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RESUMO 

 
 
O livro didático de Língua Portuguesa (LDLP) tem presença marcante em sala de 
aula. Em muitos casos, ele atua como o grande detentor das atividades e dos 
conteúdos desenvolvidos nas aulas. Com base nessa constatação, buscamos 
entender se o trabalho com o texto no LDLP é passível de proporcionar ao aluno 
uma aproximação com a diversidade textual que circula no meio social. Procuramos 
estabelecer uma reflexão sobre o LDLP, no que concerne às propostas que visam 
aproximar o aluno do uso da leitura, da escrita e da oralidade presentes no meio 
social. Para isso, baseamo-nos nas orientações teóricas de Bakhtin, (1986, 1997), 
do interacionismo sócio-discursivo, de Marcuschi (2000, 2002, 2003, 2006, 2008) e 
nas orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais. O corpus da pesquisa foi 
composto pela coletânea Português: Linguagens, de Cereja e Magalhães (2010) e 
sua análise se deu mediante a realização de quatro etapas. Na primeira, realizamos 
um inventário da diversidade dos gêneros textuais que estavam presentes na 
coleção e a recorrência de cada um deles. Depois, fizemos um agrupamento de 
todos os gêneros que foram identificados dentro de seus respectivos domínios 
discursivos. Após isso, verificamos como os variados gêneros encontrados na 
coleção se enquadram na tipologia das capacidades de linguagem, descrita por Dolz 
e Schneuwly (2004), e, por fim, analisamos as propostas de atividades da coleção 
acerca dos gêneros textuais. Em todas as etapas, utilizamos uma abordagem quali-
quantitativa, para ilustrar e apresentar a exploração dos gêneros textuais. Dentre os 
resultados, verificamos baixa diversidade de gêneros textuais, muitas repetições de 
algumas poucas categorias de gêneros, concentração na abordagem de algumas 
categorias de domínios discursivos e capacidades de linguagem e ênfase nas 
propostas de atividades que tratam dos aspectos gramaticais dos gêneros e da 
interpretação do texto. No último capítulo, apresentamos algumas sugestões de 
didatização de gêneros sustentadas nos resultados apresentados pela pesquisa.     
 
Palavras-chave: Gêneros textuais. Livro didático. Ensino. Língua portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
 
 
Portuguese language textbook manuals have a decisive role in the classroom. In 
several cases, it acts as the main activity and content source. Based on this data, it 
was analyzed if the text development in those manuals manages to promote 
students´ variable proximity related to social environment textual diversity. A 
reflection based on the uses of reading, writing and orality presented in social 
environment, through Bakhtin, (1986, 1997),  social-discourse interactionism,  
Marcuschi (2000, 2002, 2003, 2006, 2008) and National Curricula Parameters 
orientations was oriented. This research corpus was composed by Português: 
Linguagens, of the Cereja and Magalhães (2010) anthology and its analysis dealt in 
four phases. In its first step, an inventory of textual genres in those textbooks was 
developed and its recurrence. Afterwards, all identified genres were grouped under 
its own discourse domains. Next, it was verified how variable genres listed in the 
anthology matched with language capacity typology described by Dolz and 
Schneuwly (2004), and, finally, the activities proposed in the anthology concerning 
textual genres were thus analyzed. In all phases, a quality and quantity approach 
was used to pinpoint textual genres exploration. Among the results, a low variety of 
textual genres was detected, many repetitions of few categories, approach 
concentration of some discourse domains and language capacities and emphasis on 
grammar aspects towards textual genres and text comprehension. In the last 
chapter, some didatization suggestions of textual genres based on the research 
reflections are presented.  
 
Key-Words: Textual genres. Textbooks. Teaching. Portuguese Language. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Os estudos sobre os gêneros textuais se expandem cada vez mais e os seus 

reflexos já são sentidos no trabalho em sala de aula. As atividades que abordam os 

gêneros textuais nas aulas de língua materna, segundo os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) (BRASIL, 1998), objetivam aprimorar o ensino, adequando-o às 

modificações sociais e culturais. Por meio do estudo dos diferentes gêneros textuais, 

o aluno terá mais subsídios para desenvolver e ampliar a sua capacidade de 

expressão linguística, podendo obter sucesso nas mais variadas situações 

comunicativas de que participa. Por essa razão, cremos ser pertinente, nas aulas de 

língua materna, conviver com a variedade sociocultural e esta, por sua vez, pode ser 

materializada em sala de aula, através da abordagem dos diferentes gêneros 

textuais.  

Na escola, o trabalho que contempla o estudo dos gêneros textuais tem o livro 

didático (LD) como uma das principais ferramentas de apoio pedagógico. É 

marcante a presença do LD em sala de aula. Muitas vezes, ele atua como o grande 

detentor das atividades e dos conteúdos das aulas, quando deveria ser apenas um 

dos elementos de apoio ao trabalho docente. Talvez toda essa importância se deva 

ao pressuposto de o LD prometer tudo pronto, detalhado, bastando ao professor 

apenas coordenar o processo.  

Essas características do LD se aplicam a todas as áreas do conhecimento 

referendadas pela escola, inclusive à área de Língua Portuguesa. Especificamente 

no caso do livro didático de Língua Portuguesa (LDLP), essa utilização 

predominante, ou quase exclusiva, pode vir a comprometer o atendimento do 

objetivo primordial do ensino de língua que é, para nós, a expansão da competência 

comunicativa do aluno.   

Com base nessa constatação, buscamos entender se o trabalho  com o texto 

no LDLP é passível de proporcionar ao aluno uma aproximação com a diversidade 

textual que circula no meio social. A principal questão que norteou essa investigação 

foi a seguinte: o LDLP dos ciclos finais (6º ao 9º ano) do ensino fundamental 

proporciona ao aluno a compreensão e a produção dos diferentes gêneros textuais, 

observando o contexto de uso social? A essa questão geral se atrelam outras mais 

específicas: quais são os gêneros textuais explorados no LDLP? Como ocorre a 
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articulação entre os gêneros textuais e os domínios discursivos no LDLP? Quais são 

as capacidades de linguagem desenvolvidas pelos gêneros apresentados pelo 

LDLP? E, por último, como as atividades do LDLP abordam os gêneros textuais?  

Na literatura, encontramos algumas investigações que se interessaram por 

questões similares a essas, como os trabalhos de Bunzen (2006), Rojo (2003) 

Santos, Mendonça e Cavalcante (2006), embora não deem conta do nosso objetivo. 

A pesquisa de Bunzen (2006) intitulada O tratamento da diversidade textual 

nos livros didáticos de português: como fica a questão dos gêneros?, por exemplo, 

teve como corpus vários LDLP de diferentes autores. Nas suas conclusões, o autor 

afirma que, na maioria dos casos, o tratamento dado aos gêneros compreende 

atividades de compreensão e interpretação textual e exercícios gramaticais, com 

algumas poucas exceções.  

Rojo (2003) constatou que atualmente os LDLP atendem bem ao papel de 

diversificação de gêneros, mas deixam a desejar em outros pontos, como a 

exploração da variação linguística e da oralidade. Ainda, segundo a autora, a 

maioria das propostas de atividades se fundamenta apenas na gramática normativa. 

A pesquisa de Rojo se ancorou principalmente nos dados da avaliação do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) do ano de 2002.  

Já Santos, Mendonça e Cavalcante (2006) procuraram verificar as ligações 

que são estabelecidas nas atividades textuais entre o trabalho de exploração do 

texto e do gênero. As autoras enfatizam que os LDLP ora optam por uma 

abordagem ora por outra. Para elas, essas abordagens são indissociáveis, mas, no 

LDLP, geralmente se trabalha o conteúdo do texto sem conexão com gêneros ou 

vice versa.   

É pertinente considerar, contudo, que as possibilidades de investigação sobre 

o LDLP são inúmeras. Nesta investigação, analisamos as particularidades do 

trabalho com os gêneros textuais contido no LDLP, apresentando pontos que 

favorecem a reflexão acerca desse suporte textual1 e consequentemente, do ensino 

de língua materna. 

                                                 
1 Embora as discussões referentes ao LD enquanto suporte textual permaneçam acaloradas, nós, 
assim como Marcuschi (2003), entendemos que ele configura sim um suporte textual, particularmente 
o LDLP, uma vez que incorpora uma série de gêneros sem necessariamente comprometer suas 
identidades, embora as questões relativas à funcionalidade sejam modificadas.  
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Nesse contexto, discutimos sobre gêneros textuais, seus desdobramentos 

para o processo de ensino-aprendizagem e, por conseguinte, para o ensino de 

língua materna. Baseamo-nos nas orientações teóricas de Bakhtin (1986, 1997), do 

interacionismo sócio-discursivo (ISD), sobretudo em Schneuwly e Dolz (1997, 2004), 

Bronckart (1999), das contribuições de Marcuschi (2000, 2002, 2003, 2006, 2008) e 

nas orientações sobre o ensino de língua materna contidas nos PCN. 

A reflexão sobre a visão bakhtiniana dos gêneros textuais foi imprescindível 

porque é principalmente com base nela que os autores do LD selecionado, seguindo 

os PCN (BRASIL, 1998), pautam-se ou deveriam pautar-se. Além disso, as ideias 

precursoras de Bakhtin (1986, 1997), acerca dos gêneros configuram um parâmetro 

nos estudos referentes a esta temática e certamente foram decisivas na constituição 

do nosso aparato analítico.   

Para o desenvolvimento desta pesquisa adotamos, ainda, os construtos 

teóricos do ISD por compartilharmos do entendimento de que toda e qualquer 

produção textual está inserida dentro de um contexto sócio-histórico-cultural e que 

esse contexto será decisivo para a formatação e utilização do texto pelos 

interlocutores (BRONCKART, 1999). Utilizar a visão teórica do ISD foi relevante 

porque nesta vertente encontramos constantes referências ao modo de pensar e 

fazer o ensino com base nos gêneros.  

Utilizamos também as contribuições de Marcuschi (2000, 2002, 2003, 2006, 

2008) por entendermos que esse pesquisador, baseado principalmente nos 

pressupostos bakhtinianos, vem colaborando significativamente para o entendimento 

e ampliação dos estudos que versam sobre os gêneros textuais.  

Também refletimos sobre o que preconizam os PCN de língua portuguesa, 

direcionados aos ciclos finais do Ensino Fundamental, uma vez que eles 

caracterizam importante ferramenta de orientação pedagógica, sobretudo, no que se 

refere aos objetivos e conteúdos que devem seguir os LDLP. Nos PCN (BRASIL, 

1998), o ensino de língua é tido como um campo ainda em transição, que se 

distancia do tradicionalismo que se emancipou nas escolas e cada vez mais se 

aproxima das novas tendências, que visam contribuir para a ampliação das 

competências comunicativas do leitor e para sua inserção efetiva nas mais variadas 

práticas reais de uso da língua. O documento destaca que os gêneros textuais 

constituem uma vantagem no trabalho em sala de aula, pois estimulam e 

desenvolvem o senso crítico dos alunos no tocante à linguagem e à sociedade. 
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A dissertação contém cinco capítulos e está organizada da seguinte maneira: 

O Capítulo 1, voltado ao embasamento teórico da pesquisa, apresenta uma 

discussão em torno do conceito de gêneros textuais. Para isso, utilizamo-nos 

inicialmente, das ideias precursoras de Bakhtin, que constituem um parâmetro nos 

estudos referentes à temática dos gêneros. Depois, vêm algumas considerações do 

ISD, por encontrarmos nessa vertente, constantes referências ao modo de pensar e 

fazer o ensino com base nos gêneros. Foi por meio dessas noções que introduzimos 

a questão da didatização dos gêneros textuais. Por fim, apresentamos as reflexões 

de Marcuschi acerca dos gêneros textuais. No final do capítulo, listamos alguns 

pontos convergentes entre os olhares dos teóricos. 

No Capítulo 2, historiamos brevemente o LD e sua inserção no ensino de 

língua portuguesa. Versamos sobre a relação entre os gêneros textuais e o LD no 

ensino de língua portuguesa, ancorados nos PCN (BRASIL, 1998).  

No Capítulo 3, referente aos procedimentos metodológicos, detalhamos os 

indicadores e as etapas de análise do LDLP. Na primeira etapa da análise, 

pormenorizamos as ações para a construção de um quadro geral de todos os 

gêneros que são explorados e ainda a contabilização das várias recorrências de 

cada um desses textos. Após isso, na segunda etapa, realizamos uma distribuição 

dos gêneros já identificados dentro de seus respectivos domínios discursivos. Em 

seguida, num terceiro momento, distribuímos os textos detectados nas cinco 

capacidades de linguagem (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004): narrar, relatar, argumentar, 

expor e descrever ações. Na quarta e última etapa, verificamos os enunciados e 

propostas que visavam à exploração dos gêneros, com o objetivo de analisar como 

o LDLP aborda o gênero. 

O Capítulo 4 traz a análise e a discussão dos dados. Está distribuído em 

quatro seções. Na primeira seção, realizamos uma descrição detalhada da 

diversidade de gêneros textuais presentes na coleção de LDLP. Construímos um 

quadro geral de todos os gêneros que são objeto de exploração em atividades de 

leitura, escrita e oralidade e ainda contabilizamos as várias ocorrências de cada 

gênero.  

Na segunda seção, distribuímos os gêneros identificados na primeira etapa 

entre as doze diferentes categorias de “domínios discursivos” (MARCUSCHI, 2008). 

Nessa fase da pesquisa, foi possível identificarmos quais são os domínios 

discursivos mais enfatizados em cada um dos volumes e na coleção como um todo, 
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e entender como os autores da coleção organizaram os gêneros textuais nessa 

perspectiva. A baixa diversidade textual apresentada pela coleção foi constatada 

nesse momento da pesquisa. 

As “capacidades de linguagem” (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004) também foram 

experimentadas nessa pesquisa. Na terceira seção, distribuímos os textos 

detectados na primeira etapa de análise entre os cinco agrupamentos dispostos 

pelos autores genebrinos. Esta fase da pesquisa nos proporcionou observar quais 

são as capacidades de linguagem mais evidenciadas pelo LDLP.  

Na quarta e última seção de análise, verificamos como se deu o tratamento 

didático dos gêneros textuais abordados pela coleção. Nesta etapa, verificamos 

todos os enunciados e propostas que visavam à exploração dos gêneros com o 

objetivo de entendermos como o LDLP enfatiza o gênero textual e explora suas 

peculiaridades.  

Por fim, os resultados da análise proporcionaram, no capítulo final, uma 

reflexão que fornece parâmetros para a análise, escolha e organização de coleções 

didáticas, bem como sugestões de implementações pedagógicas, organização de 

estudos e outras atividades concernentes ao ensino de língua materna.  

À guisa de conclusão, trazemos uma síntese dos resultados, assinalamos 

algumas alternativas de resolução, esperando que essa investigação oportunize 

práticas efetivas tanto no ensino de Língua Portuguesa como em pesquisas 

acadêmicas que possam ampliar os nossos achados. 
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1. GÊNEROS TEXTUAIS: UM MESMO TEMA, VÁRIOS OLHARES       

 

 

Nesse capítulo, voltado ao embasamento teórico da pesquisa, a nossa 

discussão girou em torno do conceito de gêneros textuais. Para isso, nos utilizamos 

inicialmente, das ideias precursoras de Bakhtin, que constituem um parâmetro nos 

estudos referentes à temática dos gêneros.  

Após isso, trouxemos algumas considerações do ISD, por encontrarmos 

nessa vertente, constantes referências ao modo de pensar e fazer o ensino com 

base nos gêneros. Foi por meio dessas noções que introduzimos a questão da 

didatização dos gêneros textuais. 

Encontramos também nas reflexões de Marcuschi muitas explicações acerca 

dos gêneros textuais. A inserção das suas discussões na pesquisa foi importante 

porque esse pesquisador, baseado principalmente na teoria bakhtiniana, vem 

contribuindo significativamente para o entendimento e ampliação dos estudos que 

versam sobre os gêneros textuais.  

 

 

1. 1. O OLHAR BAKHTINIANO  

 

 

Os estudos acerca dos gêneros textuais vêm se tornando cada vez mais 

relevantes e as pesquisas que versam sobre a temática, por sua vez, também se 

tornam cada vez mais comuns. Uma hipótese para a tamanha importância que vem 

ganhando as discussões acerca do tema talvez resida no fato de que a utilização do 

conceito de gênero e seus desdobramentos cada vez mais se fazem presentes nos 

ambientes de ensino. Cristóvão e Nascimento (2006, p.46), por exemplo, afirmam 

que “é papel da escola assumir-se enquanto espaço oficial de intervenção para 

proporcionar ao aprendiz condições para que dominem o funcionamento textual com 

vistas a sua inserção”. Também a esse respeito, Kleiman (2002) argumenta que os 

PCN têm como proposta principal fundamentar o ensino da língua materna em 

atividades voltadas ao estudo dos gêneros textuais. No próprio documento, 

encontramos várias passagens que ratificam o posicionamento de Kleiman, dentre 

elas:  
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Ensinar a escrever textos torna-se uma tarefa muito difícil fora do convívio 
com textos verdadeiros, com leitores e escritores verdadeiros e com 
situações de comunicação que os tornem necessários. Fora da escola 
escrevem-se textos dirigidos a interlocutores de fato. Todo texto pertence a 
um determinado gênero, com uma forma própria que se pode aprender. A 
diversidade textual que existe fora da escola pode e deve estar a serviço 
da expansão do conhecimento letrado do aluno (BRASIL, 1997, p. 34).  

 
 

Portanto, diante de evidente relevância acadêmica e pedagógica e com base 

nas proposições desta pesquisa, é importante que tenhamos um domínio e uma 

compreensão das principais ideias já difundidas sobre o tema. Dessa forma, embora 

os enfoques sobre os gêneros textuais sejam bastante diversificados, tentamos 

entendê-los e caracterizá-los, principalmente, com base em alguns estudiosos, a 

saber: Bakhtin (1986, 1997) Bronckart (1999) Schneuwly e Dolz (1997, 2004) e 

Marcuschi (2000, 2002, 2003, 2006, 2008). 

Antes de iniciarmos as discussões acerca do objeto da pesquisa, é importante 

ressaltarmos que embora alguns estudiosos citados neste texto usem termos como, 

gênero do discurso, gêneros discursivos ou gêneros textuais, nós entendemos que 

os diferentes termos não são díspares, pois na maioria dos casos são usados para 

denotar praticamente o mesmo objeto. O termo gêneros textuais, pelo qual optamos, 

tem como sentido a ideia de gênero e sua estreita relação com a materialidade 

linguística, que, por sua vez, não pode se desligar do contexto social da enunciação. 

Outro fator que nos leva a adotar tal posicionamento é o fato de não haver barreiras 

que separem gêneros e textos, pois esses últimos têm uma existência social que irá 

denotar no conceito de gênero (ROJO, 2005). 

