo, mas a partir dessas 

contribuições, foi possível ver que os gêneros do discurso ganharam espaço como 

objeto de estudos nas práticas de ensino/aprendizagem. Diante do enfoque desta 

pesquisa, interessou-nos conhecer os principais pontos da abordagem 

sociodiscursiva da teoria bakhtiniana e suas implicações para o estudo dos gêneros 

discursivos, sem, no entanto, separar a tríade texto, discurso e gênero.  

A representatividade das teorias bakhtinianas em vários campos de pesquisa 

é um fato. As pesquisas nas áreas de licenciaturas demonstram bem tal 

representatividade. De acordo com Mendonça (2012), Bakhtin influencia pesquisas 

no âmbito dos Estudos literários, da Linguística Aplicada, das Análises do Discurso 

(com ênfase para a Análise Dialógica do Discurso) e da Linguística Textual. Este 

último espaço exerce significativa influência em relação aos estudos sobre os 

gêneros discursivos. Uma possível justificativa para este reconhecimento se dá pelo 

interesse em conceber a linguagem como objeto de estudo, diferente de outras 

teorias vigentes em épocas anteriores. Esse fato possibilitou aos estudos de Bakhtin 

e seu Círculo o alcance a diversas áreas. 

São inegáveis as contribuições de Bakhtin ao ensino de leitura e escrita no 

Brasil, a partir do momento em que sua teoria sócio-histórica e dialógica da 

linguagem, assim como sua concepção de gêneros do discurso, aparece permeando 

os documentos oficiais que orientam o ensino brasileiro.  

No item que se segue, fazemos uma exposição dos pressupostos que 

fundamentam nossa pesquisa. 

 

2.1 Abordagem sócio-histórica dos gêneros discursivos 
  

 Para compreender a abordagem filosófica dos estudos de Bakhtin, é 

necessário, antes de tudo, fazer um percurso sobre os principais conceitos que 

estão por trás do estudo dos gêneros discursivos nessa perspectiva. O primeiro 

                                                           
4
 Trecho da Nota de rodapé número 4. 
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grande ponto é o entendimento da linguagem em sua natureza social, o que a torna 

ainda mais complexa. É importante e necessário entender a língua em sua história, 

analisando todos os fatores que a condicionam.  

Nessa perspectiva, Bakhtin e o Círculo5 concebem a língua como viva em sua 

história, instável por sua natureza individual, e não em seu sistema puro e imutável 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014). Dessa maneira, todo signo linguístico é concebido 

no seu “horizonte social de uma época e de um grupo social determinados”, ele é 

resultado de “um consenso entre indivíduos socialmente organizados no decorrer de 

um processo de interação.” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 45); e portanto, é a 

materialização da comunicação social em que emerge essa interação. Com isso, a 

natureza social do signo não pode ser extraída de sua análise, uma vez que 

 

O signo, se subtraído às tensões da luta social, se posto à margem da luta 
de classes, irá infalivelmente debilitar-se, degenerará em alegoria, tornar-
se-á objeto de estudo dos filólogos e não será mais um instrumento racional 
e vivo para a sociedade. (BAKHTIN, VOLOCHÍNOV, 2014, p. 48) 

 

Contrário ao pensamento do subjetivismo individualista em que concebia a 

linguagem como expressão do pensamento e ao objetivismo abstrato que via a 

linguagem como sistema, estrutura fora do sujeito, Bakhtin prende-se à linguagem 

por entender que ela é o campo, a arena, em que a língua, não como signo puro, 

mas como enunciado, emerge cheia de construções, significações e de sujeitos 

social e historicamente situados. De nada servirá, segundo o pensamento exposto, 

extrair a língua do seu ambiente natural de acontecimento. O interesse dos estudos 

bakhtinianos se dá por aquilo que é complexo, por aquilo que vê a língua através da 

área de interação dos indivíduos, ou seja, a linguagem enquanto campo de interação 

social.  

Desse modo, Bakhtin (2003) defende que é indispensável para qualquer 

estudo, mesmo de natureza linguística, conceber a linguagem como produto da vida 

social, em constante movimento. A partir disso, os enunciados produzidos na vida 

social pelos indivíduos são concretos e específicos. Daí surge a necessidade de 

analisar as condições reais em que se fizeram surgir essa unidade concreta da 

linguagem e os interlocutores envolvidos nas situações.  

                                                           
5
 O pequeno grupo de intelectuais, artistas, amigos e admiradores de Bakhtin – no qual podemos 
destacar V. N. Volochínov e P. N. Medviédiev, era conhecido como o círculo de Bakhtin e dele 
saíram grandes contribuições aos estudos da linguagem como a obra Marxismo e Filosofia da 
Linguagem (1929). 
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Outros conceitos que emergem dessa concepção de linguagem são 

enunciado e enunciação, indispensáveis para a compreensão dos gêneros 

discursivos que será empreendida aqui.  

A palavra, para Bakhtin/Volochínov (2014), é neutra, pois ela sozinha não 

carrega em si mesma qualquer material ideológico, é a função ideológica que cria o 

signo e este “permanece inseparável dela”. A palavra é neutra porque suporta 

quaisquer funções ideológicas, atende a várias esferas da comunicação humana. 

Uma palavra pode adquirir diferentes sentidos, conforme vemos nos dicionários, 

mas isolada será ideologicamente carente.  

Para o Círculo, a palavra acontece como signo ideológico em acontecimentos 

chamados enunciações, estas entendidas como produtos de atos de fala, como ato 

de criação individual; e por esse motivo, diferente da palavra isolada, a enunciação é 

“única e não reiterável” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 79). Uma mesma palavra 

poderá ser repetida várias vezes em diferentes contextos, linguisticamente ela será 

a mesma palavra, mas enunciativamente terá outro sentido, isso ocorre porque 

 

A lógica da língua não é absolutamente a da repetição de formas 
identificadas a uma norma, mas sim uma renovação constante, a 
individualização das formas em enunciações estilisticamente únicas e não 
reiteráveis. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 84) 

 

Como fica claro, o locutor usará das formas linguísticas para atender as suas 

intenções enunciativas e com isso construir novas significações em diferentes 

contextos de uso. Para os estudiosos do Círculo, compreender, “descodificar”, essas 

formas linguísticas se dá pela compreensão da sua significação dentro de um 

contexto particular, ou seja, dentro do acontecimento enunciativo dessas formas. 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014). Desse modo, vale transcrever as palavras de 

Bakhtin/Volochínov quando explicitam essa ideia: 

 

Assim, na prática viva da língua, a consciência linguística do locutor e do 
receptor nada tem a ver com um sistema abstrato de formas normativas, 
mas apenas com a linguagem no sentido de conjunto de contextos 
possíveis de uso de cada forma particular. Para o falante nativo, a palavra 
não se apresenta como um item de dicionário, mas como parte das mais 
diversas enunciações dos locutores A, B ou C de sua comunidade e das 
múltiplas enunciações de sua própria prática linguística. 
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 98) 
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O enunciado, então, é a materialização da relação dialógica que emerge das 

diversas enunciações dos locutores. Dialógica porque toda enunciação produz 

enunciados que são respostas a outros enunciados já ditos em enunciações 

anteriores. Não há, portanto, nenhum enunciado puro, uma vez que todos eles 

recuperam outros discursos, outros enunciados, como uma espécie de diálogo entre 

os textos. A palavra enquanto signo linguístico é repetível, mas os enunciados, 

mesmo que em resposta a outros, jamais serão repetidos, sempre surgirão de uma 

criação individual motivada por um contexto específico.  Bakhtin/Volochínov expõem 

isso quando afirmam que  

 

[...] toda enunciação efetiva, seja qual for a sua forma, contém sempre, com 
maior ou menor nitidez, a indicação de um acordo ou de um desacordo com 
alguma coisa. Os contextos não estão simplesmente justapostos, como se 
fossem indiferentes uns aos outros; encontram-se numa situação de 
interação e de conflito tenso e ininterrupto. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, 
p. 111) 

 

O enunciado, unidade da comunicação discursiva, é de propriedade de um 

sujeito do discurso, o discurso, portanto, o constitui, por isso não podemos nos 

esquecer da natureza social da enunciação, pois é através dos enunciados que o 

discurso ganha forma, refratando as instâncias discursivas da esfera da atividade 

humana a qual pertence.  

Dessa forma, chegamos ao ponto principal deste capítulo – entender que 

esses enunciados possuem características específicas e atendem a diversas 

finalidades do campo, contexto, situação em que emergem; os autores dos 

enunciados interessam-se por determinadas temáticas, possuem um determinado 

estilo de uso da linguagem e constroem tipos de enunciados com construções 

composicionais também específicas.  

Todos esses três elementos, para Bakhtin (2003, p. 262), são específicos em 

cada campo da comunicação, e esse campo possui seus “relativamente estáveis” 

tipos de enunciados, com seu “conteúdo temático”, “estilo” e “construção 

composicional” específico. Esses tipos de relativa estabilidade, refletindo e 

refratando o campo da comunicação a que pertencem, Bakhtin denomina de 

gêneros do discurso. A grande diversidade desses gêneros se dá justamente porque 

eles acontecem dentro de campos da comunicação igualmente diversos e 

complexos.  
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A partir do momento em que Bakhtin começa a tratar a literatura como 

gênero, começa a admitir os elementos conteúdo, estilo e construção composicional 

como constituintes intrínsecos dos grupos de enunciados que emergem dos diversos 

campos de atividade humana. Os gêneros discursivos para ele são, portanto, 

mesclas de enunciados, discursos e textos que se estabelecem em esferas da 

comunicação humana e por esse motivo são de natureza social. 

Conforme Pajeú e Mussarelli (2012) afirmam, os gêneros são arquitetados 

nas interações através do discurso, a heterogeneidade dos gêneros se dá pela 

relação com o meio em que se desenvolvem. Refletindo essas interações, 

considerar os gêneros como classes de textos não daria conta de englobar os 

múltiplos sentidos que um gênero pode mobilizar.  

Ao considerar o enunciado como produto da linguagem construído no meio 

social, em condições específicas e com finalidade próprias de cada esfera social, 

Bakhtin (2003) destaca que essas condições e finalidades são refletidas pelo 

conteúdo temático, pelos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais (estilo) e 

acima de tudo por sua construção composicional. Os enunciados, portanto, são 

marcados por esses elementos. 

Segundo Rojo (2005), as marcas linguísticas, o estilo, a forma composicional 

do texto oferecem indícios na busca da significação do enunciado; eles são o meio e 

não o fim da análise. Assim, salienta que 

 

[...] aqueles que adotam a perspectiva dos gêneros do discurso partirão 
sempre de uma análise em detalhe dos aspectos sócio-históricos da 
situação enunciativa, privilegiando, sobretudo, a vontade enunciativa do 
locutor – isto é, sua finalidade, mas também e principalmente sua 
apreciação valorativa sobre seu(s) interlocutor(es) e tema(s) discursivos – e, 
a partir desta análise, buscarão as marcas linguísticas (formas do 
texto/enunciado e da língua – composição e estilo) que refletem, no 
enunciado/texto, esses aspectos da situação.” (ROJO, 2005, p. 199). 

 

Uma perspectiva dos gêneros discursivos presos às formas fixas da língua, 

analisados sob a ótica da estrutura não refletem todos os aspectos mobilizados para 

construção do sentido dos enunciados. O estilo, a estrutura composicional e os 

conteúdos temáticos são ressaltados como características básicas dos gêneros, e 

evidenciam o jogo de interação presente na enunciação, isso nos permite entender a 

construção de significação dos enunciados/textos dos diversos gêneros discursivos.  
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A partir disso, Bakhtin (2003) salienta a grande importância dos estudos 

centrados na natureza do enunciado e na diversidade de gêneros do discurso das 

várias esferas da atividade humana para que deles possamos extrair os objetos 

linguísticos que se tem interesse de estudo, objetos estes que fazem parte de 

escolhas justificadas pelo momento enunciativo no qual se inserem.  

Os enunciados estão carregados de expressões que refletem a relação 

valorativa dos falantes/escritores e justificam suas escolhas linguísticas. Uma vez 

que “os enunciados e seus tipos, isto é, os gêneros discursivos, são correias de 

transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem.” (BAKHTIN, 

2003, p. 268), é inútil reduzir a natureza do enunciado e sua relação com a 

diversidade de gêneros do discurso a uma investigação apenas formal e abstrata de 

toda a complexidade envolvida na relação da língua com a vida. 

Bakhtin contribui com os estudos da linguagem defendendo que, para 

superação de certos estudos um tanto simplistas da comunicação, e que ainda 

dominam os estudos na linguística, é necessário “o estudo do enunciado como 

unidade real da comunicação discursiva” (BAKHTIN, 2003, p. 269), dessa forma 

será possível compreender o modo como as unidades da língua (as palavras e 

orações) acontecem dentro dos gêneros do discurso.  

Segundo Brait (2008), Bakhtin verifica a relação entre discurso e enunciado e 

confirma “a necessidade de se pensar o discurso no contexto enunciativo da 

comunicação e não como unidade de estruturas linguísticas.” (BRAIT, 2008, p. 157). 

É apenas através da compreensão do contexto comunicativo que entendemos o 

leque de formas comunicativas, os gêneros do discurso, com os quais podemos 

participar dos processos interativos da comunicação. “É isso que confere ao gênero 

discursivo o caráter não de uma forma linguística, mas de uma forma enunciativa 

[...]” (BRAIT, 2008, p. 158) em que a neutralidade da palavra não acrescenta valor à 

construção de sentido, mas sim seu contexto comunicativo e sua cultura.   

Pensando em toda a complexidade comum aos meios em que os gêneros do 

discurso emergem, não se pode esquecer a multiplicidade de autores e suas 

estreitas relações com esses objetos da comunicação. Por isso Bakhtin (2003) 

atenta para a “posição responsiva” do ouvinte em relação ao discurso do outro, uma 

vez que salienta o constante diálogo que se estabelece em cada enunciação através 

dos gêneros. Essa posição responsiva nada mais é do que nossas reações, ações, 

atitudes ao compreender o enunciado do outro. Respondemos a esse diálogo de 
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diversas formas: concordando, recusando, silenciando; temos a certeza que 

determinado enunciado “[...] pressupõe não só a existência do sistema da língua que 

usa mas também de alguns enunciados antecedentes [...]” (BAKHTIN, 2003, p. 272) 

e por isso iniciamos diálogos que pressupõem respostas, mesmo que essas sejam 

silenciosas e ocorram apenas na consciência individual.  

Os usuários da língua, completos por suas vontades discursivas, escolhem 

certos gêneros do discurso para efetivar seus objetivos discursivos e estabelecer 

tais diálogos; por isso não se pode pensar em formas estáticas de gêneros do 

discurso porque não existe uma única vontade discursiva no mundo, nem mesmo 

um único campo de comunicação, eles são diversos, pois são “[...] diferentes em 

função da situação, da posição social e das relações pessoais de reciprocidade 

entre os participantes da comunicação [...]” (BAKHTIN, 2003, p. 283). A partir dessas 

contribuições bakhtinianas, entendemos os gêneros do discurso como objetos 

enunciativos e sua natureza essencialmente social e dialógica.  

Concebendo o enunciado como unidade de análise linguística, Bakhtin (2003) 

atribui ao gênero a função de transmitir expressividade específica à forma do 

enunciado. De acordo com Matencio (2013), os estudos que concebem a concepção 

bakhtiniana de gênero buscam na materialidade linguística, textual e discursiva os 

indícios das relações sociais que constroem enunciados em que se pode 

compreender a linguagem em funcionamento, ou conforme afirma Bakhtin (2003, p. 

125-126) 

 

[...] a enunciação humana mais primitiva, ainda que realizada por um 
organismo individual, é, do ponto de vista do seu conteúdo, de sua 
significação, organizada fora do indivíduo pelas condições extra-orgânicas 
do meio social. 

 

Essas condições extra-orgânicas produzem dois tipos de gêneros discursivos 

segundo Bakhtin (2003): os gêneros primários e os gêneros secundários. Para ele, 

os gêneros orais e escritos que emergem em situações de comunicação cotidiana 

refletem as relações mais simples dos interlocutores: são os gêneros primários 

(bilhete, conversa, carta, etc.). Os gêneros considerados por ele como secundários, 

refletem relações culturais mais complexas (gêneros científicos, o romance) e por 

isso podem englobar em sua estrutura os gêneros primários. Um exemplo 

elucidativo é um romance que contém em sua construção composicional sequências 
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de diálogos, réplica de cartas ou bilhetes, entre outros. Majoritariamente orais, os 

gêneros primários fazem parte da comunicação espontânea dos interlocutores 

envolvidos nas esferas de comunicação. Os gêneros secundários, por sua 

complexidade, são geralmente escritos e possuem construções mais estáveis, 

embora o que determine tal estabilidade seja, como já discutido, o constante 

movimento da linguagem na vida social. 

Desse modo, afirmamos que a teoria de gêneros bakhtiniana é o norte de 

nossa análise de gêneros digitais no livro didático, uma vez que ela é o norte de 

muitas outras perspectivas que estudam outros gêneros discursivos. A natureza 

enunciativa dos gêneros e a abordagem sociointeracionista da linguagem nos fazem 

ter certeza que a utilização da teoria dos gêneros do discurso de Bakhtin é 

apropriada para desenvolver a pesquisa aqui proposta. 

A fim de compreender a base dos discursos voltados ao professor e ao ensino 

de língua portuguesa, analisamos a seguir a perspectiva dos gêneros discursivos 

divulgada pelos documentos oficiais para o ensino médio. 

  

2.2 Os gêneros discursivos nos documentos oficiais para o Ensino Médio 
 

Analisamos os discursos presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio: linguagens, códigos e suas tecnologias (PCNEM Parte II); as 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio: linguagens, códigos e suas 

tecnologias (OCEM volume I) e as contribuições das Orientações Educacionais 

Complementares aos PCN (PCN+ Linguagens, Códigos e suas Tecnologias). Nosso 

objetivo é entender como os gêneros discursivos são tratados nesses documentos 

norteadores do ensino médio.  

 

2.2.1 Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

 

Os PCNEM (BRASIL, 2000) abrem a discussão sobre língua, linguagem e 

texto como artefatos construídos socialmente. Por objetivar a comunicação, o sujeito 

interage com sua língua, constrói uma linguagem e o texto é o produto desse 

processo eminentemente social e dialógico. Dessa forma, a comunicação é 

reconhecida como a base das ações, “um processo de construção de significados” 

que sujeito realiza através da língua; a língua, por sua vez, é dialógica e encontra-se 
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imersa no “emaranhado das relações humanas, nas quais o aluno está presente e 

mergulhado.”; a linguagem verbal é o principal material de reflexão desse processo e 

o texto, por fim, é a unidade básica da linguagem verbal, único como enunciado – o 

que o constitui como o produto de uma história social e cultural e jamais poderá ser 

compreendido fora de sua natureza. 

O destaque do discurso desse documento está para a consideração da 

natureza social e interativa da linguagem, em contraposição com as práticas 

separadas do uso social. Observamos essa posição ao analisar as competências e 

habilidades que deverão ser desenvolvidas em Língua Portuguesa, ao longo do 

processo de ensino-aprendizagem no ensino médio.  

Ao final do ensino médio, o aluno terá de compreender, através da Língua 

Portuguesa, que a linguagem constrói o social e é ao mesmo tempo construída pela 

interação social. Por isso, os PCNEM propõem 

 

Considerar a Língua Portuguesa como fonte de legitimação, de acordos e 
condutas sociais e como representação simbólica de experiências humanas 
manifestas nas formas de sentir, pensar e agir na vida social. (BRASIL, 
2000, p. 20). 

 

Será na análise da linguagem verbal que o aluno poderá compreender todas 

as manifestações sociais que implicam múltiplas significações, múltiplas situações 

de enunciação em que os sujeitos usam a língua enquanto signo neutro para criar os 

seus enunciados. Dessa forma, acreditam na necessidade de 

 

Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando 
textos/contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura, de 
acordo com as condições de produção/recepção (intenção, época, local, 
interlocutores participantes da criação e propagação de idéias e escolhas). 
(BRASIL, 2000, p. 20). 

 

É a partir desse ponto que percebemos a discussão sobre a importância dos 

gêneros discursivos, pois eles refletem a natureza social da língua. Nenhuma 

análise poderá se dar no campo apenas gramatical; o contexto, as intenções dos 

interlocutores, os recursos linguísticos e discursivos utilizados por eles para 

produção de significado, assim como os gêneros discursos, determinam as formas 

de dizer e escrever.  

Com base nisso, os alunos poderão construir os possíveis significados dos 

textos e constituirão suas opiniões e pontos de vista. Então, “confrontar opiniões e 



32 
 

pontos de vista sobre as diferentes manifestações da linguagem verbal.” (BRASIL, 

2000, p. 21) é outra competência que deverá ser construída ao longo do ensino 

médio. Os alunos precisam ser ouvidos dentro da escola para que possam refletir 

sobre o ato de falar/escrever fora dela. Assim, abrir espaço para discutir/analisar os 

gêneros discursivos com os quais os alunos têm mais familiaridade também é uma 

forma de liberar a expressão do aluno em relação as suas práticas de comunicação 

fora da escola. 

Para “compreender e usar a Língua Portuguesa como língua materna, 

geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria 

identidade.”, os PCNEM propõem o reconhecimento das escolhas dos gêneros e 

tipos de discurso como determinantes para o conhecimento dos diversos textos. 

Essas escolhas “refletem conhecimento e domínio de „contratos‟ textuais” que, 

embora não estejam expostos, implicitamente conduzem a maneira como devemos 

falar/escrever, utilizando determinado gênero discursivo. (BRASIL, 2000, p. 22). 

Como vimos, os gêneros discursivos são considerados pelos Parâmetros 

como importantes formas pelas quais se pode compreender e analisar a língua em 

seu acontecimento dialógico, ou seja, em constantes transformações que atendem a 

sua natureza social.  

Em relação aos gêneros digitais, foco desta pesquisa, não deixamos de 

observar a importância dada ao uso das novas tecnologias da informação e 

comunicação no ensino. Elas são vistas com importantes para produção de textos 

em contextos diversos, importantes para compreensão das condições de produção 

desses; principalmente porque influenciam a produção escrita, o conhecimento e a 

vida.  

Vejamos a seguir o quadro de competências e habilidades a serem 

desenvolvidas em Língua Portuguesa, através das quais foi possível nossa análise: 

Quadro 1 – Competências e habilidades para o ensino de Língua Portuguesa 

Representação e Comunicação 

 Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes manifestações da linguagem 
verbal. 

 Compreender e usar a Língua Portuguesa como língua materna, geradora de significação e 
integradora da organização do mundo e da própria identidade. 

 Aplicar as tecnologias de comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros 
contextos relevantes da vida. 

Investigação e compreensão 

 Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando textos/contextos, 
mediante a natureza, função, organização, estrutura, de acordo com as condições de 
produção, recepção (intenção, época, local, interlocutores participantes da criação e 
propagação das idéias e escolhas, tecnologias disponíveis). 
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 Recuperar, pelo estudo do texto literário, as formas instituídas de construção do imaginário 
coletivo, o patrimônio representativo da cultura e as classificações preservadas e 
divulgadas, no eixo temporal e espacial. 

 Articular as redes de diferenças e semelhanças entre a língua oral e escrita e seus códigos 
sociais, contextuais e linguísticos. 

Contextualização sócio-cultural 

 Considerar a Língua Portuguesa como fonte de legitimação de acordos e condutas sociais 
e como representação simbólica de experiências humanas manifestas nas formas de sentir, 
pensar e agir na vida social. 

 Entender os impactos das tecnologias da comunicação, em especial da língua escrita, na 
vida, nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. 

(BRASIL, 2000, p. 24. Grifos nossos) 

 

Tomamos as palavras de Villela (2010, p. 163) para reconhecer o duplo papel 

dos PCNEM, qual seja 

 

[...] difundir os princípios de reforma curricular e orientar o professor na 
busca de novas abordagens e metodologias, o que inclui tratamento 
pedagógico para as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 
(TDIC) com o objetivo de inserir o aluno no ambiente digital. 

 

A partir disso, esta autora afirma que o professor precisa cada vez mais dar 

conta das ações pedagógicas e também de áreas específicas, como o uso de 

tecnologias, por exemplo, fato que exige um currículo voltado para esta nova 

realidade. No entanto, sabemos que já são dezesseis anos após a publicação dos 

PCNEM, o que justifica o motivo pelo qual não havia essa discussão na época. 

Porém, o reconhecimento dado às novas tecnologias depreende uma abordagem 

aos gêneros que surgem a partir delas ou são modificados por causa de seus 

avanços. “As novas tecnologias da comunicação e da informação permeiam o 

cotidiano, independente do espaço físico, e criam necessidades de vida e 

convivência que precisam ser analisadas no espaço escolar.” (BRASIL, 2000, p. 11-

12). Essas necessidades de vida e convivência são os variados letramentos que 

precisam ser trabalhados na escola e o objeto de ensino para tal trabalho deve ser 

os gêneros digitais. 

Observamos significativo avanço em relação à concepção de ensino de 

Língua Portuguesa expressa nas habilidades e competências apresentadas no 

quadro 1. A forma tradicional de conceber o ensino desse componente curricular foi 

diluída num estudo muito mais complexo e relevante que é o da linguagem; 

concebendo todos os seus aspectos relevantes (língua, interlocutores, funções 

comunicativas) dentro de um sistema sócio-histórico e dialógico.  
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Dessa forma, não se estuda mais a gramática; a literatura; a produção de 

texto; a interpretação de texto, como se todos eles juntos não constituíssem uma 

única língua. Estuda-se a Língua Portuguesa organizada e motivada pelo ambiente 

social e seus sujeitos.  

 

2.2.2 As Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

 

O segundo documento norteador para o ensino Língua Portuguesa no ensino 

médio que analisamos foram as OCEM. Consideramos que essas Orientações 

parecem ter uma perspectiva mais didática e mais explicativa do que a abordagem 

dos PCNEM.  

Ao traçar um percurso em que os estudos da linguagem trilharam, procurou-

se evidenciar a mudança na constituição do objeto de ensino de Língua Portuguesa: 

o processo de ensino-aprendizagem não é mais centrado em aspectos estruturais 

da língua; ele transcende esses limites e vai buscar seu objeto de ensino no uso da 

língua e da linguagem, refletindo sua natureza social.  

Parte-se, então, para uma nova perspectiva cujo interesse centra-se no texto 

como acontecimento social e por isso construído socialmente, por seus 

interlocutores (produtor e receptor), voltando-se para o processo de 

produção/recepção dos textos que envolve diversos fatores – não apenas os 

linguísticos. É a partir dessa nova perspectiva que os estudos dos gêneros 

discursivos ganham evidência.  

Defendendo que a língua e a linguagem são marcadas pelo contexto social e 

histórico em que emergem, as Orientações salientam que são vários os fatores 

envolvidos na atividade de construção de sentidos. Nesse ponto, esse documento 

reconhece as mudanças pelas quais a língua passou e quanto já construímos e nos 

apropriamos de diversos sistemas semióticos, não recorrendo apenas aos fatores 

linguísticos para construção e compreensão dos textos. Como podemos ver, 

 

A visão aqui defendida supõe uma estreita e interdependente relação entre 
formas linguísticas, seus usos e funções, o que resulta de se admitir que a 
atividade de compreensão e produção de textos envolve processos amplos 
e múltiplos, os quais aglutinam conhecimentos de diferentes ordens, como 
já referido. (BRASIL, 2006a, p. 27). 
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Então, e a questão dos gêneros discursivos? Entendemos que a proposta 

para o ensino de Língua Portuguesa pauta-se no trabalho com múltiplas linguagens, 

múltiplos letramentos e com os gêneros discursivos. A escola precisa “abrir-se para 

os múltiplos letramentos, que, envolvendo uma enorme variação de mídias, 

constroem-se de forma multissemiótica e híbrida” (BRASIL, 2006a, p. 29); desse 

modo, confiamos que os gêneros discursivos constituem o meio pelo qual se pode 

chegar a esses letramentos múltiplos. 

Com base nisso, a proposta das Orientações é efetivar o trabalho com 

diferentes textos e possibilitar a reflexão de que eles devem ser analisados à luz de 

diferentes dimensões (textuais, pragmáticas e conceituais, e também linguísticas). 

Ressalta-se, assim, a análise dos gêneros discursos que se atualizam através dos 

textos que os compõem. Gêneros com características relativamente estáveis vão 

sendo moldados pelas dimensões disponíveis para a construção de sentidos dos 

textos e por isso devem permear o processo de ensino-aprendizagem de Língua 

Portuguesa. 

Ao traçar o perfil dos alunos do ensino médio em Língua Portuguesa, as 

Orientações Curriculares propõem que o aluno deva conviver com diferentes 

situações de produção e leitura de textos motivados e modificados pelas diferentes 

esferas das atividades sociais, pelos diferentes suportes e sistemas de linguagem; e 

“o objeto de ensino privilegiado são os processos de produção de sentido para os 

textos, como materialidade de gêneros discursivos” (BRASIL, 2006a, p. 36). Para 

tanto, recomenda-se o trabalho com um grupo de textos que seguem alguns critérios 

de seleção: pode-se pensar em selecioná-los de acordo com os temas abordados; 

os meios e os suportes de circulação; os domínios discursivos em que surgem; 

“tipos ou sequências textuais que os configuram; gêneros discursivos que neles se 

encontram em jogo e funções sociocomunicativas desses gêneros; práticas de 

linguagem em que se encontram e comunidades que os produzem.” (BRASIL, 2006, 

p. 36).  

Verificamos assim que tanto os gêneros discursivos (que englobam questões 

de uso da língua e suas atualizações nos eventos de interação) como também os 

elementos formais da língua, o papel, as motivações e os propósitos dos 

interlocutores compõem o objeto de ensino de Língua Portuguesa no ensino médio. 

As Orientações apontam eixos organizadores das ações de ensino e de 

aprendizagem para o ensino médio que focalizam em atividades de produção escrita 
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e leitura de gêneros escritos e orais de diversas esferas de atividades sociais, assim 

como atividades de reflexão sobre a própria escrita do aluno e de outros autores. 

Propõe-se o foco na análise de fatores que provocam variabilidade desses gêneros. 

Os fatores vão desde as ações de escrita (envolvendo questões de ortografia, 

acentuação, pontuação); focalizam estratégias textualizadoras que envolvem os 

recursos linguísticos referentes ao contexto e a coesão textual, sequências textuais 

que organizam o todo textual etc; até elementos pragmáticos das situações em que 

os gêneros e seus textos emergem (papéis sociais dos interlocutores, suas práticas 

comunicativas, suas intenções e as funções sociocomunicativas, por exemplo).  

Percebemos que o foco do processo de ensino e aprendizagem de Língua 

Portuguesa no ensino médio baseia-se no trabalho com textos em atividades de 

produção, recepção e análise, cujos objetivos estão centrados numa concepção de 

língua e linguagem norteada “pelas demandas locais, que envolvem escolhas em 

razão do perfil de aluno projetado pela escola.” (BRASIL, 2006, p. 43). Estamos 

certos de que esta é uma justificativa para o trabalho (também) com gêneros 

discursivos que pertencem às atividades comunicativas com as quais os alunos 

estão mais familiarizados.  

 

2.2.3 PCN+ Ensino Médio 

 

Analisamos as contribuições dos PCN+, que são orientações que 

complementam os Parâmetros Curriculares Nacionais, e observamos que a 

concepção de gênero foi mais detalhada explicitamente do que nos outros 

documentos. A proposta dessas orientações desenvolve-se em torno das 

competências interativa, textual e gramatical, resultadas de modo inter-relacionado.  

A competência interativa é caracterizada pelas ações que se fazem através 

dos usos da língua sobre os interlocutores – falar, ouvir, opinar, discordar, 

concordar: dialogar.  

A competência textual se vale da construção textual a partir de suas 

características de estilo do autor, as escolhas temáticas e as estruturas 

composicionais. Sendo todas mobilizadas em relações entre texto/contexto 

sociocultural de produção/recepção.  

A competência gramatical, além de considerar as sequências linguísticas 

internalizadas que já fazem parte do aluno em suas situações de uso cotidiano, 
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desenvolve-se a partir dos níveis morfológico, lexical e sintático da língua, em 

conjunto. 

Identificamos que a concepção de gênero discursivo desenvolvida pelos 

PCN+ caracteriza-se pelos aspectos temáticos, a estrutura composicional e os 

traços estilísticos do autor presentes nos textos verbais. Esses elementos norteiam o 

ensino de leitura e produção de texto proposto pelos PCN+, uma vez que refletem os 

recursos linguísticos e enunciativos do produtor de texto. Na abordagem da 

competência textual, os pilares são os gêneros discursivos (seus aspectos temático, 

composicional e estilístico.). 

 

Essa abordagem explicita as vantagens de se abandonar o tradicional 
esquema das estruturas textuais (narração, descrição, dissertação) para 
adotar a perspectiva de que a escola deve incorporar em sua prática os 
gêneros, ficcionais ou não-ficcionais, que circulam socialmente (BRASIL, 
2006b, p. 77) 

 

Vemos como um grande avanço propor o estudo do gênero como pilar que 

sustenta o desenvolvimento não só da competência textual, mas das outras 

mencionadas (gramatical e interativa). Os textos se materializam em gêneros e é 

através de sua produção, recepção e análise que o ensino de Língua Portuguesa 

deve pautar-se.  

Evidenciamos que os documentos oficiais norteadores do ensino médio se 

complementam em relação à noção de gênero discursivo. Não podemos negar que 

tais documentos baseiam-se numa perspectiva sócio-histórica e dialógica da 

linguagem (além da forte influência do Interacionismo Sócio-Discursivo), e que tem, 

sobretudo, o gênero como um dos principais elementos para o entendimento dessa 

natureza. O ensino de Língua Portuguesa não é mais concebido de forma 

fragmentada. O contexto social em que emergem os textos configura-se como objeto 

de estudo dessa área de ensino. 
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3 OS GÊNEROS DIGITAIS E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: 
ALGUMAS PROPOSIÇÕES TEÓRICAS 

 

Com os avanços das tecnologias, surgiram questionamentos acerca de suas 

influências na escola, e nas diversas esferas da comunicação humana. Cabe, no 

entanto, esclarecer quais são essas mudanças e se elas aumentaram ou não o 

potencial de comunicação entre os indivíduos, criando novas formas de 

comunicação, novos textos, novos gêneros; mudanças que exigem cada vez mais 

dos alunos, dos professores e da sociedade múltiplos letramentos.  

Pretendemos aqui discorrer acerca dos usos da língua e suas formas de 

atualização nos diversos eventos de interação que emergem com o avanço das 

novas tecnologias e do ambiente digital – os gêneros digitais.   

 

3.1 Estudos dos gêneros digitais no Brasil 
 

Ribeiro (2012) lembra muito bem que as mídias não disputam entre si e nem 

com a escola: há, na verdade, um desenvolvimento contínuo em que o processo é 

mais de complementação do que disputa. O que temos são “mídias que se 

influenciam, a ponto de muitas características da web se parecerem com o impresso, 

outras serem imitações da televisão etc.” (RIBEIRO, 2012, p. 28).  

Ainda segundo Ribeiro (2012), há cada vez mais similaridade – em relação à 

escrita e à aparência – entre revistas, jornais e livros com outras mídias como a 

televisão e a web. Então, é necessário agregar essas novas tecnologias ao 

ambiente escolar, não como inimigas do processo de ensino-aprendizagem; mas 

como aliadas tanto dos professores quanto dos alunos.  

O objetivo é proporcionar aos alunos o contato efetivo com as diversas 

práticas sociais desses usos de linguagem relacionados ao meio digital e às novas 

tecnologias, ou seja, promover letramentos, cujo princípio é a prática social da 

linguagem. Ribeiro salienta que  

 

O leitor da atualidade dispõe de mais formatos de texto, em suportes ainda 
mais diversos do que leitores de outras épocas. Além do livro, há o cinema, 
a televisão, a web, os telefones celulares, entre outras possibilidades. 
(RIBEIRO, 2012, p. 29) 

 

No entanto, acreditamos que essa questão é muito mais ampla. Nessas 

inúmeras possibilidades que o indivíduo possui, para leitura e escrita, surgem novos 
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meios de enunciação, novos enunciados, ou seja, novos textos inseridos em 

inúmeros gêneros discursivos. Não são apenas “formatos de textos”, são muitas 

características que ultrapassam os limites das estruturas, das formas.  

A partir disso, podemos pensar que, com os avanços da tecnologia na 

sociedade, muitos conceitos foram repensados, relações foram ressignificadas, o 

volume de modos de interação aumentou significativamente, os espaços de 

aprendizagem multiplicaram-se.  

Lisbôa et al (2010, p. 3) afirmam que: “o importante nesta sociedade não é a 

tecnologia em si, mas as possibilidades de interacção que elas proporcionam 

através de uma cultura digital.” Esses autores ainda salientam as mudanças que a 

Web 2.0 tem provocado na sociedade, os interesses e as capacidades desse 

ambiente fazem surgir novas formas de aprendizagem, novos saberes, em que a 

troca de conhecimento e os inúmeros modos de interação crescem constantemente.  

Em relação à relevância que os espaços informais de aprendizagem vêm 

assumindo na sociedade, Lisbôa et al (2010) salientam que o aprendizado não está 

mais restrito ao espaço escolar, e citam as comunidades de aprendizagem, as redes 

sociais como exemplos de novos espaços de interação e de aprendizagem das 

pessoas.  

Com esses novos espaços promovidos pelas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) e com a Internet, surgem novos modos de interação e com eles 

surgem novos gêneros, caracterizados por enunciados típicos das várias esferas de 

comunicação que se multiplicam através da Internet. Com isso, pensamos que a 

escola deve posicionar-se como colaboradora nesse jogo: é necessário incluir as 

novas ferramentas, os novos discursos, os novos gêneros, a fim de contribuir 

efetivamente para os múltiplos letramentos oferecidos por essas mudanças. 

Buzato (2011) discute sobre o que se espera do professor e da escola nesse 

ambiente repleto de transformações, e uma dessas necessidades é a valorização e 

compatibilização, por parte da escola/professor, das “práticas, linguagens, 

conteúdos e ferramentas” trazidas pelos alunos de seu “quotidiano on-line e off-line” 

(BUZATO, 2011, p. 3). As práticas de leitura e escrita que permeiam o cotidiano de 

alunos e professores são, muitas vezes, diferentes uma das outras.  

Dessa forma, para contribuir com os múltiplos letramentos que os avanços 

das práticas sociais demandam, é necessário possibilitar ao aluno (e aos 

professores) o conhecimento e a prática de “diferentes formas de falar, ler e 
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escrever que são construídas sócio-historicamente – ou diferentes „gêneros do 

discurso‟” (BUZATO, 2011, p. 5) que emergem nas novas práticas comunicativas 

dos alunos em contextos em que a tecnologia e a Internet são as protagonistas. 

Lembramos a pesquisa de Mike Edwards e Heidi Mckee, citada por Bawarshi 

e Reiff (2013, p. 200), com alunos do primeiro ano universitário de cursos em que 

puderam constatar “que os gêneros da web e os sites da internet com que estavam 

familiarizados como professores nem sempre coincidiam com os sites que os 

estudantes estavam lendo e com que estavam familiarizados.”. Essa constatação 

reforça mais ainda a necessidade de introduzir nas práticas escolares os gêneros 

digitais com os quais os alunos têm mais familiaridade, não com a finalidade 

puramente didática, mas a fim de contribuir com a formação dos alunos para a vida, 

para o social. 

A partir dessa discussão, surgem algumas problemáticas que nos ajudaram a 

desenvolver essa pesquisa: a escola e todos os seus envolvidos (professores, 

alunos, livros, apoio pedagógico) estão considerando esses outros gêneros 

discursivos da Internet com os quais os alunos estão familiarizados? No ensino de 

língua portuguesa no ensino médio, os materiais didáticos que norteiam a prática 

docente estão levado em conta a diferença entre os gêneros realmente usados 

pelos alunos, em vez de considerar apenas certos gêneros “canônicos” ao ensino de 

gêneros digitais?  

Essas problemáticas estão permeando a análise desta pesquisa, e é para 

tentar entender o contexto dos gêneros digitais no ensino de língua portuguesa que 

fazemos a discussão a seguir. 

Marcuschi é, sem dúvidas, uma das principais referências sobre os gêneros 

digitais no Brasil. Sua inegável contribuição permeia o ensino de língua portuguesa e 

inúmeras reflexões acerca do estudo dos gêneros discursivos são promovidas a 

partir de suas discussões. 

Marcuschi (2008) evidencia o surgimento da comunicação mediada por 

computador (CMC) e enfatiza os aspectos que tornam relevante o tratamento dos 

gêneros discursivos que emergem desse ambiente: 

 

(1) são gêneros em franco desenvolvimento e fase de fixação com uso 
cada vez mais generalizado; 
(2) apresentam peculiaridades formais próprias, não obstante terem 
contrapartes em gêneros prévios; 
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(3) oferecerem a possibilidade de se rever alguns conceitos tradicionais a 
respeito da textualidade; 
(4) mudam sensivelmente nossa relação com a oralidade e a escrita, o 
que nos obriga a repensá-la. (MARCUSCHI, 2008, p. 200) 

 

A partir desses aspectos, Marcuschi (2008) passa a levantar gêneros 

emergentes no domínio da mídia virtual, mas deixa claro que desconhece a 

existência de um levantamento exato de quantos gêneros podem ser identificados 

nesse domínio. Os gêneros levantados por ele são: o e-mail; chat em aberto; chat 

reservado; chat agendado; chat privado; entrevista com convidado; e-mail 

educacional; aula chat; videoconferência interativa; lista de discussão; endereço 

eletrônico e weblog (ou blog). O autor chama atenção para os gêneros mais 

praticados: “os e-mails, os chats em todas as modalidades, lista de discussão e 

weblogs (diários).” (MARCUSCHI, 2008, p. 202), são esses gêneros que 

reconhecemos como canônicos do meio digital. 

Como e-mail, Marcuschi (2010) designa  

 

Correio eletrônico com formas de produção típicas e já padronizadas. 
Inicialmente um serviço (eletronic mail), resultou num gênero (surgiu em 
1972/3 nos EUA e está hoje entre os mais praticados na escrita). 
(MARCUSCHI, 2010, p. 33) 

 

Para todas as modalidades de chats, o autor cita como características a 

interação simultânea e síncrona entre os interlocutores; podem ser bate-papos 

agendados (possibilita mais recursos tecnológicos na recepção e envio de arquivos); 

podem ser chats abertos; conversas reservadas (variação do chat aberto, entre dois 

interlocutores que ainda acompanham as conversas dos outros interlocutores, mas 

as suas permanecem reservadas); podem ser conversas privadas (bate-papo entre 

dois interlocutores em sala privada). (MARCUSCHI, 2010). 

Caracterizando o gênero lista de discussão (mailing list), Marcuschi (2010, p. 

34) afirma ser um “grupo de pessoas com interesses específicos, que se comunicam 

em geral de forma assíncrona, mediada por um responsável que organiza as 

mensagens e eventualmente faz triagens”. 

Por fim, trazendo as características dos gêneros ditos por Marcuschi (2010) 

como os mais praticados e estudados, temos o weblog (blogs, diários virtuais). Para 

este autor, os blogs “são os diários pessoais na rede; uma escrita autobiográfica 
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com observações diárias ou não, agendas, anotações, em geral muito praticados 

pelos adolescentes na forma de diários participativos.” (MARCUSCHI, 2010, p. 35). 

A caracterização desses gêneros como os mais praticados pode ser o 

discurso que justifica o motivo pelo qual os livros didáticos, quando abordam os 

gêneros digitais, trazem com mais frequência esses gêneros mencionados por 

Marcuschi.  

Silva e Barbosa (2015, p. 27), por exemplo, analisaram os gêneros digitais 

presentes em livros didáticos de Língua Portuguesa no ensino médio e constataram 

que os livros analisados “exploram principalmente os gêneros considerados 

prototípicos da esfera digital (o e-mail e o blog)”. Essa constatação faz com que 

consideremos tais gêneros como canônicos da esfera escolar, e a presença deles 

no livro didático parece ainda não considerar, por exemplo, a problemática sobre o 

status de gênero do blog. 

A partir das contribuições de Marcuschi (2010), procuramos trabalhos que 

pudessem contribuir para o entendimento dos gêneros digitais considerados por este 

autor como os mais praticados. É imprescindível mencionar as contribuições dos 

estudos sobre as características desses gêneros e suas contribuições para as mais 

diversas atividades de comunicação. 

 

3.1.1 Os gêneros prototípicos da Internet: e-mail, blog e chat 
 

a) O e-mail 

Acerca do e-mail, Silva e Barbosa (2015) consideram que “constitui um dos 

principais gêneros da esfera digital, visto que permitem a comunicação na web, seja 

no âmbito das relações interpessoais ou profissionais”; além disso, os autores 

caracterizam o e-mail como uma forma de comunicação predominantemente escrita 

e realizada em tempo não necessariamente real (assíncrono), o que causa, segundo 

os autores, “uma defasagem do ponto de vista temporal entre a produção e a 

recepção desse texto.” (SILVA; BARBOSA, 2015, p. 31). A respeito da concepção 

do e-mail como um dos gêneros da “esfera digital” trazida por Silva e Barbosa 

(2015), corroboramos que a Internet comporta inúmeras esferas, não constitui 

apenas uma. O que talvez seja válido dizer é que o e-mail é genuinamente digital 

porque ele não pode existir sem os aparatos tecnológicos e sem a Internet, 

necessários à sua produção e circulação. No ambiente da Internet são diversas as 
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esferas de atividade humana que ali circulam e produzem seus gêneros, desse 

modo temos diferentes tipos de e-mail, como por exemplo, o pessoal e o comercial, 

que atendem às diferentes esferas e não à apenas uma. 

Paiva (2010) afirma que esse gênero ganhou o nome de e-mail por causa de 

seu sistema de transmissão, o correio eletrônico (eletronic mail) e lembra ainda que 

o termo e-mail também é usado para referir-se ao endereço eletrônico dos usuários. 

Ao questionar se o e-mail é um gênero ou canal, Paiva (2010, p. 91) responde que 

“existe um gênero específico associado a esse novo artefato.”. O e-mail, 

desenvolvido em um meio em que suas características possibilitam vários usuários 

de determinada comunidade discursiva interagirem lendo e produzindo mensagens 

quando desejarem.  

Ainda segundo Paiva (2010), o canal de transmissão das mensagens 

eletrônicas foi responsável pela assunção de um novo gênero que recebe a mesma 

denominação, pelo qual é possível gerar diferentes textos distintos dos anúncios e 

cartas, gêneros estes que também podem ser transmitidos pelo meio eletrônico.  

Quando aborda as características do gênero em questão, Paiva (2010) afirma 

que o e-mail agrega características de outros gêneros, a saber: 

 

Dos textos escritos, herda a assincronia. Do memorando, toma de 
empréstimo semelhanças de forma que é automaticamente gerada pelo 
software; do bilhete, a informalidade e a predominância de um ou poucos 
tópicos; da carta, as fórmulas de aberturas e fechamentos. Dos gêneros 
orais, herda rapidez, a objetividade e a possibilidade de se estabelecer um 
„diálogo‟. Da conversa face a face, temos um formato que guarda alguma 
semelhança com a tomada de turno e a interação telefônica, além das 
limitações contextuais também semelhantes, mas com a possibilidade de 
colocar em contato pessoas que se encontram geograficamente distantes. 
(PAIVA, 2010, p. 102-103) 

 

Essas características semelhantes geram o seu reconhecimento nos usuários 

ao produzir um novo gênero: o e-mail. 

Marcuschi (2010) traça de modo geral as características do gênero e-mail: 

 

1) endereço do remetente: automaticamente preenchido; 
2) data e hora: preenchimento automático; 
3) endereço do receptor: deve ser inserido (quando não for uma resposta); 
4) possibilidade de cópias a outros endereços: a ser preenchido (visível ou 

não ao receptor); 
5) assunto: precisa ser preenchido a cada vez ou se adota o que veio no 

caso de uma resposta; 
6) corpo da mensagem com ou sem vocativo, texto e assinatura; 
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7) possibilidade de anexar documentos com indicação automática ao 
receptor; 

8) inserção de carinhas, desenhos e até mesmo de voz. (MARCUSCHI, 
2010, p. 47-48). 

 

Além dessas características, através do aparato tecnológico ou até mesmo da 

ação do próprio usuário, o e-mail pode adquirir estilos diferentes. Como lembra 

Marcuschi (2010) algumas vezes esse gênero tem estrutura parecida com a de um 

bilhete, pois além da linguagem em geral pouco monitorada, seu limite, embora não 

seja regra, costuma ficar entre 5 e 10 linhas, destacando também a possibilidade de 

anexar (attachment) documentos, imagens, sons etc.  