Bakhtin (1997) apresenta, dentre suas ideias norteadoras, a noção de que os 

gêneros textuais possuem certa estabilidade, que é relativa, pois eles são mutáveis, 

ganham diferentes formatações à medida que os indivíduos necessitam adaptá-los 

às diferentes situações comunicativas. Ele afirma, portanto, que os gêneros são 

tipos relativamente estáveis de enunciados2 elaborados por indivíduos em diferentes 

esferas de utilização da língua (BAKHTIN, 1997). Para Fiorin (2006), a relatividade 

atribuída à estabilidade dos gêneros textuais se deve às transformações que um 

                                                 
2 Entendemos enunciado como uma “unidade real da comunicação verbal” (BAKHTIN, 1997, p.90). 
Todo enunciado demanda outro a que responde ou a que responderá. O discurso só pode existir na 
forma de enunciados concretos e singulares, dessa forma, ainda que não venha a receber respostas 
exteriorizadas imediatas, por certo as provocará interiormente e, por isso a realidade do diálogo 
sempre inacabado. 
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dado gênero textual passa em sua historicidade, como também à própria variação 

que ocorre nas suas características. 

A relativa estabilidade conferida aos gêneros textuais seria, na verdade, uma 

demonstração da sua historicidade. Eles são o resultado de um aglomerado de usos 

já realizados ao longo dos tempos, por isso, além de novos e atuais, os gêneros são 

também reveladores de uma memória do passado. Eles retratam os usos já feitos 

anteriormente nas mais variadas atividades humanas e vão se transformando na 

medida em que novos usos se configuram. Dessa forma, conforme os enunciados 

vão se tornando recorrentes nas diferentes esferas da atividade humana, as formas 

textuais vão se constituindo e seus usos se tornando mais consistentes, surgindo, 

então, os estilos, os temas e as formas específicas. A estabilidade que verificamos 

em determinados tipos e formas de enunciados é decorrente da repetição do uso 

que fazemos desses enunciados nas variadas esferas da atividade humana. São 

esses enunciados relativamente estáveis que denominamos de gêneros textuais.  

Ainda, acerca desta relativa estabilidade, Bakhtin (1997, p. 106) afirma que “o 

gênero sempre é e não é ao mesmo tempo, sempre é novo e velho ao mesmo 

tempo.” Entendemos, então, que os gêneros, assim como o meio social, estão em 

constante processo de mutação. Eles se atualizam, modificam-se, enfim, 

transformam-se. Essa mutabilidade está relacionada às diferentes atuações 

comunicativas desenvolvidas pelos indivíduos. Nessas atuações entram em jogo 

passado, presente e futuro, e a alteridade do interlocutor é peça fundamental para 

que o jogo nunca se torne estático.  

Os indivíduos, por meio de suas atividades comunicativas, fazem com que os 

gêneros ganhem nova roupagem cada vez que dado enunciado é empregado em 

determinada atividade humana. O movimento responsivo do interlocutor causa certa 

instabilidade, porém não descarta a historicidade demonstrada e os tipos 

relativamente estáveis dos enunciados. O que surgem são novas possibilidades, que 

unidas a outras, materializam novas formas e tipos de enunciados. Esse constante 

jogo interativo provoca o cruzamento dos gêneros; alguns enunciados, que são 

comuns a determinadas atividades, são obrigados a frequentar outras e ressignificá-

las, ocorrendo, desse modo, a incessante renovação dos gêneros.  

Nos dias atuais, podemos exemplificar essa transformação na caracterização 

dos gêneros, através de um gênero textual que nasceu das atuais exigências 

impostas pela sociedade, o e-mail. A necessidade de se comunicar por escrito, 
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começou a exigir agilidade e rapidez, características que gêneros textuais como a 

carta, o bilhete e o memorando, por exemplo, não suprem. As novas tecnologias, o 

processo de globalização, os custos e as novas rotinas sociais, dentre outros 

fatores, fizeram emergir, então, um gênero textual que atendesse a essas novas 

demandas sociais. O surgimento desse novo gênero possibilitou ao indivíduo enviar 

ou re-enviar uma mesma mensagem escrita para uma ou diversas pessoas nos mais 

diferentes lugares instantaneamente. Além disso, o e-mail possibilitou também que 

outros dados fossem incorporados à mensagem: imagens, sons, vídeos, gráficos, 

etc. Enfim, o e-mail é um gênero textual novo e dinâmico que passou a existir para 

atender às demandas de uma sociedade igualmente nova e dinâmica.   

Nas suas propostas teóricas, Bakhtin (1997) elege três grandes dimensões 

norteadoras para caracterizar os gêneros textuais: conteúdo temático, estilo e forma 

composicional. São esses três elementos que, numa relação intrínseca, constituem 

os enunciados, nas relações que se dão nas diferentes esferas da atividade 

humana. Assim,  

 

O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma 
dessas esferas, não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, 
ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua – recursos lexicais, 
fraseológicos e gramaticais –, mas também, e sobretudo, por sua 
construção composicional (BAKHTIN, 1997, p. 279). 

 

O conteúdo temático é o assunto de que vai tratar o enunciado, a mensagem 

transmitida, porém o assunto de que fala Bakhtin pode alcançar as mais diferentes 

atribuições de sentidos e os mais diferenciados e possíveis recortes para um dado 

gênero textual. Por isso, é pertinente salientarmos que essa característica dos 

gêneros não se refere ao assunto próprio de um texto, mas à finalidade discursiva. O 

domínio de sentido de que se ocupa o gênero é que vai nortear os enunciados e os 

participantes da interação. É no conteúdo temático que reside o domínio de sentido 

de um gênero. Ele é responsável por determinar o grau de profundidade e as várias 

formas de se selecionar e abordar a realidade. O tema constitui, dessa forma, a 

visão de mundo que é própria do gênero. As diferentes esferas da atividade 

humana, ao delimitarem os seus campos de atuação no meio social, também 

acabam por determinar o conteúdo temático de um gênero. Fiorin (2006) explica o 

conteúdo temático de maneira prática, para ele, as cartas de amor versam sobre as 
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relações amorosas, no entanto cada diferente carta de amor faz um diferente recorte 

da temática.    

O plano da composição se refere à estrutura formal propriamente dita do 

gênero textual. A construção composicional alude aos elementos das estruturas 

textuais, discursivas e semióticas que compõem um gênero. Desse modo, ela diz 

respeito às formas de organização do texto, sua estrutura. A responsabilidade pelo 

acabamento da unidade de comunicação verbal, por exemplo, está a cargo da 

construção composicional, pois ela possibilita aos participantes da interação inferir a 

totalidade da estrutura do gênero.  

São as regularidades organizacionais de cada gênero que auxiliam no 

reconhecimento de características léxicas, sintáticas, concernentes ao planejamento 

linguístico e a forma como os textos são normalmente postos no suporte textual - 

títulos, interlocutores, tamanho, etc. Além de todas essas características, a 

construção composicional de um gênero comporta outras, como, por exemplo, 

aquela ligada à ideia de tipos de discurso (BRONCKART, 1999) ou tipos textuais 

(MARCUSCHI, 2000). Acerca dos tipos de discurso, Bronckart revela que   

 

os textos, de fato, são constituídos segundo modalidades muito variáveis, 
por segmentos de estatutos diferentes (segmentos de exposição teórica, de 
relato, de diálogo) [...]. São segmentos constitutivos de um gênero que 
devem ser considerados como tipos linguísticos, isto é, como formas 
dependentes do leque dos recursos morfossintáticos de uma língua. São 
formas correlatas à (ou reveladoras da) construção das coordenadas de 
mundos virtuais, radicalmente diferenciadas do mundo empírico dos 
agentes. Por isso, chamamos esses segmentos de tipos de discurso. 
(BRONCKART, 1999, p.138-139). 

 

Os tipos textuais, diferentemente dos gêneros textuais - que são modelos 

relativamente estáveis de enunciados, formas textuais concretamente realizadas - 

são sequências de enunciados encontradas no interior dos textos, responsáveis por 

sua organização interna. São construtos teóricos, caracterizados por sua natureza 

linguística - aspectos verbais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas, e estão 

divididos em categorias denominadas: narração, argumentação, exposição, 

descrição e injunção (MARCUSCHI, 2000).  

Para esclarecer ainda mais a noção de tipo textual, Marcuschi (2002) a 

diferencia da noção de gênero: 
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[...] para a noção de tipo textual predomina a identificação de sequências 
linguísticas típicas como norteadoras; já para a noção de gênero textual, 
predominam os critérios de ação prática, circulação sócio-histórica, 
funcionalidade, conteúdo temático, estilo e composicionalidade [...]. (p. 24, 
grifos do autor) 

 

 Para Marcuschi (2000), a tipologia textual é um aspecto fundamental para os 

estudos linguísticos, uma vez que possibilita a análise de enunciados e de textos 

sob os aspectos funcional e sintático. Ele argumenta que, embora os gêneros não se 

realizem homogeneamente, os tipos conservam a homogeneidade e ajudam a 

explicar a realidade. Diante dessas características, podemos considerar os gêneros 

como inúmeros, incontáveis, enquanto os tipos textuais se realizam em algumas 

poucas categorias. Essas categorias se realizam dentro dos gêneros, podendo um 

ou mais tipos textuais ocorrerem ao mesmo tempo num mesmo gênero, os quais 

aparecerão separados ou, até mesmo, misturados. Esse fenômeno é denominado 

por Marcuschi (2002) de heterogeneidade tipológica e, por Bronckart (1999), de 

heterogeneidade composicional.  

Os enunciados e, por conseguinte, os gêneros textuais, estão intimamente 

ligados à noção de estilo. Para Bakhtin (1997), o conceito de estilo não pode em 

hipótese alguma se dissociar do conceito de gênero textual, ou seja, o estilo é um 

dos elementos constitutivos do gênero. Para o autor, se há estilo há gênero. Porém, 

existe uma série de gêneros difundidos no cotidiano (documentos oficiais, por 

exemplo) que ocorrem de forma padronizada, neles a vontade discursiva individual 

do falante se manifesta mais na escolha do gênero; eles não são capazes de refletir 

a individualidade de quem fala. Paralelamente, diferentemente desses gêneros 

padronizados, existem gêneros mais livres, que estimulam mais a criatividade de 

comunicação discursiva e assim são descobertas e empregadas as individualidades.  

O estilo também é dependente da situação comunicacional em que ocorre o 

enunciado. A sua formatação levará em conta os diferentes papeis dos 

interlocutores e os diferentes desdobramentos da interação, além, é claro, da 

escolha do gênero textual mais adequado à situação de comunicação. Sobre isso, 

Bakhtin (1997) argumenta  

 

Enquanto falo, sempre levo em conta o fundo aperceptivo sobre o qual 
minha fala será recebida pelo destinatário: o grau de informação que ele 
tem da situação, seus conhecimentos especializados na área de 
determinada comunicação cultural, suas opiniões e convicções, seus 
preconceitos (de meu ponto de vista), suas simpatias e antipatias etc.; pois 
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é isso que condicionará sua compreensão responsiva de meu enunciado. 
Esses fatores determinarão a escolha do gênero do enunciado, a escolha 
dos procedimentos composicionais e, por fim, a escolha dos recursos 
linguísticos, ou seja, o estilo do meu enunciado. (p. 320-321). 

 

Bakhtin enfatiza, dessa forma, o papel determinante do interlocutor no 

processo de interação verbal. Ele entende que o estilo depende do modo como o 

locutor percebe e compreende seu destinatário, além do modo como ele presume 

uma compreensão responsiva ativa, diferentemente de como se pensava na 

estilística tradicional, que compreendia e definia o estilo baseando-se única e 

simplesmente no conteúdo do discurso e na relação expressiva do locutor com esse 

conteúdo. O gênero e o estilo de um discurso não podem ser compreendidos 

quando se subestima a relação do locutor com o outro e com seus enunciados. 

Todo enunciado é responsável por uma mensagem particular e, por isso, 

reflete a individualidade de quem fala, um estilo individual. Mas, ao mesmo tempo, o 

estilo pode ser individual e coletivo. A coletividade encontra-se no fato de que 

falamos sempre por meio de um dado gênero e esse gênero, por sua vez, é 

caracterizado pela sua tipicidade, seus elementos de base, que sustentam sua 

estabilidade. Porém, os gêneros textuais se concretizam em enunciados que, como 

unidades reais de comunicação, são protagonizados por falantes, por indivíduos 

marcados pela singularidade. 

Podemos afirmar também que a relação do estilo com o gênero textual 

também se revela na linguagem que empregamos. Nas diferentes esferas da 

atividade humana são empregados estilos que determinam um tipo específico de 

comunicação. Dessa forma, existem gêneros e estilos que são típicos de cada 

esfera de comunicação: 

 
Cada esfera conhece seus gêneros, apropriados à sua especificidade, aos 
quais correspondem determinados estilos. Uma dada função (científica, 
técnica, ideológica, oficial, cotidiana) e dadas condições, específicas para 
cada uma das esferas da comunicação verbal, geram um dado gênero, ou 
seja, um dado tipo de enunciado, relativamente estável do ponto de vista 
temático, composicional e estilístico. O estilo é indissociavelmente 
vinculado a unidades temáticas determinadas e, o que é particularmente 
importante, a unidades composicionais: tipo de estruturação e de 
conclusão de um todo, tipo de relação entre o locutor e os outros parceiros 
da comunicação verbal (relação com o ouvinte, ou com o leitor, com o 
interlocutor, com o discurso do outro, etc. (BAKHTIN, 1997, p.284). 

 

Brait (2005) traz importantes contribuições quando interpreta a concepção 

bakhtiniana de estilo. Para ela, o estilo está associado a análises, conceitos, 
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reflexões e categorias específicas. É na junção de todos esses fatores que o estilo 

assume aspectos que facilitam o entendimento da forma da linguagem, que é social, 

histórica e cultural e permite sua contínua transformação. Na visão bakhtiniana, o 

estilo é indissociável dos enunciados, dos gêneros, dos textos e dos discursos e 

deve sempre ser analisado como um dos componentes de uma história, de uma 

cultura e é daí que advém sua autenticidade. 

 Por último, cabe lembrar que de nada adiantará considerarmos as três 

grandes características definidas por Bakhtin (1997), quais sejam o conteúdo 

temático, a forma composicional e o estilo, como cruciais na formatação de um 

gênero, se não tomarmos o enunciado também como o produto de um contexto. 

Essas três características definidoras do gênero “fundem-se no todo do enunciado e 

todos eles são marcados pela especificidade de uma esfera de comunicação” 

(Bakhtin, 1997, p. 277). Ou seja, toda e qualquer esfera de atividade humana 

comporta determinados tipos de enunciados. Eles estão devidamente localizados, 

sócio e historicamente, num espaço e num tempo específicos e são o resultado de 

um conjunto de vontades e intenções enunciativas.     

 As variadas esferas da atividade humana comportam as mais diferentes 

formas comunicativas, estas, por sua vez, expandem-se e transformam-se, num 

processo ininterrupto. Bakhtin argumenta que  

 

a riqueza e diversidade dos gêneros discursivos é imensa, porque as 
possibilidades da atividade humana são inesgotáveis e porque em cada 
esfera da práxis existe todo um repertório de gêneros discursivos que se 
diferencia e cresce à medida que se desenvolve e se complexifica a própria 
esfera (1997, p. 248). 

 

O processo dialógico e seus desdobramentos constituem os enunciados. E é 

o conjunto de relações entre esses enunciados que torna uma esfera de 

comunicação concreta. Mesmo que um gênero textual possua uma forma 

relativamente estável, ele tende a mudar, transformar-se, não pode ser entendido 

simplesmente como um tipo de composição estática. Para Machado, I. (2005), os 

gêneros textuais são dispositivos que organizam, armazenam, divulgam, transmitem 

e, principalmente, são os responsáveis por conceber enunciados em uma 

determinada esfera de comunicação. No processo dialógico, os gêneros se 

manifestam nas suas trajetórias históricas, porém também são responsáveis por 

constantes atualizações, dessa forma eles mantêm as heranças dos enunciados 
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anteriores e ao mesmo tempo se renovam, dinamizando o processo de 

comunicação.  

Todas as esferas da atividade humana fazem uso da língua para elaborar 

seus enunciados de acordo com as suas necessidades. Essas esferas de utilização 

da língua são múltiplas e cada uma delas engloba uma determinada singularidade 

de gêneros textuais. Bakhtin defende ainda a ideia de que, nas diferentes esferas de 

comunicação humana, as formas de interação se diferem, acarretando assim uma 

vasta variedade de gêneros, pois elas “estão sempre relacionadas com a utilização 

da língua, a riqueza e a variedade dos gêneros” (BAKHTIN, 1997, p. 279).  

Segundo Grillo (2010), o conceito de esfera da comunicação discursiva (ou da 

criatividade ideológica, ou da atividade humana, ou da comunicação social, ou da 

utilização da língua, ou simplesmente da ideologia) está presente ao longo de toda a 

produção bakhtiniana e de seu círculo, “iluminando, por um lado, a teorização dos 

aspectos sociais nas obras literárias e, por outro, a natureza ao mesmo tempo 

onipresente e diversa da linguagem verbal humana” (p. 133). 

Para alguns estudiosos, o conceito de esferas de comunicação de Bakhtin 

(1997) foi amplamente debatido, chegando a ser modificado e ampliado, inclusive 

recebendo outras denominações, como por exemplo, “domínio social de 

comunicação” para a escola de Genebra (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004), e “domínio 

discursivo” (MARCUSCHI, 2002). 

Schneuwly e Dolz (2004) agrupam os gêneros textuais em cinco domínios 

sociais de comunicação diferentes. A classificação proposta por eles foi concebida 

vislumbrando o processo de ensino-aprendizagem. Aqui, os domínios sociais de 

comunicação estão ligados a outras duas categorias: às capacidades de linguagem 

envolvidas na produção e compreensão desses gêneros e a sua tipologia geral. Os 

agrupamentos são encabeçados, portanto, por cinco domínios sociais de 

comunicação que recebem a seguinte denominação: cultura literária ficcional, 

documentação e memorização das ações humanas, discussão de problemas sociais 

controversos, transmissão e construção de saberes, e instruções e prescrições.   

Nas discussões travadas pela escola de Genebra, a preocupação está em 

elaborar uma proposta didática baseada numa progressão dos gêneros, aqui, as 

dificuldades apontam para uma possível classificação, pois as taxionomias vão de 

encontro à historicidade e à transformação dos gêneros. Porém é pertinente 

salientar que os agrupamentos definidos são flexíveis uns com relação aos outros. 
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Eles configuram, na verdade, uma reunião de determinados gêneros como 

protótipos para cada agrupamento, visto que alguns gêneros são mais ou menos 

estabilizados em virtude de algumas práticas comunicativas serem bastante usuais 

na sociedade. Dessa forma, o agrupamento se baseia principalmente na função de 

narrar, relatar, argumentar, expor e descrever ações, abrangendo os vários domínios 

sociais e as várias capacidades, que caracterizam cada gênero.  

Já Marcuschi (2002) chama as esferas de comunicação de domínios 

discursivos, que são, na verdade, “as grandes esferas da atividade humana em que 

os textos circulam” (p. 24). Diferentemente da teoria da escola de Genebra, o 

domínio discursivo para este estudioso não constitui um princípio de classificação de 

textos, ele indica instâncias discursivas. Marcuschi (2008), então, argumenta que os 

domínios discursivos podem se fazer presentes tanto numa esfera da vida social 

quanto institucional. O que realmente caracteriza essas esferas são as práticas 

comunicativas que nelas se desenvolvem, pois as rotinas organizam formas de 

comunicação e estratégias de compreensão típicas. Assim,  

 

os domínios discursivos produzem modelos de ação comunicativa que se 
estabilizam e se transmitem de geração para geração com propósitos e 
efeitos definidos e claros. Além disso, acarretam formas de ação, reflexão e 
avaliação social que determinam formatos textuais que em última instância 
desembocam na estabilização dos gêneros textuais (MARCUSCHI, 2008, 
p. 194).     

 

Os domínios discursivos não são textos nem discursos, mas originam tipos de 

discursos muito específicos. São, portanto, práticas discursivas nas quais é possível 

identificar um conjunto de gêneros que lhes são próprios, como o discurso religioso, 

jornalístico, literário, etc. Os domínios discursivos constituem, pois, práticas 

discursivas dentro das quais é possível identificar uma gama de gêneros textuais 

que lhe são próprios como práticas ou rotinas comunicativas institucionalizadas. 

Marcuschi (2008) ainda propõe uma classificação dos gêneros textuais orais e 

escritos. Para o autor os diferentes gêneros se distribuem em 12 domínios 

discursivos, a saber: instrucional (que engloba os gêneros científico, acadêmico e 

educacional), jornalístico, religioso, saúde, comercial, industrial, jurídico, publicitário, 

lazer, interpessoal, militar e ficcional. Sobre os gêneros textuais advindos das novas 

tecnologias, Marcuschi (2008) não os enquadra em nenhum dos domínios 

discursivos citados. Ele apenas analisa esses novos gêneros e nomeia-os como 
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gêneros emergentes. Cabe ressaltar ainda que, para o autor, a classificação 

proposta não é definitiva nem representativa. Para ele, a temática é relativamente 

nova, os debates e as investigações encontram-se em pleno desenvolvimento e 

acrescenta ainda que “seria mais relevante e de interesse tratar a questão de modo 

mais sistemático e menos intuitivo” (MARCUSCHI, 2008, p. 159).  

Outro debate travado por Bakhtin é aquele que encara os gêneros textuais a 

partir de diferentes níveis de complexidade. É de Bakhtin (1997) as definições de 

gêneros textuais primários (mais espontâneos) e secundários (menos espontâneos e 

mais elaborados). Estes conceitos estão intimamente relacionados à ideia de 

esferas de comunicação, pois a contínua transformação e o aparecimento de novos 

gêneros textuais decorrem do desenvolvimento e da complexificação das esferas da 

atividade humana.  

Os gêneros primários são caracterizados por enunciados espontâneos e 

naturais, que ocorrem na imediatez da fala. Eles emanam das situações de 

comunicação verbal consideradas espontâneas, suas características principais são a 

informalidade e a espontaneidade. Podemos afirmar, então, que quanto aos gêneros 

primários, usamos a linguagem de maneira mais imediata, como, por exemplo, nos 

enunciados travados na vida cotidiana: uma conversa oral informal, diálogos em 

reuniões informais, etc. 

Os gêneros secundários, por sua vez, são definidos por enunciados da fala 

que foram aprimorados por meio da escrita, eles são objeto de estruturação 

autônoma, convencional e linguística. O intermédio da escrita neste caso provoca 

uma instrumentalização. Os gêneros secundários funcionam como uma forma de 

uso mais elaborada da linguagem. A ação verbal exige formas de comunicação mais 

complexas e sofisticadas. No entanto, essa divisão não é estanque, pois os gêneros 

secundários, considerados mais complexos, podem absorver e modificar os 

primários. Acerca disso, Bakhtin (1997, p. 281) comenta  
 

Os gêneros secundários do discurso – o romance, o teatro, o discurso 
científico, o discurso ideológico, etc. – aparecem em circunstâncias de uma 
comunicação cultural, mais complexa e relativamente mais evoluída, 
principalmente escrita: artística, científica, sociopolítica. (...) esses gêneros 
secundários absorvem e transmutam os gêneros primários (...). Os gêneros 
primários (conversa de salão, carta, relato cotidiano, etc), transformam-se 
dentro destes e adquirem uma característica particular: perdem sua relação 
imediata com a realidade existente e com a realidade dos enunciados 
alheios. 

 



 

 

31 

Bakhtin (1997) apresenta um exemplo da transformação dos gêneros 

primários em secundários. Para ele, um fragmento de uma conversação espontânea 

já não é um exemplo de gênero primário se vier inserido em um romance. O gênero 

primário inserido no secundário, como o fragmento de uma conversação espontânea 

dentro de um romance, fica desvinculado de sua realidade imediata, deixa de ser um 

acontecimento da vida cotidiana e tem seu sentido vinculado ao sentido do gênero 

romance como um todo. A conversação espontânea, juntamente com o restante do 

corpo do romance, foi transformada e passou a ser uma atividade verbal elaborada, 

complexa. O gênero secundário, neste caso, o romance, no seu processo de 

formação, absorve e reelabora o gênero primário, por isso podemos afirmar que 

muitos gêneros surgem do hibridismo de outros gêneros, sejam primários ou não. 

Schneuwly (1994) corrobora as ideias de Bakhtin, para ele, os gêneros 

secundários, não espontâneos, têm o seu desenvolvimento e apropriação atrelados 

a outro tipo de intervenção, diferentemente do que acontece com os gêneros 

primários. Os gêneros primários são permeados por relações espontâneas, 

cotidianas, imediatas, o que consiste num tipo particular de aprendizagem. Com o 

gênero secundário é diferente, uma vez que, 

 
não funciona mais na ‘imediatez’ […] Isso significa a existência de níveis de 
decisão, de operações discursivas transversais em relação aos gêneros. 
(SCHNEUWLY, 1994, p. 9). 

 

Cabe ressaltar que a compreensão da noção de gênero textual na visão de 

Bakhtin acarreta compreender o texto como um elemento fundamental nas 

atividades humanas. Uma compreensão nesses padrões é reveladora de um sujeito 

que produz linguagem, enunciados e discursos. Será o domínio que temos sobre os 

gêneros textuais diversos que decidirá como saberemos lidar com a coerção dos 

mesmos sobre nós e será também esse conhecimento o responsável pelo diferente 

uso que faremos deles. Assim, os gêneros textuais serão utilizados de acordo com 

as diferentes situações comunicativas conferidas no meio social e as enunciações 

ganharão diferentes formatações de acordo com as relações de valor dos 

interlocutores, pois a expressividade do locutor dependerá da relação valorativa que 

ele tem com o objeto do enunciado. Esse valor determinará a escolha de recursos 

lexicais, gramaticais e composicionais do enunciado.  
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O enunciado constitui, portanto, a unidade real da comunicação verbal e não 

unidades da língua como a oração e a palavra. Qualquer palavra ou oração 

expressa que desencadeie sentido, já estará no nível do enunciado, pois se trata de 

uma unidade de sentido dirigida a alguém e que, por sua vez, demandará uma 

atitude responsiva. A relação dialógica é, pois, fundamental na teoria bakhtiniana. As 

unidades da língua responsáveis pelo significado de um enunciado não são as 

palavras nem as orações. Os enunciados sempre serão orientados pela interação 

social desencadeada pelos participantes da enunciação. É por meio do enunciado e 

não da oração nem de palavras afastadas do diálogo, que determinado indivíduo 

interage com outro, a atitude responsiva do outro será permeada pelo contexto e por 

enunciados anteriores, confirmando-os ou não. Daí o enunciado ser considerado o 

elo da cadeia da comunicação.  

 O dialogismo é, pois, o ápice da obra de Bakhtin, sendo o homem sempre  

analisado à luz de sua relação com o outro. O indivíduo, para Bakhtin, nunca é 

completo, sua existência é dependente do relacionamento dele com os outros, 

estabelecido dialogicamente. Dessa forma, temos um diálogo que foi iniciado, mas 

que ainda não terminou, nem terminará. Em qualquer novo contexto, há uma 

possibilidade ilimitada na renovação de sentido, “o diálogo infinito e inacabável em 

que nenhum sentido morre [...] não há nada morto de maneira absoluta. Todo 

sentido festejará um dia seu renascimento” (Bakhtin, 1997, p. 413). Esse é o diálogo 

ininterrupto de que fala Bakhtin ao longo de sua obra e é, portanto, a base das suas 

grandes ideias : “a interação verbal constitui a realidade fundamental da língua” 

(Bakhtin, 1986, p. 123). 

As ideias de Bakhtin acerca dos gêneros textuais são consideradas de ordem 

mais ampla, macroanalíticas. Suas noções estão na origem dos estudos mais 

sistemáticos sobre gêneros. Porém, a verdade é que a temática tem instigado 

muitas outras discussões e, hoje, temos uma vasta bibliografia que explora esse 

tópico nas mais variadas perspectivas.  
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1. 2. OS OLHARES INTERACIONISTAS SOCIODISCURSIVOS 

 

 

As questões sociais permeiam toda a literatura concernente ao ISD, só que, 

neste caso, as inspirações partiram de Marx e Vygotsky. Bronckart, um dos 

expoentes do ISD, não constrói um conceito específico sobre gênero, as suas 

contribuições devem ser vistas como contribuições que unidas a de outros 

estudiosos (grupo de Genebra) formam um aparato teórico acerca da temática.   

Para explicar o surgimento dos gêneros, Bronckart (1999) defende a ideia de 

que as pessoas, no intuito de implementarem suas necessidades diárias, criaram 

rotinas que são perpassadas e apoiadas pela linguagem. Essas rotinas, então, 

proporcionaram a produção de determinadas formas comunicativas comuns, que 

ganharam relativa estabilidade, dando origem, então, aos gêneros. Já as diferentes 

esferas sociais proporcionaram a criação da variedade de gêneros existentes. Os 

gêneros, neste caso, são construções sócio-históricas, uma vez que representam o 

resultado das ações que envolveram a linguagem ao longo da história.  

Nas discussões travadas por Bronckart (1999), percebemos uma negação 

quanto a classificações fechadas, pois os gêneros não podem nunca ser objeto de 

uma classificação racional, estável e definitiva. Segundo Bronckart (1999), há uma 

dificuldade quanto à ideia de classificação dos gêneros textuais em virtude da 

diversidade de fatores que podem ser legitimamente considerados na definição de 

um dado gênero, dentre eles: aqueles referentes ao tipo de atividade humana 

(cultural, científica, política, jornalística, etc.); fatores referentes ao efeito 

comunicativo pretendido; fatores ligados ao suporte textual utilizado, fatores que 

tratam do conteúdo temático, entre outros. De acordo com o autor, uma tentativa de 

classificação vai de encontro ao caráter histórico dos gêneros textuais, eles não 

podem ser definidos por questões pautadas nas propriedades internas dos textos, 

propriedades puramente linguísticas, eles são fundamentalmente dinâmicos e 

históricos. Outro ponto crucial quanto à impossibilidade de classificação para os 

gêneros é o fato de eles estarem em contínuo movimento. É daí que advém a ideia 

de que as fronteiras que separam os gêneros nem sempre podem ser claramente 

estabelecidas. Para o autor,   

 
A organização dos gêneros apresenta-se, para os usuários da língua, na 
forma de uma nebulosa, que comporta pequenas ilhas mais ou menos 
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estabilizadas (gêneros que são claramente definidos e rotulados) e 
conjunto de textos com contornos vagos e em intersecção parcial (gêneros 
para os quais as definições e os critérios de classificação ainda são móveis 
e divergentes). (BRONCKART, 1999, p. 74). 

 

Embora não estabeleça critérios estanques para a classificação dos gêneros 

textuais, Bronckart (1999) admite que a mais plausível tentativa de classificação é a 

que parte das unidades e das regras linguísticas específicas que constituem os 

gêneros. Lembramos, contudo, que essa tentativa de classificação, assim como as 

demais, é marcada por dificuldades. Neste caso, o autor observa que cada gênero 

textual se caracteriza por apresentar determinados segmentos linguísticos mais 

efetivamente. Uma conversação cotidiana, por exemplo, tem como característica 

principal os trechos dialogados, porém nada impede que outros segmentos como a 

argumentação, o relato e a explicação também sejam introduzidos. Enfim, mesmo 

que um gênero apresente segmentos bem característicos como narração, diálogo, 

argumentação, entre outros, isso não isenta outros gêneros de apresentarem 

estruturas linguísticas semelhantes. O autor ratifica essas ideias quando afirma que 

 

Se cada texto constitui, de fato, uma unidade comunicativa, o gênero ao 
qual um determinado texto pertence nunca pode ser completamente 
definido por critérios linguísticos; somente os diferentes segmentos que 
compõem um gênero podem ser reconhecidos e classificados por tais 
critérios (BRONCKART, 1999, p. 75). 

 

Segundo Bronckart (apud MACHADO, A. R. A., 2005, p. 251, grifos do autor) 

“os gêneros estão sempre correlacionados às situações sociais diversas que 

atuamos [...] o produtor ‘adota’ um gênero particular que lhe parece ser o mais 

adequado à determinada situação.” Essa adoção, no entanto, proporciona 

mudanças nas características do gênero adotado, o que o leva a tornar-se diferente. 

Além disso, para Bronckart, não só os gêneros textuais se moldam a partir das 

atuações da sociedade. O contrário também ocorre, pois o gênero “é um mecanismo 

fundamental de socialização, de inserção prática nas atividades comunicativas 

humanas, é nesse processo geral de apropriação dos gêneros que se molda a 

pessoa humana” (BRONCKART,1999, p.103). 

Isso posto, podemos afirmar que, para Bronckart (1999), os gêneros são um 

produto dos objetivos e interesses específicos das formações sociais, por meio das 

quais se consolidam exemplares discursivos que apresentam características 

relativamente estáveis. Eles constituem ações da linguagem que requerem do 
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interlocutor algumas decisões, quais sejam: de acordo com o contexto, com a 

situação comunicativa e com a gama de gêneros existentes, qual será gênero a ser 

utilizado? Que novos elementos serão postos àquela forma selecionada, no sentido 

de adequá-lo às necessidades reais do contexto de comunicação? 

Ainda com relação ao ISD, Schneuwly e Dolz (1997) defendem a ideia de que 

os gêneros podem ser utilizados como meio de articulação entre práticas sociais e 

escolares, especificamente no que tange ao ensino da produção de textos orais e 

escritos, pois as práticas de linguagem consistem em produzir, compreender, 

interpretar e/ou memorizar um conjunto organizado de enunciados orais ou escritos. 

Elas são permeadas pelas dimensões sociais, cognitivas e linguísticas do 

funcionamento da língua no interior de uma situação de comunicação particular.  

As práticas de linguagem só se internalizam nos alunos através dos gêneros 

textuais, parte daí a premissa de que eles são determinantes para a aprendizagem. 

Schneuwly e Dolz (1997) explicam que, nessa perspectiva, o ensino e o 

desenvolvimento dos gêneros contribuem tanto para melhorar a competência 

linguísticodiscursiva dos alunos, quanto para a prática efetiva desse aprendizado no 

meio social.  

É com objetivos pedagógicos que Dolz e Schneuwly (2004) agrupam os 

gêneros com o propósito de viabilizar o trabalho na escola. O agrupamento proposto 

pelos autores consiste na organização dos gêneros textuais conforme as 

semelhanças apresentadas por eles nas situações de produção, caracterizadas em 

função das capacidades de linguagem envolvidas na produção e compreensão 

desses gêneros, a tipologia geral e o domínio social da comunicação a que 

pertencem os textos. A divisão consiste em organizar os gêneros conforme as 

semelhanças que as situações de produção dos gêneros possuem.  

Cada gênero apresenta características particulares, por isso necessita de um 

ensino adaptado. Porém, segundo os autores, eles podem ser agrupados em virtude 

de certo número de regularidades linguísticas, de acordo com o explicitado no 

Quadro 1. Assim, são cinco tipos de segmentos textuais, ordenados com base nas 

modalidades retóricas. Os textos apresentam, pois, aspectos tipológicos 

predominantes da narração, do relato, da argumentação, da exposição e da 

descrição das ações. Para Marcuschi (2008), essas categorias estão ancoradas em 

agrupamento de gêneros que “se dão pelas cinco modalidades retóricas que 

correspondem aos tipos textuais” (p. 219). 
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Quadro 1: Proposta de agrupamentos dos gêneros 

Domínios sociais de comunicação 
Aspectos tipológicos 

Capacidades de linguagem dominantes 

Exemplos de gêneros orais e escritos 

Cultura Literária Ficcional 
Narrar 

Mimeses de ação através da criação da 
intriga no domínio do verossímil 

Conto maravilhoso, conto de fadas, fábula, 
lenda,narrativa de aventura, narrativa de ficção 
cientifica, narrativa de enigma, narrativa mítica, 
sketch ou história engraçada, biografia 
romanceada, romance, romance histórico, 
novela fantástica, conto, crônica literária, 
adivinha, piada 

Documentação e memorização das ações 
humanas 
Relatar 

Representação pelo discurso de 
experiências vividas, situadas no tempo 

Relato de experiência vivida, relato de viagem, 
diário íntimo, testemunho, anedota ou caso, 
autobiografia, curriculum vitae, noticia, 
reportagem, crônica social, crônica esportiva, 
histórico, relato histórico, ensaio ou perfil 
biográfico, biografia 

Discussão de problemas sociais 
controversos 
Argumentar 

Sustentação, refutação e negociação de 
tomadas de posição 

Textos de opinião, diálogo argumentativo, carta 
de leitor, carta de solicitação, deliberação 
informal, debate regrado, assembleia, discurso 
de defesa (advocacia), discurso de acusação 
(advocacia), resenha crítica, artigos de opinião 
ou assinados, editorial, ensaio 

Transmissão e construção de saberes 
Expor 

Apresentação textual de diferentes formas 
dos saberes 

 

Texto expositivo, exposição oral, seminário, 
conferência, comunicação oral, palestra, 
entrevista de especialista, verbete, artigo 
enciclopédico, texto explicativo, tomada de 
notas, resumo de textos expositivos e 
explicativos, resenha, relatório científico, 
relatório oral de experiência 

Instruções e prescrições 
Descrever ações 

Regulação mútua de comportamentos 

Instruções de montagem, receita, regulamento, 
regras de jogo, instruções de uso, comandos 
diversos, textos prescritivos 

   Fonte: Dolz e Schneuwly (2004, p. 60-61) 

  

Os autores argumentam que cada um dos cinco agrupamentos favorece o 

desenvolvimento de capacidades necessárias para o domínio dos gêneros e que 

devem ser construídas ao longo da escolaridade, ou seja, os autores propõem que 

cada agrupamento seja trabalhado em todos os níveis de escolaridade. Os 

agrupamentos são necessários, ainda, porque atendem a diferentes fatores: o 

pedagógico – pois oferece aos alunos diferentes vias de acesso à escrita; didático – 

porque explica as especificidades de funcionamento dos gêneros e tipos textuais; 

psicológico – pois exige numerosas operações de linguagem; e, por último, o fator 

das finalidades sociais – que desenvolve a capacidade de os alunos refletirem sobre 

suas relações com o mundo e consigo mesmo. Por fim, segundo Dolz e Schneuwly 
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(2004), esse agrupamento tem uma característica didática porque se dá por meio de 

uma progressão de complexidade em sentido espiralado, um mesmo gênero é 

dominado em vários níveis. 