Marcuschi (2010) afirma ainda que a opção “copiar e colar” pode contribuir na 

construção de um e-mail com características de diálogo. Segundo Marcuschi (2010, 

p. 49): “Pode-se inclusive ter um sistema de resposta de e-mails colando parte do e-

mail recebido e dando a resposta; depois mais uma parte com a resposta e assim 

por diante, na estrutura de turnos.”. Essas características demonstram o quanto a 

estrutura do e-mail pode comportar diversos modos e assim contribuir com o 

atendimento de diversos campos de atividade humana. 

b) O blog 

A respeito do blog, Silva e Barbosa (2015, p. 31) reforçam que ele “apresenta 

caraterísticas particulares e se pauta pela heterogeneidade referente à temática, ao 

perfil do blogueiro e dos leitores.”, e destacam que o blog possui “múltiplos 

ancestrais”: além do diário pessoal, “o blog também tem como ascendente os 

gêneros da esfera jornalística como o artigo de opinião e o editorial”, (SILVA; 

BARBOSA, 2015, p. 31).  

Caiado (2005) aborda as propriedades do weblog e divide-as em forma de 

apresentação, o estilo de texto, a temática dos textos e a função própria do gênero. 

Segundo a forma, os blogs possuem formatos bem similares uns dos outros, a partir 

do momento em que se cria uma ferramenta de fácil manuseio, até mesmo por 

aqueles que não dominam a linguagem e ferramentas da HTML.  

Os posts são as publicações dos usuários, geralmente curtos e informais, na 

página do blog e são identificados pelo “cabeçalho datado, hora da publicação e link 

permanente” (CAIADO, 2005, p. 31). Nesse trabalho, a autora destaca a presença 

dos espaços para comentários dos leitores dos blogs, o que enfatiza a interatividade 

entre os participantes, apontando ainda para a característica composicional desse 
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gênero, pois há nele a convivência harmoniosa entre escrita, imagens, animações e 

sons compondo a forma dos weblogs. 

Sobre a função desse gênero, Caiado (2005) conclui que a função 

sociocomunicativa primeira do blog é registrar diferentes informações: opiniões, 

posições políticas, críticas, viagens, cotidiano etc. Com esses registros, os 

bloguistas almejam a interação com os leitores de suas páginas, a fim de obter 

opiniões sobre o que escreveu. Dessa forma, segundo a autora, a função desse 

gênero passa a ser “registro interativo na web”. Caiado (2005) acredita que embora 

o weblog tenha sofrido diversas transformações desde sua existência, ele manteve a 

sua essência: “é um gênero discursivo/textual que permite ao usuário „registrar na 

rede‟.” (CAIADO, 2005, p. 33). 

Acerca do estilo do gênero blog, Caiado (2005) conclui que o estilo de cada 

autor do gênero vai depender da temática escolhida em cada postagem, do tipo do 

blog que ele queira construir e também do interlocutor para o qual sua escrita se 

direciona; este último visto como “peça fundamental na relação dialógica que se 

estabelece neste gênero e o co-responsável pelo estilo a ser adotado.” (CAIADO, 

2005, p. 34). A autora também observou em alguns blogs, estilos despreocupados e 

mais expressivos em relação à norma culta da língua mais comum em blogs de 

adolescentes. 

Por fim, Caiado (2005, p. 35) apresenta a propriedade da temática nos 

weblogs cujas características podem ajudar a identificar as diversidades do gênero: 

“Daí a importância de se ter uma ideia sobre o conteúdo presente nos blogs, como 

forma de identificação do subtipo.”. Com isso, a autora salienta a dificuldade de 

classificação desse gênero, uma vez que são repletos de conteúdos diversos, e 

conceitua essa diversificação com o termo “intertextualidade intergêneros” de 

Marcuschi (2010). 

O trabalho de Caiado (2005) traz de forma significativa a abordagem dos 

elementos tema, estilo e construção composicional defendidos por Bakhtin (2003). 

Porém, as novas exigências sociais e os novos mecanismos que meio tecnológico e 

a Internet proporcionam têm feito muitos estudiosos repensarem o status de gênero 

para o blog. A dificuldade observada por Caiado (2005) para classificar o gênero 

weblog a partir de seus diversos conteúdos pode se justificar pela problemática 

identificada por Miller (2012) ao observar o propósito, função e o valor como ação 

social do blog. Segundo ela, “é quando os blogueiros discutem o propósito do blog, 
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sua função e seu valor como ação social, envolvendo os retores e as audiências, 

que a natureza do blog genérico torna-se problemática.” (MILLER, 2012, p. 70). 

Segundo Miller (2012), os diferentes retores (jornalistas, adolescentes, a 

comunidade high tech, por exemplo) possuem novas exigências e essa demanda 

pode possibilitar ao blog sua evolução para gêneros diversos. 

No ensino, o weblog vem sendo tratado como gênero a partir de sua relação 

com o gênero diário, gênero este que transmitiu ao blog muitas de suas 

características semântica, sintática e pragmática, sobretudo ao blog pessoal. 

(MILLER, 2012). Todavia, Miller diz que “o software do blog já está sendo adaptado 

para atender a diferentes exigências e pode já não ser mais tão exato pensar no 

blog como um gênero único.” (MILLER, 2012, p. 85). Como podemos perceber, 

atualmente os blogs atendem a diversos propósitos, às diversas esferas de atividade 

humana, os usuários buscam os meios através dos quais podem realizar diferentes 

objetivos comunicativos na Internet e o blog já não pode ser comparado 

exclusivamente ao gênero diário, pois existem blogs jornalísticos, políticos, 

esportivos, e muitos outros tipos.  

 

[...] os blogs começaram a mudar e a se adaptar, a passar por uma 
especiação, por assim dizer. Logo depois que todo mundo pensou que 
sabia que um blog era um diário online, começamos a ouvir falar de 
j(ornalismo)-blogs, blogs esportivos, fotoblogs, blogs educativos, blogs de 
viagem, blogs de campanhas políticas, entre outros. As formas e 
características iniciais do blog, baseadas na apresentação da identidade 
pessoal, foram rapidamente usadas para os propósitos da advocacia 
política, do apoio técnico corporativo, da interação na sala de aula e da 
deliberação pública. Com uma rapidez igual à de sua adoção inicial, os 
blogs se tornaram não um fenômeno discursivo único, mas múltiplo. 
(MILLER, 2012, p.87-88) 

 

A respeito dessas mudanças na blogosfera, Miller (2012) discorre sobre as 

três fases dos blogs. A terceira delas, a atual, surgiu com o aparecimento das redes 

de relacionamento. As tecnologias permitem aos usuários a produção e o 

compartilhamento de informação, o que possibilita novos níveis de interatividade. 

Assim, o blog não desaparece, mas ganha força. (MILLER, 2012).  

Através dos blogs podemos produzir notícias, receitas, publicar planos de 

aula, sequências didáticas, projetos, vídeos, músicas, fotos, links, anúncios: uma 

infinidade de gêneros, que “parece claro agora que o blog é uma tecnologia, um 

meio, uma constelação de recursos – e não um gênero.” (MILLER, 2012, p. 109).  
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É importante salientarmos que não tratamos esta questão como acabada. 

Seria inútil tentar estabilizar concepções que podem vir a ser discernidas de outra 

maneira posteriormente. Ainda existem pesquisadores que defendem o status de 

gênero do blog ancorados em argumentos diferentes dos que foram mostrados aqui. 

No entanto, confirmamos que concebemos nesta pesquisa o weblog como uma 

ferramenta, uma tecnologia que serve como meio de produção e circulação de 

gêneros discursivos diversos. 

c) Os chats 

A grande distinção entre os e-mails e os chats é o caráter síncrono e a 

espécie de relação face a face que caracteriza estes últimos. O surgimento e os 

aperfeiçoamentos do gênero bate-papo virtual (chat) foram em decorrência da 

necessidade de comunicação em tempo real. 

Como já dissemos anteriormente, os tipos de chats vão depender se certas 

características tecnológicas e das intenções comunicativas dos usuários. Para 

ilustrar a diversidade desse gênero, trazemos as contribuições de Marcuschi (2010) 

sobre o chat aberto; o chat reservado; o bate-papo agendado, os chats em salas 

privadas e o chat educacional ou a aula-chat.  

Comecemos pelo chat aberto. Para iniciar um bate-papo virtual aberto, pensa-

se primeiramente na escolha da sala que se quer frequentar. Essa escolha é 

motivada pelos interesses específicos de casa usuário: idade; cidades e regiões; 

temas; encontros; imagens de temas diversos; interesses específicos; bate-papos 

com convidados especiais. Esses são alguns dos interesses que, segundo 

Marcuschi (2010), classificam as salas dos chats. A escolha do nickname (apelido) é 

outra característica marcante nas conversas em chats abertos, que confere aos 

usuários o anonimato, em vez que não é comum a identificação pessoal nesse tipo 

de gênero. 

Como aspectos básicos do gênero chat aberto, Marcuschi (2010) identifica os 

seguintes traços: em formato de diálogo, geralmente são produções escritas em 

sequências rápidas e imediatas, dirigidas aos parceiros selecionados: podem ser 

todos; dirigir-se a determinados parceiros em conversa aberta; parceiros para 

conversa reservada ocultando essa conversa, mas ainda vendo a conversa da sala 

aberta; seleção de um único parceiro, possibilitando o recebimento de mensagens 

apenas de quem foi selecionado. Os turnos não são necessariamente encadeados 

porque os aspectos técnicos (falha/demora na transmissão), ou ainda o insuficiente 
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domínio na ferramenta digital por parte do usuário pode permitir “mais de uma 

contribuição do mesmo participante antes de receber do parceiro uma resposta.” 

(MARCUSCHI, 2010, p. 54). 

Apesar de escritas, as produções são geralmente síncronas. Pode ocorrer a 

não sincronia caso o usuário demore a responder ou não perceba a mensagem por 

estar interagindo, por exemplo, com outros participantes da sala ao mesmo tempo. 

As produções escritas são em geral curtas, mas podem acontecer textos maiores. 

Os participantes contam com um aspecto que, de acordo com Marcuschi (2010), é 

exclusivo dos gêneros bate-papos virtuais (chats): eles podem citar a fala de outros 

participantes dentro de seu turno, o que possibilita, por exemplo, enviar mensagens 

que ocorreram reservadamente para outros que não participavam. 

Comandos e ações nesse tipo de gênero nem sempre são bilaterais: as 

relações em uma sala de bate-papo aberta são mais hiperpessoais do que 

interpessoais. A participação centrada no grupo possibilita que um participante 

converse reservadamente com outro e este não veja que seu interlocutor também 

está interagindo em outras conversas. Quando essa relação passa a ser centrada no 

interpessoal, surge o gênero chat reservado. Este possui as mesmas características 

expostas acima, no entanto, os participantes irão interagir particularmente. Eles 

continuam a usufruir dos recursos da sala, mas os seus turnos enquanto conversa 

reservada permanecem restritos aos usuários com quem se deseja conversar em 

sala reservada. Como não há o grande volume de mensagens do gênero anterior, as 

conversas tornam-se maiores, dependendo do nível de interação e das intenções 

comunicativas dos participantes; e esse gênero é o que mais se aproxima da 

conversa presencial. (MARCUSHI, 2010). 

Tomamos como fundamento a descrição da composição e do estilo do gênero 

chat aberto dada por Araújo e Costa (2007) e Araújo e Biasi-Rodrigues (2007), pois 

se aproxima com a proposta de análise de gêneros digitais que desenvolvemos 

nesta pesquisa. Araújo e Costa (2007) observaram a composição hipertextual do 

gênero chat aberto e constataram algumas regularidades que se converteram em 

cinco momentos interativos: o 1º indica a entrada do usuário na sala através de uma 

marca automática do provedor, além das sugestões discursivas que o nick do 

usuário sugere; o 2º indica a saudação inicial; o 3º trata-se da conversação em si; o 

4º momento é composto pela despedida, momento em que os usuários podem ou 
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não sugerir a continuação da conversa; e o 5º e último traz novamente uma marca 

automática do provedor para indicação da saída do usuário da sala.  

Araújo e Biasi-Rodrigues (2007), por sua vez, analisaram o estilo no chat 

aberto cuja característica principal é o uso de recursos como repetição de letras e 

sinais de pontuação, uso de emoticons e imagens, uso da letra k e as marcas de 

nasalidade através das quais os usuários tentam suprir déficits da comunicação 

mediada por computador e aproximarem-se cada vez mais da conversa face a face. 

O bate-papo agendado ou ICQ tem características distintas do chat em 

aberto, sobretudo em relação ao perfil dos usuários. Esse tipo de conversa permite a 

criação de uma agenda com participantes conhecidos. Essa lista de amigos é criada 

e permanece disponível sempre que o usuário estiver conectado. O bate-papo ICQ 

mostra quando seus contatos estiverem disponíveis on-line, pode-se iniciar uma 

conversa e observar simultaneamente quando os usuários estão digitando. O 

anonimato não é característica primordial como no caso do chat aberto. 

(MARCUSCHI, 2010). 

No gênero bate-papo agendado os textos são predominantemente escritos. 

Não há o uso frequente de emoticons e outras imagens, mas há a característica 

marcante da abreviação; uma vez que esse gênero configura-se por sua agilidade e 

turnos mais longos, é necessário um recurso que atenda de modo veloz e diminua o 

tamanho dos turnos. Outro aspecto importante lembrado por Marcuschi (2010) é a 

possibilidade de envio e recebimento de documentos e arquivos sem que seja 

necessário sair do ambiente. 

As conversas em salas privadas (chats privados), por sua vez, são restritas a 

apenas dois participantes, que podem marcar para conversar em salas de assuntos 

e características de interesse comuns a ambos. O anonimato volta a ser um aspecto 

preservado nesse tipo de gênero, pois, geralmente, os participantes não se 

conhecem. 

Outro gênero que ganhou destaque nas pesquisas, sobretudo, acadêmicas e 

de cursos na modalidade à distância (EAD), foi o gênero chat educacional ou aula-

chat. O ambiente da conversa é considerado uma sala virtual e por isso, os 

participantes das aulas são alunos identificados por seus nomes que podem se 

conhecer ou apenas interagirem dentro desse espaço. Segundo Marcuschi (2010, p. 

65), “esse gênero textual tem sua composição, forma operacional, bem como estilo e 

ritmo definidos por sua função principal que é a instrucional”.  
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Nesse tipo de chat temos uma relação síncrona e difere da sala de aula 

convencional porque o professor ou instrutor da sala virtual não tem o domínio 

exclusivo da temática. A construção do conhecimento é desenvolvida mutuamente, 

em colaboração entre os alunos e o mediador.  

A intenção desse gênero é possibilitar espaços para debates ou momento de 

tira-dúvidas, os alunos precisam entender que não podem enviar muitas perguntas 

ao professor antes que este possa responder as outras questões colocadas. Há uma 

espécie de compreensão diferente da sala de aula convencional, mas que pode ser 

impossibilitada por questões de conexão. “Isto faz com que neste gênero o ritmo das 

alocações de turno seja também mais lento do que nas salas de bate-papo abertas.” 

(MARCUSCHI, 2010, p. 66). 

Trouxemos aqui as contribuições dos estudos acerca dos gêneros 

discursivos, segundo Marcuschi (2010), mais praticados na Internet, com suas 

características estáveis “tento em vista até mesmo o acelerado desenvolvimento das 

tecnologias envolvidas em sua produção.” (MARCUSCHI, 2010, p. 45). 

Corroboramos com este autor, quando afirma sobre o grande risco de tentar definir e 

identificar os gêneros digitais, uma vez que a rapidez com que o meio digital e a 

tecnologia envolvida se desenvolvem promove mudanças significativas nos gêneros 

que emergem nele. 

A partir dessa exposição, consideramos que os livros didáticos para o ensino 

de língua portuguesa devem contemplar a diversidade de gêneros discursivos que a 

Internet e os avanços da Tecnologia da Informação e Comunicação propiciam, para 

isso precisam abrir mão de uma abordagem exclusiva dos gêneros canonizados 

como os representantes dos gêneros digitais: o e-mail e o chat; devem ainda buscar 

atualização acerca de suas concepções que consideram, como observado em 

pesquisas anteriores, o blog como gênero. Não seria o momento para abordar os 

novos gêneros que surgem no meio da Internet, com os quais, possivelmente, os 

jovens tenham mais contato atualmente? 

 

3.1.2 Outros gêneros além do e-mail e chat 

  

Contribuindo com a posição defendida nesta pesquisa, buscamos estudos 

atuais que abordem outros gêneros digitais além do e-mail e chat, emergentes das 
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novas práticas comunicativas e dos novos ambientes em que a sociedade tem 

produzido seus enunciados. Vejamos, então, essas contribuições a seguir. 

Pudemos perceber que inquietações sobre a existência de gêneros em 

emergência na Internet já existem e fazem parte cada vez mais das práticas de 

linguagens da sociedade, fato que vem sendo o principal motivo para o 

reconhecimento de gêneros “novos”.  

Lima-Neto (2014) problematiza o surgimento das Redes Sociais da Internet 

(RSI) e afirma que, desde o surgimento do Orkut (2004), novas práticas de 

linguagens foram “(re)criadas”. Vale ressaltar que ele considera o Orkut, o 

Facebook, o Twitter etc. como sites e não como redes sociais. Para este autor, a 

rede social demanda pessoas, e as relações entre elas quando interagem no meio 

social. Essas relações já existem, muitas vezes, fora da Internet. Temos contato 

através dos sites de relacionamento com amigos da faculdade, amigos e familiares 

que moram distante, colegas de trabalho etc.; mas, ao encontrarmos esses amigos, 

formando redes sociais, compartilhamos, criamos outras práticas de comunicação 

que são possibilitadas pelo meio digital.  

A diversidade de práticas de linguagem começa a ocorrer no início dos anos 

2000, com o surgimento dos sites de relacionamentos Orkut, Friendster, LinkedIn, 

entre outros. Como exemplo, Lima-Neto (2014, p. 80) menciona os “comentários (ou 

posts, que deixaram de existir apenas em blogs)”; os fóruns e outros gêneros que 

surgem nesse ambiente de forma mesclada, “chegando a formar novos gêneros”. Há 

uma evolução das redes sociais, segundo o autor, o que possibilita o surgimento de 

novas formas de agir no mundo. A diferença entre os diferentes períodos dessa 

evolução consiste que antes as redes prendiam-se à formação de grupos de 

pessoas e agora se comportam “como extensões da vida que levamos fora da web.” 

(LIMA-NETO, 2014, p. 84). 

Desse modo, os usuários estão casa vez mais imersos nesses ambientes e 

para atender a suas demandas enunciativas fazem emergir novos gêneros, ou 

ressignificam outros. Em funcionamento, essas RSI envolvem muitos elementos: “o 

suporte digital (o hardware e o software do computador, a internet), os atores, os 

gêneros que eles utilizam para interagirem etc.” (LIMA-NETO, 2014, p. 95). Nessa 

relação, esses elementos, principalmente os atores, 

 



52 
 

[...] realizam conexões e, a partir de uma demanda enunciativa existente 
nas RSI, os gêneros tendem a emergir de um processo coerente e 
espontâneo, de forma que, ao longo do tempo, atendem a certas 
recorrências de uma prática de linguagem. [...], com o tempo e com a 
apropriação de tal prática por outros usuários, a tendência é que eles 
adquiram determinados padrões e possam ser reconhecidos pelos usuários 
das redes. (LIMA-NETO, 2014, p. 104) 

 

Com base nessas considerações, Lima-Neto (2014) se propôs a investigar o 

que caracteriza a emergência de gêneros no Facebook e considera que a 

identificação dos gêneros que surgem nesse ambiente ainda é tênue. Para este 

autor, os gêneros emergentes possuem características que visam à construção de 

sentido de textos construídos através de um processo de remix6. Tais características 

são: as relações intertextuais (um texto pode ser a base para a construção de outro); 

a mescla de gêneros (resgate de elementos de gêneros ancestrais); o não consenso 

da nomeação dos enunciados (enunciados em processo de construção de 

identidade); e a pluralidade de propósitos comunicativos.  

Além dessas características, Lima-Neto (2014) menciona outras que 

constatam indícios da emergência dos gêneros, são elas acrescidas às anteriores: 

recorrência de padrões de conteúdo, estilo e composição; e a autonomia das 

práticas de linguagens que não dependem de outros gêneros para terem sentido.  

O fato que confirma a emergência dos gêneros é o seu consumo por outros 

indivíduos, no Facebook esse consumo se dá pelo compartilhamento e pela curtida 

dos textos, o que os põe em emergência.  

De acordo com Lima-Neto (2014), a imitação é a chave para o surgimento de 

gêneros ressignificados que podem (ou não) trazer traços de outros gêneros com o 

objetivo de atender aos diferentes propósitos comunicativos e afirma “[...] um grupo 

que, diante de um novo enunciado, passa a copiá-lo e utilizá-lo sempre em 

determinados contextos específicos, [...] isso acaba se dando por imitação.” (LIMA-

NETO, 2014, p. 122).  Com base neste argumento, o autor afirma que os gêneros 

são memes sociais.  

Alguns outros trabalhos já vêm assumindo classificações para certas práticas 

de linguagem do meio digital. Como exemplo, citaremos o meme, cuja nomeação 

advém do termo “meme” proposto pelos estudos de Richard Dawkins em seu livro O 

                                                           
6
 O autor atribui ao termo à característica de elaborar um produto mesclado ou novo, combinando 
elementos culturais de fontes diversas e manipulá-los de forma consciente ou inconsciente. Essa 
tarefa exige a adoção de determinadas técnicas (copiar, colar, por exemplo) e o domínio de 
programas de montagem/edição de textos.  



53 
 

Gene Egoísta (1976). Para este autor, o gene é a unidade responsável por nossas 

características biológicas que são passadas de geração em geração, dessa forma 

precisaríamos de uma unidade responsável pela herança cultural; daí surge o termo 

meme. Através dessa unidade, “ícones culturais, são passados de uma pessoa para 

outra – individualmente ou pelos meios de comunicação de massa – e competem 

com outros memes para determinar nosso comportamento.” (TEIXEIRA, 2003). 

Embora não haja um consenso acerca do status de gênero do meme, já 

existem estudos sobre essa prática de linguagem recentemente instalada em nossa 

cultura que se caracteriza pela reprodução/compartilhamento de ideias, opiniões, 

discursos, ideologias de maneira viral. 

Sua função se estabelece desde sua criação até sua reprodução, “[...] 

reproduzindo discursos, elencando práticas sociais, inovando modos de ver a 

realidade e agir sobre a sociedade a que estamos articulados.” (PASSOS, 2012, p. 

9). Sua composição relaciona o uso de imagem, a construção linguística e vários 

discursos que podem ser recuperados através do conhecimento prévio dos leitores. 

Esses discursos compõem o conteúdo dos memes e dialogam muitas vezes com 

discursos proferidos pelo senso comum. A imagem é uma característica marcante. 

São, geralmente, personagens de filmes, séries, desenhos animados, novelas; cuja 

percepção de suas expressões é imprescindível para compreender a simbologia do 

gênero. Como bem expressa Passos (2012): 

 

A simbologia que esses personagens reiteram é relevante, uma vez que 
produz bordões, falas, comportamentos, atitudes que se tornam 
sistemáticas e passaram a construir significados na sociedade em um 
momento historicamente situado. (PASSOS, 2012, p. 13). 

 

Passos (2012) corrobora com práticas de ensino de produção de texto a partir 

das contribuições de gêneros da contemporaneidade em suas implicações 

discursivas e multimodais. O modo como essas implicações se configuram em 

mídias digitais merece, segundo ele, outra reflexão. Os elementos composicionais 

desses novos gêneros, sejam linguísticos ou imagéticos, se relacionam para 

construir sentidos e expressar contextos enunciativos, o que nos faz evidenciar a 

necessidade de trabalhar com esses textos na sala de aula, a fim de ajudar os 

alunos a perceberem a configuração dos gêneros não apenas sob o enfoque verbal. 

Constatamos que pesquisas já se adiantaram, ou estão correndo atrás, de 

novos contextos de enunciação, novos gêneros discursivos – ou até antigos, que 
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estejam sendo recriados na contemporaneidade. Destacamos a iniciativa do Instituto 

Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), campus Apodi, em trabalhar a variação 

linguística usada pelos nordestinos e abrindo reflexão sobre preconceito linguístico a 

partir da produção de memes. A atividade ocorreu na II Semana de Linguagens 

realizada pela instituição em abril/2016.7 

Rojo (2015) traz em seu trabalho a reflexão sobre as tecnologias e culturas 

nas redes, abordando os procedimentos de remixar, hibridizar, curtir, comentar, 

compartilhar que caracterizam a construção de diversos gêneros em seus ambientes 

de produção e circulação. Embora acreditemos que alguns dos gêneros que esta 

autora aborda em seu trabalho estejam numa fronteira mais próxima a conceitua-los 

como tecnologias ou suportes do que como gêneros discursivos, Rojo (2015) 

apresenta o fanclipe, fanfic e a playlist comentada como gêneros em circulação na 

web que podem ajudar professores na tarefa de promover os multiletramentos 

necessários à hipermodernidade. 

O fanclipe é um vídeo produzido por fãs que admiram músicas, filmes, fotos 

de artistas etc e o constroem “[...] por meio da montagem em vídeo de imagens 

estáticas ou em movimento e de áudio disponível na internet.” (ROJO, 2015, p. 136). 

No exemplo usado por Rojo, o fanclipe apresentado é uma paródia do conto The 

Little Red Riding Hood (Chapeuzinho Vermelho) e usa para sua composição 

programas para elaboração de plantas de arquitetura e outros gêneros como o 

infográfico e o mapa.  

O fanfic é outro gênero citado por Rojo (2015) como sugestão para o trabalho 

com a esfera artístico-literária, no entanto para obter a descrição de seus elementos 

composicionais e temáticos recorremos ao site Wikipédia. O fanfiction (fanfic) é o 

gênero que corresponde às narrativas de ficção criadas e divulgadas por fãs. Esse 

gênero se apropria de personagens, enredos de filmes, séries, e HQ‟s, para citar 

alguns, para “construção de um universo paralelo ao original”8. Através desse 

gênero os fãs tornam-se mais próximos de suas preferências. 

A playlist comentada é um gênero que, segundo Rojo (2015) é produzida a 

partir de critérios de seleção das músicas e possui trechos valorativos com 

comentários que justificam as escolhas de quem a produz. Para Rojo (2015, p. 131): 

                                                           
7
 Informações disponíveis no site do evento “II Semana de Linguagens”. Disponível em: 

http://eventos.ifrn.edu.br/slap/competicao-de-memes-o-genero-textual-como-elemento-de-reflexao-
sobre-a-variacao-linguistica/. Acesso em: 15/05/2016. 

8
 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Fanfic>. Acesso em: 19/05/16. 
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Em termos de ações, práticas e procedimentos próprios da web, a produção 
de uma playlist comentada permite vivenciar o papel de curador: alguém 
que seleciona exemplares dentre muitos, no caso, músicas ou canções, a 
partir de algum critério, organiza-os de uma determinada forma e destaca a 
respeito das canções escolhidas ou de seus autores ou executores algo 
para comentar. Além disso, supõe a escrita de um roteiro e o manuseio de 
um editor de áudio.  

 

As esferas sugeridas por Rojo (2015) para produção e circulação da playlist 

comentada foram a esfera da vida pública (envolve a produção e consumo, a esfera 

política) e a esfera artístico-literária. 

Tudo isso mostra que o trabalho com gêneros digitais na escola não deve 

ficar restrito aos gêneros canonizados da Internet (o e-mail, o chat). É preciso ir 

além, buscar nas novas práticas discursivas os vários tipos de enunciados 

relativamente estáveis (BAKHTIN, 2003) que criam e recriam gêneros discursivos 

cheios de características típicas do meio em que emergem e exigem cada vez mais 

de professores e alunos múltiplos letramentos. 

 

3.2 Os gêneros digitais e o ensino de Língua Portuguesa no Ensino Médio 
 

Instigadas pelos mesmos questionamentos de Bagno (2009) quando reflete 

sobre os objetivos do ensino de Língua Portuguesa na escola, observamos que a 

história do ensino de língua materna no Brasil é atravessada por mudanças na 

sociedade que conduziram a concepções de ensino equivocadas.  

A escola do final do século XX recebeu um número considerável de alunos de 

todas as classes sociais que se juntaram aos alunos de classe média e alta que já 

frequentavam a escola. Esse fato possibilitou o encontro de diferentes condições 

sociais, diferentes culturas e diferentes variações linguísticas. O posicionamento da 

escola na época é pouco visto atualmente, mas as consequências das atitudes do 

passado refletem ainda hoje no ensino de Língua Portuguesa.  

Ao invés de receber essa diversidade e buscar, a partir delas, refletir sobre a 

língua, a postura adotada foi considerar como erro toda a variação que não refletisse 

as variedades urbanas de uma população com maior prestígio social, e defender 

uma língua ideal, um modelo postulado como regras do bom falar. Desprezavam-se, 

assim, os conhecimentos prévios dos alunos destacando o caráter tradicional de 

língua e da pedagogia da época.  
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Com isso, presumimos que os mitos que surgiram a partir dessa concepção 

tradicional de ensino de língua materna explicam o receio de que as novas 

tecnologias e as práticas de linguagem que passaram a ocorrer no meio digital 

prejudicassem o desenvolvimento dos alunos no ambiente escolar.  

Ao questionar se a internet poderia acabar com a língua portuguesa, Fiorin 

(2008) afirma que há alguns equívocos em relação à concepção de língua, um deles 

é de que a língua se degenerará devido às “agressões” cometidas pelos usuários na 

internet. As mudanças ocasionadas pela internet não dizem respeito à língua, “[...] o 

que acontece, pois, é que o que se chamam „agressões‟ ao idioma, praticadas na 

internet, não passa do uso das variedades populares em blogs, chats, etc.” (FIORIN, 

2008, p. 4). O que surge, então, é uma nova prática enunciativa, chamada por este 

autor de práxis enunciativa. Ao abordar a questão da ortografia, Fiorin (2008) 

defende que a ortografia da internet não prejudicará os usuários quando estes 

estiverem em outras práticas de uso da língua, na medida em que estes tenham sido 

bem alfabetizados. Com isso, este autor acredita que o problema volta-se para a 

escola e não para a internet.  

É necessário entender, portanto, que essa nova prática enunciativa que surge 

com a internet cria novos gêneros, transmuta e ainda remixa outras formas de 

enunciados que estão carregados de características típicas desse meio em que 

surgem e circulam. São as novas formas de uso da linguagem que, assim como 

afirma Araújo (2007), geram novos gêneros, até mesmo gêneros não pensados até 

o momento de seu surgimento.  

Acreditamos, então, que essa nova sociedade, e principalmente a escola, 

está diante de novos desafios, e um deles, segundo Araújo (2007), é o 

reconhecimento e compreensão dos gêneros emergentes nesse contexto digital. 

Desse modo, poderemos encarar a Internet como mais um espaço que aumenta a 

capacidade de uso da língua e não como algo que veio exterminá-la.  

 

3.2.1 Implicações pedagógicas para o ensino dos gêneros digitais 
 

As formas de interação que surgem com as novas práticas comunicativas na 

Internet fazem emergir características peculiares que precisam ser consideradas no 

ensino de língua portuguesa. A escrita peculiar integrada a outras modalidades 

(visuais, sonoras), o estilo mais informal e despreocupado característico da linha 
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tênue entre fala e escrita, a ampliação da dialogicidade permitida pelo aumento do 

público a quem se destinam os enunciados, e as diferentes estratégias exigidas pelo 

processo de leitura dos hipertextos9 são algumas das principais evidências 

destacadas por Sousa (2007) que sinalizam a necessidade de repensar as práticas 

pedagógicas atuais voltadas para o trabalho com os gêneros digitais. 

Os enunciados produzidos no meio digital têm características peculiares em 

relação aos sentidos que podem depreender. Além da não linearidade, os 

hipertextos possibilitam uma ampliação no modo de construção de sentidos, 

aumentando, assim, os modos de interação na leitura desses textos.  

Conforme Braga (2010), a típica composição dos hipertextos aumenta o 

potencial significativo de um enunciado e faz com que o autor perca o controle desse 

processo. “Esse texto „disperso‟ e „descentrado‟ de fato confere ao leitor maior poder 

sobre sua leitura e, consequentemente, favorece a pluralidade de sentidos [...]” 

(BRAGA, 2010, p. 180). Ainda de acordo com esta autora, essa pluralidade de 

sentidos pode se tornar ainda maior quando há a junção entre hipertextualidade e 

multimodalidade caracterizando, assim, o texto hipermodal. Para ela, as diferentes 

modalidades possuem específicas tendências de construção de significação, desse 

modo, se unimos mais de uma modalidade em um mesmo enunciado, 

multiplicaremos o potencial significativo dos textos, uma vez que “Cada forma 

semiótica é única na medida em que agrega um conjunto de normas interpretativas 

e possibilidades de significado que lhe são particulares.” (BRAGA, 2010, p. 181). 

Desse modo, um enunciado composto pela modalidade textual (sempre 

presente nos enunciados dos gêneros digitais) e agregado a imagens, links, por 

exemplo, exigirão do leitor diferentes estratégias na busca por compreender o 

sentido global do enunciado, fato que não se processa de modo linear.  

A leitura, portanto, será um processo de “coprodução de sentidos” (XAVIER, 

2010), em que os autores e leitores trabalham juntos pela construção de sentidos. 

De acordo com Xavier (2010, p. 215),  

 

[...] quanto mais explícitas as ideias e mais claros os argumentos do autor 
pelos aparatos sígnicos, maior será o estímulo à participação e ao 
engajamento do leitor no processo de apreensão da significação. Ele achar-

                                                           
9
 Tomamos as palavras de Xavier (2010, p. 208) para assumir o conceito de hipertexto como “[...] 
uma forma híbrida, dinâmica e flexível de linguagem que dialoga com outras interfaces 
semióticas, adiciona e acondiciona à sua superfície formas outras de textualidade.”. (Ênfase 
do autor) 
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se-á muito mais instigado, verdadeiramente compelido a descobrir a 
proposta do sentido lançada pelo autor no hipertexto, já poderá contar com 
outros meios simbólicos que não apenas o linguístico para consignar seu 
intento de leitura. 

 

Essa coparticipação entre autor e leitor só se torna possível, conforme o 

exposto por Xavier (2010), por meio da pluritextualidade do hipertexto. Essa 

característica, reconhecida por Braga (2010) como hipermodalidade, permite melhor 

organização dos enunciados de diversos discursos, aumentando, assim, o 

envolvimento de ambos os participantes.  

Outro aspecto observado por Xavier (2010) é a “emancipação do leitor”. No 

processo de leitura do hipertexto, o leitor tem a liberdade de conduzir sua leitura sem 

se prender às amarras impostas pelo autor, corroborando com o domínio deste em 

relação à construção de sentido do texto. Com isso, os leitores e autores constroem 

uma relação dialógica por excelência através do que está posto e do que se pode 

pressupor dos hipertextos. 

Diante do mundo em que tudo é hiper, o caráter dialógico das relações está 

cada vez mais evidente nas práticas de uso da linguagem permeadas pela Internet e 

pelos gêneros digitais. As enunciações, de acordo com Rojo e Barbosa (2015), se 

constroem entre as ações de curtir, compartilhar (redistribuir), comentar, remixar e é 

a partir dessas práticas multimodais que surgem os gêneros digitais. Então, cabe 

aqui utilizarmos os mesmos questionamentos da autora a fim de refletirmos sobre as 

implicações pedagógicas, as quais devem permear o agir docente na era da 

hipermodernidade: 

 

Como a escola pode atuar na promoção e qualificação dessa 
participação multiletrada na hipermodernidade? Que experiências é 
preciso proporcionar aos alunos? Que práticas de linguagem se deve 
contemplar? Como lidar com o pluriculturalismo presente na escola e 
com as culturas em rede? (ROJO; BARBOSA, 2015, p. 131 – Grifos da 
autora). 

 

Esses questionamentos estão implícitos nos discursos de outros autores que 

trazem também a reflexão sobre o ensino de língua portuguesa com base em 

práticas digitais de enunciação.  

Sousa (2007) afirma que o ensino de língua materna deve proporcionar o 

envolvimento com as experiências dos alunos em relação aos gêneros digitais, 

assim como explorar a variação linguística difundida por tais gêneros e refleti-los 
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sobre a ótica dos suportes que os distribuem. A autora acredita que seria permitida 

aos alunos a vivência da hiperdiscursividade através do conhecimento e da 

produção de diversos eventos comunicativos, “[...] identificando algumas de suas 

características temáticas, estruturais ou estilísticas e relacionando-as às esferas de 

atividade social [...]” (SOUSA, 2007, p.201-202), aos interlocutores envolvidos e às 

condições que permeiam a produção. Sousa (2007) também salienta sobre a 

necessidade do ensino de estratégias de leitura para a compreensão de hipertextos, 

fato que demanda a exigência de letramentos por parte de professores e alunos. 

Braga (2010) defende que as diferentes modalidades envolvidas na 

construção do sentido dos textos os contextualizam e com isso melhor auxiliam a 

aprendizagem. Esta autora buscou comprovar o potencial pedagógico que os textos 

hipermodais têm a partir da interação com os alunos.  

Através da análise do comportamento de alunos de pós-graduação em um 

ambiente de aprendizagem hipermodal, Braga (2010) afirma que a identificação de 

diferentes padrões de navegação indica que esse material digital proporciona maior 

autonomia ao aluno para que escolha a forma de estudar que lhe seja melhor e 

atenda às suas necessidades. É necessário, porém, saber escolher o tipo de 

hipertexto adequado para cada realidade escolar, uma vez que há alunos mais 

proficientes e outros que necessitam passar por níveis mais introdutórios. É 

primordial, também, selecionar adequadamente os recursos hipermodais que 

possam ajudar alunos e professores a entender as práticas de linguagem em 

diversos contextos sociais.  

Corroboramos com as palavras de Braga (2010, p. 197) quando afirma que 

 

É necessário que a escola passe a se preocupar com a formação de leitores 
para esse novo meio, oferecendo aos alunos práticas pedagógicas que 
demandem o letramento digital e também forme leitores autônomos. 

 

Esse letramento digital também se refere ao reconhecimento e ao uso eficaz 

de diferentes formas que estão disponíveis para expressar as informações. Ribeiro 

(2010) confirma isso através de uma experiência realizada em curso de graduação 

em uma disciplina de português instrumental cujos resultados das atividades 

realizadas pelas turmas possibilitaram o reconhecimento das multiplicidades de 

formas existentes para divulgar uma informação através da adequação a funções, 

suportes e modalidades distintas.  
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Segundo Ribeiro (2010, p. 255): “são nossos conhecimentos sobre 

comunicação e linguagem que nos fazem decidir por uma composição em que 

prevaleça a imagem, a palavra ou o som, por exemplo.”. Desse modo, reforçamos a 

necessidade de considerar os conhecimentos que os alunos possuem por estarem 

inseridos em práticas hipermodais de linguagem através dos gêneros digitais. 

Alguns ajustes, porém, são necessários a fim de sintonizar tais práticas aos 

diferentes contextos sociais e proporcionar aos alunos o reconhecimento dos 

processos que utilizam ao ler e escrever na rede. 

O dialogismo defendido por Bakhtin em sua teoria da linguagem nunca foi tão 

evidente. As novas práticas de linguagem que se dão no ambiente digital fazem 

surgir diferentes modos de produzir, ler e compreender enunciados diversos 

discursivamente e com características temáticas, composicionais e estilísticas 

peculiares.  

Essa hipermodernidade (ROJO, 2010) exige dos sujeitos novos modos de 

participação nas práticas de leitura e escrita atuais. Diante das mudanças trazidas 

pelas Tecnologias da Informação e Comunicação e a Internet, os professores 

precisaram repensar algumas práticas antigas de ensino, antigas não no sentido de 

antiquadas, mas como práticas essenciais com as quais o ensino de língua 

portuguesa sempre caminhou.  

O ensino de língua portuguesa ainda enfrenta grandes dificuldades, uma vez 

que ainda existem abordagens tradicionais e agora sim antiquadas com as quais 

não se consegue mais dar conta das práticas de linguagem que permeiam a vida 

dos alunos e professores: desprezar o ensino dos gêneros digitais ou reduzi-lo à 

abordagem do e-mail, por exemplo, são algumas dessas abordagens. 
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4 CAMINHO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) foi instituído ao ensino médio 

em outubro de 2003 através da resolução do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE) de número 38.  

De forma progressiva, a partir de 2004, foram distribuídos livros de 

matemática e português para os alunos do 1º ano do Norte e Nordeste. No ano 

seguinte, esses livros foram distribuídos para todo ensino médio de todas as regiões 

do país.  

Em 2009, com a resolução de número 60, o FNDE estabelece que, a partir de 

2010, as redes públicas de ensino e as escolas federais deveriam aderir ao PNLD 

para receberem os livros. É através dessa resolução que as escolas de ensino 

médio são incluídas ao programa para receber livros didáticos.  

A cada três anos, as redes públicas de ensino estadual e as escolas federais 

(que firmaram o termo de adesão ao Programa) recebem o Guia do Livro Didático 

para o Ensino Médio com os títulos das coleções que foram aprovadas após 

participação de editais. Os Guias são compostos por, entre outras coisas, critérios e 

orientações para escolha das obras e as resenhas dos livros aprovados.  

No último programa (2015), as coleções passaram a ser classificadas em tipo 

1 e tipo 2 de acordo com a presença de suportes, materiais ou recursos do meio 

digital – denominados objetos de ensino digitais. Assim, as coleções que são 

acompanhadas por tais recursos são de tipo 1 e as que são constituídas apenas de 

volumes impressos e com versão em PDF se enquadram no tipo 2. Apenas uma das 

dez coleções aprovadas no programa 2014-2015 é do tipo 1 – a coleção Português 

Linguagens em Conexão. 

A coleção Português: linguagens, de William Roberto Cereja e Thereza 

Cochar Magalhães, compõe o Guia do Livro Didático para o Ensino Médio desde 

2006. Em 2012 e 2015, a coleção ficou em primeiro lugar no ranking da lista de 

distribuição de livros de língua portuguesa do ensino médio divulgada pelo PNLD, 

respectivamente 3.484.770 e 2.313.339 livros distribuídos. Ao analisar os quatro 

últimos guias voltados ao ensino médio, percebemos que, de 2006 para 2009, junto 

com esta coleção, cinco títulos permaneceram; de 2009 para 2012, apenas três 

coleções permaneceram no guia, entre elas a coleção de Cereja e Magalhães. Em 
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2015, do guia anterior permaneceram sete títulos, dos quais esta coleção também 

está incluída10, conforme podemos observar nos quadros 2, 3, 4 e 5 a seguir.  

Quadro 2 – coleções aprovadas no PNLDEM 2006. 

Título da coleção Autores 

Língua Portuguesa Heloísa Harue Takazaki 

Língua Portuguesa Zuleika Murrie/ Simone Gonçalves/ Jeosafá 
Fernandes/Harry Vieira 

Novas Palavras – Português Mauro Ferreira/Severino Antônio/ Ricardo 
Leite/ Emília Amaral 

Português – De Olho no Mundo do Trabalho José De Nícola Neto/ Ernani Terra 

Português – Língua, Literatura, Gramática, 
Produção de Textos 

Leila Sarmento/ Douglas Tufano 

Português: Língua e Cultura Carlos Alberto Faraco 

Português: Linguagens Thereza Magalhães/ William Cereja 

Textos: Leituras e Escritas Ulisses Infante 

Fonte: Brasil (2004) 

Quadro 3 – coleções aprovadas no PNLDEM 2009. 

Título da coleção Autores 

Português: Linguagens – vol. 1, 2 e 3 Thereza Magalhães/ William Cereja 

Novas Palavras – Vol. 1, 2 e 3  Mauro Ferreira/ Severino Antônio/ 
Ricardo Leite/ Emília Amaral  

Português – Projetos Vol. Único Carlos Emílio Faraco/ Francisco Marto de 
Moura 

Português – Volume único João Domingues Maia 

Português de Olho no Mundo do Trabalho – 
Vol. Único 

José De Nícola Neto/ Ernani Terra 

Textos: Leituras e Escritas - Vol. Único Ulisses Infante 

Português – Vol. 1, 2 e 3 José De Nícola Neto 

Português – Língua, Literatura, Produção de 
Textos – Vol. 1, 2 e 3 

Maria Abaurre/ Marcela Nogueira/ Tatiana 
Fadel 

Português - Língua e Cultura – Vol. único Carlos Alberto Faraco 

Língua Portuguesa – Projeto Escola e 
Cidadania para todos – Vol. Único 

Harry Vieira/ Zuleika Murrie/Jeosafá 
Fernandes/ Simone Gonçalves 

Língua Portuguesa – Coleção Vitória Régia Heloísa Harue Takasaki 

Fonte: Brasil (2008) 

 

 

                                                           
10

 Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-estatisticos> 
Acesso em maio/2016. 
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Quadro 4 – coleções aprovadas no PNLDEM 2012. 

Título da coleção Autores 

Língua Portuguesa – Linguagem e Interação Carlos Emílio Faraco/ Francisco Marto Moura/ 
José Hamilton Maruxo Júnior 

Linguagem em Movimento Carlos Cortez Minchillo/ Izeti Fragata Torralvo 

Novas Palavras – Nova Edição Mauro Ferreira/ Severino Antônio/ Ricardo 
Leite/ Emília Amaral 

Português – Contexto, Interlocução e Sentido Marcela Pontara/ Maria Bernadete Abaurre/ 
Maria Luíza Abaurre 

Português – Literatura, Gramática, Produção 
de Textos 

Leila Sarmento/ Douglas Tufano 

Português: Linguagens Thereza Magalhães/ William Cereja 

Projeto Eco – Língua Portuguesa Roberta Hernandes Alves/ Vima Lia de Rossi 
Martin 

Ser Protagonista Português Ricardo Gonçalves Barreto 

Tantas linguagens – Língua Portuguesa: 
Literatura, Produção de textos e gramática em 
uso. 

Maria Inês Batista Campos/ Nívia Assumpção 

Viva Português Elizabeth Campos/ Paula Cardoso/ Silvia 
Letícia de Andrade 

Português: Língua e Cultura Carlos Alberto Faraco 

Fonte: Brasil (2011) 

 

Quadro 5 – coleções aprovadas no PNLDEM 2015. 

Título da coleção Autores 

Português – Contexto, Interlocução e Sentido  Marcela Pontara/ Maria Bernadete Abaurre/ 
Maria Luíza Abaurre  

Língua Portuguesa Roberta Hernandes/ Vima Lia Martin 

Língua Portuguesa – Linguagem e Interação  Carlos Emílio Faraco/ Francisco Marto Moura/ 
José Hamilton Maruxo Júnior  

Novas Palavras Mauro Ferreira/ Severino Antônio/ Ricardo 
Leite/ Emília Amaral 

Português: Língua e Cultura  Carlos Alberto Faraco 

Português: Linguagens Thereza Magalhães/ William Cereja 

Português Linguagens em Conexão Graça Sette/ Márcia Travalha/ Rozário Starling 

Vozes do Mundo – Literatura, Língua e 
Produção de texto 

Lília Abreu-Tardelli/ Lucas Sanches Oda/ 
Salete Toledo 

Ser Protagonista Língua Portuguesa Rogério de Araújo Ramos 

Viva Português Elizabeth Campos/ Paula Cardoso/ Silvia 
Letícia de Andrade 

Fonte: Brasil (2014). 

O lugar que este recurso teórico e metodológico ocupa no ensino médio 

brasileiro é fundamental e norteador para prática do ensino e aprendizagem na 

escola. Através desses dados quantitativos, não podemos negar que a coleção 
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escolhida tem se destacado entre as escolas e professores que participam da 

escolha dos livros didáticos, além disso, atende às exigências do PNLDEM desde o 

início do programa já que desde então faz parte do Guia. 

Nosso primeiro passo foi encontrar a coleção que pretendíamos analisar, 

então iniciamos uma pesquisa e a procura por professores e/ou escolas que 

pudessem disponibilizar a coleção. Dentro do nosso grupo de contatos, 

conseguimos a coleção através de uma professora do Instituto Federal do Rio 

Grande do Norte (IFRN), campus Apodi/RN, o qual também adotou a coleção 

através do PNLDEM 2015.  

Para melhor compreensão do nosso objeto de estudo, descreveremos a 

seguir os livros que compõem a coleção Português: linguagens Ensino Médio, de 

Cereja e Magalhães (2013) em sua 9ª edição: 

Todos os livros da coleção são compostos por quatro unidades, cujos temas 

de abertura são da esfera literária. As unidades se dividem em capítulos que 

abordam as seções de Literatura, Produção de texto, Língua: uso e reflexão, 

Interpretação de texto e duas seções extras que trazem temas trabalhados a partir 

de questões de vestibulares e do ENEM – a seção Em dia com o Enem e o 

Vestibular; e projetos que visam à culminância das atividades desenvolvidas ao 

longo das unidades – a seção Vivências. Finalizando, o livro traz as bibliografias e o 

índice remissivo. O livro do professor conta com tudo isso, mais o Manual do 

Professor. 