 

 

1. 3. ALGUNS PONTOS CONVERGENTES 

 

 

Optar pelo estudo dos gêneros textuais constitui uma iniciativa complexa, 

pois, para tentar entendê-los, é necessário, às vezes, estar a par de diferentes 

abordagens. Além disso, é preciso estar atento tanto às especificidades dos usos da 

linguagem quanto à visão da sociedade que a utiliza. Um estudo dessa natureza 

busca responder a questões de uso da língua que, por sua vez, não pode se 

desvencilhar das questões de cunho sociocultural. Tratar de gêneros é tratar da 

língua em seus usos cotidianos nas mais diversas formas e foi isso que muitos dos 

autores referenciados no capítulo buscaram fazer. 

Respeitando as particularidades de cada pensamento e colocando as 

discussões já arroladas dentro de um quadro geral, logo verificamos que há uma 

maior ou menor proximidade dos estudiosos em relação aos gêneros e os usos da 

linguagem associados a atividades sociais, principalmente no que tange aos 

pressupostos bakhtinianos. As diferentes ideias parecem concordar com uma noção 

de gênero enquanto entidade sociocomunicativa e não meramente como entidade 

formal. Entendemos que há uma convergência quanto ao reconhecimento da 

excelência do social nas tentativas de compreensão dos gêneros textuais.  

Sobre essa questão, Marcuschi (2002) revela que os gêneros textuais são 

fenômenos históricos e também sociais e não há maneira de separá-los dessas 

características. Eles estão profundamente vinculados à vida cultural e social, pois 

são manifestações linguísticas concretas, constituem textos empiricamente 

realizados que visam cumprir funções diversas em diferentes situações 

comunicativas. Os gêneros textuais são o retrato da formação social que os rodeia. 

Não há como não reconhecermos nas características dos gêneros traços que 

identifiquem o meio social que os idealizou. Para Marcuschi (2002, p.32) “os gêneros 

são, em última análise, o reflexo de estruturas sociais recorrentes e típicas de cada 
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cultura. Por isso, em princípio, a variação cultural deve trazer consequências 

significativas para a variação de gênero”. 

Para Bronckart (1999), todo indivíduo, ao optar pelo uso de um determinado 

gênero, faz isso em detrimento da situação em que está inserido, por isso o 

estudioso defende a ideia de que as situações sociais em que atuamos estão 

intimamente relacionadas ao gênero que se produz nessas situações. Dentre os 

vários aspectos que influenciam a produção do gênero, podemos incluir o lugar 

social onde o gênero ocorre; a posição social dos interlocutores e o objetivo da 

interação. A partir dessas ideias do autor, podemos concluir que os fatores sociais 

são cruciais para o entendimento dos seus pressupostos teóricos, pois para 

Bronckart todo texto se insere no quadro das atividades de um determinado grupo 

social e de uma determinada forma de interação comunicativa.  

Outro indício de que Bronckart credita ao fator social especial relevância é a 

sua afirmação de que as ações de linguagem, concretizadas por meio dos gêneros, 

constituem o social. Para explicar isso, ele argumenta que, no meio social, as 

interações se ocupam de valores, objetivos e interesses diversos, assim os 

interlocutores avaliam os outros, avaliam-se e têm diferentes intenções ao utilizar 

determinados gêneros (BRONCKART, 1999). São os indivíduos que regulam as 

atividades sociais, que, por sua vez, tornam-se particulares por conta das interações 

verbais. A linguagem tem um caráter puramente social: “sob o efeito mediador do 

agir comunicativo, o homem transformará o meio nesses mundos representados, 

que constituem, a partir daí, o contexto específico de suas atividades” 

(BRONCKART, 1999, p. 34).  

Outra questão comum aos autores, diz respeito à rejeição a classificações e 

taxionomias que elegem tipificações rígidas e definitivas acerca dos gêneros. Há 

uma defesa mútua aos princípios de transformação e flexibilidade dos gêneros. Ao 

adentrar nessa esfera de discussão, Bronckart (1999) cita as mudanças no 

pensamento e na organização social que estão sendo implementadas pelas 

inovações de cunho tecnológico. Ele afirma que essas mudanças também acabam 

por transformar e renovar os gêneros textuais que circulam nesse meio social. Para 

explicar essa maleabilidade, dinamicidade e essa propriedade de mudar e ajustar-se 

às exigências das práticas sociais, Bronckart (1999) afirma que os gêneros são, ao 

mesmo tempo, entidades formalizadas e reconhecíveis, no entanto classificá-los é 

tarefa bastante complicada, uma vez que os gêneros estão em contínuo movimento.  
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Sobre a questão da variabilidade dos gêneros, Marcuschi (2006) também traz 

algumas considerações. Ele ressalta que todo gênero é o resultado de mutações 

que ocorrem ao longo do tempo. O autor afirma, ainda, que os gêneros “mudam, 

fundem-se, misturam-se para manter sua identidade funcional com inovação 

organizacional” (p. 17). Os gêneros textuais são eventos sociais maleáveis, 

dinâmicos e plásticos, eles surgem em virtude das necessidades e atividades sócio-

culturais. Marcuschi (2002) exemplifica a dinamicidade dos gêneros a partir das 

inovações tecnológicas. Para ele, a internet, principalmente, vem desempenhando 

grande influencia no surgimento de novos gêneros bastante característicos. Porém, 

o autor defende que os gêneros surgem sempre ancorados em outros gêneros.  

Entre as proposições comuns aos autores, cabe ainda ressaltar que, por se 

tratarem de ações comunicativas recorrentes, é conferida aos gêneros uma relativa 

estabilidade no que concerne à forma, ao conteúdo e ao estilo. A ideia de 

estabilidade, proposta por Bakhtin, confere aos gêneros um aspecto que se afigura 

como um fator extremamente relevante nas discussões acerca da temática. 

Bronckart (1999) reconhece que este aspecto existe e para explicá-lo se utiliza da 

imagem de uma nebulosa para mostrar como os gêneros são organizados na 

sociedade. Segundo o autor, a nebulosa, assim como a organização dos gêneros, 

comporta ilhas mais ou menos estabilizadas e também ilhas instáveis, em 

movimento e com contornos vagos. Já Dolz e Schneuwly (2004) também acreditam 

que os gêneros comportam uma relativa estabilidade e afirmam que existe uma 

“estabilidade de fato, o que não exclui evoluções” (p. 75).  

 A noção de relativa estabilidade também é corroborada por Marcuschi. Para 

ele, além estarem situados histórica e socialmente e apresentarem propósitos 

específicos, os gêneros apresentam uma relativa estabilidade composicional e 

estilística (MARCUSCHI, 2008). Para explicar essa questão, o autor se utiliza do 

conceito de domínio discursivo, pois é através dos domínios discursivos ou das 

esferas sociais de atividade humana que podemos identificar um conjunto de 

gêneros que lhe são próprios, específicos como rotinas comunicativas 

institucionalizadas. São esses domínios, então, que conferem estabilidade aos 

gêneros. Nas palavras do autor, os domínios discursivos,  

produzem modelos de ação comunicativa que se estabiliza e se transmitem 
de geração para geração com propósitos e efeitos definidos e claros. Além 
disso, acarretam formas de ação, reflexão e avaliação social que 
determinam formatos textuais que em última instância desembocam na 
estabilização de gêneros textuais. (MARCUSCHI, 2008, p.194).  
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Enfim, nos últimos anos, percebemos que diferentes pesquisadores vêm 

atribuindo relevante destaque às pesquisas que versam sobre os gêneros textuais. 

O elevado número de publicações acerca da temática confirma nossa afirmação. 

Com a crescente expansão das publicações sobre o tema, crescem também a 

quantidade de estudos que apresentam os gêneros sob abordagens diferentes e 

essas diferentes visões acarretam posicionamentos e conceituações que ora 

convergem, ora divergem.  

Mas, em meio a tantos posicionamentos teóricos, todas as considerações 

teóricas apresentadas nos proporcionaram a construção de uma definição 

“compiladora” para o que entendemos como gêneros textuais. Gêneros textuais são, 

pois, construções sociohistóricas relativamente estáveis de enunciados linguísticos e 

comunicativos usados cotidianamente para alcançar diferentes propósitos.  
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2. GÊNEROS TEXTUAIS NO LD E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

Este capítulo também está direcionado ao embasamento teórico da 

investigação, contudo, essas discussões estão mais direcionadas à relação entre os 

gêneros textuais e ensino. Aqui, discutimos os gêneros textuais e seus 

desdobramentos para o processo de ensinoaprendizagem em língua materna.  

Para isso, iniciamos o texto fazendo um breve histórico do LD, suas trajetórias 

perante a sociedade, o meio acadêmico e escolar. Tratamos das contribuições da 

sociolinguística, dos pressupostos bakhtinianos e das políticas educacionais mais 

abrangentes (PCN, PNLD) para a consolidação do perfil que o LDLP tem hoje. 

 Trouxemos, ainda, algumas importantes considerações acerca do ISD, por 

creditarmos a essa vertente muitas influências sobre a configuração atual do LDLP. 

Destacamos esses estudos por entendermos que suas constantes referências ao 

modo de pensar e fazer dos gêneros textuais vem contribuindo sobremaneira para o 

ensino de língua materna. 

 

 

2.1. O LD NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

No Brasil, o LD teve seu nascimento marcado por embates ideológicos 

promovidos pela sociedade que pretendia assumir os rumos das políticas 

educacionais do país. Esses embates não foram estanques, duraram décadas, 

tiveram início no final da década de 1920 e perduraram até a chegada da 

Constituição de 1988. Em meio a muitas reformas que se davam no meio 

educacional brasileiro, nascia o LD, instituído pelo Decreto-Lei no 1.006, de 30 de 

dezembro de 1938. A regulamentação, a produção e a distribuição de LD nas 

escolas foram estabelecidas por meio desse instrumento legal (FREITAG; COSTA; 

MOTTA, 1993). Apesar de existirem, no Brasil, históricos anteriores de utilização de 

materiais didáticos impressos, foi a partir da instituição desse decreto que surgiu a 

definição do termo “livro didático” (OLIVEIRA; GUIMARÃES; BOMÉNY, 1984). Além 

de iniciar as políticas educacionais voltadas ao uso do LD, o decreto proporcionou 

também a criação da Comissão Nacional do Livro Didático, que tinha como 
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incumbências o exame, a avaliação e o julgamento dos LD, ficando a cargo deste 

órgão a autorização do seu uso nas escolas.  

Após este período inicial de implantação, as políticas educacionais voltadas 

ao uso do LD, influenciadas por ineficazes políticas governamentais, por críticas de 

educadores, pelas várias mudanças governamentais e pelo aumento significativo do 

público escolar, sofreram significativas mudanças ao longo dos anos. As atuais 

políticas educacionais voltadas ao LD começaram a ser definidas em 1971, com a 

criação do Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Fundamental 

(PLIDEF), que foi revogado em 1985, com a criação do atual programa responsável 

pela política do LD no Brasil, o PNLD (FREITAG; COSTA; MOTTA, 1993). O 

programa atual trouxe, entre outras inovações, a criação de comissões 

especializadas em avaliar os LD, a inserção do processo de reutilização do LD e a 

distribuição universal e gratuita para todas as escolas públicas do Ensino 

Fundamental do Brasil.  

Outra relevante mudança instituída pelo PNLD foi a inclusão da escolha do 

LD por parte dos professores e demais profissionais da escola. Consideramos esta 

medida importante, porque foi possibilitada aos professores a participação na 

escolha do material que faria parte do seu cotidiano pedagógico. Faz-se necessário, 

pois, que esta escolha esteja pautada nos aspectos que melhor atendam aos 

objetivos propostos para os alunos e para a escola. Para subsidiar a escolha do LD, 

o PNLD disponibiliza às escolas um compêndio chamado de Guia de Livros 

Didáticos, que tem por objetivo apresentar, por meio de resenhas e outros 

instrumentos, os LD a serem adotados pelas instituições que promovem a educação 

básica. O LD fornecido pelo governo federal às escolas é utilizado pelos alunos por 

um período de três anos consecutivos, sendo descartado após este período. 

As opiniões sobre a utilização do LD pelas escolas apresentam significativas 

variações. Freitag, Costa e Motta (1993, p. 124) afirmam que, para o professor, o LD 

“não é visto como instrumento auxiliar na sala de aula, mas sim como a autoridade, 

a última instância, o critério absoluto de verdade, o modelo da existência a ser 

adotado em classe”. Já Oliveira, Guimarães e Bomény (1984) enxergam o material 

como uma das possíveis ferramentas a serem utilizadas pelos professores. Quando 

analisamos um documento oficial de política educacional do Brasil, observamos uma 

postura mais favorável: “o livro didático é um eficaz instrumento de trabalho tanto 

para a atividade docente quanto para a aprendizagem dos alunos. O acesso a esse 
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instrumento contribui para a qualidade da educação básica, além de promover a 

inclusão social” (BRASIL, 2007, p. 5). Para Lajolo (1996, p.8), essa questão é 

relativa. Ela ressalta que "não há livro que seja a prova de professor: o pior livro 

pode ficar bom na sala de um bom professor e o melhor livro desanda na sala de um 

mau professor." Mas é Batista (2003, p.43) quem traz uma afirmação acerca do uso 

do LD, que corroboramos, quando o define como: 

 

um instrumento que favoreça a aprendizagem do aluno, no sentido do 
domínio do conhecimento e no sentido da reflexão na direção do uso dos 
conhecimentos escolares para ampliar sua compreensão da realidade e 
instigá-los a pensar em perspectiva, formulando hipóteses de solução para 
os problemas atuais. 

 

Para definir o termo LD, Molina (1987) o caracteriza principalmente pelo fato 

de ser um instrumento fundamentalmente da escola. Na opinião da autora, o LD foi 

feito para a escola e a sua utilização em outras situações seria no mínimo estranha. 

Ela afirma que    

todo livro, em princípio, presta-se a ser utilizado para fins didáticos, isto é, 
em situação deliberadamente estruturada com objetivo de ensinar algo a 
alguém. Isso não significa, entretanto, que qualquer livro utilizado para fins 
didáticos possa ser considerado um livro didático [...] entende-se como tal, 
uma obra escrita (ou organizada, como acontece tantas vezes) com 
finalidade específica de ser utilizada numa situação didática, o que a torna, 
em geral, anômala em outras situações (MOLINA,1987, p. 17). 

 

A definição de Oliveira, Guimarães e Bomény (1984) está bem próxima dessa 

concepção. Eles também abordam o LD de maneira técnica, quando afirmam que 

esse instrumento pedagógico é “um material impresso, estruturado, destinado ou 

adequado a ser utilizado num processo de aprendizagem ou formação” (p.11).  

Um dos grandes entraves quando tratamos do uso do LD é o fato de esse 

material pedagógico ser quase que o único material escrito com que o aluno tem 

oportunidade de convívio prolongado. Além disso, ele vem se constituindo como um 

grande norteador do currículo, muitos docentes o têm enquanto o principal 

instrumento orientador de conteúdo. Essas questões estão ligadas ao ensino nas 

mais diversas áreas do conhecimento e o campo de Língua Portuguesa não foge a 

esta regra. Nesse campo, mudanças evidentes vêm ocorrendo no LD, sejam elas 

para atender às variações nas concepções acerca do ensino de língua, ou sejam 

apenas para forçar uma suposta evolução e assim garantir seu espaço na escola.  
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Sobre as mudanças que ocorreram, nos LDLP, Bezerra (2001) ressalta que, 

na década de 1960, o trabalho com textos restringia-se aos textos literários 

consagrados, que eram vistos enquanto um ideário a ser perseguido. Na década 

seguinte, o LDLP começa a apresentar uma estrutura mais sistematizada, como 

conhecemos hoje, porém diferentes etapas foram se sucedendo ao longo dos anos 

e o entendimento do texto enquanto elemento decorrente da interação social, fruto 

dos estudos sociolinguísticos e das ideias de Bakhtin, começa a figurar na década 

de 1980. É a partir daí que o LDLP começa a se voltar, pelo menos teoricamente, ao 

tratamento do texto nas suas funções sociais, explorando os gêneros textuais. Com 

a publicação dos PCN de Língua Portuguesa (BRASIL, 1998), os LD começaram a 

prever a inserção do estudo dos gêneros. E a obediência aos PCN tornou-se 

inclusive uma exigência, uma vez que a avaliação e aprovação dos LDLP 

submetidos ao PNLD tinham como um dos critérios a abordagem dos gêneros 

textuais.  

Podemos afirmar que boa parte das considerações contidas no PCN tem 

origem nas ideias de Bakhtin. Alguns conceitos como, inferência, enunciação, 

gênero, interação, entre tantos outros, contidos no documento, são oriundos da obra 

bakhtiniana. A noção de língua enquanto objeto primordial de interatividade e as 

situações de produção, circulação e recepção constituem os gêneros textuais e 

evidencia a língua enquanto viva e dinâmica e o documento aponta para essas 

questões, como no trecho abaixo:  

 
Linguagem aqui se entende, no fundamental, como ação interindividual 
orientada por uma finalidade específica, um processo de interlocução que se 
realiza nas práticas sociais existentes nos diferentes grupos de uma 
sociedade, nos distintos momentos de sua história. (BRASIL, 1997, p. 20) 

 

O discurso dos PCN é inovador porque, pela primeira vez, o ensino de língua 

materna no Brasil oficialmente apontou para a questão do trabalho com os gêneros 

textuais, com vistas ao desenvolvimento do que tem sido chamado de competência 

comunicativa. Nas considerações constantes no documento, há uma plena 

preocupação em enfatizar a necessidade de tornar o aluno apto às diversas 

situações de uso da língua. Além disso, é dado destaque à necessidade de 

proporcionar ao aluno a compreensão das diversas variedades do português falado 

no Brasil, a reflexão sobre sua maneira de falar e, por conseguinte, a reflexão sobre 

os aspectos da cultura na qual ele está inserido.  
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Os PCN também apontam para uma metodologia em língua materna que 

destaca a reflexão sobre o trabalho com os objetos de ensino a partir de atividades 

que envolvam a língua em situações reais de uso, como a produção de textos orais 

e escritos em diferentes gêneros textuais. As atividades que envolvem a análise 

linguística são mencionadas, mas a sua inserção está atrelada a essas questões 

práticas, com vistas ao aprimoramento das possibilidades de uso.  