 

Tabela 1: quantidade de capítulos por seção Livro Português: linguagens 1 

Livro 1 Literatura 
Produção de 

texto 
Língua: uso e 

reflexão 
Interpretação 

de texto 

Unidade 1 3 capítulos 3 capítulos 3 capítulos 1 capítulo 

Unidade 2 3 capítulos 2 capítulos 2 capítulos 1 capítulo 

Unidade 3 3 capítulos 3 capítulos 3 capítulos 1 capítulo 

Unidade 4 3 capítulos 3 capítulos 2 capítulos 1 capítulo 

TOTAL 12 capítulos 11 capítulos 10 capítulos 4 capítulos 

Fonte: Cereja e Magalhães (2013a) 

 

Tabela 2: quantidade de capítulos por seção Livro Português: linguagens 2 

Livro 2 Literatura 
Produção de 

texto 
Língua: uso e 

reflexão 
Interpretação 

de texto 

Unidade 1 5 capítulos 3 capítulos 4 capítulos 1 capítulo 

Unidade 2 4 capítulos 2 capítulos 4 capítulos 1 capítulo 

Unidade 3 4 capítulos 2 capítulos 3 capítulos 1 capítulo 
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Unidade 4 4 capítulos 3 capítulos 3 capítulos 1 capítulo 

TOTAL 17 capítulos 10 capítulos 14 capítulos 4 capítulos 

Fonte: Cereja e Magalhães (2013b) 

 

Tabela 3: quantidade de capítulos por seção Livro Português: linguagens 3 

Livro 3 Literatura 
Produção de 

texto 
Língua: uso e 

reflexão 
Interpretação 

de texto 

Unidade 1 6 capítulos 2 capítulos 2 capítulos 1 capítulo 

Unidade 2 4 capítulos 2 capítulos 3 capítulos 1 capítulo 

Unidade 3 4 capítulos 1 capítulos 2 capítulos 1 capítulo 

Unidade 4 6 capítulos 1 capítulos 2 capítulos 1 capítulo 

TOTAL 12 capítulos 6 capítulos 9 capítulos 4 capítulos 

Fonte: Cereja e Magalhães (2013c) 

 

Após esse levantamento, observamos que as características referentes aos 

gêneros discursivos são abordadas exclusivamente na seção Produção de texto. 

Nas demais seções, vários gêneros também são utilizados com o objetivo de 

demonstrar questões de natureza gramatical, subsidiar atividades para leitura e 

interpretação de texto e para compreensão das características literárias. Os gêneros 

que compõem as outras seções são: anúncios publicitários, tiras, reportagens, 

poemas, poesias, crônicas, charge, infográfico, notícias etc. Procuramos, então, nos 

vinte e sete capítulos das seções de Produção de texto, a parte dedicada ao 

trabalho com gêneros discursivos da Internet: 

 

Quadro 6 – Gêneros discursivos abordados no livro 1 

Poema – unidade 1, cap. 4 

Texto teatral escrito – unidade 1, cap. 5 

Relato pessoal – unidade 2, cap. 2 

E-mail, blog, e comentário – unidade 2, cap. 5 

Tutorial – unidade 3, cap. 2 

Resumo – unidade 3, cap. 5 

Seminário – unidade 3, cap. 8 

Projeto Feira de Inclusão Digital – Seção Vivências final das 

unidades 1, 2 e 3 

Debate regrado público – unidade 4, cap. 2 

Artigo de opinião – unidade 4, cap. 5 

Texto dissertativo-argumentativo – unidade 4, cap. 8 

Cereja e Magalhães (2013a) 
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Quadro 7 – Gêneros discursivos abordados no livro 2 

Cartaz e anúncio publicitário – unidade 1, cap. 2 

Texto de campanha comunitária – unidade 1, cap. 7 

Conto – unidade 1, cap. 9 

Mesa-redonda – unidade 2, cap. 4 

Notícia – unidade 2, cap. 9 

Entrevista – unidade 3, cap. 2 

Reportagem – unidade 3, cap. 5 

Crítica – unidade 4, cap. 3 

Editorial – unidade 4, cap. 6 

Texto dissertativo-argumentativo – unidade 4, cap. 9 

Cereja e Magalhães (2013b) 

 

Quadro 8 – Gêneros discursivos abordados no livro 3 

Crônica – unidade 1, cap. 3 

Texto de divulgação científica – unidade 1, cap. 9 

Carta de leitor – unidade 2, cap. 2 

Cartas argumentativas de reclamação e de solicitação – unidade 2, cap. 

5 

Debate regrado público – unidade 3, cap. 3 

Texto dissertativo-argumentativo – unidade 4, cap. 8 

Cereja e Magalhães (2013c) 
 

Com base nesse levantamento, nosso corpus é constituído por dois capítulos 

(Capítulo 5 da unidade 2 e capítulo 2 da unidade 3) de Produção de texto de duas 

unidades, e pela seção Vivências destinada a trabalhar o projeto intitulado Feira de 

Inclusão Digital, todos do livro 1, únicos espaços em que os gêneros discursivos 

foram abordados em relação à ambiência da Internet. 

Como pudemos observar, muitas seções utilizam textos extraídos da Internet, 

mas essa informação não contribui para concebermos tais gêneros como gêneros 

da Internet. Gostaríamos de acentuar que, para a análise desse corpus, não 

dispensaremos o diálogo com o Manual do Professor, no qual também constitui 

importante discurso proferido aos professores e esclarece questões teóricas e 

práticas que se pretende desenvolver nas unidades do livro. 

Consideramos necessário, antes da análise, observar o discurso do Guia 

(BRASIL, 2014) em relação aos livros destinados ao Ensino Médio e as resenhas 
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das coleções aprovadas. O objetivo foi construir as considerações iniciais acerca do 

que se espera dos livros didáticos de Língua Portuguesa para este nível de ensino e 

apresentar as características da coleção analisada disponíveis na resenha dos 

avaliadores. 

De acordo com o Guia (BRASIL, 2014), as coleções almejam fornecer aos 

docentes de Língua Portuguesa (LP) os recursos que eles precisam para atuar no 

Ensino Médio a fim de: 

 

• ampliar e aprofundar a convivência do aluno com a diversidade e a 
complexidade da LP em diferentes esferas de uso, propiciando-lhe um 
acesso qualificado à cultura escrita disponível para jovens e adultos;  
• desenvolver sua proficiência, seja em usos públicos da oralidade, seja em 
leitura, em literatura e em produção de gêneros textuais relevantes para a 
formação escolar, para o ingresso no mundo do trabalho e para o pleno 
exercício da cidadania;  
• propiciar-lhe tanto uma reflexão sistemática quanto a construção 
progressiva de conhecimentos, não só sobre a LP, mas também sobre 
linguagens, códigos e suas tecnologias; 
• aumentar sua autonomia relativa nos estudos, favorecendo, assim, o 
desempenho escolar e o acesso aos estudos de nível superior. (BRASIL, 
2014, p. 7) 

 

São esses os fins que devem justificar a escolha do livro didático para esta 

etapa final da educação básica. Os conhecimentos e habilidades desenvolvidas ao 

longo do EM devem contribuir tanto para o mercado de trabalho quanto para a 

preparação dos egressos para o ensino superior. 

Buscamos elencar os princípios e objetivos da LP no EM para elucidar o 

discurso do Guia (BRASIL, 2014) acerca do trabalho com gêneros discursivos 

diversos. Desse modo, é recomendado para o trabalho com o texto possibilitar a 

formação leitora literária através de uma abordagem de textos da tradição literária 

brasileira e portuguesa; fazer uso de forma intensa e sistemática dos gêneros das 

esferas públicas e os gêneros que são comuns ao mercado de trabalho, dando 

privilégio aos textos de opinião, argumentativos, expositivos e injuntivos; e dialogar 

de modo intenso com os gêneros próprios da cultura dos jovens e suas diferentes 

formas de expressão.  

O objetivo de considerar tais princípios é superar duas tradicionais tendências 

no trabalho com os textos no EM: a preocupação com a continuidade dos estudos e 

com o sucesso no vestibular; e a distância que se mantém das culturas dos jovens e 

“[...] da realidade mais imediata e concreta do aluno, principalmente o de camadas 
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populares.” (BRASIL, 2014, p.14). Esta última tendência foi confirmada pela 

avaliação da organização geral das coleções em que se observou que os gêneros 

próprios dessas culturas são escassos.  

Após essas discussões, observamos também a resenha feita sobre a coleção 

Português: Linguagens após processo de avaliação. Pensamos ser oportuno trazer 

a análise feita por outros pesquisadores – os avaliadores – sobre as características 

da coleção em relação aos gêneros discursivos e do modo como são organizados os 

conhecimentos de Língua Portuguesa. 

Os três volumes do livro didático Português: Linguagens 9ª edição (CEREJA; 

MAGALHÃES, 2013) se organizam nos eixos literatura, conhecimentos linguísticos e 

produção escrita, todos articulados pela leitura.  Essa organização possibilita o 

contato com diversos gêneros discursivos, literários e não literários. (BRASIL, 2014). 

São esses gêneros que estruturam o ensino e as suas temáticas possibilitam 

reflexões críticas acerca de assuntos contemporâneos e da prática cidadã. Desse 

modo, “a proposta da coleção é trabalhar gêneros textuais com temáticas 

específicas nas unidades e com um nível de complexidade gradativo.” (BRASIL, 

2014, p. 54). 

Os gêneros discursivos são sistematizados nas unidades através de capítulos 

que apresentam um gênero específico destacando suas características em função 

de uso social, em seguida com a proposta de produção do mesmo gênero. No 

entanto, segundo a análise presente no Guia (BRASIL, 2014, p. 57-58), “[...] nem 

sempre a materialidade do texto, as convenções e os modos de ler próprios de 

determinado gênero são explorados.” pela coleção.  

Buscamos verificar se o Guia (BRASIL, 2014) traz alguma menção aos 

gêneros discursivos da Internet, mas não há nenhuma referência a esses gêneros 

apontada pelos avaliadores dos livros.  

Essa análise inicial observada no Guia possibilitou-nos entender a visão dos 

avaliadores acerca do livro didático analisado. Iniciamos a análise dos nossos dados 

certas de que a presença de gêneros discursivos dos diversos campos da atividade 

humana é defendida como indispensável para o desenvolvimento do ensino de 

Língua Portuguesa no livro Português: Linguagens. 

4.1  Natureza da pesquisa 
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Fundamentadas pelos pressupostos de Bakhtin acerca do caráter dialógico da 

linguagem, entendemos que as pesquisas das Ciências Humanas buscam no 

âmago das relações humanas construir sentidos a partir da análise da linguagem 

que ao mesmo tempo em que constitui os sujeitos, constitui a si mesma. Essa 

análise compreende o processo de construção sócio-histórica e dialógica através do 

qual os enunciados produzidos pelos sujeitos passam. 

 Desse modo, é necessário entender que “[...] o centro organizador de toda 

enunciação é exterior, uma vez que se trata de um produto da interação social seja 

ela determinada por um contexto imediato ou mais amplo.” (TREVIZAN, 2012, p. 

126). Com essas palavras, se afirma que não podemos compreender as relações 

humanas e seus construtos sem considerar seu constante diálogo com o outro 

sempre presente nessas relações. A voz do outro se encontra com a nossa palavra, 

palavras dos pesquisadores, e a compreensão é construída de forma responsiva. Ou 

seja, não significa aceitação da palavra da outro, significa diálogo e resposta – 

contrapalavra – em que, de acordo com nossos interesses, devolvemos a palavra 

aos outros sujeitos. Estes, por sua vez, recomeçam de forma única outra resposta. 

Com isso, confirmamos que a natureza de nossa pesquisa é qualitativa e 

entre suas características estão a busca dos dados em seu ambiente natural, o 

interesse pelo processo da análise e o uso da descrição para chegar a significação 

do objeto de estudo. (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Assim como Yin (2016), 

entendemos como característica da pesquisa qualitativa a abrangência das 

condições contextuais e o desejo de explicar os acontecimentos em determinados 

processos sociais.  

Como pesquisadoras e sujeitos das interações sociais, compreenderemos os 

discursos dos atos enunciativos e devolveremos a palavra de modo que 

refrataremos nossa compreensão. Essa pesquisa qualitativa é, portanto, nossa ação 

sobre o mundo. Corroboramos com Bogdan e Biklen (1994) sobre o objetivo dos 

investigadores qualitativos de compreender o processo pelo qual os sujeitos 

constroem significados e a partir dessa compreensão, “descrever em que consistem 

estes mesmos significados.” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 70).  

Essa pesquisa contribuirá para nossa própria construção como professores e 

para professores futuros, visto que 

 



70 
 

Em primeiro lugar, pode ser utilizada pelos indivíduos (professores, outros 
agentes educativos e conselheiros) que têm contacto directo com os 
clientes (nas escolas os clientes são os alunos) para se tornarem mais 
eficazes. Em segundo lugar, quando a abordagem qualitativa começa a 
fazer parte do treino dos futuros professores, facilitando a transformar a sua 
formação num esforço mais consciente. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 285) 

 

Entendemos essa pesquisa como abordagem qualitativa por encontrarmos no 

meio social (livros mais distribuídos pelo PNLD) a razão para sua investigação. Além 

disso, trataremos de descrever o modo como os livros trabalham os gêneros 

discursivos da Internet, a fim de discutir as implicações desse trabalho para o ensino 

de língua portuguesa no ensino médio. Não temos, desse modo, a intenção de 

formular concepções categóricas, mas de interpretar o processo dessa abordagem, 

pois acreditamos que nosso entendimento é o instrumento-chave de análise. 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

É necessário informar que essa escolha não foi aleatória, e nossa pretensão é 

analisar qualitativamente o trabalho do livro acerca do trabalho com gêneros 

discursivos que nascem na Internet, relacionando esses discursos a outros 

discursos oficiais (e não oficiais) que subjaz essa construção, quem sabe assim 

entenderemos o porquê de tal representatividade, ao passo que, conforme Silveira e 

Córdova (2009), o enfoque na interpretação e a importância do contexto do objeto 

pesquisado são maiores nesse tipo de pesquisa e a partir disso, com a amostra, o 

pesquisador produzirá novas informações, aprofundadas e elucidativas.  

Como método de coleta de dados, nossa pesquisa se configura como uma 

pesquisa documental, tendo em vista se constituir pela coleta de dados em 

documentos pertencentes a arquivos particulares, públicos, entre outros (LAKATOS; 

MARCONI, 2001).  

Como analisamos o módulo seriado do livro Português: linguagens de Cereja 

e Magalhães (2013a, 2013b, 2013c), ensino médio, esse corpus constitui-se como 

um documento público, da esfera educacional, que compõe o Guia do Livro Didático 

cujo papel é auxiliar o professor na escolha dos materiais didáticos através dos 

quais desenvolverá seu trabalho por três anos. No entanto, salientamos que os 

documentos oficiais acerca do PNLD, publicados em site oficial, não serão 

dispensados à análise do corpus, uma vez que eles trazem informações prévias e 

posteriores às adoções dos livros pelas escolas. 
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Para a análise de nossos dados, sustentamo-nos em uma abordagem 

discursiva que não desconsidera a relação existente entre o texto e o contexto 

considerando a linguagem, assim, como forma integrada à interação social. 

Tratamos o discurso como prática que determina e condiciona os objetos dos quais 

se fala. Dessa forma, interessamo-nos pelos estudiosos que fazem parte da 

chamada segunda população (MAINGUENEAU, 2015). Maingueneau afirma que 

estes estudiosos “se esforçam para manter um equilíbrio entre a reflexão sobre o 

funcionamento do discurso e a compreensão de fenômenos de ordem sócio-histórica 

ou psicológica.” (MAINGUENEAU, 2015, p. 33), e seus estudos estão fortemente 

ligados às ciências da linguagem. 

Os dados de nossa pesquisa serão analisados à luz da perspectiva dialógica 

de Bakhtin acerca dos gêneros de discurso. Essa posição analítica corrobora com o 

pressuposto de que cada esfera da atividade humana produz seus inúmeros tipos de 

enunciados que se aproximam por sua natureza verbal comum. (BAKHTIN, 2003). 

Ao passo que a esfera se desenvolve, o repertório desses tipos relativamente 

estáveis de enunciados também se amplia, por isso os gêneros são construídos por 

textos, discursos e enunciados que refletem as relações de suas esferas sociais.  

 

A compreensão dos gêneros promulgada por Bakhtin tem o dialogismo da 
ação comunicativa e a linguagem, como manifestação intensa das relações 
socioculturais, no centro, em que e para onde ecoam vozes de grupos, de 
sujeitos que enunciam, travam arengas, expressam valores, tons 
axiológicos, adotam atitudes no mundo. (PAJEÚ; MUSSARELI, 2012, p. 98) 

 

Fundamentadas nas contribuições bakhtinianas acerca das concepções de 

discurso, linguagem, texto, enunciado e gêneros do discurso, consideramos que um 

enunciado é sempre construído para o outro, em uma relação dialógica, e o outro 

sujeito do discurso o compreende de forma responsiva. Por isso, confiamos que os 

enunciados dos livros didáticos dirigem-se aos sujeitos professor e aluno e por eles 

são compreendidos, e a partir dessas contribuições teóricas e metodológicas, esses 

sujeitos irão agir no mundo. 

Analisamos os enunciados das seções de produção textual do livro 

Português: linguagens (CEREJA; MAGALHÃES, 2013) e todo espaço acerca dos 

gêneros discursivos da Internet a fim de verificar se o discurso e as práticas 

difundidas por este material estão de acordo com as concepções defendidas nesta 

pesquisa. Para isso, nos fundamentamos na tríade, segundo a qual Bakhtin acredita 
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conferir a relativa estabilização aos gêneros: o estilo, a forma composicional e o 

tema. (PAJEÚ; MUSSARELI, 2012). Analisando o modo como o livro didático 

relaciona esses três elementos, refletimos sobre as implicações do trabalho com os 

gêneros da Internet para o ensino de Língua Portuguesa no ensino médio. 

Sobre estilo, forma composicional e tema, Pajeú e Mussareli (2012, p. 100) 

nos ajudam a entendê-los, respectivamente como  

 

a) o modo de dizer e de dar um acabamento provisório aos discursos; b) os 
aspectos organizativos do texto, por exemplo, a língua, no caso dos 
discursos verbais; e c) as ações humanas que produzem sentidos.  

 

São esses aspectos que precisam ser contemplados no ensino-aprendizagem 

de línguas com base em gêneros do discurso. Para compreender esses elementos 

no trabalho com os gêneros da Internet proposto pelo livro didático, utilizamos duas 

categorias de análise: 

a) Estilo, tema e construção composicional dos gêneros 

b) Esferas de atividade humana – envolve as esferas de atividade humana 

em que os gêneros discursivos da Internet são associados nas propostas 

de análise e produção dos gêneros. 

Desse modo, temos o seguinte quadro de categorias que subsidiaram a 

análise dos nossos dados: 

Quadro 9 – categorias de análise dos gêneros 

Categoria 1   Tema; 

 estilo; 

 construção composicional 

Categoria 2   Esferas de atividade humana; 

 

4.2 As categorias de análise 

 

Conforme expusemos anteriormente, nosso corpus será analisado com base 

em duas categorias que pensamos dar conta de todos os aspectos e características 

que devem ser considerados para o trabalho com os gêneros discursivos de todas 

as esferas de atividade humana. 

A primeira categoria contempla os três elementos considerados por Bakhtin 

(2003) como indissociáveis na constituição dos gêneros discursivos: o estilo, o tema 

e a construção composicional. Esses pressupostos bakhtinianos devem ser 
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elencados no trabalho de compreensão e de produção dos gêneros discursivos. 

Segundo Bakhtin (2003), esses elementos constroem o todo do enunciado e são 

marcados pelas especificidades da esfera de comunicação humana a partir da qual 

se enuncia, dessa relação intrínseca surgem os gêneros do discurso. 

A forma/construção composicional consiste no modo como se organiza o 

discurso. Segundo Pajeú e Mussarelli (2012, p. 100) são considerados “tanto 

aspectos sintáticos quando discursivos da língua, então teremos os diálogos, as 

rubricas, a escrita.” como exemplos de organização da construção composicional de 

um texto dramático.  

Os enunciados que constituem os gêneros permitem a ascensão de discursos 

das esferas sociais nas quais emergem, essa ascensão só é percebida através de 

estrutura do gênero – sua construção composicional. Rojo e Barbosa (2015) 

atribuem à composição o status de organização e acabamento do enunciado e cita 

como exemplo os pronomes interrogativos, a entonação e o ponto de interrogação 

como características do acabamento das perguntas.  

Outro exemplo interessante citado por Rojo e Barbosa (2015, p. 94) tendo em 

vista a compreensão da forma composicional é a estruturação de um gênero 

narrativo que corresponde “[...] a um cenário (personagens, tempo e lugar da 

narrativa e situação inicial), uma (ou várias) complicação (ões) na trama e sua (s) 

resolução (ões), seguida (s) de um desfecho.”.  

O estilo na concepção bakhtiniana é concebido através da seleção de 

recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais, características da língua que são 

próprias de determinados gêneros e também refletem a individualidade do autor. 

Desse modo, temos o estilo do gênero e o estilo individual do autor, o primeiro é 

fruto das características próprias de gêneros de determinadas esferas; o segundo é 

marcado pelas escolhas linguísticas em função do querer dizer estabelecido pelo 

momento da enunciação.  

Segundo Rojo e Barbosa (2015), essas escolhas remetem aos aspectos da 

gramática e podem ser em nível do vocabulário, da sintaxe e do registro linguístico 

escolhido. É necessário esclarecer que, para Bakhtin (2003), nem todos os gêneros 

admitem os dois tipos de estilo. A individualidade na linguagem não é adequada 

para todos os gêneros, o que se faz depender das esferas de atividades e das 

funções dos gêneros. Rojo e Barbosa (2015, p. 93) nos lembram de que nas esferas 

jurídicas e burocráticas, por exemplo, há restrições quanto à demonstração de 
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“expressões de valorações por meio de modalidades apreciativas (adjetivos, 

advérbios etc.), como é o caso, por exemplo, da notícia de jornal.”.   

A partir disso, é necessário entendermos a dependência às condições de 

produção e à função que os gêneros exercem no uso da linguagem para 

compreendermos seus elementos constitutivos.  

O tema é aquilo que dá significado ao discurso e só pode ser depreendido 

através da relação entre o extraverbal da enunciação, a composição e o estilo do 

gênero. (PAJEÚ e MUSSARELLI, 2012). Por isso, de acordo com Bakhtin (2003), 

ele é individual, não reiterável e, portanto, único, assim como a enunciação que o 

gera. É importante frisar que a relação que o tema tem com o âmbito exterior em 

que a enunciação ocorre não se dá de modo passivo. Ou seja, o conteúdo temático 

do gênero reflete a posição valorativa dos interlocutores que almejam construir 

sentidos e dialogar com outros enunciados. Segundo Bakhtin (2003, p. 133): 

 

[...] o tema da enunciação é determinado não só pelas formas linguísticas 
que entram na composição (as palavras, as formas morfológicas ou 
sintáticas, os sons, as entonações), mas igualmente pelos elementos não 
verbais da situação. 

 

Tomando as palavras de Rojo e Barbosa (2015, p. 88): “É pelo tema que a 

ideologia circula.”. Podemos compreender, então, que o conteúdo temático de um 

gênero se dá a partir dos sentidos construídos pelos interlocutores a respeito de um 

assunto. Os enunciados que constituem os gêneros estão repletos de ideologias de 

diferentes sujeitos, desse modo não se pode compreender que tema e assunto 

sejam as mesmas coisas, uma vez que podem existir diferentes ideologias, 

diferentes posições responsivas acerca de um mesmo assunto.  

 Rojo e Barbosa (2015, p. 94), ao elucidarem a relação indissolúvel entre 

esses três elementos, afirmam: 

 

O importante aqui é notar que a forma composicional e o estilo são 
relevantes no texto não por si mesmos, mas para fazer ecoar os seus 
sentidos ou o seu tema. Nesse sentido, são „marcas linguísticas e textuais‟ 
das apreciações valorativas do locutor/autor. 

 

Os elementos foram tratados aqui de forma separadas e em uma ordem que 

julgamos facilitar a compreensão. No entanto, corroboramos com Rojo e Barbosa 

(2015) quando afirmam que é através do estilo e da forma composicional que 
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podemos expor os temas e por esse motivo esses elementos são indissociáveis. Ou 

ainda nas palavras de Bakhtin: “todos os momentos da palavra que realizam 

composicionalmente a forma, transformam-se na expressão da relação criativa do 

autor com o conteúdo [...]” (BAKHTIN, 2010, p. 68), com as quais percebemos que 

não podemos pensar o estilo, a forma e o conteúdo separadamente. 

A segunda categoria definida por nós para analisar o trabalho dos gêneros da 

Internet proposto pelo livro didático reflete o extraverbal desses gêneros, por isso 

tomamos as esferas da atividade humana delineadas nas propostas de análise e 

produção dos gêneros.  

As diferentes necessidades enunciativas e os diversos objetivos que 

emergem das situações sociais geram diferentes propósitos comunicativos, e estes, 

segundo Cavalcante (2013, p. 51), são de extrema importância para a configuração 

dos gêneros.  

 

Considerando que os usuários dos gêneros assumem papéis e 
responsabilidades que variam conforme o meio social no qual um gênero 
específico é produzido, tem-se que, enquanto os gêneros cotidianos são 
aprendidos espontaneamente, como as saudações, outros gêneros, como 
os acadêmicos, exigem um processo de aprendizagem mais formal, que 
envolve não só a produção dos gêneros em seu aspecto textual estrito, mas 
também a consideração de suas funções discursivas. 

 

Cavalcante (2013) salienta a importância do modo como utilizamos e 

aprendemos os gêneros discursivos. Precisamos nos envolver das funções que os 

gêneros assumem em determinadas esferas de circulação para compreendermos a 

natureza enunciativa e dialógica dos textos que os constituem. Esta autora ainda 

afirma que os gêneros discursivos sofrem transformações estimuladas pelas 

mudanças que acontecem no contexto sociocultural de produção e circulação 

desses gêneros. 

Essa discussão permite-nos destacar a enunciação do meio digital, cujas 

mudanças e características singulares refletem nos tipos relativamente estáveis de 

enunciados – seus gêneros discursivos. Trazendo isso para o contexto pedagógico 

desta pesquisa, salientamos que a escola precisa adequar-se às culturas 

emergentes e considerar, entre outras coisas, os “[...] gêneros em circulação nos 

ambientes da cultura de massa e digital e no mundo hipermoderno atual.” (ROJO; 

BARBOSA, 2015, p. 135).  
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Assim, precisamos pensar em possibilitar aos alunos práticas reais de 

enunciação através dos gêneros discursivos da Internet. É o momento para 

desprezarmos a concepção que considera as práticas comunicativas desenvolvidas 

nos diversos ambientes da Internet como práticas desprovidas de valor enunciativo, 

desprezar aquelas que não reconhecem esses gêneros como novas formas de usar 

a linguagem. 

Devemos esclarecer que a Internet possui inúmeras esferas de comunicação, 

não consiste em uma só. Com a evolução da tecnologia e da Internet, muitas 

esferas que utilizavam prioritariamente o veículo impresso agora surgem no meio 

digital com nova roupagem. Ao questionar sobre quais esferas privilegiar diante da 

impossibilidade da escola englobar tudo, Rojo e Barbosa (2015, p. 141) sugerem 

eleger quatro esferas de importância na vida cultural, privada e pública da chamada 

hipermodernidade11: 

 

a) a esfera jornalística, responsável pelo „controle‟ e circulação da 
informação; 
b) a esfera da divulgação da ciência, inclusive na escola, responsável 
pelo „controle‟ e circulação do conhecimento; 
c) a esfera da participação na vida pública (produção e consumo; esfera 
política etc.), responsável pelo fazer político contemporâneo; 
d) finalmente, como ninguém é de ferro, a esfera artístico-literária, por 
meio da qual se produz cultura e arte e – por que não? – entretenimento na 
vida contemporânea. 

 

É preciso ensinar para hipermodernidade. Para isso, o ensino dos gêneros 

discursivos da Internet deve considerar o estudo e desenvolvimento das categorias 

aqui elencadas. Analisaremos a seguir o trabalho com esses gêneros desenvolvido 

pelo livro didático, sob a perspectiva teórica aqui abordada. 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Segundo Rojo e Barbosa (2015, p. 116), com a hipermodernidade “Surgem novas formas de ser, 
de se comportar, de discursar, de se relacionar, de se informar, de aprender. Novos tempos, novas 
tecnologias, novos textos, novas linguagem.”. 
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5 O LIVRO DIDÁTICO E OS GÊNEROS DIGITAIS: RESULTADOS DE UMA 

PESQUISA 

 

Na análise inicial que fizemos dos três volumes da coleção, buscamos 

identificar nos capítulos, nas seções, e unidades, o espaço dedicado ao trabalho 

com os gêneros digitais conforme os concebemos nesta pesquisa. Desse modo, 

precisamos reafirmar o que para nós classificamos como gêneros digitais. 

Endereços eletrônicos que nos mostram a fonte da qual os enunciados foram 

retirados não os garantem o status de gênero digital. Como dissemos anteriormente, 

são inúmeras as esferas de atividade humana que estão no ambiente da Internet, 

mas nem todos os gêneros dessas esferas são genuinamente dependentes desse 

ambiente para existir. Damos como exemplo o gênero e-mail: não importa qual o seu 

tipo e a qual esfera esteja a serviço, este gênero só é produzido, enviado, 

encaminhado ou respondido através da Internet. 

Observamos, então, que o capítulo cinco da segunda unidade tem como o 

título “Hipertexto e gêneros digitais: o e-mail, o blog e o comentário”. O capítulo dois 

da unidade três traz o gênero tutorial para abordar as características dos gêneros 

instrucionais e o caracteriza a partir da função de ajudar na utilização de aplicativos 

ou ferramentas disponíveis na Internet. Ambos os capítulos são de Produção de 

Texto do livro 1. Esses capítulos são organizados em duas ou três seções: 

Trabalhando o gênero, Produzindo o gênero em estudo – com as subseções 

Planejamento do texto e Revisão e reescrita – e a seção Escrevendo com 

expressividade/coerência/coesão. Outro espaço em que identificamos menção aos 

gêneros digitais foi na seção Vivências para trabalhar o Projeto Feira de Inclusão 

Digital. Nesta última seção, de acordo com os autores, o objetivo volta-se para 

divulgação dos gêneros digitais produzidos nos capítulos Hipertexto e gêneros 

digitais: o e-mail, o blog e o comentário (cap. 5, unid. 2) e Os gêneros instrucionais – 

o tutorial (cap. 2, unid. 3), mencionados anteriormente. Observamos, também, que 

os volumes 2 e 3 da coleção (dedicados a 2ª e 3ª séries do Ensino Médio) não 

abordam gêneros digitais em suas unidades. Então, abordaremos a seguir as 

análises dos gêneros digitais encontrados no livro 1. 

Na primeira parte de nossa análise, abordamos os gêneros digitais trazidos 

pelo livro à luz das categorias elencadas nesta pesquisa. Analisamos os aspectos do 

tema, construção composicional e estilo e identificamos as esferas de atividade 
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sugeridas pelo livro na análise e produção dos gêneros. Após essa primeira parte, 

empreendemos uma discussão sobre o status de gênero do blog e sobre a 

abordagem do gênero tutorial. Em seguida, analisamos o trabalho com os gêneros 

digitais no “Projeto Feira de Inclusão Digital”. Finalizamos o capítulo com a 

discussão dos resultados da análise.  

 

5.1 O e-mail e o comentário 
 

Estes gêneros discursivos são abordados na seção de Produção de texto do 

capítulo “Hipertexto e gêneros digitais: o e-mail, o blog e o comentário”. 

Corroborando com a concepção de que blog é uma ferramenta, ou ambiente de 

divulgação de outros gêneros discursivos, deixamos sua discussão para momento 

posterior nesta análise. Analisaremos os dois gêneros que consideramos digitais à 

luz de nossas categorias de análise. 

 

5.1.1 A composição, o estilo e o tema 
 

Esse capítulo do livro é organizado em seções, são elas: Trabalhando o 

gênero, Produzindo o gênero em estudo e Escrevendo com coerência e coesão. Na 

abertura do capítulo há um texto introdutório que aborda as características gerais 

dos gêneros que serão abordados nas próximas páginas. Observamos o texto da 

figura 1: 
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Figura 1 – introdução ao capítulo de produção de texto. 

Cereja e Magalhães (2013a, p. 172) 

 

Como vimos, o texto introdutório aborda a mudança que a noção de texto 

assumiu após o surgimento de práticas de ler e escrever na Internet. Os autores 

propõem o conceito de hipertexto como um processo simultâneo de acesso a 

diferentes informações durante a leitura de um mesmo texto: “[...] acessar links, ler 

outros textos, ouvir músicas, examinar imagens, planilhas, redigir e-mails [...]” 

(CEREJA; MAGALHÃES, 2013a, p. 172) e voltar ao texto inicial. Todo esse 

processo é permitido pela Internet. Além disso, o texto sugere que na Internet é 

possível a produção e a divulgação dos textos dos internautas na rede. Essa 

produção pode ser facilmente lida e comentada por outros usuários. Como gêneros 

discursivos produzidos e circulados na Internet são destacados o e-mail, o blog e o 

comentário. 

Inicialmente, os autores sugerem o trabalho com o gênero e-mail a partir da 

análise de uma situação de comunicação hipotética como podemos observar na 

figura 2: 
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Figura 2 – texto para as questões de análise do gênero e-mail. 

 
Cereja e Magalhães (2013a, p. 173) 

 

Após a leitura da situação proposta, algumas questões (figura 3 e 4) são 

dispostas para promover a reflexão sobre as características do gênero digital. 

 

Figura 3 – questões de análise das características do e-mail. 

 
Cereja e Magalhães (2013a, p. 173) 
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Figura 4 – questões de análise do e-mail, boxes “internetês” e e-mail comercial. 

 

Cereja e Magalhães (2013a, p. 174) 

 

Através da questão são abordadas as características do gênero e-mail 

promovidas pelo programa de computador que recebe e envia esses gêneros. As 

alternativas a e b da questão 1 promovem a análise da situação hipotética através 
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da observação da justificativa dada pela aluna no texto e do elemento composicional 

horário. A alternativa c dessa questão sugere outra hipótese para remeter a reflexão 

de que os elementos composicionais do e-mail suportam informações que 

contribuem para construção do sentido do texto. Como exemplo, percebemos na 

figura 2 que a aluna Mariana enviou o trabalho na madrugada (informação dada pelo 

elemento composicional horário disponível no e-mail) e isso contradiz a justificativa 

dada por ela ao dizer que um técnico saiu naquele momento de sua casa após 

resolver o problema da Internet. 

A questão 2 aborda sobre a estrutura do gênero e-mail a qual segue 

geralmente uma construção composicional padrão: vocativo, cumprimento, 

desenvolvimento do assunto, despedida e assinatura. Segundo Cereja e Magalhães 

(2013a) esse acabamento da estrutura está condicionado à situação de 

comunicação e, por isso, não é rígido. Nas questões 2 e 3, o livro aborda o gênero 

e-mail em si, o enunciado construído para ser enviado pelo correio eletrônico. As 

alternativas a e b das questões 2 e 3 promovem a discussão acerca das escolhas 

estilísticas feitas pela aluna da situação hipotética e suas implicações na situação 

comunicativa. A forma como a aluna nomeou o assunto, o título dado ao arquivo do 

trabalho e o modo como ela se expressou em alguns momentos do e-mail sugerem, 

de acordo com as chaves de resposta, o uso de um estilo mais informal com o qual 

tentou convencer o seu interlocutor, o professor, em aceitar sua justificativa. Objetivo 

que parece não ter sido atendido.  

A questão 4 reflete sobre o estilo dos gêneros digitais que, em alguns casos, 

não segue a norma padrão escrita. No entanto, as alternativas a e b inferem que, 

mesmo com alguns usos em desacordo com a norma padrão, desde que não 

abusem da informalidade, a linguagem pode ainda estar adequada. Acreditamos que 

essa caracterização se deve à situação comunicativa e ao perfil do interlocutor – 

questões essas que são sempre evidenciadas pelo livro. 

A questão 5 propõe a reescrita do e-mail para que todas as problemáticas em 

relação ao estilo usado por Mariana sejam sanadas, com o intuito de atingir sua 

intenção comunicativa, seu objetivo: fazer com que o professor aceite um trabalho 

fora do prazo. Para isso, os alunos precisam considerar alguns aspectos: finalidade 

do e-mail, perfil dos interlocutores, assunto, estrutura e linguagem. A chave de 

resposta sugere um novo texto, com marcas de uma linguagem mais formal, com a 

eliminação das abreviações comum a um diálogo informal da Internet. 
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As reflexões propostas nesta parte do capítulo estão prioritariamente ligadas 

às questões de estilo do autor que tem em vista um objetivo, ainda assim não se 

perde a relação indissolúvel entre a construção composicional e o estilo do e-mail. 

Para finalizar essa discussão, antes da seção Produzindo o e-mail, um box 

apresenta orientações acerca do estilo da linguagem normalmente usada nos 

gêneros da Internet (o internetês). Por outro lado, há outro box trazendo para 

discussão os cuidados que se precisa ter na adequação da linguagem em e-mails 

comerciais, visto que exigem um grau de formalidade maior e uma outra situação 

comunicativa situada em uma esfera de trabalho (ver figura 4). 

Ao passo em que fazíamos esta análise, outros questionamentos foram 

surgindo e um deles é sobre como seria a abordagem do gênero e-mail se 

considerasse os seus diferentes tipos. O e-mail comercial foi citado no box, mas 

essa menção diz muito pouco e por isso não promove o conhecimento do gênero 

com base em seus elementos indissolúveis.  

A seção Produzindo o e-mail apresenta uma proposta de produção do gênero 

a partir de um direcionamento (ver figura 4), em que se pode compreender a 

facilidade na exposição do ponto de vista dos leitores de jornais e revistas através 

dos comentários e e-mail. Esse direcionamento é seguido de um exemplo de texto 

de um comentário (figura 5) em que o leitor apresenta seu ponto de vista sobre o 

assunto “Sacola Plástica”, o qual parece ser em resposta a alguma reportagem que 

aborda a proibição dos sacos plásticos em São Paulo. 
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Figura 5 – proposta de produção do e-mail. 

 
Cereja e Magalhães (2013a, p. 175) 

 

A proposta de produção “[...] selecione em um jornal ou revista uma 

reportagem que tenha chamado sua atenção e escreva um e-mail para o jornal ou a 

revista, comentando o assunto e o modo como ele foi abordado.” (CEREJA; 

MAGALHÃES, 2013a, p. 175) parece não dar conta de todos os aspectos envolvidos 

na produção de um gênero, principalmente quando oferece um exemplo de outro 

gênero (o comentário online) para sugerir uma proposta de produção de um e-mail. 

Escolher uma reportagem que chame a atenção do aluno não dará subsídios 

suficientes para a produção de uma resposta. Além disso, o aluno precisa entender 

que comentar um assunto exige uma posição valorativa em relação ao texto com o 

qual dialoga e isso exige conhecimento mais profundo do contexto envolvido.  

Conjecturamos que, ao usar o texto-exemplo anterior à proposta, pretende-se 

elucidar que o leitor pode dar sua contrapalavra e assumir um posicionamento diante 

de um assunto. A autora do comentário na Folha.com demonstra que sua posição 

diante do assunto é favorável, mas acrescenta uma nova temática ao seu enunciado 

percebida através dos questionamentos feitos.  

Observamos com isso que os elementos temáticos, composicionais e 

estilísticos que se observam estão associados para defender uma posição discursiva 

diante do assunto, posição essa que vai além do simples ato de concordar ou 

discordar. No entanto, essa reflexão não foi proposta. O autor de um gênero constrói 
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uma temática pela posição social que assume na sociedade, o local social de onde 

ele fala. Essa reflexão permitiria que os alunos não produzissem gêneros apenas 

assumindo o papel de aluno que necessita escrever um texto para determinada 

atividade escolar. 

Dentro dessa seção, as etapas de Planejamento do texto e Revisão e 

reescrita consideram aspectos importantes para a produção do e-mail e podem ser 

vistas na figura a seguir: 

 

Figura 6 – planejamento, revisão e reescrita do e-mail. 

 
Cereja e Magalhães (2013a, p. 175) 

 

Os aspectos elencados na etapa de planejamento englobam as questões de 

estilo, da construção composicional e do tema. Endereço de e-mail do site visitado, 

adequação da linguagem, preenchimento dos campos destinatário, assunto etc. 

parecem dar conta dos dois primeiros.  

O segundo item do planejamento “Tenha em mente o perfil de seu leitor. [...] 

Se seu ponto de vista estiver bem-fundamentado [...]” (CEREJA; MAGALHÃES, 

2013a, p. 175) possibilita a reflexão sobre o público-alvo que se quer alcançar, trata 

do que parece ser concebido como elemento temático (o ponto de vista bem 

fundamentado), mas essa etapa não dá conta de oferecer aos alunos a reflexão 

necessária quanto aos aspectos discursivos envolvidos em um gênero como este. 
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Estar “bem-fundamentado” exige conhecimento do assunto sobre o qual se escreve, 

mas exige, antes de tudo, clareza sobre o que se quer dizer. Além disso, 

observamos que o modo como se deve apresentar um ponto de vista em um 

comentário e em um e-mail foi tratado como equivalente, uma vez que o livro traz 

como exemplo um comentário, mas solicita a produção de um e-mail.  

Julgamos que o primeiro passo para uma produção eficiente de um gênero é 

articular as propostas escolares aos propósitos e interesses dos alunos, dessa forma 

permitiremos produções que façam sentido para eles e não se constituam apenas 

em uma atividade escolar. 

A partir da abordagem do blog, os autores conduzem a seção que propõe a 

análise das características do gênero digital comentário promovendo a reflexão 

acerca dos problemas que a expressão pública de opinião na Internet pode causar, 

se não for considerado de forma respeitosa os argumentos do autor e a situação de 

produção do texto comentado. Para reforçar essa reflexão, um depoimento do cantor 

Chico Buarque é apresentado logo em seguida no qual fala do quanto ficou 

espantado ao ler os comentários a seu respeito na Internet, os quais segundo ele 

são “uma injustiça”. 

Em texto posterior (ver figura 7), os autores sugerem características da 

função comunicativa dos comentários “fazer comentários que fundamentem o ponto 

de vista adotado” e contribuir “para discussão esclarecedora sobre um tema 

específico” (CEREJA; MAGALHÃES, 2013a, p. 178). Acerca das características 

composicionais, admite-se que o comentário na Internet “é um texto geralmente 

curto e com estrutura bastante variável” e volta-se a mencionar sua função quando 

se acrescenta que “Seu principal objetivo deve ser adicionar ao texto comentado, de 

forma sucinta, informações, críticas, elogios, correções ou sugestões.” (CEREJA; 

MAGALHÃES, 2013a, p. 178). A “forma sucinta” mencionada remete ao estilo da 

linguagem desse gênero que é, geralmente, objetiva. Acrescentar informações, fazer 

críticas, elogios, correções ou sugestões são as características dos recortes 

temáticos que cada enunciado do gênero pode assumir, embora não se trate do 

tema em si. 
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Figura 7: abordagem sobre o gênero comentário 

Cereja e Magalhães (2013a, p. 178) 

 

Para promover a análise de tais características, os autores trazem um 

exemplo de post publicado em um blog de um jornalista seguido de comentários dos 

leitores dessa postagem. Com base no exemplo, o livro procura evidenciar as 

relações dialógicas que se estabelecem através dos comentários e sugere uma 

atividade de pesquisa antes da proposta de produção, vejamos na figura 8 a seguir: 

 

Figura 8 – abordagem sobre o gênero comentário. 

 
Cereja e Magalhães (2013a, p. 179) 

 

Observamos que, ao dizer que os leitores, ao realizarem comentários em 

favor da defesa de um ponto de vista, “[...] procuram dialogar com base nas 

informações contidas no texto do blog, remetendo-se a elas em seus comentários 

[...]”, “[...] buscam embasar suas afirmações, incorporando vozes de autoridade [...]” 

e “Há, também, leitores que respondem a comentários de outros leitores [...]” 

(CEREJA; MAGALHÃES, 2013a, p. 179), os autores dialogam com Alves Filho e 
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Santos (2012, 2013) quando estes concluem que através de tais recursos, os 

comentadores buscam constituir o tema de seus comentários, ou seja, eles divulgam 

sua avaliação ideológica sobre o assunto abordado em um enunciado deflagrador.  

Após a discussão dessas características, como podemos ver na figura 5, os 

autores do livro finalizam essa parte sugerindo aos alunos que falem sobre suas 

práticas discursivas a partir do uso do gênero comentário através de uma pesquisa, 

indicando quais comentários eles costumam fazer e em quais sites. Entendemos 

que este passo é uma ótima estratégia para antecipar o momento de produção que 

se segue. Acrescentamos que, ao sugerir uma pesquisa sobre quem tem ou 

acompanha um blog pode ser uma estratégia para confirmar o que foi expresso no 

texto da figura 11 (Blog é coisa de velho?). 

Na seção Produzindo o comentário, segue a proposta de produção e a etapa 

de planejamento, revisão e reescrita do texto do gênero comentário, conforme figura 

9 a seguir: 

Figura 9 – planejamento, produção, revisão e reescrita do comentário. 

 
Cereja e Magalhães (2013a, p. 180) 

 

A sugestão é para a criação de comentário coletivo, já que se sugere a 

reunião em grupo. Na etapa de planejamento, propõe-se a discussão do texto 

escolhido para identificação do ponto de vista sobre o assunto. Os autores sugerem 
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que seja mantida uma relação direta com o texto original (o enunciado deflagrador), 

a fim de, como já foi sugerido na seção anterior, “[...] procurar estabelecer o diálogo 

com base nas informações contidas no texto [...]” (CEREJA; MAGALHÃES, 2013a, 

p. 179). Os autores sugerem ainda que o alvo do comentário seja situado, ou seja, é 

necessário deixar claro o que no texto do Outro motivou a escrita do comentário.  

Na etapa dedicada à revisão e reescrita do texto, os autores reforçam as 

características composicionais (texto curto), estilísticas (síntese, texto objetivo) e dão 

orientações para o que, a nosso ver, pode contribuir com o trabalho sobre o tema 

(ponto de vista fundamentado trazendo dados e referências consistentes).  

O capítulo encerra-se com a seção Escrevendo com coerência e coesão – 

Paralelismos sintáticos e semânticos. Estas seções, segundo a descrição dos 

autores do livro no Manual do professor, “cuida de aspectos relacionados com a 

textualidade e o estilo” dos gêneros, entretanto os gêneros digitais abordados no 

capítulo não foram utilizados para análise desses aspectos. Julgamos, porém, que 

se perde uma ótima oportunidade de refletir sobre as contribuições de questões 

estilísticas na construção do sentido dos textos dos gêneros digitais. 

 

5.1.2 As esferas de atividade humana 
 

A abordagem dessa segunda categoria surgiu em decorrência da 

necessidade em considerar os aspectos discursivos dos gêneros, além dos seus 

aspectos textuais. Os diferentes modos de usar a linguagem só podem ser 

compreendidos através das esferas de atividade humana em que surgem. 

Reiteramos a necessidade da compreensão do que está externo ao texto que 

materializa o gênero discursivo, para a compreensão dos elementos que constituem 

os gêneros em sua natureza enunciativa, e por isso devem ser analisados sob sua 

orientação social. A análise do estilo, tema e composição, apenas, não garante a 

compreensão dos gêneros, porque não há como analisar esses elementos fora da 

esfera de acontecimento dos diferentes tipos de enunciados. 

Defendemos essa posição através das palavras de Bakhtin (2003, p. 125) 

quando afirma que “o centro organizador de toda enunciação, de toda expressão, 

não é interior, mas exterior: está situado no meio social que envolve o indivíduo.”. 

Com base nesses pressupostos, entendemos que os gêneros digitais estão 

circulando em um ambiente em que há a presença de inúmeras esferas de atividade 
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humana: a Internet. Ela não se constitui em uma única esfera, mas é o meio no qual 

todas as esferas encontraram para atenderem às novas exigências da sociedade 

atual. Desse modo, nos propusemos a analisar os fatores externos (sociais) pelos 

quais o tratamento dos gêneros discursivos no livro didático se baseia.  

Observamos as propostas de análise e produção dos gêneros digitais 

presentes nas seções Trabalhando o gênero e Produzindo o gênero, a fim de 

identificar as esferas de atividade humana que o livro sugere e como as relaciona 

com a análise e a produção dos gêneros. Expomos os quadros 10 e 11 com a 

síntese dessa identificação.  