Essas são, portanto, algumas das discussões acadêmicas acerca do LD que 

figuram no cenário brasileiro a partir dos anos de 1980. Discussões que apontam 

para a necessidade de inserir o ensino de leitura, produção textual e gramática nas 

práticas de uso da língua em seus contextos. Essa nova característica, apontada 

pelos PCN, evidencia uma perspectiva que vai de encontro às práticas de ensino 

prescritivo-normativas, pois sua ênfase se dá sobre as práticas e atividades sociais 

da linguagem. 

 Para Rojo (2000), a carga teórica do PCN é realmente inovadora, porém a 

autora chama atenção para a questão da formação dos profissionais do ensino. 

Segundo ela, não há um trabalho sistemático que vise à disseminação dessas 

orientações na formação docente, pois as sugestões dos PCN não são abordadas 

por grande parte dos cursos de formação inicial e continuada de professores de 

Língua Portuguesa. São essas questões que conferem ao LDLP a grande 

responsabilidade da implementação das sugestões evidenciadas nos PCN. 

Como o LDLP atualmente é construído com base nas orientações dos PCN, o 

mais comum  é que o professor de língua materna estruture seu trabalho com base 

nesse instrumento. O LDLP contribui direta e indiretamente tanto para a formação 

quanto para a atuação do professor de língua portuguesa, ele funciona, pois, como 

um instrumento de transposição das orientações dos PCN, proporcionando ao 

professor o acesso às discussões acadêmicas mais atuais. 

  A introdução de questões inovadoras no ensino de língua materna, 

apresentadas nos PCN, podiam não ser colocadas em prática, em virtude de o 

documento apresentar apenas sugestões no tocante aos objetivos e aos conteúdos 

entre outros. Era necessária, portanto, a implementação de uma ação que 

introduzisse, de fato, a inserção dessas orientações no ensino. Esse direcionamento 

se deu mediante a criação do PNLD.    

O PNLD tem como principal objetivo subsidiar o trabalho dos professores por 

meio da distribuição de coleções de LD aos alunos da educação básica.  O 
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programa opera uma avaliação das obras e é por meio dessa avaliação que os 

LDLP são direcionados a introduzir os preceitos dos PCN. Também é de 

incumbência do PNLD a distribuição, nas escolas, do Guia de Livros Didáticos com 

resenhas das coleções consideradas aprovadas. O guia é encaminhado às escolas, 

que escolhem, entre os títulos disponíveis, aqueles que melhor atendem às suas 

necessidades especificidades. 

Por sua relevância e pelo seu protagonismo no ensino de língua materna nas 

escolas públicas, o controle da qualidade do LD tornou-se uma preocupação. Os 

procedimentos para a sua avaliação vieram à tona. É do PNLD, então, a 

incumbência da avaliação do LD. As orientações, princípios e critérios que norteiam 

a avaliação e seleção dos LDLP partem dos pressupostos contidos nos PCN de 

Língua Portuguesa. Portanto, os PCN e o PNLD constituem um marco para o 

ensino, pois foi por meio deles que as atenções do ensino de língua se voltaram 

para a formação cidadã dos alunos. Ambos os documentos apontam para uma 

necessária formação que habilite o aluno a inserção no meio social e sugerem que o 

pleno domínio da língua constitui um dos caminhos para o alcance dessa meta.   

 

 

2. 2. OS GÊNEROS TEXTUAIS NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

Um ensino de língua baseado na concepção de língua enquanto interação 

pressupõe considerar a língua como prática social. Nessa perspectiva, as atividades 

desenvolvidas no espaço escolar devem se aproximar ao máximo daquelas 

realizadas fora desse espaço. Souza; Leite e Albuquerque (2006) afirmam que é 

importante se trazer, para o convívio efetivo dos alunos, a diversidade de gêneros 

textuais presentes nos espaços extraescolares. Por meio dos trabalhos com os 

gêneros textuais, o aluno irá perceber as características que são inerentes a cada 

texto, ampliando, então, seu potencial comunicativo nos âmbitos da escrita, leitura e 

oralidade. 

A inserção dos gêneros textuais no ensino de língua não se deu apenas com 

base em tendências, mas também por meio de recomendações expressas pelos 

documentos oficiais de orientação para o ensino de Língua Portuguesa. Nos PCN de 

Língua Portuguesa (BRASIL, 1998), o ensino de língua materna é visto como um 
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campo em contínuo processo de mudança; aproximando-se das novas contribuições 

teóricas que visam à ampliação das competências comunicativas do aluno e sua 

inserção efetiva nas práticas reais de uso da língua e afastando-se do ensino 

tradicional. Esse tradicionalismo refere-se a procedimentos como: uso do texto como 

pretexto para o trabalho quase que exclusivo de aspectos de ordem gramatical; 

centralização do conhecimento por parte do professor; desconsideração e 

preconceito contra variedades da língua consideradas não-padrão e a oralidade; e 

mecanização do ensino, baseado no estudo descontextualizado da metalinguagem. 

O advento dos PCN (BRASIL, 1998) levou o estudo dos gêneros textuais a 

ser nacionalmente concebido enquanto objeto de ensino de língua materna. O 

documento salienta que “a noção de gênero, constitutiva do texto, precisa ser 

tomada como objeto de ensino” (BRASIL, 1998, p. 23). Os PCN ressaltam ainda 

que, ao se inserirem na escola, os textos que circulam no meio social cumprem um 

papel modalizador, “servindo como fonte de referência, repertório textual, suporte da 

atividade intertextual. A diversidade textual que existe fora da escola pode e deve 

estar a serviço da expansão do conhecimento letrado do aluno” (BRASIL, 1998, p. 

34). Nessa visão, entendemos que o ensino de língua caracteriza-se como espaço 

privilegiado para a percepção dos fenômenos linguísticos inseridos nos textos, nas 

perspectivas dos usos oral e escrito da língua e da reflexão acerca desses usos.  

Os PCN (BRASIL, 1998) estão fundamentados principalmente nas teorias dos 

gêneros textuais. O documento sugere, entre outras coisas, que, em língua materna, 

o ensino deve priorizar atividades que desenvolvam nos alunos a competência 

comunicativa, expandindo as várias possibilidades do uso da linguagem, em 

qualquer forma e contexto de realização, conforme podemos verificar nesta 

passagem: “no processo de ensino e aprendizagem dos diferentes ciclos do ensino 

fundamental espera-se que o aluno amplie o domínio ativo do discurso nas diversas 

situações comunicativas” (BRASIL, 1998, p.32). Com a ampliação da sua 

competência comunicativa, o aluno torna possível concretizar suas mais diversas 

pretensões linguísticas, lançando mão do gênero textual mais indicado para cada 

situação de interação. Travaglia (1997) entende o ensino de língua materna de 

forma semelhante, quando afirma que, dentre as razões de se ensinar uma língua 

aos seus falantes, está o desenvolvimento da competência comunicativa, “a 

capacidade do usuário de empregar adequadamente a língua nas diversas 

situações” (p. 17). 
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Acerca da didatização dos gêneros, os PCN convergem para a ideia de que é 

através do trabalho com os gêneros textuais que as capacidades dos alunos são 

desenvolvidas tanto para fins de produção e compreensão de textos, quanto para a 

reflexão sobre a língua, seja de textos orais ou escritos. Dentre as sugestões 

contidas no PCN, algumas apontam para um estudo em forma espiral, em que os 

conteúdos sejam constantemente retomados. Há também uma intenção em sugerir 

um trabalho didático que contemple a diversidade de gêneros textuais e as 

propriedades tipológicas que envolvem os textos. 

Os pressupostos do ISD podem fomentar o como fazer, como pensar e como 

trabalhar os diferentes gêneros textuais na sala de aula, numa tentativa de 

didatização das reflexões teóricas acerca dos gêneros. Muitas dessas reflexões 

podem ser encontradas em Schneuwly e Dolz (2004). Nessa obra são exploradas 

algumas noções como, por exemplo, as de sequência didática, progressão curricular 

e agrupamento de gêneros, especificamente voltadas às questões do ensino dos 

gêneros textuais. 

Schneuwly e Dolz (2004) enfatizam que o trabalho com vistas ao ensino de 

uma determinada língua deve se dar numa perspectiva interacional. Dessa forma, 

toda e qualquer ação tem de considerar o contexto histórico e social em que as 

atividades linguísticas ocorrem. Para os autores, as ações linguísticas que ocorrem 

por meio de construções sociais conduzem à conscientização, e, por conseguinte, à 

aprendizagem e ao desenvolvimento comunicativo. Eles acreditam que é por meio 

dos textos que o ensino de língua materna deve ser pautado e por isso sugerem o 

trabalho por meio da experimentação dos diferentes gêneros textuais orais e escritos 

pelos alunos. 

 A própria noção de gênero textual como ferramenta, defendida pela escola de 

Genebra, aponta para uma questão didática. Para Bronckart (1999), o gênero como 

ferramenta atua no processo de aprendizagem é e encarado como um verdadeiro 

instrumento para o desenvolvimento das habilidades linguísticas. Segundo 

Schneuwly e Dolz (2004), o gênero pode ser considerado um megainstrumento que 

fornece suporte para atividades nas situações de comunicação, tornando-se uma 

referência para os aprendizes. 

O gênero textual enquanto ferramenta, do qual falam os autores do ISD, pode 

ser comparado a uma ferramenta que auxilia as pessoas na realização de uma dada 

ação, como por exemplo, uma chave de fendas. Pois, assim como uma chave de 
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fendas serve para apertar ou afrouxar um parafuso, a produção de um resumo 

também objetivará a realização de uma determinada ação. Além disso, ao usarmos 

a chave de fendas estamos contribuindo para uma transformação no mundo; mutatis 

mutandis podemos dizer do gênero. O ensino dos gêneros textuais, portanto, 

objetiva instrumentar os alunos com as ferramentas necessárias para agirem e 

interagirem no meio social. Seria essa a contribuição do ensino de língua materna 

para a construção do cidadão atuante.  

A consolidação da didatização dos gêneros textuais pode se dar por meio de 

sequências didáticas que são “um conjunto de atividades escolares organizadas, de 

maneira sistemática, em torno de um gênero textual” (DOLZ; NOVERRAZ; 

SCHNEUWLY; 2004, p. 97). São as sequências didáticas as responsáveis pelo 

desenvolvimento de três grandes fatores: as práticas de linguagem (materializadas 

em gêneros textuais) que são objeto de ensino-aprendizagem; as capacidades de 

linguagem dos alunos; e as estratégias de ensino desenvolvidas pela sequência 

didática (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004).  

A construção de uma sequência didática requer a escolha de qual(ais) 

gênero(s) será(ao) objeto(s) de ensino, com objetivos claros com relação a essa 

escolha. Após isso, ainda é necessária uma pesquisa para exemplificação do gênero 

em diferentes fontes, para, a partir daí, fazer a análise do seu contexto de produção, 

organização textual e aspectos linguisticodiscursivos. 

Para o ISD, o trabalho com gêneros textuais fomenta um envolvimento 

concreto dos alunos em situações reais de uso da língua, de forma que eles 

escolhem os meios adequados para atingir as finalidades que desejam alcançar. 

Dessa forma, a escola é tida como o lugar ideal para o desenvolvimento das 

competências comunicativas dos alunos, já que as situações desencadeadas nela 

constituem ocasiões de produção e recepção de textos.  

Assim é que a produção e a leitura dos variados gêneros na escola 

contribuem para o efetivo pensar e repensar das atividades desenvolvidas no meio 

social do qual estamos inseridos, proporcionando aos alunos a ampliação da sua 

competência comunicativa. O ensino de língua voltado ao trabalho com gêneros 

textuais possibilita aos alunos novos conhecimentos linguísticos, uma vez que eles 

estariam experimentando e refletindo acerca de gêneros que circulam no meio 

social. 
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Além disso, o trabalho escolar com gêneros textuais se torna relevante pelo 

seu caráter social, histórico e cultural. Nesse sentido, a escola tem a oportunidade 

de proporcionar aos alunos uma vivência em que são evidenciadas práticas 

comunicativas de outras esferas sociais. Por meio dessa aproximação, torna-se 

possível um trabalho com a linguagem a partir do seu uso. Vale ressaltar que para 

se ter competência para utilizar a língua em práticas sociais faz-se necessário falar 

de gêneros, uma vez que a prática social de uso da língua pressupõe o uso dos 

gêneros textuais.  

Mas a introdução do estudo dos gêneros textuais no ensino de língua requer 

o entendimento, por parte dos docentes, do embasamento teórico necessário à 

construção do fenômeno complexo da aprendizagem de um gênero. Para tanto, 

cabe às políticas educacionais, não somente estabelecer as orientações para o 

ensino de língua, mas também implementar medidas permanentes para atualização 

dos docentes.  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS        

 

 

Nesse capítulo, detalhamos os procedimentos de investigação acerca do 

objeto de estudo dessa pesquisa, o LDLP. Primeiramente, retomamos os objetivos 

que pretendíamos alcançar.  Depois, descrevemos a amostra utilizada. E, por fim, 

apresentamos as etapas da investigação, conforme as perguntas que pretendíamos 

responder. 

 

 

3. 1. OBJETIVOS 

 

 

Com relação aos gêneros textuais no LDLP, o objetivo central que norteia 

esta investigação é o seguinte: averiguar se o LDLP dos ciclos finais (6º ao 9º ano) 

do ensino fundamental proporciona ao aluno a compreensão e a produção dos 

diferentes gêneros textuais, observando o contexto de uso social.  

Este objetivo se relaciona a outros mais específicos, que procuramos 

pesquisar: 

a) Verificar quais são os gêneros textuais explorados no LDLP. 

b) Investigar como ocorre a articulação gêneros textuais e domínios 

discursivos no LDLP. 

c) Averiguar quais as capacidades de linguagem desenvolvidas pelos 

gêneros apresentados pelo LDLP. 

d) Analisar como as atividades do LDLP abordam os gêneros textuais.  

 

 

3. 2. DADOS DE ANÁLISE 

 

 

O corpus da pesquisa foi composto pela coletânea Português: Linguagens, de 

Cereja e Magalhães (2010), uma coleção de LDLP dos anos finais do Ensino 

Fundamental (4 volumes - 6º, 7º, 8º e 9º anos). Cada volume da coleção foi 

codificado da seguinte forma: 6º ano (LDLP – 1) 7º ano (LDLP – 2) 8º ano (LDLP – 
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3) e 9º ano (LDLP – 4).  

A seleção da coleção ocorreu mediante os seguintes critérios: a) a coleção 

analisada deveria fazer parte do acervo de coleções de LDLP aprovadas pelo PNLD, 

por compreendermos que tais coleções passaram pelo crivo de profissionais da área 

de linguagem; b) deveria explicitar na sua resenha, contida no Guia de Livros 

Didáticos de Língua Portuguesa (2007), ênfase no trabalho com gêneros textuais 

como objeto de exploração;  e c) ser bem avaliada em todos os outros eixos de 

ensino de língua ao longo do seu processo de didatização. A escolha dessa coleção 

ocorreu, também, por acreditarmos que, na etapa final do Ensino Fundamental, os 

alunos mais escolarizados que aqueles dos anos iniciais teriam, relativamente, mais 

experiências com práticas de leitura e escrita. Além disso, levamos em conta o fato 

de que para avaliação dos LDLP desses ciclos, o PNLD preconiza que o material 

apresente diversidade de gêneros e tipos textuais, distribuídos em atividades de 

leitura, escrita e oralidade.  

 De acordo com Guia de Livros Didáticos de Língua Portuguesa (2007, p.146), 

o foco da coleção Português: Linguagens “são os gêneros, abordados em seus 

aspectos temáticos, estruturais, funcionais, discursivos e linguísticos”. Em muitas 

das recomendações da coleção, contidas no Guia, percebemos uma ênfase no 

trabalho voltado aos gêneros e às esferas da atividade humana: “A coletânea 

representa a diversidade de gêneros presente em nossa sociedade, contemplando 

esferas de circulação variadas” (2007, p.146). Portanto, a coleção Português, 

Linguagens, além de articular o ensino de língua materna com atividades associadas 

ao trabalho com gêneros textuais, consta no rol de coleções disponibilizadas aos 

professores da rede pública de ensino no ano de 2010 para adoção, ou seja, vigente 

no momento desta pesquisa. 

           Cada um dos quatro volumes da coleção Português: Linguagens é composto 

por quatro unidades e cada unidade por quatro capítulos, o último deles, intitulado 

de Intervalo, retoma e aprofunda sob diferentes enfoques, os temas tratados nos 

primeiros capítulos. Cada capítulo das unidades está organizado em cinco seções, 

denominadas: Estudo do texto; Produção de texto; Para escrever com 

adequação/coerência/coesão/expressividade; A língua em foco e De olho na escrita. 

As seções que compõem os capítulos não têm ordem fixa. As diferentes seções 

atendem a propósitos variados.  
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 A seção Estudo do texto volta-se para a compreensão, interpretação e 

discussão do texto e para a análise de sua linguagem. A seção Produção de texto 

trabalha o gênero a ser produzido por escrito ou oralmente. Em Para escrever com 

expressividade, os alunos analisam recursos de linguagem do gênero em estudo. A 

seção Para escrever com adequação propõe regras da variedade padrão e a seção 

Para escrever com coerência e coesão focaliza aspectos textuais do gênero a ser 

produzido. A língua em foco expõe conteúdos gramaticais. Por fim, na seção De 

olho na escrita, são expostos problemas notacionais da língua como, por exemplo, 

os de acentuação e ortografia.   

           Os compêndios analisados foram aqueles voltados diretamente ao professor. 

Em cada volume, além de constarem respostas e comentários sobre as atividades, 

nas últimas páginas, existe uma parte destinada ao esclarecimento e orientação dos 

professores, denominada de Manual do Professor (MP). Nesse manual que 

acompanha cada um dos quatro volumes da coleção, encontra-se uma série de 

explicações acerca da construção da coleção e orientações no sentido de nortear o 

trabalho docente. 

 Em relação aos desdobramentos da metodologia, cabe-nos, enquadrá-la 

enquanto pesquisa documental de abordagem qualiquantitativa. Segundo Godoy 

(1995), a pesquisa documental consiste no exame de materiais que ainda não 

receberam um tratamento analítico ou que podem ser reexaminados, visando a uma 

nova interpretação, além de proporcionar que o investigador dirija a pesquisa com 

criatividade. As abordagens qualitativas e quantitativas não se excluem nem se 

opõem, elas mesclam os procedimentos e contribuem para a melhor compreensão 

dos fenômenos. 

Em todas as fases desta pesquisa, utilizamos a denominação gêneros 

textuais para denotar todos os textos que circulam no meio social, sem distinção dos 

textos das modalidades oral e escrita. Ressaltamos, portanto, que os gêneros 

detectados são a base de todas as atividades propostas pelo LDLP. Dessa forma, 

todos os resultados mostrados nas diferentes etapas desta pesquisa englobam 

conjuntamente o trabalho que visa à produção e leitura textual, tanto no trato da 

modalidade oral, quanto escrita da língua.   

Objetivando à obtenção dos resultados da pesquisa, optamos por dividir a 

análise em quatro diferentes etapas, as quais estão descritas a seguir.  
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3. 3. ETAPAS DA ANÁLISE 

 

 

 A descrição dos procedimentos de cada etapa é direcionada pelas quatro 

perguntas, por meio das quais objetivamos encontrar subsídios para explicar nosso 

objeto de estudo. 

 

 

Quais são os gêneros presentes na coleção de LDLP?  

  

 

Nesse primeiro levantamento, realizamos um inventário da diversidade dos 

gêneros textuais que estavam presentes na coleção de LDLP. Além desse dado, 

verificamos também a recorrência de cada um dos gêneros identificados na coleção. 

Foi nesta etapa que construímos um quadro geral de todos os gêneros que são 

objeto de exploração em atividades de leitura, escrita e oralidade e ainda 

contabilizamos quantas vezes cada diferente gênero textual se apresentou. 

Construímos um histórico geral de todos os gêneros encontrados, distribuindo-os ao 

longo dos ciclos e verificando quais eram mais presentes e relevantes em cada 

volume. Assim, pudemos observar quais gêneros eram mais e menos frequentes em 

cada uma das etapas do ensino.  

Tendo em vista as proposições da nossa pesquisa e a gama de gêneros 

textuais presentes na coleção de LDLP, optamos por analisar apenas os gêneros 

que estão contidos nas unidades de cada LDLP e que explicitamente são objetos de 

exploração em atividades escritas, orais e de leitura. Assim, cabe-nos esclarecer 

que aqueles gêneros que aparecem de forma isolada no LDLP, sem que haja 

qualquer proposição de atividades sobre eles, não foram objeto de análise.  

Gêneros textuais que apareceram no LDLP incompletos, recortados ou em 

trechos, também não foram analisados, tendo em vista a impossibilidade de 

definição. Neste aspecto, deparamo-nos com muitos casos, como, por exemplo, os 

fragmentos de romances, que não foram contabilizados, pois não tínhamos como 

enquadrá-los como um determinado gênero.  

Acerca da nomeação dos gêneros, optamos por considerar aquelas 

apontadas pelo próprio LDLP, assim, apenas em alguns poucos casos, foi 
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necessário recorrermos à identificação dos gêneros com base em suas 

características. Grande parte dos gêneros apontados nessa etapa da pesquisa foi 

nomeada conforme a descrição utilizada pela coleção.        

O último capítulo de cada unidade chama-se ‘Intervalo’. Nele, são retomados 

e aprofundados os temas tratados nos capítulos anteriores. Por essas 

características e por questões de delimitação, optamos por não tomá-lo como objeto 

de análise nesta pesquisa.  

É importante frisar que, ao realizarmos essa análise, não buscamos 

categorizar severamente os gêneros, pois entendemos que eles não podem ser 

rotulados dentro de uma configuração rígida, como entidades fixas, estáticas. 

Sabemos, portanto, que os gêneros textuais nascem e desaparecem e que os 

indivíduos podem criá-los, assim como modificar aqueles já existentes. Como já 

mencionado anteriormente, optamos por considerar a identificação do próprio LDLP. 

Os resultados obtidos nessa primeira etapa, além de nos proporcionar a 

visualização da organização dos gêneros textuais abordados pela coleção, foram 

ainda determinantes, pois foram esses dados que subsidiaram as análises das 

etapas subsequentes.  

 

 

Quais os domínios discursivos dos gêneros?  

 

 

 Nesta etapa da pesquisa, realizamos um agrupamento de todos os gêneros 

que foram identificados na coleção dentro de seus respectivos domínios discursivos. 

O enquadre dos gêneros identificados na coleção nos seus domínios discursivos nos 

proporcionou identificar quais são os domínios discursivos mais e menos enfatizados 

em cada um dos volumes e na coleção como um todo. A nossa reflexão, nesta 

etapa, possibilitou entendermos como a diversidade de gêneros constatada, está 

distribuída ao longo dos diferentes domínios discursivos.  

Foi nesta etapa, portanto, que testamos a qualidade da diversidade textual 

constatada na etapa anterior. Para isso, verificamos como a coleção explora a 

diversidade de domínios discursivos proposta por Marcuschi (2008).  Nosso intuito 

partiu do pressuposto de que uma distribuição que enfatiza a variedade de gêneros 
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textuais existente deve contemplar categorias advindas dos diferentes domínios 

discursivos.  

Para realizar a distribuição da variedade de gêneros identificada nos seus 

respectivos domínios discursivos, utilizamo-nos da proposta por Marcuschi (2008), 

resultando no enquadramento dos gêneros em um ou outro domínio, dispostos no 

Quadro 2:  

 

Quadro 2: Domínios discursivos 

Domínios discursivos 

Comercial 

Ficcional 

Industrial  

Instrucional (científico, acadêmico 

e educacional) 

Jornalístico 

Interpessoal 

Jurídico 

Lazer 

Militar 

Publicitário 

Religioso 

Saúde 

                       Adaptado: Marcuschi (2008, p. 194-6) 

 

Por questões de ordem metodológicas não propusemos outras categorias de 

domínios, optamos por enquadrar os diferentes gêneros no conjunto de domínios 

definidos pelo autor, mesmo sabendo que a ‘classificação’ proposta por Marcuschi, 

assim como qualquer outra, não pode esgotar por completo as possibilidades de 

distribuição dos gêneros em outros domínios, em virtude de sua capacidade de 

mutação. 

Vale ressaltar que mesmo nos utilizando do princípio de classificação de 

Marcuschi (2008), entendemos que a noção de domínios discursivos é 

extremamente ampla. Eles constituem, na verdade, práticas discursivas que 

englobam conjuntos de gêneros textuais. O próprio Marcuschi (2008) assinala que 

sua classificação não é definitiva, trata-se apenas de uma tentativa de distribuição 

dos gêneros no enquadre dos respectivos domínios discursivos, pois um mesmo 

gênero pode estar presente em mais de um domínio discursivo, muitos gêneros são 

comuns a vários domínios.  

Como alguns gêneros circulam em mais de um domínio, buscamos enquadrá-

los dentro dos seus respectivos domínios discursivos. O enquadramento, nestes 
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moldes, exigiu também que verificássemos informações referentes aos suportes 

textuais. Com base nas informações referentes ao suporte textual de onde o gênero 

foi retirado – constantes em legendas contidas logo abaixo dos textos no LDLP – 

pudemos enquadrar os gêneros textuais nos seus domínios discursivos, tornando, 

dessa forma, os resultados mais fiéis.  

Cabe ressaltarmos, no entanto, que o enquadramento dos gêneros dentro dos 

seus respectivos domínios discursivos não foi realizado apenas com base na 

identificação dos suportes textuais.  Os suportes textuais, na verdade, nos revelaram 

pistas dos domínios discursivos de onde os textos circulam, pois a relação entre 

domínio discursivo e suporte textual é de extrema afinidade, cada domínio discursivo 

privilegia determinados suportes textuais. As tiras detectadas no LDLP, por exemplo, 

têm como suportes textuais, ora jornais impressos, ora livros e revistas, o que nos 

levou a inferir que esse gênero circula entre os domínios jornalístico e ficcional. 

No enquadramento dos diferentes gêneros, também fizemos associações que 

estivessem de acordo com as respectivas noções teóricas de Marcuschi (2008). 

Além disso, baseamo-nos em informações de características dos gêneros para 

procedermos com a distribuição dos gêneros textuais detectados.   

Partindo do pressuposto de que a aprendizagem dos gêneros que circulam 

fora da escola é significativa e contribui para um domínio efetivo da língua pelo 

aluno, cabe-nos salientar, ainda, que esta etapa, assim como a primeira, foi 

fundamental para constatarmos como se dá a qualidade da diversidade dos textos 

explorados pela coleção pesquisada. Aqui, verificamos como se deu o 

(des)equilíbrio na distribuição dos gêneros dentro da variedade de domínios 

discursivos. 

 

 

Quais as capacidades de linguagem desenvolvidas pelos gêneros?  

 

 

Nesta etapa da pesquisa, verificamos os variados gêneros encontrados na 

coleção de LDLP e o seu enquadramento na noção de capacidades de linguagem 

(CL) (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004). Para realizarmos esse enquadramento, fizemos 

uso da variedade de gêneros textuais constatada na primeira etapa de análise da 

pesquisa e nos casos omissos, buscamos enquadrar os gêneros com base no 
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agrupamento de gêneros proposto por Dolz e Schneuwly (2004) e em associações 

baseadas nos gêneros textuais já agrupados pelos autores genebrinos. Na 

distribuição não foram levadas em conta as ocorrências do gênero poema, em 

virtude da afirmação de Dolz e Schneuwly (2004) de que esses textos não podem 

ser tratados para fins de agrupamentos de gêneros. 

Segundo Dolz e Schneuwly (2004), cada gênero textual possui características 

peculiares e apresenta semelhanças nas situações de produção, que são 

caracterizadas pelas regularidades linguísticas e cada um dos cinco agrupamentos 

de CL reúne gêneros com semelhanças nesse aspecto. Apesar de serem 

disponibilizadas diversas categorias de gêneros textuais no agrupamento, cada 

subgrupo tem em comum o aspecto tipológico predominante. Por isso, cada 

agrupamento proporciona predominantemente o exercício de determinado segmento 

tipológico.  

Na construção da proposta curricular de agrupamento dos gêneros, Dolz e 

Schneuwly (2004) levaram em conta três diferentes fatores: as CL dominantes, o 

domínio social da comunicação e os aspectos tipológicos característicos de cada 

gênero. Dessa forma, cabe salientar, que essa etapa da pesquisa, mesmo 

denominada como CL, operou uma distribuição baseada apenas no aspecto 

tipológico. 

Com base na divisão proposta por Dolz e Schneuwly (2004), realizamos um 

enquadramento dos gêneros textuais apresentados pela coleção de acordo com a 

classificação das CL constantes do Quadro 3:  

 

Quadro 3: Distribuição das CL 

Codificação Descrição 

CL1 Textos da ordem do narrar 

CL2 Textos da ordem do relatar 

CL3 Textos da ordem do argumentar 

CL4 Textos da ordem do expor 

CL5 Textos da ordem do descrever ações 

                                Adaptado: Dolz e Schneuwly (2004, p.60-1) 
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Esta fase da pesquisa nos proporcionou observar quais são as CL mais 

evidenciadas pelo LDLP através dos diferentes gêneros e entender, ainda, quais as 

CL mais enfatizadas em cada um dos ciclos dos anos finais do Ensino Fundamental.  

O principal argumento que nos levou a inserir esta fase da pesquisa foi a 

leitura que realizamos do MP da coleção Português: Linguagens. Nele, os autores 

afirmam que os gêneros só podem ser disponibilizados aos alunos depois de 

transformados em objetos de estudo. Cereja e Magalhães (2010) tomam, então, o 

agrupamento de CL de Dolz e Schneuwly (2004) como exemplo de distribuição de 

gêneros. Os autores da coleção, no MP, defendem que o agrupamento pode ser 

discutido e aprimorado, porém, “constitui um ponto de partida para que os 

professores pensem numa progressão curricular ao longo dos nove anos” (CEREJA; 

MAGALHÃES, 2010, p. 12). 

Essa etapa da pesquisa nasceu, portanto, da necessidade de conferirmos a 

organização dos gêneros apresentada pela coleção, comparando-a as ideias dos 

autores genebrinos, que foram pensadas para fins didáticos, sem menção, no 

entanto, ao LDLP. Outro fator que nos motivou a inserir essa etapa na pesquisa foi a 

relevância e a “avaliação” da temática das CL para o ensino, conforme defende 

Cristóvão (2002), quando afirma que a proposta de ensino com base nas 

capacidades de linguagens dos alunos realiza-se por meio de uma seleção de 

gêneros textuais como meios de articulação entre práticas sociais e os objetos 

escolares.  

Foi possível entender também como a coleção sistematizou uma divisão das 

CL ao longo dos quatro ciclos. Dolz e Schneuwly (2004, p. 62) afirmam “que cada 

agrupamento seja trabalhado em todos os níveis de escolaridade, por meio de um 

ou outro dos gêneros que o constituem”. Cereja e Magalhães (2010), por sua vez 

também não pormenorizam, no MP, o processo de distribuição dos gêneros entre os 

ciclos, por isso, nesta etapa, foi possível entender como os autores do LDLP 

interpretaram e implementaram as ideias dos autores genebrinos.       
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Como são as atividades que abordam os gêneros?  

 

 

A proposta para esta última etapa de análise da pesquisa foi a de verificar 

como se dá o tratamento didático dos gêneros textuais da coleção. Assim, fizemos 

um levantamento dos enunciados e propostas que visavam à exploração desses 

gêneros, porém somente aqueles que explicitassem a exploração do gênero 

enquanto gênero. Importou apenas as propostas de produção – escrita, leitura e 

oralidade - que compreendiam, diretamente, aspectos e características referentes ao 

próprio gênero: suportes textuais, interlocutores, funcionalidades, recursos 

linguísticas e multimodais, etc., ou seja, investigamos o ensino que enfatiza o gênero 

e suas peculiaridades. Sobre essas propostas decidimos nomeá-las de propostas de 

atividades (PA). 

É importante ressaltar que todas as questões que envolvem o texto, como as 

de interpretação textual, de vocabulário, ortográficas, gramaticais, entre outras, 

mantém relação com os gêneros, porém, nesta etapa, ativemo-nos apenas às PA 

que abordam, diretamente, fatores que mais se afinam com a temática dos gêneros 

textuais.  

Por questões de organização e com o intuito de tornar esta etapa da análise 

mais inteligível, dividimos as PA em dois grupos: PAI – para as propostas de 

atividades de caráter interno do gênero e PAE - para as propostas de atividades de 

caráter externo do gênero. O princípio definidor para efetuarmos a divisão foi o fator 

linguístico dos gêneros textuais. Colocamos de um lado, as PAI, mais ligadas às 

questões textuais dos gêneros e de outro, as PAE, menos atreladas às questões 

linguísticas. Essa classificação, no entanto, não constitui uma defesa à 

desvinculação das questões linguísticas daquelas de outra natureza. Entendemos 

que os gêneros textuais são compostos por uma gama de fatores que estão 

interligados.       

A distribuição de todas as PA contidas na coleção Português: Linguagens, 

que abordavam os gêneros textuais em suas especificidades, foi realizado com base 

no Quadro 4 e no Quadro 5. O enquadramento das PA foi dividido em dois grandes 

grupos, PAI e PAE. Cada grupo engloba seis diferentes tipos de PA, de acordo com 

a natureza e foco de cada uma:  
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Quadro 4: PAI – Propostas de atividades de caráter interno do gênero 

Categoria de PAI 
 

Natureza das propostas 
 

Composição Solicitam ao aluno que caracterizem um dado gênero e/ou identifiquem 
elemento(s) característico(s) desse gênero. 

Conteúdo Levam o aluno a perceber e/ou reconhecer o tema e/ou o conteúdo 
característico de determinado gênero textual. 

Recursos linguísticos 
Aqui o aluno tem de identificar, reconhecer e/ou (re)produzir um estilo 
e/ou recursos linguísticos típicos de um autor, de um domínio discursivo, 
de um gênero, etc. 

Características do 
gênero 

Buscam levar o aluno a reconhecer um gênero com base nas suas 
características. 

Produção textual Solicitam ao aluno que produzam um dado gênero. 

Tipo textual Solicitam a construção e/ou a identificação de determinada sequência 
tipológica. 

 

Quadro 5: PAE – Propostas de atividades de caráter externo do gênero 

Categoria de PAE 
 

Natureza das propostas 
 

Aspectos multimodais Chamam atenção para os efeitos de sentido provocados por traços não 
verbais inseridos nos gêneros: imagens, legendas, títulos, tamanho e cor 
das letras, etc.     

Contexto comunicativo São PA que enfatizam o espaço e o tempo de um determinado gênero.       

Domínio discursivo Solicitam ao aluno o reconhecimento do domínio discursivo de um 
gênero e/ou a produção de gêneros típicos de um dado domínio 
discursivo. 

Função do gênero Aqui o aluno é levado a identificar a finalidade de um gênero, como 
também a produzir textos com vistas a atingir determinado objetivo. 

Interlocutores  Pretendem levar o aluno a produzir gêneros para um dado público, assim 
como reconhecer interlocutores específicos de um determinado gênero 
textual. 

Suporte textual Solicitam ao aluno o reconhecimento de suportes textuais e/ou a 
produção de gêneros de determinado suporte.  

 

Essas foram, portanto, as categorias investigadas. Esta fase da pesquisa, 

além de revelar como esses dois grupos se apresentam, também nos possibilitou 

refletir sobre as categorias mais abordadas, assim como mostrar exemplos das 

diferentes categorias de ambos os grupos.   
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4. OS GÊNEROS TEXTUAIS NO LDLP 

 

 

Nesse capítulo, dedicado à análise dos dados, nossa meta foi a de buscar 

entender se o trabalho com o gênero textual no LDLP é passível de proporcionar ao 

aluno uma aproximação com a diversidade textual que circula no meio social. Ele foi 

dividido em quatro diferentes etapas: os gêneros textuais, os domínios discursivos 

dos gêneros textuais, as capacidades de linguagem e os gêneros textuais, e as 

atividades do LDLP sobre os gêneros textuais.  

Na primeira seção, apresentamos o inventário da diversidade dos gêneros 

textuais que estavam presentes na coleção de LDLP. Nesta etapa, construímos um 

quadro geral de todos os gêneros que são objeto de exploração em atividades de 

leitura, escrita e oralidade e ainda contabilizamos as várias recorrências de cada um 

desses gêneros.  

Na segunda seção, realizamos a distribuição de todos os gêneros que foram 

identificados na primeira etapa dentro de seus respectivos domínios discursivos. Foi 

possível identificar quais são os domínios discursivos mais e menos enfatizados em 

cada um dos volumes e na coleção como um todo, e entender como os autores da 

coleção distribuem os gêneros textuais nessa perspectiva. 

A seguir, com o intuito de entendermos quais são os aspectos tipológicos 

enfatizados pelos gêneros textuais da coleção, apresentamos os resultados da 

terceira etapa da análise dos dados. Distribuímos os textos detectados nos cinco 

agrupamentos dispostos por Dolz e Schneuwly (2004): narrar, relatar, argumentar, 

expor e descrever ações. Esta fase da pesquisa nos proporcionou observar quais 

são as capacidades de linguagem mais e menos evidenciadas pelo LDLP.  