Nas seções Trabalhando o gênero são sugeridas as seguintes esferas de 

atividade humana: 

Quadro 10 – esferas de atividade humana sugeridas pelas seções Trabalhando o gênero. 

Gêneros digitais Trabalhando o gênero da esfera: 

E-mail Escolar – situação hipotética relação aluno-
professor 

Comentário Jornalística 

Tutorial Informática 

 

O trabalho com gênero e-mail, embora trate de uma situação hipotética da 

esfera escolar, contribui através do exemplo trazido para compreensão da situação 

extraverbal do gênero, principalmente porque reproduz uma situação que faz parte 

da esfera em que os alunos também convivem. Questionamos, porém, a ausência 

de exemplificação do e-mail em função de esferas diversas, função esta que exigirá 

um tipo diferente de e-mail. 

Diferente do gênero e-mail, ao apresentar o gênero comentário a partir da 

discussão sobre blog, o livro não traz questões para análise de um exemplo de 

enunciado. Ele discute as características a partir de um comentário da esfera 

jornalística, mas a relação entre os aspectos que constituem o gênero e suas 

relações com a esfera em que circula e em que é produzido não foi estabelecida. 

Acreditamos também que se faz necessário um termo que especifique o gênero 

comentário como pertencente ao meio da Internet, e que nos ajude a distingui-lo do 

gênero comentário oral ou de outros tipos, os quais não fazem parte do meio digital. 

O termo online daria conta dessa necessidade e teríamos assim o gênero digital 

comentário online. 

O gênero tutorial, embora não se adeque ao que reconhecemos como um 

gênero genuinamente digital (pressuposto que veremos no item 5.3), é colocado 
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nesta seção como gênero em função da esfera da Informática. Nomeamos assim 

porque o enfoque dado à função desse gênero foi a de “ensinar” ou “orientar” o 

modo de “como” usar uma ferramenta da Internet. A ausência de exemplos que 

tragam outras esferas também foi observada. 

Nas seções de produção dos gêneros digitais (Produzindo o e-mail, 

Produzindo o comentário e Produzindo o tutorial) as esferas de atividade humana 

identificadas foram: 

Quadro 11 – esferas de atividade humana sugeridas pelas seções de produção dos gêneros 

Gêneros digitais Produzindo o gênero da esfera: 

E-mail Jornalística 

Comentário Não determinada 

Tutorial Artístico-literária; 
Informática 

 

As abordagens das esferas de atividade humana foram ainda mais escassas 

nas propostas de produção dos gêneros digitais, o que nos parece ser incoerente 

com o princípio sócio-histórico e dialógico da linguagem defendido pelos autores e 

nesta pesquisa. Destacamos o gênero comentário, cuja proposta sugerida na seção 

não especificava nenhuma esfera, pois deixava a critério do aluno a escolha de sites 

ou blogs que tivessem o espaço destinado ao comentário online. Com base nessa 

observação, não queremos dizer que os alunos não possam fazer tal escolha, mas 

entendemos que um trabalho com a escrita deve tomar como ponto de partida o 

entendimento do gênero dentro de uma esfera.  

A partir disso, será possível entender as relações dialógicas para a 

construção de sentido do que é enunciado pelo gênero. Ao tratar, por exemplo, das 

relações dialógicas e a construção do sentido no gênero comentário online, Alves-

Filho e Santos (2012) delimitam-se à esfera jornalística na qual o gênero comentário 

visa favorecer a expressão da opinião pública. Os autores reiteram, ainda, que ao 

comentar uma notícia divulgada em um portal de um jornal online, o leitor passa a 

ser um participante do processo de produção da notícia.  

Bertucci e Nunes (2017) analisaram os comentários no Facebook em uma 

página correspondente à esfera literária e afirmam que esse gênero é constituído 

por “[...] um outro texto, que revela o percurso construído pelo leitor e que soma 

outros sentidos ao primeiro.” texto (BERTUCCI; NUNES, 2017, p. 11), não é, 

portanto, apenas um acréscimo de palavras neutras. 
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Como observados nessas pesquisas, a esfera configura o gênero discursivo e 

não o contrário.  

Outra incoerência observada ocorre na primeira sugestão de proposta de 

produção do gênero tutorial na qual os autores o relacionam aos gêneros resenha 

de livro e de filme, nesse contexto identificamos que a proposta reflete a esfera 

artístico-literária, mas de outro modo a sugestão de produção parece atender a 

interesses meramente didáticos para abordar de forma lúdica o gênero tutorial. 

Não determinar ou não orientar a produção a partir de uma esfera discursiva 

poderá ocasionar problemas em relação à compreensão dos elementos que 

constituem os gêneros discursivos. O princípio da produção de um gênero deve 

fundamentar-se na esfera de atividade humana em que o aluno pretende interagir 

através da produção de enunciados. Ela sempre será o ponto de partida e de 

chegada.  

O não direcionamento de uma esfera de atividade demonstra, segundo nossa 

análise, uma proposta de produção não fundamentada nas implicações 

sociointerativas e discursivas que um campo da comunicação ocasiona na 

construção temática, no estilo e na composição de um gênero. Ou seja, não 

promove a consideração das relações dialógicas para a construção de sentido do 

que deve ser enunciado pelo gênero.  

As menções feitas pelo livro sobre o contexto reduzem-se a aspectos como 

situação de comunicação, perfil dos interlocutores/público-alvo, função/finalidade 

comunicativa do gênero, mas não retratam o potencial enunciativo das esferas de 

atividade humana, uma vez que não abordam suas especificidades discursivas, nem 

as práticas reais de enunciação dos gêneros. A situação de comunicação é sempre 

lembrada como requisito para construir a estrutura e a linguagem adequadas aos 

gêneros digitais. A impressão que tivemos é de que as produções sugeridas 

visavam exclusivamente à construção de material para a exposição sugerida na 

Feira de Inclusão Digital do Projeto Vivências. Sentimos falta, por exemplo, de 

exemplos reais que permitissem a análise dos elementos do gênero tutorial. A 

abordagem desse gênero ficou restrita a questões de estilo dos verbos no imperativo 

ou infinitivo e a algumas características composicionais. Essa perspectiva contribui 

para a concepção de ensino de gênero a partir de uma fórmula a ser preenchida.  

Com base nessa exposição, sentimos falta desse elo com as diversas esferas 

da comunicação humana às quais os gêneros trabalham em favor, além disso, esse 
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elo se faz necessário para que possamos compreender a relativa estabilidade dos 

enunciados que compõem os gêneros discursivos, sejam digitais ou não. 

5.2 Blog: gênero ou ferramenta? 

 

Na abordagem do weblog, considerado como gênero digital, as esferas de 

atividade humana são recuperadas através dos tipos de divulgações que podem ser 

feitas através do blog, daí tratado como ferramenta de divulgação: divulga notícias 

(esfera jornalística), divulga publicidade (esfera publicitária), etc. Não há, porém, 

nenhum exemplo que possibilite a compreensão das características do blog como 

um gênero.  

Incialmente os autores descrevem uma espécie de percurso histórico do blog 

– uma espécie de diário virtual que com o tempo tornou-se uma “ferramenta” de 

“divulgação”. Sua função de suporte para divulgação de outros gêneros foi bastante 

evidenciada. Em seguida, descreve-se o processo de criação do blog destacando 

dois de seus diferentes tipos (individuais e comunitários). O texto acrescenta que o 

blog pode comportar vídeos e fotos. Pudemos perceber que as questões 

composicionais reduziram-se aos elementos estruturais dos sites que hospedam o 

gênero e também à sucinta menção aos tipos de semioses que podem também o 

constituir (vídeos, fotos, links). As questões de estilo não são consideradas nessa 

discussão. Este último fato nos faz pensar que as características utilizadas pelo livro 

para exemplificar o status de gênero do blog nada mais são do que meros recursos 

tecnológicos envolvidos na divulgação de diversos gêneros através do blog, que 

neste caso não pode ser considerado como gênero discursivo. Observemos a figura 

10 a seguir: 
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Figura 10 – abordagem sobre o blog. 

 
Cereja e Magalhães (2013a, p. 175-176) 

 

Após essa primeira referência, o livro apresenta o box “Blog: história sem fim” 

com o objetivo de falar da propriedade interativa e da possibilidade de formação de 

comunidades  como sendo princípios da Internet que fazem do Blog um espaço de 

debate. Essa passagem parece introduzir o tratamento especial que se dará ao 

gênero comentário posteriormente. 

Observamos, então, que, apesar de o blog ser tratado inicialmente como 

gênero, essa concepção não é evidenciada no desenvolvimento da seção. Na 

verdade, nos parece que o blog foi mencionado para se chegar ao gênero que o 

compõe: o comentário.  
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Essa abordagem nos mostra a dificuldade em se distinguir o gênero do meio, 

questão já analisada por Miller (2012), e podemos perceber que tal confusão 

também está aparente no discurso do livro ao tratar do blog. Essa observação se 

justifica pelo fato de não ser sugerido nenhuma proposta de produção ou análise das 

características blog a partir de um exemplo real, ou até mesmo hipotético, assim 

como foi feito com o e-mail. Para atender a isso, os autores apresentam um box com 

sugestões de blogs de páginas de jornais on-line e a indicação de um livro. 

Outro ponto que observamos foi a presença do texto “Blog: „coisa de velho‟? 

Adolescentes estão perdendo interesse nos blogs, indica pesquisa”, divulgado na 

página de um jornal online. Se observarmos a figura a seguir, a intenção na 

divulgação dessa pesquisa parece ser em justificar o motivo pelo qual o blog não foi 

abordado como os gêneros digitais e-mail e comentário.  

 

Figura 11 – texto sobre o blog apresentado na seção do gênero comentário. 

 
Cereja e Magalhães (2013a, p. 177) 

 

De acordo com Marcuschi (2010), a semelhança entre o gênero blog e a 

home page provocou receio em sua abordagem daquele como gênero digital. No 

entanto, para esse autor, o blog é um gênero digital, pois possui “[...] uma história 

própria, uma função específica e uma estrutura que o caracteriza como um gênero 

[...]” (MARCUSCHI, 2010, p. 71). As nem tão recentes mudanças nos fazem 
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compreender que o blog já não tem uma única “função específica” como coloca 

Marcuschi (2010) e por isso discordamos que seja um gênero. 

Ressaltamos as características composicionais e estilísticas do blog, 

mencionadas por Marcuschi (2010, p. 73): 

 

A linguagem dos blogs pessoais é informal na maioria dos casos, mas os k-
blogs [Blogs para gerenciamento de conhecimento mantidos por revistas ou 
jornais] estão evoluindo rapidamente para expressões retóricas mais 
formais e esmeradas com alto grau de requinte e pretensões literárias. Os 
blogs são datados, comportam fotos, músicas e outros materiais. Têm 
estrutura leve, textos em geral breves, descritivos e opinativos. [...] Qualquer 
blog tem abertura para receber comentários, pois são interativos e 
participativos. 

 

Não sabemos ao certo se as convicções que Marcuschi tinha nesta época já 

foram desfeitas. É notório que ele reconhece as diferentes funções que blog possui, 

no entanto, nesta descrição, se apresenta preso aos aspectos do meio, da 

ferramenta. É indiscutível a contribuição deste autor para as análises que são feitas 

atualmente a respeito do blog. Ainda não temos, como dito anteriormente, um ponto 

final para esta discussão. 

Confiamos ser necessária a busca pela compreensão do blog como 

ferramenta, não o reduzindo a uma posição inferior, mas analisando sua ambiência 

e sua influência aos gêneros que ali são produzidos e publicados. Defendemos, 

portanto, que ele deve ser alvo de pesquisas futuras que possam argumentar a favor 

ou contra a concepção defendida nesta pesquisa, ou até mesmo chegar a outras 

concepções, e assim esclarecer o questionamento que colocamos no título desta 

seção.  

 

5.3 O tutorial como texto que circula na Internet 

 

O gênero tutorial é introduzido no capítulo sobre os gêneros instrucionais, 

junto com os gêneros receita, dicas e regras. Inicialmente os autores abordam as 

características dos gêneros instrucionais em relação a sua função de dar 

orientações sobre procedimentos em determinadas situações, e cita para isso os 

exemplos de gêneros instrucionais: receita, bula de remédio, instruções e regras de 

jogo, tutoriais etc. 
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Os autores colocam como exemplo de texto tutorial “as indicações sobre 

como utilizar determinada ferramenta, aplicativo ou programa de computador 

encontradas na Internet [...]” (CEREJA; MAGALHÃES, 2013a, p. 227). Para 

exemplificar essa função, os autores disponibilizam um tutorial para orientar a 

criação de um blog: 

Figura 12 – exemplo de tutorial para criação de blog. 

 
Cereja e Magalhães (2013a, p. 228). 

Observamos que o exemplo dado para análise não mostra todos os 

elementos do gênero tutorial. Há presenças de links que levam a outras janelas com 

as orientações para a criação do blog, todavia essas questões não foram abordadas. 

Esse exemplo parece-nos com a página de apresentação de um site que hospeda 

weblogs, mas não um tutorial. 

A partir disso, são sugeridas seis questões para o trabalho com o gênero nas 

quais observamos o tratamento de suas características composicionais, estilísticas e 

alguns aspectos que podem ser relacionados com o tema do gênero. Como 

pudemos observar nas questões 1 e 2 que estão na figura 13 a seguir, os autores 

buscam o reconhecimento do gênero através de sua finalidade e do público-alvo 

com base no exemplo da figura 12.  

Inferimos que essas questões estão sempre iniciando as atividades de análise 

dos gêneros, pois a finalidade de um gênero e o seu público-alvo são elementos 
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primordiais para se trabalhar a construção composicional e o estilo de um 

enunciado, é através desses elementos que o locutor constrói o tema. Inicialmente 

os autores mencionam a função do gênero (orientar a realização de uma tarefa) e 

seguem com as questões sobre a esfera de atividade humana (área do 

conhecimento) em que o exemplo está inserido, finalidade e público-alvo do tutorial.  

 

Figura 13 – questões para análise do gênero tutorial. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Cereja e Magalhães (2013a, p. 228) 

 

Os elementos composicionais são discutidos através da questão 3, a qual 

refere-se a outro exemplo de tutorial, confirmando que a estrutura dos tutoriais é 

definida e atende à finalidade específica do gênero, conforme figura a seguir. 

 

Figura 14 – questões para análise do gênero tutorial. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Cereja e Magalhães (2013a, p. 228). 
 

No entanto, na página seguinte, em que a questão 3 diz estar o segundo 

exemplo para análise do tutorial, não encontramos um exemplo real desse gênero. A 

página possui orientações para a produção do tutorial e traz duas resenhas, uma de 
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livro e outra de filme, para demonstrar que os tutoriais não estão presentes apenas 

na Internet. O fato é que os autores se prendem aos títulos do livro e do filme que 

iniciam com o advérbio “como”. 

As questões 4 e 5 (figura 15) possibilitam a compreensão do estilo do gênero, 

uma vez que abordam sobre as formas verbais comumente utilizadas em textos 

instrucionais, sobre a linguagem empregada e o seu nível de formalidade. Este 

aspecto é visto em sua relação com o contexto de produção, pois há sempre um 

lembrete que o relaciona à situação de produção e circulação do gênero, ou seja, 

sua situação enunciativa:  

 

Figura 15 – questões para análise do gênero tutorial. 

 
 Cereja e Magalhães (2013a, p. 228). 

 

Essas questões devem ser respondidas a partir da análise dos dois exemplos, 

o tutorial para orientar a criação do blog e o outro exemplo que, de acordo com os 

autores, está na página ao lado (questão 3, figura 14). Pelo que conseguimos 

observar nas duas resenhas usadas como exemplos, não é possível depreender tais 

características discutidas nas questões 4 e 5. A menos que o outro exemplo 

mencionado pelos autores não esteja no livro e configure um erro de impressão. 

Vejamos os textos na figura a seguir: 

 



100 
 

 Figura 16 – resenha de filme apresentada como exemplo de tutorial 

Cereja e Magalhães (2013a, p. 229) 
 

 
Figura 17 – resenha de livro apresentada como exemplo de tutorial. 

Cereja e Magalhães (2013a, p. 229) 

 

A última questão (questão 6) dessa proposta de trabalho com o gênero 

tutorial dá uma sugestão de atividade em grupo com o objetivo de refletir sobre as 

características do gênero apresentadas. Pede-se, portanto, para considerar critérios 

como “finalidade do gênero, perfil dos interlocutores, suporte e veículo, tema, 

estrutura, linguagem.” (CEREJA; MAGALHÃES, 2013a, p. 228). A partir disso, 

tivemos o interesse de analisar o conceito desses critérios através da observação da 



101 
 

chave de resposta que os autores sugerem no livro do professor, caracterizando o 

tutorial como um: 

 

6. Texto que circula na Internet, com o objetivo de orientar os internautas 
sobre como utilizar uma ferramenta. Em sua estrutura apresenta um título, 
uma breve introdução, o objetivo, os passos a serem seguidos, um 
desfecho seguido de comentário e conclusão. Esse texto verbal costuma 
ser acompanhado de elementos visuais, como ilustrações, setas e botões. A 
linguagem verbal apresenta verbos no imperativo e geralmente está de 
acordo com a norma-padrão, podendo ser menos ou mais formal, conforme 
a situação. (CEREJA; MAGALHÃES, 2013a, p. 228. Grifos nossos) 

 

Com base no exposto nessa chave de resposta, nos questionamos: os 

tutoriais só circulam na Internet? Há, em outros ambientes, a presença de 

enunciados que pretendem mostrar o “como fazer” de outras coisas que não sejam o 

uso de ferramentas, aplicativos ou programas da Internet? Os autores já 

responderam a estes questionamentos quando demonstraram através das resenhas 

que “não é só na Internet que encontramos tutoriais sobre como realizar 

determinadas atividades.” (CEREJA; MAGALHÃES, 2013a, p. 229). Segundo os 

autores, as resenhas apresentadas “exploram a ideia do tutorial de forma um tanto 

inusitada.” (CEREJA; MAGALHÃES, 2013a, p. 229).  

Através dessa análise, entendemos também que a característica temática do 

gênero tutorial e a sua finalidade estão sendo representados pelo objetivo do gênero 

– orientar os internautas quanto ao uso de uma ferramenta, uma vez que as outras 

características dizem respeito à sua estrutura composicional, seu estilo, suporte e 

veículo.  

Entendemos que o gênero tutorial foi bem trabalhado do ponto de vista de seu 

estilo e de sua construção composicional. Há, no entanto, a necessidade de 

esclarecer a concepção desse gênero como apenas um texto que circula na Internet. 

Os autores reconhecem que o tutorial existe em outros ambientes e nos parece 

também concordar que ele não atende apenas ao propósito de ensinar o uso de 

ferramentas.  

Salientamos que uma abordagem que considere antes de tudo as esferas de 

atividade humana permitiria a significativa observação das características desse 

gênero. Essa postura facilitaria a observação das diferentes características 

temáticas, composicionais e estilísticas dos tutoriais que se dão pela natureza social 

de sua construção, bem como das diversas esferas em que eles estão a serviço.  
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Além disso, se faz necessário uma melhor referência ao elemento tema, para 

que os alunos e professores não o confundam com o assunto ou finalidade do 

gênero. Uma vez que consideramos o tema como um aspecto do enunciado, 

revestido pela posição valorativa do produtor em uma determinada situação, desse 

modo não deve ser confundido com assunto abordado ou com a finalidade do 

gênero. 

Na seção Produzindo o tutorial são sugeridas duas propostas de produção do 

gênero. A primeira delas reflete sobre os diferentes meios em que os tutoriais são 

encontrados, além da Internet: revistas e livros, de acordo com os exemplos citados 

nas figuras 16 e 17. Como descrevemos antes, os autores trazem dois exemplos de 

resenhas que, segundo eles, exploram a ideia de tutorial de forma singular. As 

resenhas apresentadas são do livro Como se livrar de um vampiro apaixonado de 

Beth Fantaskey e do filme Como perder um homem em 10 dias dirigido por Donald 

Petrie. Os autores sugerem que: 

 

Figura 18 – primeira proposta de produção do gênero tutorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cereja e Magalhães (2013a, p. 229) 

 

A sugestão, portanto, é para que os alunos criem tutoriais com títulos 

inusitados, assim como os títulos do filme e do livro apresentados pelas resenhas. 

Desse modo, constatamos que há certa inconsistência entre o que a proposta 

considera ser tema e assunto, uma vez que eles parecem ser considerados como 

sinônimos. Além disso, essa proposta não nos parece contemplar os elementos 

composição e estilo conforme trabalhado na seção anterior. Essa impressão se dá 

pelo fato de os autores priorizarem a característica estilística dos títulos dos tutoriais, 

geralmente iniciados pelo advérbio “como” seguido de um verbo no infinitivo e um 

complemento, sugerindo uma finalidade específica. Outra inconsistência diz respeito 

também ao uso do gênero discursivo resenha como exemplo que orienta a produção 

do tutorial. Observamos, também, que as etapas Planejamento do texto e Revisão e 

reescrita voltam-se para a segunda proposta, apenas. 
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A segunda proposta de produção do tutorial considera: 

Figura 19 – segunda proposta de produção do gênero tutorial. 

Cereja e Magalhães (2013a, p. 229-230) 

 

Essa proposta focaliza apenas uma das possíveis finalidades que esse 

gênero pode adquirir, pois se define que, através do tutorial, será possível o 

conhecimento de ferramentas que acabam ficando restritas a uma pequena parcela 

da sociedade. Para encaminhar o desenvolvimento da proposta, os autores 

apresentam uma notícia publicada no portal de um jornal sobre um novo site que faz 

parte do projeto do Google (Google Art Project) em disponibilizar online as imagens 

em alta resolução de diversas obras de arte que estão nos principais museus do 

mundo. O projeto assemelha-se com o Google Street View e permite que os 

usuários naveguem pelos corredores virtuais de diversas galerias e se aproximem 

das pinturas e de outras obras de arte. 

Através da análise das etapas de produção (planejamento, revisão e 

reescrita), observamos que essa proposta mesmo tratando de uma temática 

genuinamente da Internet, parece não ter sido pensada exclusivamente para ele. 

Como vimos, os autores sugerem que os alunos: 

 

Figura 20 – planejamento do gênero tutorial. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cereja e Magalhães (2013a, p. 231) 
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Figura 21 – revisão e reescrita do tutorial. 

Cereja e Magalhães (2013a, p. 231) 

 

Essas orientações abordam as características composicionais (sequência de 

passo a passo, uso de imagens, título, introdução e desfecho) e estilísticas 

(linguagem objetiva, verbos no imperativo ou infinitivo) do tutorial, sugere-se que os 

folhetos também podem ser usados como suporte para circulação do gênero, além 

da Internet. Ao instruir que os alunos “façam um rascunho e só passem o texto para 

o suporte final depois de uma revisão cuidadosa.”, nos perguntamos: mas e se a 

produção ocorresse no ambiente digital? Em uma rede social, por exemplo, como se 

daria a união dos elementos verbais e não verbais que compõem o gênero? 

Entendemos que outras competências deveriam ser exigidas dos alunos e 

professores, uma vez que o gênero tutorial não teria as mesmas configurações 

composicionais, o que, por sua vez, ocasionaria mudanças em seus elementos 

constitutivos. Essa reflexão foi possível porque não identificamos nessa proposta o 

modo como os alunos procederiam, por exemplo, ao criar um passo a passo 

vinculando-o a imagens ou usando links. 

Outra possibilidade, igualmente rica para o trabalho com o gênero tutorial, 

seria abordar as características dos tutoriais em vídeos disponibilizados no Youtube 

ou Facebook, por exemplo. Pensamos no quão proveitoso seria para os alunos, uma 

vez que é cada dia mais comum a propagação de vídeos que ensinam n-modos de 

fazer muitas coisas nos chamados “canais” da Internet: maquiagem, cozinhar, jogar 

vídeo game, apenas para citar alguns deles. Uma abordagem do gênero tutorial a 

partir de diferentes esferas da comunicação também ajudaria a desfazer a 

impressão posta de que ele é um texto que circula apenas na Internet.  
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Este capítulo, igualmente ao anterior, finaliza com o tratamento dos aspectos 

estilísticos e referentes à textualidade. A seção Escrevendo com expressividade – a 

síntese e a clareza de ideias não faz, no entanto, nenhuma abordagem ao gênero 

tutorial. 