Por último, na quarta seção, analisamos como se dava o tratamento didático 

dos gêneros textuais da coleção. Nesta etapa, verificamos os enunciados e 

propostas que visavam à exploração dos gêneros com o objetivo de entendermos 

como o LDLP enfatiza o gênero textual e explora suas peculiaridades. 
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4. 1. OS GÊNEROS TEXTUAIS  

 

 

Iniciamos nossos comentários acerca dos resultados obtidos, a partir da 

apresentação da Tabela 1, com a tabulação da diversidade de gêneros encontrada 

no LDLP1 e a recorrência de cada um desses gêneros: 

 

Tabela 1 – Gêneros textuais e suas recorrências no LDLP1 

Gênero textual Nº de recorrências do gênero 

Tira 45 
Boxe explicativo 16 
Poema 13 
Anúncio publicitário 12 
Cartum 05 
Fábula 04 
História em quadrinhos 04 
Piada 04 
Anedota 03 
Cartaz 03 
Conto 03 
Diário pessoal 03 
Relato 03 
Crônica 02 
E-mail 02 
Letra de música 02 
Receita culinária 02 
Artigo de opinião 01 
Carta pessoal 01 
Conto popular 01 
Manchete de jornal 01 
Panfleto 01 
Reportagem 01 
Verbete de dicionário 01 

Total 24 133 

 
 Analisando os resultados de maneira global, percebemos que o LDLP1 

apresenta, para fins de exploração em atividades de leitura, escrita e oralidade, um 

total de 24 gêneros diferentes. Esse quantitativo pode até não parecer pequeno, se 

levarmos em consideração o histórico do ensino de língua e o seu culto aos textos 

consagrados da literatura (fragmentos de romances, contos, poemas, etc.). A 

afirmação de Geraldi (1993), de que a escola há muito vem propondo ao aluno um 

trabalho textual predominantemente com base em arquétipos de textos de grandes 

escritores literários, confirma nossa argumentação. No entanto, se pensarmos que 
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os gêneros que circulam no meio social são incontáveis, damo-nos conta de que, em 

um ano de ensino, a diversidade de gêneros apresentada pelo LDLP1 ainda é 

pequena.   

A exploração da diversidade textual é de extrema importância e pode 

proporcionar ao aluno a vivência de situações originais de produção dos textos, 

fazendo que ele compreenda o funcionamento dos gêneros textuais em diferentes 

situações comunicativas. Sobre essa questão, Santos, Mendonça e Cavalcante 

(2006) esclarecem que, para que o letramento se dê, é necessário trabalhar, de fato, 

com a diversidade de gêneros. Dolz e Schneuwly (2004), por sua vez, elaboraram 

uma proposta para o ensino dos diferentes gêneros ao longo dos ciclos. Eles não 

falam em quantidades, mas deixam claro que, no decorrer da escolaridade do aluno, 

os diferentes gêneros devem ser trabalhados e retomados com objetivos mais 

complexos. Já Marcuschi (2002) observa que o trabalho com uma maior diversidade 

de gêneros é uma maneira de a escola abordar as propostas dos PCN. 

 A Tabela 1 mostra dois dados quantitativos que são bastante reveladores: de 

um lado, 24 gêneros textuais diferentes, do outro, 133 recorrências desses gêneros. 

Esses resultados nos possibilitaram inferir que o problema da pouca diversidade de 

gêneros, do qual comentamos, pode ser, na verdade, uma questão de repetição. 

Para melhor explicarmos esse ponto, construímos o Gráfico 1,  com o intuito de 

visualizarmos, com maior clareza, a distribuição dos gêneros no LDLP1.     

 

 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1 – Distribuição dos gêneros textuais e suas recorrências no LDLP1 (%) 
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 Os dados, sob essa apresentação, revelam-nos que 59% de todos os textos 

que são explorados em atividades de leitura, escrita e oralidade giram em torno de 

apenas quatro gêneros textuais: tira, boxe explicativo, poema e anúncio publicitário. 

Não é intuito nosso mostrar que uma distribuição nestes enquadres não seja eficaz, 

até porque não poderíamos provar esse tipo de afirmação. O que queremos 

enfatizar é que os autores se utilizam de muitas repetições de um mesmo gênero na 

composição do LDLP1. Mais da metade de todas as atividades do LDLP1 estão 

ancoradas em poucos exemplares de gêneros.  

Sobre essa questão, acrescentamos ainda que os gêneros - tira, boxe 

explicativo, poema e anúncio publicitário – estão uniformemente distribuídos entre as 

unidades do LDLP1, o que descarta, por exemplo, a hipótese de uma mesma 

unidade ou capítulo ter sido toda dedicada a um dado gênero. No MP não 

encontramos, em nenhuma passagem textual, referência explícita ao trabalho 

predominante de um gênero. Os autores apenas enfatizam e recomendam o 

trabalho com textos advindos do jornal, porém advertem que o jornal é um suporte e 

não um gênero. Cereja e Magalhães (2010) mencionam que o jornal é um veículo 

dinâmico que apresenta textos que podem ser abordados em todas os ciclos, mas 

não pormenorizam a formatação do LDLP com relação à distribuição dos gêneros na 

coleção.    

Se na análise dos dados do LDLP1 enfatizamos o baixo número na 

diversidade de gêneros textuais, os dados do LDLP2, constantes da Tabela 2, a 

seguir, também não são muito diferentes. 
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Tabela 2 – Gêneros textuais e suas recorrências no LDLP2 

Gênero textual Nº de recorrências do gênero 

Tira 44 
Poema 35 
Anúncio publicitário 15 
Boxe explicativo 12 
Conto 03 
Depoimento escrito 03 
Diário pessoal 03 
Fábula 03 
Cartum 02 
Entrevista 02 
Notícia  02 
Anedota 01 
Cartaz 01 
Crônica 01 
História em quadrinhos 01 
Sinopse de filme 01 

Total 16 129 

 
 

No LDLP2, o grau de diversidade dos gêneros detectado foi ainda menor que 

no LDLP1. Apenas 16 categorias de gêneros compõem o rol de textos a serem 

explorados. Se levarmos em consideração o fato de que, acessando a internet, um 

indivíduo terá contato com uma quantidade inumerável de diferentes gêneros, só 

podemos chegar à conclusão de que o LDLP2 proporciona ao aluno, no período de 

um ano letivo, o contato com um baixo número de gêneros textuais.  

Nossos comentários se ancoram na máxima de que o LD, principalmente na 

área de língua portuguesa, tem presença marcante no ensino e os textos, aos quais 

os alunos têm acesso, advêm principalmente desse instrumento pedagógico. 

Ressaltamos, porém, que isso não caracteriza uma regra, pois sabemos que existem 

muitos docentes que se utilizam de outros recursos para trabalhar nas aulas de 

língua materna e não somente o LD.      

 Mais uma vez chamamos atenção para o fato de que as atividades do LD se 

concentraram nos textos de alguns poucos gêneros, com destaque especial para a 

tira, o poema e os anúncios publicitários que juntos perfazem quase dois terços do 

total de gêneros que aparecem no LDLP2. Esses três gêneros que foram os mais 

recorrentes no LDLP2 também aparecem na lista dos mais trabalhados no LDLP1. 

Essa constatação, aliada a ausência de explicações no MP sobre essa ênfase dada 

a determinados gêneros, pode ser um indício de que o destaque no trato de alguns 

gêneros talvez decorra da aleatoriedade.     
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Numa comparação dos dados da Tabela 2 com os da Tabela 1, averiguamos, 

ainda, que as mudanças, em torno das categorias de gêneros, foram bastante sutis. 

Os gêneros abordados pelo LDLP2 são praticamente os mesmos gêneros 

praticados no volume anterior.   

Os dados referentes ao LDLP3 estão dispostos na Tabela 3, que segue:  

 

Tabela 3 – Gêneros textuais e suas recorrências no LDLP3 

Gênero textual Nº de recorrências do gênero 

Anúncio publicitário 26 

Tira 25 

Crônica 16 

Poema 16 

Cartum 06 

Notícia 05 

Carta ao leitor 04 

Boxe explicativo 03 

Carta de reclamação 03 

Piada 03 

Reportagem 03 

Anedota 02 

Artigo científico 01 

Artigo de opinião 01 

Charada 01 

Conto  01 

Entrevista 01 

História em quadrinhos 01 

Letra de música 01 

Manchete de jornal 01 

Resenha crítica 01 

Rótulo 01 

Texto teatral 01 

Verbete de dicionário 01 

Total 24 124 

 
 Nos resultados da Tabela 3, assim como nos das tabelas anteriores, 

verificamos que a distribuição dos gêneros textuais ocorreu de maneira 

extremamente concentrada. A falta de equilíbrio na distribuição dos gêneros no 

LDLP3 foi ainda mais marcante que o verificado nos demais volumes, conforme 

podemos observar no Gráfico 2: 
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         Gráfico 2 – Distribuição dos gêneros textuais e suas recorrências no LDLP3 (%) 

 

Quase 70% de todos os gêneros abordados pelo LDLP3 pertencem a apenas 

quatro categorias de gêneros, assim, mais uma vez, percebemos que os autores 

destacam, como nos ciclos anteriores, os gêneros tira, anúncio publicitário e poema.  

 Averiguamos ainda que no LDLP3 a crônica foi um dos gêneros que 

receberam destaque, diferentemente dos ciclos anteriores em que os gêneros mais 

enfatizados foram aqueles menores em extensão. A crônica também não é um 

gênero de grande extensão de tamanho, porém, neste aspecto, ela se diferencia dos 

outros gêneros que mereceram destaque nos volumes anteriores – tira, anúncio 

publicitário e poema.  A utilização do gênero crônica talvez decorra de uma possível 

tentativa de os autores tornarem mais complexo o trabalho com os gêneros ou 

mesmo de trabalharem os tradicionais gêneros literários. 

Em contraste com os dados da tabela anterior, observamos que ocorreu uma 

significativa mudança nas categorias de gêneros abordados. Mais da metade dos 

gêneros apresentados no LDLP3 são diferentes daqueles do volume anterior, a 

saber: artigo científico, artigo de opinião, carta ao leitor, carta de reclamação, 

charada, letra de música, manchete de jornal, piada, resenha crítica, rótulo, texto 

teatral e verbete de dicionário. 

Já na Tabela 4, que segue, referente aos dados do LD do 9º ano do ensino 

Fundamental, percebemos que a tendência dos autores em priorizar o trabalho 

textual com base em uns poucos gêneros textuais se consolida. 
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Tabela 4 – Gêneros textuais e suas recorrências no LDLP4 

Gênero textual Nº de recorrências do gênero 

Tira 31 

Anúncio publicitário 25 

Poema 24 

Crônica 10 

Boxe explicativo 09 

Reportagem 08 

Cartum 04 

Miniconto 04 

Redação 04 

Conto 03 

Bilhete 02 

Notícia 02 

Sinopse de filme 02 

Anedota 01 

Aviso 01 

Convite de casamento 01 

Debate 01 

Editorial 01 

Entrevista 01 

Letra de música 01 

Piada 01 

Total 21 136 

 

 Como nos resultados dos volumes anteriores, a Tabela 4 mostra que alguns 

gêneros são abordados demasiadamente, enquanto outros ou têm raras aparições 

ou simplesmente nem aparecem. Também merece comentário o fato, certamente 

não ocasional, do destaque dado à tira, ao anúncio publicitário e ao poema, gêneros 

que foram postos em evidência também nos outros três volumes.         

 Cabe ressaltar que, neste volume, em comparação com o anterior, ocorreram 

mudanças significativas nas categorias de gêneros abordadas. Percebemos que  

quase metade dos gêneros textuais que estão presentes no LDLP-4, como, aviso, 

bilhete, convite de casamento, debate, editorial, miniconto, redação e sinopse de 

filme, não estão no volume anterior. Esse tipo de mudança pode caracterizar uma 

tentativa, ainda que mínima, dos autores em colocar os alunos em contato com mais 

possibilidades textuais.  

 A Tabela 5 apresenta uma síntese de todos os resultados já apresentados. 

Ela traz, em conjunto, os dados dos volumes dos quatro ciclos: 
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Tabela 5 – Gêneros textuais comuns na coleção Português: Linguagens 

Nº Gêneros textuais 
LDLP-1 

Gêneros textuais 
LDLP-2 

Gêneros textuais 
LDLP-3 

Gêneros textuais 
LDLP-4 

Total 
L/R 

01 Anedota (03) Anedota (01) Anedota (02) Anedota (01) 04/07 
02 Anún. publicitário (12) Anún. publicitário (15) Anún. publicitário (26) Anún. publicitário (25) 04/78 
03   Artigo científico (01)  01/01 
04 Artigo de opinião (01)  Artigo de opinião (01)  02/02 
05    Aviso (01) 01/01 
06    Bilhete (02) 01/02 
07 Boxe explicativo (16) Boxe explicativo (12) Boxe explicativo (03) Boxe explicativo (09) 04/40 
08 Carta pessoal (01)    01/.01 
09   Carta ao leitor (04)  01/04 
10   Carta de reclamação(01)  01/01 
11 Cartaz (03) Cartaz (01)   02/02 
12 Cartum (05) Cartum (02) Cartum (06) Cartum (04) 04/17 
13   Charada (01)  01/01 
14 Conto (03) Conto (03) Conto (01) Conto (03) 04/10 
15 Conto popular (01)    01/01 
16    C. de casamento (01) 01/01 
17 Crônica (02) Crônica (01) Crônica (16) Crônica (10) 04/29 
18    Debate (01) 01/01 
19  Depoimento escrito (03)   01/03 
20 Diário pessoal (03) Diário pessoal (03)   02/06 
21    Editorial (01) 01/01 
22  Entrevista (03) Entrevista (01) Entrevista (01) 03/05 
23 E-mail (02)    01/02 
24 Fábula (04) Fábula (03)   02/07 
25 Hist. em quadrinhos (01) Hist. em quadrinhos (01) Hist. em quadrinhos (01)  03/03 
26 Letra de Música (02)  Letra de Música (01) Letra de Música (01) 0304 
27 Manchete de jornal (01)  Manchete de jornal (01)  02/02 
28    Miniconto (04)  01/04 
29  Notícia (02) Notícia (05) Notícia (02) 03/09 
30 Panfleto (01)    01/01 
31 Piada (04)  Piada (03) Piada (01) 03/08 
32 Poema (13) Poema (35) Poema (16) Poema (24) 04/88 
33 Receita culinária (02)     01/02 
34 Relato (03)    0103 
35    Redação (04) 01/04 
36 Reportagem (01)  Reportagem (03) Reportagem (08) 03/12 
36   Resenha crítica (01)  01/01 
38   Rótulo (01)  01/01 
39  Sinopse de filme (01)  Sinopse de filme (01) 02/01 
40   Texto teatral (01)  01/01 
41 Tira (45) Tira (44) Tira (25) Tira (31) 04/145 
42 Verb. de dicionário (01)  Verb. de dicionário (01)  02/02 

Total 24 16 24 21 85/522 
L – Livro/ciclo; R – Recorrência 

 

Na Tabela 5, verificamos que todas as atividades da coleção visam à 

exploração de 42 diferentes gêneros. Se aos volumes, separadamente, já havíamos 

creditado um baixo grau de diversidade de gêneros, nesses resultados gerais, 

continuamos a acreditar que essa diversidade poderia ser maior, afinal, toda coleção 
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proporciona aos alunos, ao final de quatro anos letivos, o contato com apenas 42 

gêneros distintos. 

Uma das principais características da coleção é a abordagem enfática de 

algumas categorias de gêneros textuais. As quatro categorias mais evidenciadas, 

tira, poema, anúncio publicitário e boxe explicativo, detêm mais da metade das 

ocorrências verificadas em toda coleção.   

A diversidade de gêneros poderia se tornar mais rica se os autores, ao invés 

de concentrarem a abordagem das atividades do LDLP em alguns poucos gêneros, 

operassem uma maior distribuição entre as diferentes categorias. A ideia de 

concentração fica evidente quando observamos que enquanto o gênero rótulo, por 

exemplo, foi abordado apenas uma vez nos quatro volumes, o gênero tira teve 145 

ocorrências, uma discrepância bastante plausível. O que queremos mostrar, 

contudo, é que a constatação da baixa diversidade de gêneros, detectada na 

coleção, poderia ser amenizada se os autores deixassem de concentrar as 

atividades do LDLP na exploração de alguns poucos gêneros.  

O trabalho que visa à exploração da diversificação textual é recomendado por 

Bronckart (1999). Para o autor, é com base nessa exploração que os alunos 

desenvolvem uma maestria textual, tanto em relação aos aspectos de produção 

quanto aos de compreensão. O autor ressalta, ainda, que uma abordagem centrada 

na unicidade da língua pauta-se na diversificação dos textos e nas relações que 

esses mantêm com seu contexto de produção, enfatizando os aspectos históricos e 

sociais. 

Na distribuição dos gêneros nos diferentes volumes, apresentada na Tabela 

5, averiguamos que 14 categorias de gêneros textuais estavam presentes em pelo 

menos três dos quatro volumes.  Dessas 14 categorias de gêneros, 8 delas fazem 

parte do rol de gêneros abordados em todos os volumes da coleção - anedota, artigo 

publicitário, boxe explicativo, cartum, conto, crônica, poema e tira. Ao todo, 

constatamos que apenas 21 categorias de gêneros (50% do total) se apresentam 

em pelo menos dois volumes da coleção. Foi a partir desses resultados que 

pudemos verificar que boa parte dos gêneros textuais disponibilizados pela coleção 

aparece de maneira isolada, em apenas um dos quatro volumes.     

Os dados da Tabela 5 nos revelam que há uma significativa descontinuidade 

no trabalho de alguns gêneros. Exatamente a metade do quantitativo de gêneros (21 

categorias) abordada pelo LDLP foi inserida em apenas um dos volumes da coleção, 
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como por exemplo, carta pessoal, conto popular, panfleto, receita culinária e relato, 

no LDLP1; depoimento escrito, no LDLP2; artigo científico, carta ao leitor, charada, 

resenha crítica, rótulo e texto teatral, no LDLP3; aviso, bilhete, convite de 

casamento, editorial, miniconto e redação, no LDLP4. A partir desses resultados, foi 

possível perceber que o LDLP oportuniza ao aluno um único manuseio de cada uma 

dessas categorias de gênero ao longo do trabalho de quatro anos de escolaridade.  

Mesmo que algumas das características desses gêneros que foram 

abordados apenas uma única vez sejam percebidas em outras categorias tratadas, 

ainda assim, seria relevante proporcionar um segundo contato com o mesmo 

gênero, numa tentativa de consolidar o conhecimento acerca de determinada 

categoria. Acreditamos que no LDLP haja espaço para um trabalho dessa natureza, 

inclusive com a inclusão da retomada do gênero no ciclo subsequente.          

Configurando ainda essa descontinuidade, percebemos, em outros casos, 

que determinados gêneros constam em determinado volume e suas novas 

ocorrências só são percebidas num outro volume que não é o subsequente. No caso 

do artigo de opinião, por exemplo, que figura no LDLP-1 e no LDLP-3, o aluno tem 

contato com esse gênero no 6º ano e só vem a ter um próximo contato com o texto 

dois anos depois, no 8º ano do ensino fundamental. Esse espaço temporal entre o 

contato inicial e o próximo contato é muito grande, se considerarmos a hipótese de 

que o aluno não convive com esse gênero em seu cotidiano extraescolar. Nessa 

perspectiva, o indivíduo pode, inclusive, esquecer que chegou a manusear essa 

categoria de gênero, por isso nossa defesa por uma proposta de continuidade no 

trabalho com os gêneros. 