 

5.4 Os gêneros digitais e o “Projeto Feira de inclusão digital” 

 

A seção Vivências é pensada para o trabalho com projetos, os quais terão 

relação com as unidades anteriores. Achamos importante analisar, então, o Projeto 

Feira de inclusão digital que corresponde às unidades 2 e 3 em que foram 

produzidos os gêneros discursivos e-mail, comentário e tutorial. 

A abertura da seção traz a reflexão sobre a presença cada vez mais marcante 

da tecnologia em nossas vidas e enfatiza que é comum encontrarmos pessoas que 

não participam do meio digital, não estão “incluídas digitalmente na sociedade” 

(CEREJA; MAGALHÃES, 2013a, p. 313). A partir disso, os autores propõem que o 

aluno reúna  

 

[...] sua produção textual das unidades 2 e 3 relacionada ao assunto, vai 
produzir novos tutoriais e, juntamente com seu grupo e com a classe, 
montar uma feira voltada à inclusão de pessoas no mundo digital. (CEREJA; 
MAGALHÃES, 2013a, p. 313).  

 

Sugere-se também que os alunos convidem a comunidade escolar e 

divulguem a feira através de panfletos, folhetos e faixas. Nesse ponto, no entanto, 

sentimos falta do trabalho de divulgação pensado para o próprio meio da Internet, o 

que possibilitaria o manejo com ferramentas e a produção de outros gêneros 

próprios desse ambiente. 

As atividades envolvidas no projeto são organizadas em três etapas. A 

primeira, Tô ligado na rede!, objetiva expor em painéis os textos produzidos no 

capítulo 5 da unidade 2 através do trabalho com os gêneros e-mail, comentário e 

tutorial. Esse objetivo visa mostrar aos visitantes da feira que através de certos 

gêneros digitais existe a “[...] possibilidade de interferir na vida social e política da 

sua cidade ou de seu país [...]” (CEREJA; MAGALHÃES, 2013a, p. 314), mesmo 

que esta intenção não tenha sido expressa de forma clara nas unidades. 
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Constatamos isso porque se solicitava ao aluno que escolhesse algum assunto de 

seu interesse para comentar ou enviar e-mail.  

A segunda etapa, Divulgando ferramentas, propõe que os alunos 

disponibilizem computadores conectados à Internet a fim de que os visitantes 

possam visitar o Google Art Project seguindo os passos dos tutoriais criados pela 

turma. Sugere-se também a produção de outro tutorial para divulgar como navegar 

no site Tag Galaxy. Ainda nesta segunda etapa, os autores sugerem a produção de 

mais tutoriais para ensinar aos visitantes como fazer parte de algumas redes sociais, 

e convidá-los a se inscreverem e construir perfis e utilizar outras ferramentas 

comuns das redes sociais como o Facebook e o Twitter. Os alunos são convidados 

também a mostrar seus conhecimentos sobre as ferramentas Prezi, Google Docs, 

Slide Share, Skype, Moodle e Wordpress por meio de tutoriais que ensinem a usá-

las e possibilitando o conhecimento delas aos visitantes.  

A terceira e última etapa sugerida pelo projeto, Tecnologia aplicada à 

educação, propõe o diálogo com professores de outras áreas para o conhecimento 

de programas ou ferramentas que sejam utilizadas para contribuir com o ensino, a 

partir disso os alunos poderão divulgá-las na feira.  

Observamos que o projeto Feira de inclusão digital possibilita através do 

gênero tutorial, dar instruções acerca do uso de determinadas ferramentas 

tecnológicas e, com isso, promover a inclusão digital. Conforme percebemos, os 

gêneros não foram abordados em relação aos seus aspectos temáticos, 

composicionais e de estilo, uma vez que a proposta do projeto é divulgar os gêneros 

já produzidos pelos alunos e produzir tutoriais que orientem o uso de ferramentas. 

Mesmo refletindo sobre a tecnologia, o que se relaciona diretamente ao 

objetivo do projeto, o consideramos como uma ótima oportunidade para que o 

professor aborde as práticas de linguagem que emergem desses ambientes digitais 

para com isso possibilitar letramentos múltiplos que englobem os quatro focos 

definidos por Dudeney et al (2016): foco na linguagem, foco na informação, foco em 

conexões e foco no (re)desenho.  

O primeiro foco constitui-se por um conjunto de letramentos ligados a 

comunicação de sentidos por meio da linguagem. Destacamos o letramento em 

hipertexto e o letramento em multimídia, fatores reconhecidos no discurso dos 

autores do livro, porém pouco evidenciados no trabalho com os gêneros digitais. 

Como exemplo, podemos citar o hipertexto cuja única abordagem se deu por meio 
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de sua definição e caracterização na introdução do capítulo 5 (unidade 2), mas sua 

concepção como condição necessária à produção de sentidos dos gêneros da 

Internet não foi assegurada.  

O segundo foco, conforme Dudeney et al (2016), refere-se às habilidades que 

nos são exigidas para o trato com a imensidão de informações que estão ao nosso 

dispor. Dentre os letramentos abordados, destacamos o letramento em informação, 

cujo objetivo é criar o senso crítico necessário para avaliar o excesso de informação 

(muitas vezes sem credibilidade) que chega à sociedade através da Internet e dos 

novos recursos tecnológicos. Corroboramos com as palavras desses autores 

quando afirmam que “nossos alunos precisam se tornar capazes de rastrear 

informação através de múltiplas plataformas, documentos e, indubitavelmente, 

línguas.” (DUDENEY et al; 2016, p. 40). Essa abordagem se encaixaria muito bem 

no trabalho com o gênero comentário. 

O terceiro foco proposto por estes autores corresponde ao conjunto de 

letramentos necessários para comunicar sentido e gerenciar informações, uma vez 

que tais atividades só são possíveis quando se estabelece conexões. Destacamos, 

então, o letramento pessoal, cujo foco consiste na habilidade de construir uma 

identidade online utilizando “[...] técnicas de representar a si mesmos 

adequadamente.” (DUDENEY et al, 2016, p. 45). Essa perspectiva se faz necessária 

desde cedo, uma vez que os jovens estão cada vez mais falando de si mesmos 

através de várias formas que as redes sociais, por exemplo, permitem.  

O quarto e último foco consiste no letramento remix, habilidade que o meio 

digital nos propõe para criar novos sentidos através da mistura ou combinação de 

outros textos, outras linguagens e outros gêneros, assim como “[...] fazer circular, 

interpretar, responder e construir sobre outras remixagens no interior das redes 

digitais.” (DUDENEY et al, 2016, p. 55). Desse modo, os alunos são convidados a 

construir textos e expor seus pontos de vista os quais estão, muitas vezes, além das 

simples ações de reafirmar ou criticar certas informações. Esse letramento poderia 

ter sido satisfatoriamente associado à produção dos comentários em páginas de 

jornais ou blogs como forma de estimular a produção de outros gêneros com os 

quais os jovens costumam expressar seus próprios estilos na rede. 

Com essa abordagem, pretendemos refletir sobre o trabalho com os gêneros 

digitais proposto pelo livro. Acreditamos que o objetivo da Feira de inclusão digital 

ficou muito restrito à produção de tutoriais, mas havia espaço e excelentes 
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oportunidades para se discutir outras questões relativas à tecnologia na sociedade, 

principalmente porque a abordagem dos letramentos que destacamos, por exemplo, 

também possibilitariam a “inclusão” adequada dos participantes ao meio digital. É 

relevante dizer que promover a inclusão digital também se refere ao uso de gêneros 

digitais pela sociedade, uma vez que certas ferramentas também produzem gêneros 

específicos. Esta necessidade deve ser atendida primordialmente pelos alunos e 

professores que precisam dominar os letramentos antes de promovê-los.  

 

5.5 Discussão dos resultados 
 

Para responder aos nossos questionamentos iniciais, almejávamos analisar o 

trabalho empreendido pelo livro didático de Língua Portuguesa em sua abordagem 

aos gêneros digitais, identificando quais gêneros são trazidos por esse material, e 

analisando-os em relação aos aspectos de estilo, composição e conteúdo temático 

desses gêneros compreendidos dentro das esferas de comunicação humana. Desse 

modo, essa discussão dos resultados tenta responder a esses objetivos. 

Em relação aos gêneros digitais abordados pelo livro didático, encontramos 

propostas de trabalho com outros gêneros além do e-mail. Diante da sondagem que 

realizamos nas últimas pesquisas que analisaram gêneros digitais em livros 

didáticos, percebemos que o e-mail, o chat e o blog obtêm uma grande popularidade 

e eram os únicos encontrados com frequência nesses materiais. Suas abordagens 

quase sempre estavam relacionadas à comparação que se faz entre o e-mail e a 

carta e entre o blog e o diário.  

Todavia, percebemos que a abordagem realizada pelo livro analisado em 

relação a esses gêneros se deu de forma bem mais profunda. Ao trazer para a 

discussão os elementos estilísticos, composicionais e alguns aspectos relativos ao 

tema, mesmo que com algumas lacunas, já é um grande avanço para o ensino de 

Língua Portuguesa a partir do trabalho com os gêneros digitais, contudo, não 

pudemos deixar de observar que os autores da coleção defendem a aprendizagem 

em espiral cujo objetivo é  

 

[...] que os gêneros devam ser periodicamente retomados e seu estudo 
aprofundado e ampliado, de acordo com o ano, com o grau de maturidade 
dos alunos, com suas habilidades linguísticas e com a área temática de seu 
interesse. (CEREJA; MAGALHÃES, 2013a, p. 420 – Manual do professor). 
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Não conseguimos, porém, identificar essa abordagem em espiral com o 

trabalho dos gêneros digitais, visto que esses só foram tratados pelo livro 1 da 

coleção e não foram, portanto, retomados nas séries seguintes, nem em outras 

seções além da produção de texto. 

Sobre a perspectiva dos gêneros digitais a partir dos elementos estilísticos, 

composicionais e temáticos, destacamos que, quando apresentam o gênero na 

seção Trabalhando o gênero, os autores abordam de forma significativa os 

elementos considerados por Bakhtin como essenciais para a compreensão dos 

gêneros discursivos.  

A construção composicional e o estilo foram abordados através de exercícios 

de análise de textos que antecedem a produção e almejam proporcionar aos alunos 

e professores o entendimento de tais elementos como indissociáveis ao gênero. No 

entanto, fizemos algumas constatações a respeito do modo como o tema e a 

construção composicional dos gêneros digitais foram abordados. A característica 

hipertextual dos gêneros digitais, por exemplo, foi tratada pela introdução do capítulo 

Hipertexto e gêneros digitais: o e-mail, o blog e o comentário através do conceito de 

hipertexto, o que, ainda assim, não foi explorado durante as etapas de análise e 

produção do gênero como uma característica a qual faz parte da organização da 

construção de sentido.  

No trabalho com o e-mail, embora se defenda que a situação de comunicação 

não pode ser perdida de vista para a construção composicional de um gênero, a 

proposta de produção desse gênero digital apenas sugere que os alunos “[...] 

preencha os campos referentes a destinatário, assunto e anexos (se houver), etc.” 

(CEREJA; MAGALHÃES, 2013a, p. 175) de modo correto. A proposta de produção 

do gênero comentário também segue essa perspectiva, pois a única referência ao 

aspecto composicional desse gênero é sua descrição como “texto curto”. 

Observamos também que a composição do gênero tutorial é retomada, na 

seção Trabalhando o gênero, pelas partes que o compõem (seus títulos e os 

elementos verbais que podem ser utilizados) e pensada a partir de uma finalidade. 

Entretanto, nas propostas de produção, embora o tutorial seja apresentado 

inicialmente como um gênero instrucional, sua composição não é tomada a partir da 

análise das sequências textuais que constituem esse gênero. A abordagem desses 

elementos composicionais – sequências textuais – também não foi referenciada nos 

estudos dos demais gêneros digitais. O que nos chamou mais atenção no trabalho 
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com o tutorial foi sua descrição como texto que circula na Internet, sem, no entanto, 

classifica-lo como gênero digital, nem mostrar outros contextos enunciativos que 

usam esse tipo de gênero. 

Algumas questões podem embasar a discussão sobre o aspecto temático, 

porém não tratam o aspecto tema propriamente dito. Isso acontece quando o livro 

aborda sobre o “objetivo”, o “ponto de vista”, a “opinião”, ou a “funcionalidade” ao 

mencionar que a linguagem e a estrutura do gênero seguem esses fatores para se 

constituírem. Não discordamos dessa relação, mas afirmamos que a abordagem do 

elemento temático que constitui os gêneros não parece ter sido posto como o 

elemento mais importante para a construção dos sentidos dos enunciados, uma vez 

que, nas propostas de produção dos gêneros digitais, esse aspecto não foi 

concebido como o responsável pelas escolhas estilísticas e composicionais dos 

autores/alunos a partir de uma esfera de atividade humana.  

As propostas de análise e produção de um gênero discursivo deveriam 

sempre partir da reflexão sobre as especificidades que ele possui dentro de uma 

esfera, sobre o processo de construção de um tema que se quer defender e sobre a 

posição valorativa que expressa. Os alunos e professores poderiam entender, dessa 

forma, que as escolhas referentes ao estilo e a composição do gênero devem 

atender à posição defendida no texto, ou seja, refletirão seu tema.  

Observamos que o tema é, em algumas situações, associado ao assunto do 

texto, ou à finalidade do gênero, como se se tratassem da mesma coisa. Ao 

analisarmos a questão 6 da seção que trabalha as características do tutorial e 

compará-la a sua chave de resposta, concluímos que, quando solicitam aos alunos 

que eles considerem como critérios “finalidade do gênero, perfil dos interlocutores, 

suporte e veículo, tema, estrutura, linguagem.”, os autores sugerem uma 

aproximação entre o significado de finalidade do gênero e do tema.  

Outro exemplo em que essa aproximação acontece foi percebido na proposta 

1 de produção do gênero tutorial, quando os autores sugerem que os alunos podem 

“imaginar outro tema, mantendo a ideia de explorar um assunto pouco comum em 

tutoriais” (CEREJA; MAGALHÃES, 2013a, p. 229).  

Identificamos outra situação em que há aproximação entre tema e assunto, 

desenvolvida no capítulo 10 da unidade 3. Embora não se trate de um trabalho com 

gênero digital, confiamos que é oportuno demonstrar como os autores abordam a 

questão do tema e da forma do gênero para tratar da comparação como uma 
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operação de leitura. O referido capítulo traz dois textos que falam sobre o gênero de 

140 caracteres conhecido como mensagem de Twitter, sem, no entanto, reconhece-

lo como gênero digital. Ambos são fragmentos de um artigo publicado em uma 

revista impressa, uma vez que tem a assinatura do mesmo autor e foi publicado na 

mesma data. O objetivo da análise é levar os alunos a compreensão da operação 

comparação considerando os critérios: tema, forma e finalidade comunicativa. 

Segundo Cereja e Magalhães (2013a, p. 305), os textos têm em comum o 

mesmo tema: “[...] o novo serviço de troca de mensagens, o Twitter.”, mas se 

diferenciam em função ou finalidade, porque um apresenta a exposição e explicação 

do serviço de troca de mensagem e o outro dá dicas que orientam o comportamento 

dos usuários. Essas diferenças refletem também na forma dos textos.  

Para nós, porém, essas abordagens do tema e da forma estão um tanto 

equivocadas, uma vez que os textos compõem, na verdade, um único gênero – o 

artigo de revista, o qual apresenta em sua organização composicional aspectos 

estruturais de outros gêneros, como é o caso do gênero dica, que foi incorporado ao 

artigo em função do tema defendido. Sobre este último aspecto, corroboramos que o 

Twitter seja o assunto e não o tema do texto.  

Compreendemos que desmontar um gênero em enunciados menores não 

pode contribuir com a análise do tema e da forma composicional e não contribuirá 

com o desenvolvido eficaz da interpretação de texto que o capítulo propõe. Seria 

uma excelente oportunidade para se compreender que sequências textuais 

pertencentes normalmente a outros gêneros podem se juntar e compor um único 

gênero. 

Ao abordar sobre blog, os autores se distanciam da concepção de gênero 

defendida nesta pesquisa, uma vez que concebem o weblog como gênero digital, 

mas o discurso presente na seção o trata como suporte do gênero comentário, como 

ferramenta de divulgação de notícias, anúncios etc. Mesmo sendo reconhecida sua 

relação com o gênero diário, a abordagem do blog ficou restrita a sua concepção 

como ferramenta de divulgação, comparado à tarefa de montar um site. Caracteriza-

se o mencionando de acordo com as várias semioses que o constitui (fotos, vídeos, 

além do texto), aborda-se a presença dos links por meio dos quais os blogs são 

interligados, todavia essas características não são relacionadas à construção do que 

eles consideram gênero; isso mostra a pouca força argumentativa em comprovar o 

status de gêneros do blog. Pretendia-se descrever os recursos que um programa de 
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hospedagem possui. Confiamos que essa incoerência entre denominar a ferramenta 

como gênero e descrever os aspectos tecnológicos do ambiente do blog reflete não 

um descuido por parte dos autores, mas um dos aspectos mais problemáticos após 

os avanços da Internet e das tecnologias desse meio: estão cada vez mais difíceis 

de distinguir as relações dialógicas que se dão na Internet do próprio ambiente. A 

tentativa de classificar, categorizar, é, talvez, hoje um dos grandes desafios ao se 

tratar das práticas de linguagem na era da Internet. 

Por conseguinte, dada a abordagem dos gêneros digitais exposta em nossa 

análise, acreditamos que o trabalho sugerido ainda reflete o apego ao meio 

impresso e ao uso exclusivo da modalidade verbal escrita no ensino dos gêneros 

digitais, embora haja um significativo reconhecimento das mudanças que a 

tecnologia vem proporcionando. Isso também se refletiu através da observação de 

que os gêneros discursivos, sejam eles digitais ou não, são analisados apenas nos 

capítulos de produção textual, nos quais pudemos perceber um padrão em relação 

ao tratamento dados aos elementos que constituem os gêneros. Pressupomos que 

isso possibilitaria tornar ensináveis os gêneros digitais num contexto escolar em que 

se prioriza a formalidade. 
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6 CONCLUSÃO 
 

Há de fato a necessidade de se reconhecer os avanços que os gêneros 

digitais sofreram em sua abordagem pelo livro didático. A sugestão de trabalho com 

gêneros além do e-mail (gênero que sempre está presente como representação dos 

gêneros digitais) evidencia uma pequena, mas considerável, ampliação no que se 

refere à diversidade de gêneros que devem permear o ensino de língua portuguesa 

– pressuposto defendido pelos documentos oficiais. A proposta de trabalho com o 

gênero digital comentário online é para nós um indício dessa tênue ampliação. O 

ensino a partir da diversidade de gêneros promove a melhor compreensão das 

práticas sociais que os alunos estão inseridos e com isso estaremos promovendo os 

muitos letramentos com os quais tratamos diariamente.  

Destacamos o aprofundamento no trabalho com o gênero e-mail. O trabalho 

com esse gênero ultrapassou a comparação entre ele e os outros gêneros a partir 

dos quais foram transmutados: a carta, o bilhete. Observamos que os gêneros 

digitais são abordados a partir dos elementos que os constituem: o estilo 

(linguagem) e a composição (estrutura), prioritariamente, os quais seguem uma 

orientação social já que se fala em atender a objetivos e finalidades.  

Esses grandes avanços seriam melhor contemplados se o trabalho com os 

gêneros digitais tomasse como ponto de partida as diversas esferas de atividade 

humana. Ao fazer uma abordagem sucinta das esferas, tivemos a impressão de que 

os gêneros são modelos estáveis que não sofrem nenhuma alteração se estiverem 

servindo a outra esfera. O tutorial foi um exemplo para esta constatação. Além dele, 

o trabalho com o e-mail restrito à esfera escolar retratando a relação professor-aluno 

constitui outro exemplo. 

Acreditamos que essa escassa abordagem das esferas discursivas talvez 

justifique a pouca atenção dada ao aspecto temático dos gêneros. Falou-se muito 

em atender às situações de comunicação, mas isso não traduz a amplitude de uma 

esfera de atividade humana, esta é com certeza muito mais ampla e engloba 

diversas situações e funcionalidades dos gêneros. 

Evidenciamos que a forma como os gêneros digitais foram tratados nas 

atividades de análise e produção escrita definiu um padrão de tratamento que não 

se difere do tratamento dado aos gêneros discursivos do meio impresso, por 

exemplo. Os textos oferecidos como exemplos e as atividades das seções deveriam 
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sugerir o trabalho com diversos letramentos digitais, entretanto ainda refletem 

algumas práticas de letramento escolar, presos à modalidade verbal escrita. 

Contudo, reconhecemos que as propostas de produção do gênero e-mail e do 

comentário online visando à participação na vida social e o tutorial como uma forma 

de promover a inclusão digital constituem, de fato, o diferencial da abordagem dos 

gêneros digitais, pois trazem mais sentido para justificar o trabalho. 

Diferente do que é recomendado pelo Guia do livro didático (BRASIL, 2014), o 

trabalho com os gêneros digitais analisado na coleção Português: linguagens não 

contempla gêneros comuns ao mercado de trabalho ou mesmo comum à esfera 

acadêmica. O e-mail estaria exercendo o papel de gênero curinga, mas a 

perspectiva com qual foi trabalhado não dá conta de todos os seus elementos nem 

proporciona uma análise de situação real de enunciação em outras esferas. 

Reiteramos que se esses gêneros fossem retomados em outros capítulos ou nos 

volumes seguintes (2 e 3) possibilitaria um trabalho com temáticas e nível de 

complexidade gradativo, conforme foi destacado na análise da coleção pelos 

avaliadores do Guia. Esta possibilidade, todavia, volta-se apenas aos gêneros 

argumentativos (artigo de opinião, texto dissertativo-argumentativo) visando à 

preparação para exames e vestibulares. 

Esperávamos encontrar o trabalho com gêneros digitais em mais de um tipo 

de capítulo, visto que em cada um pretende-se abordar um aspecto diferente para o 

ensino-aprendizagem de língua portuguesa, entretanto, o espaço dedicado aos 

gêneros digitais ficou restrito a algumas seções de dois capítulos de produção de 

texto. As seções dedicadas aos aspectos estilísticos, por exemplo, embora estejam 

no mesmo capítulo, não usavam exemplos do gênero digital trabalhado. Esse 

procedimento metodológico adotado pelo livro se repete no trabalho com outros 

gêneros também. Talvez se os gêneros fossem tratados em outros capítulos, como 

o de leitura e interpretação para citar um deles, aumentariam as oportunidades de 

reflexão sobre os conhecimentos linguísticos, apontadas pelos avaliadores da 

coleção no âmbito do PNLD (2015) como sendo poucas e por isso constituem o 

ponto fraco da coleção (BRASIL, 2014). 

O ensino de língua portuguesa no ensino médio deve possibilitar ao aluno 

egresso o domínio da língua visando sua atuação no mercado de trabalho, sua 

atuação cidadã e a verticalização dos estudos. Para isso, deve-se garantir o 

processo de ensino-aprendizagem através das diversas práticas de letramento 
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necessárias para viver nessa hipermodernidade que cada vez exige mais, tanto de 

alunos quanto de professores.  

A partir desse pressuposto, entendemos que a abordagem dada aos gêneros 

digitais pela coleção Português: linguagens ainda precisa ser ressignificada para 

oferecer aos alunos práticas de uso da linguagem diversas, buscando relacioná-las 

às diversas esferas atravessadas pela tecnologia e com as quais se relacionará: a 

esfera profissional e a acadêmica, apenas para citar algumas não contempladas 

pelo livro, uma vez que, uma ou outra, será o campo de atuação de muitos jovens. 

Assim como todo processo de pesquisa, nosso caminho foi árduo e falível. 

Alguns pontos, por isso, tornam-se nossas lacunas e possíveis objetos para futuras 

pesquisas. Das principais dificuldades encontradas citamos a impossibilidade de 

trazer pesquisas que tomaram os gêneros digitais e o ensino de Língua Portuguesa 

como objetos de estudo. Tentamos expor as implicações das abordagens desses 

gêneros pelo livro para o ensino de língua materna na tentativa de aumentar a 

reflexão sobre os gêneros digitais no contexto escolar: eles são muitos, o e-mail é 

uma parcela minúscula de representação dos tipos relativamente estáveis de 

enunciados da Internet, e sobre o blog já não se tem certeza de seu status. O 

porquê da representatividade do e-mail e do blog em livros didáticos não 

conseguimos responder, e também não o pretendíamos. Além disso, a ausência de 

exemplos de gêneros discursivos nos livros didáticos que demonstrem a diversidade 

dos gêneros da Internet ainda se configura uma problemática que ainda precisamos 

entender.  
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