Uma lacuna que constatamos na coleção foi a dos textos advindos das novas 

tecnologias. Como a coletânea de LDLP selecionada para a pesquisa consta no rol 

de coleções disponibilizadas aos professores da rede pública de ensino no ano de 

2010, chamou-nos à atenção o fato dos textos advindos da internet terem pouca 

frequência. Em toda coleção, por exemplo, foram apenas cinco aparições em meio a 

um universo de 522 ocorrências de gêneros.  

A nossa argumentação se justifica, principalmente, na informação de que, 

segundo os dados do IBGE (2008), cerca de 60% dos jovens entre 10 e 17 anos 

acessaram a internet no Brasil no ano de 2008, o que nos leva a inferir que os textos 

decorrentes da internet, ditos emergentes (MARCUSCHI, 2008), estão presentes no 

cotidiano da grande parte dos alunos dos ciclos finais do ensino fundamental e 
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poderiam estar presentes no cotidiano das aulas de língua materna, assim como 

preconizam os PCN (BRASIL, 1998, p. 24) quando afirmam que “é preciso que as 

situações escolares de ensino de Língua Portuguesa priorizem os textos que 

caracterizam os usos públicos da linguagem”. 

O grande número de gêneros, quando são contabilizadas todas as 

ocorrências, não reflete necessariamente qualidade no que se refere ao 

aproveitamento do potencial dos textos, pois verificamos que muitos gêneros não 

são trabalhados com vistas à exploração de suas particularidades. Uma amostra 

disso são as estratégias de exploração textual priorizadas por Cereja e Magalhães 

(2010), muitas delas baseadas num ensino de língua compartimentado, que toma 

como norte a nomenclatura e não percebe a língua como interação. Verificamos, 

ainda, por vezes, que a inserção de um dado gênero textual visava à simples 

resolução de uma questão objetiva, como podemos observar no exemplo (01). Neste 

aspecto, o LDLP subutiliza os gêneros que apresenta.   

 

(01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: Cereja e Magalhães (2010, p. 233, 8º ano) 
 

Como já comentamos na análise do LDLP3, um fator que nos chamou 

atenção na coleção como um todo foi o da adoção de gêneros relativamente 

pequenos.  Sabemos que há uma impossibilidade de o LDLP trazer, para suas 

páginas, gêneros considerados extensos, como o romance. Porém, verificamos que 

a grande maioria dos gêneros abordados pela coleção é de textos com extensão 

muito pequena. Além disso, as atividades que visam à exploração desses textos que 

já são curtos, em grande parte dos casos são muito resumidas e requerem pouco 

tempo e pouca reflexão para resolução, uma vez que são de natureza objetiva.  
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  O tamanho dos gêneros configura uma questão controversa no LDLP. Uma 

característica da coleção pesquisada é que os gêneros de maior extensão, 

geralmente, só aparecem no encabeçamento dos capítulos e como são apenas 12 

capítulos em cada LD, logo chegamos à conclusão de que são poucos esses 

gêneros. A grande maioria dos gêneros abordados pelo LDLP apresenta textos 

pequenos, certamente em virtude do pouco espaço apresentado pelo LD e da 

crença de que não há tempo suficiente nas aulas. Sobre esse aspecto, Bunzen 

(2006, p.49) afirma que, no LDLP, “gêneros que exigem textos maiores [...] 

precisam, muitas vezes, ser recortados e ganhar novos títulos para que possam ser 

utilizados como fragmento, no curto tempo escolar”.  

Para fazer uso de textos na íntegra, sem fragmentação, os autores ou 

editores, muitas vezes têm de recorrer a gêneros mais breves como: poemas, tiras, 

piadas, etc. Na coleção pesquisada, verificamos que 57% dos gêneros apresentados 

são muito pequenos, eles não ocupam nem metade de uma página do LDLP.  A 

nossa preocupação, na verdade, não parte do fato de os gêneros serem 

relativamente pequenos, mas da necessidade de se colocar os alunos em contato 

com outros gêneros mais extensos e com maior grau de complexidade.  

Em (02) e (03), a seguir, estão alguns exemplos dos breves gêneros 

apresentados na coleção. Tentamos apresentá-los o mais semelhante possível da 

dimensão real do LDLP: 

 

(02) 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Cereja e Magalhães (2010, p. 41, 6º ano) 
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(03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                    Fonte: Cereja e Magalhães (2010, p. 125, 9º ano) 
 

Se o LD, por suas características, não pode abordar textos mais extensos e 

de maior complexidade, cabe ao professor buscar alternativas para que os alunos 

manuseiem esses gêneros. Esta é uma prova de que o professor não deve 

demandar todo o tempo das aulas de língua materna ao trabalho com o LDLP, pois 

esse instrumento não abarca o complexo arcabouço do ensino de língua materna.  

O professor pode ampliar as possibilidades da coleção Português: Linguagens, 

proporcionando aos alunos atividades que visem à exploração de outros exemplares 

de gênero como romances, contos de fada, artigos científicos, fóruns virtuais, etc., 

se possível, através do manuseio desses gêneros textuais em seus suportes 

originais.  

Outra reflexão que fizemos acerca dos dados gerais da coleção foi a de que, 

em relação às semelhanças entre os quatro volumes, no tocante à diversidade de 

gêneros, não conseguimos estabelecer uma gradação coerente, tanto qualitativa 

quanto quantitativa. Ao contrastarmos os dados, verificamos que os LDLP mais 

parecidos são o 1 e o 3. Cerca de 72% dos gêneros textuais apresentados no 

LDLP1 também estão presentes no LDLP3, as propostas de escrita, leitura e 

oralidade desses volumes praticamente giram em torno dos mesmos gêneros. Já os 

volumes que mais divergem em relação à semelhança no trato da diversidade de 

gêneros são os LDLP 2 e 3. Pouco mais de 40% dos gêneros que aparecem no 

LDLP2 estão presentes no LDLP3. 

No MP não encontramos explicações acerca da distribuição e escolha dos 

gêneros por volume. Os autores da coleção apenas exaltam a ideia de 
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aprendizagem em espiral proposta por Dolz e Schneuwly (2004). Cereja e 

Magalhães (2010) ressaltam, no MP, que os gêneros, nessa perspectiva, são 

“retomados, aprofundados e ampliados” (p.12) em consonância com diferentes 

fatores.    

A proposta da coleção, na verdade, não é fiel às recomendações da proposta 

dos estudiosos de Genebra, pois verificamos que ela diverge dos parâmetros da 

aprendizagem em espiral proposta pelos autores genebrinos, principalmente, no que 

diz respeito à distribuição dos grupos de gêneros e os seus respectivos aspectos 

tipológicos.  

Para Schneuwly e Dolz (2004), na aprendizagem em espiral, os gêneros de 

um mesmo agrupamento - que têm em comum, dentre outras características, o 

aspecto tipológico – devem ser exercitados e retomados ao longo dos ciclos, com 

vistas ao alcance de diferentes objetivos. Na distribuição da coleção, verificamos 

que, em relação aos aspectos tipológicos dos gêneros, não há um processo de 

retomada e aprofundamento. O que constatamos, na verdade, foi uma grande 

predileção na abordagem de alguns grupos em relação a outros. A análise 

pormenorizada desses aspectos se encontra mais adiante, na seção 4.3, as 

capacidades de linguagem e os gêneros textuais. 

 Por fim, ressaltamos que, com essa análise quali-quantitativa, o nosso maior 

intuito foi o de fazer um levantamento exaustivo dos gêneros textuais para avaliar a 

qualidade do LDLP em termos do ensino de língua materna no tocante à diversidade 

de gêneros.  

 

 

4. 2. OS DOMÍNIOS DISCURSIVOS DOS GÊNEROS TEXTUAIS 

 

 

Os domínios discursivos (DD), definidos por Marcuschi (2002) como “as 

grandes esferas da atividade humana em que os textos circulam” (p. 24), foram os 

grandes norteadores dessa etapa da pesquisa. Se os variados DD englobam todos 

os campos por onde os gêneros circulam, nessa fase buscamos justamente verificar 

quais e como esses DD são abordados pelo LDLP. Nessa reflexão, entendemos 

como a diversidade de gênero, constatada na primeira etapa, está distribuída ao 

longo dos diferentes DD. Foi nesta etapa, portanto, que testamos a qualidade da 
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diversidade textual verificada na coleção, pois partimos do pressuposto de que uma 

distribuição que enfatiza a variedade de gêneros textuais existente deve contemplar 

categorias de textos advindas dos diferentes domínios discursivos.  

Para isso, realizamos uma distribuição dos gêneros textuais que foram 

identificados na fase anterior dentro de seus respectivos domínios discursivos (DD). 

Identificamos não só os domínios discursivos em cada um dos volumes da coleção 

como também a organização e distribuição da diversidade de gênero existente no 

meio social, presente na coleção de LDLP em estudo.  

O Gráfico 3, que segue, apresenta os resultados relativos à disposição dos 

gêneros presentes no LDLP1, conforme os domínios discursivos:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – DD no LDLP1 

 

Com base em Marcuschi (2008), elaboramos o Gráfico 3, a fim de enquadrar 

os diferentes gêneros presentes no LDLP1, respeitando a flexibilidade com que eles 

aparecem no meio social, ora em um DD, ora em outro(s). A nossa proposta foi a de 

colocarmos os diferentes domínios imbricados uns aos outros. As linhas pontilhadas, 

na parte interna do gráfico, separam dois DD, para denotar a ideia de fluidez entre 

eles. Assim, pudemos enquadrar os gêneros, em alguns casos, entre um DD e outro 
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ao mesmo tempo, mostrando a maleabilidade com que eles circulam nas diversas 

esferas da atividade humana.  

 Para exemplificarmos essa flexibilização, tomemos o caso do gênero textual 

relato, que aparece três vezes no LDLP1. Ao observarmos suas recorrências, 

percebemos que o LDLP1 fez uso de exemplos retirados de matérias jornalísticas e 

também de depoimentos pessoais de indivíduos, por isso, no enquadramento do 

gênero no Gráfico 3, operamos a sua inserção na fronteira entre os DD jornalístico e 

o DD interpessoal. Verificamos, então, que o gênero relato, neste caso, é comum a 

dois DD diferentes. Isso não significa, contudo, que esse gênero seja praticado 

apenas nesses DD. Ele, certamente, também é praticado em outros domínios. Esse 

resultado retrata apenas os DD explicitados pelo LDLP1.  

 Sobre a distribuição geral dos gêneros, verificamos que, no LDLP1, os 24 

gêneros textuais detectados foram distribuídos ao longo de sete diferentes DD: 

comercial, lazer, instrucional, publicitário, interpessoal, jornalístico e ficcional. Os DD 

mais privilegiados pelo LDLP1 foram o DD jornalístico, com a presença dos gêneros 

artigo de opinião, cartum, crônica, manchete de jornal, relato, reportagem e tira; e  

DD ficcional, através dos gêneros cartum, conto, conto popular, fábula, histórias em 

quadrinhos, letra de música, poema e tira.  

Como a proposta de Marcuschi (2008) não elencava o gênero textual letra de 

música, decidimos enquadrá-lo no DD ficcional, por acreditarmos que este seria o 

seu lugar mais adequado, em virtude de esses textos apresentarem muita afinidade 

com os poemas e outros textos de natureza literária.  

 No Gráfico 4, que segue, apresentamos a variedade de DD contemplados 

pelo LDLP2 : 
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Gráfico 4 – DD no LDLP2 

 

Como podemos notar, a variedade de DD contemplados pelo LDLP2 foi 

menor que a apresentada no LDLP1. Já esperávamos essa diminuição no número 

de DD devido ao LDLP2 apresentar um total de 16 categorias de gêneros textuais, 

se comparado aos 24 presentes no LDLP1. Novamente, pudemos perceber que os 

DD jornalístico e ficcional foram os mais enfatizados, tomando o maior número de 

gêneros. O DD jornalístico está presente nos gêneros cartum, crônica, entrevista, 

história em quadrinho, notícia, sinopse de filme e tira e o DD ficcional, nos gêneros  

cartum, conto, fábula, história em quadrinho, poema e tira.   

Além desses DD, estão presentes o DD publicitário, por meio dos gêneros 

cartaz e anúncio publicitário e o DD interpessoal, através dos gêneros depoimento 

escrito e diário pessoal. Os DD instrucional e lazer foram contemplados, porém, 

percebemos que cada um deles apresentou apenas uma categoria de gênero 

textual, boxe explicativo e anedota, respectivamente. Alguns DD como o industrial, 

jurídico, religioso, militar e da saúde continuaram a não apresentar nenhuma 

categoria de gênero textual, mas os representamos graficamente para verificarmos a 

existência dos DD propostos por Marcuschi (2008). 
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Para visualizarmos a distribuição no LDLP2, observemos o Gráfico 5, que 

segue: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

             Gráfico 5 – Distribuição dos DD no LDLP2 (%) 

 

No Gráfico 5, em termos percentuais, o DD jornalístico e o DD ficcional detêm 

quase dois terços da totalidade dos gêneros abordados pelo LDLP2. A discrepância 

é evidente, porque quase 70% de todos os gêneros textuais da coleção pertencem 

apenas a essas duas classes de DD. Nesse caso, percebemos que os autores 

demonstraram uma predileção pelos textos advindos desses DD, em detrimento dos 

gêneros de outros 10 domínios. Acreditamos que se a distribuição nos DD ocorresse 

de maneira mais equilibrada, o trabalho voltado à diversidade de gêneros textuais 

estaria em maior evidência.  

Um dado que também nos chamou atenção foram as poucas ocorrências de 

gêneros textuais do DD instrucional. Os gêneros textuais que geralmente são muito 

trabalhados no ambiente escolar, como redações, relatórios, questionários, resumos, 

etc., vêm apresentando pouco espaço no LDLP. Nos LDLP1 e LDLP2, detectamos 

apenas o uso do boxe explicativo e do verbete de dicionário. 

A distribuição dos DD explorados no LDLP3, representados no Gráfico 6, que 

segue, mostra que a quantidade de DD abordados continua a mesma do LDLP2. 

Percebemos, mais uma vez, uma grande concentração de gêneros em 

determinados DD, principalmente o jornalístico, através de doze categorias de 

gêneros, a saber: artigo de opinião, carta ao leitor, carta de reclamação, cartum, 

crônica, entrevista, história em quadrinho, manchete de jornal, notícia, reportagem, 

resenha crítica e tira. Aliás, esse domínio tem ganhado destaque em todos os LDLP 

já analisados.  

Domínios 
jornalístico 
e ficcional 

67%

Outros 
domínios

33%
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No MP, encontramos defesas veementes dos autores com relação ao 

trabalho com textos do DD jornalístico. Os autores fazem muitas recomendações às 

atividades com textos advindos do jornal. Para eles, o trabalho com os textos do 

jornal se justifica “porque esse veículo permite muitas atividades e pode ser 

trabalhado em todos os anos” (CEREJA; MAGALHÃES, 2010, p. 16-17). Talvez 

resida, nestas justificativas, a preferência dos autores em abordar com mais 

destaque os gêneros do DD jornalístico.  

Concordamos com os autores quanto aos textos pertencentes ao DD 

jornalístico serem inseridos com ênfase nas atividades em sala de aula, 

principalmente por essa esfera apresentar uma gama considerável de diferentes 

gêneros, como, por exemplo, entrevistas, notícias, reportagens, etc. No entanto, 

insistimos que uma distribuição mais equilibrada dos textos nos diferentes domínios 

enriqueceria mais ainda o trabalho que visa à exploração da diversidade textual.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 – DD no LDLP3 

 

No Gráfico 6, enquadramos o gênero resenha crítica no DD jornalístico, em 

virtude de o exemplar apresentado pelo LDLP3 ter sido retirado do suporte textual 

jornal, no entanto essa categoria pode também ser praticada em outros DD, como 
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por exemplo, o instrucional. Outro caso dessa natureza é o das histórias em 

quadrinhos que enquadramos no DD jornalístico devido ao registro no rodapé do 

gênero do suporte textual “Folha de São Paulo”, como podemos ver no exemplo 

(04):  

 

(04) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Cereja e Magalhães (2010, p. 47, 8º ano) 

 

 A seguir, no Gráfico 7, apresentamos  a distribuição dos domínios discursivos 

no LDLP4, trabalhados no 9º ano do ensino fundamental. Verificamos, mais uma 

vez, que a abordagem textual gira em torno de gêneros textuais advindos 

principalmente do DD jornalístico, através dos gêneros cartum, crônica, editorial, 

entrevista, notícia, reportagem, sinopse de filme e tira; e do DD ficcional, revelado 

nos gêneros cartum, conto, letra de música, miniconto, poema e tira. 

 Percebemos, no Gráfico 7, assim como no gráfico anterior, que os textos 

estão distribuídos ao longo de seis diferentes domínios: DD publicitário, por meio 

dos gêneros anúncio publicitário e aviso; DD interpessoal, através dos gêneros 
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bilhete e convite de casamento, DD jornalístico, com  cartum, crônica, editorial, 

entrevista, notícia, reportagem, sinopse de filme e tira, DD instrucional, com boxe 

explicativo, debate e redação, DD ficcional, com cartum, conto, letra de música, 

miniconto, poema e tira; e, por último, o DD do lazer, através dos gêneros, anedota e 

piada.  Esses seis DD, aliás, foram os que mais se apresentaram na coleção 

estudada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 – DD no LDLP4 

 

No LDLP4, a redação, gênero típico dos ambientes escolares, foi enquadrada 

no DD instrucional. No volume 4, não foram contemplados gêneros dos DD 

comercial, industrial, jurídico, militar, religioso e da saúde. Esses domínios, inclusive, 

apresentaram pouquíssimos exemplares de gêneros textuais nos outros volumes da 

coleção.  

Com base nesses resultados, assim como nos anteriores, verificamos que os 

autores optam por privilegiar em demasia gêneros textuais de determinados DD. 

Concordamos que os textos de alguns DD merecem ser destacados, até porque, 

conforme Marcuschi (2008, p. 196) “há domínios discursivos mais produtivos em 

diversidade de formas textuais e outros mais resistentes”. Porém, defendemos que o 
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manuseio de gêneros das variadas esferas faz com que os alunos possam, no 

decorrer de suas trajetórias de leitores, vir a ter contato com um grande número de 

gêneros e se apropriarem daqueles mais produtivos para a sua atuação no meio 

social.           

No intuito de reunirmos a distribuição geral das ocorrências dos gêneros 

textuais conforme seus respectivos DD na coleção, apresentamos, a seguir, o 

Gráfico 8.  Nele, podemos observar que a afirmação de que os gêneros textuais 

podem circular em mais de um DD (Marcuschi, 2008) é facilmente constatada. 

Alguns gêneros, presentes na coleção figuram em mais de um DD, como é caso do 

relato, da tira, do cartum e das histórias em quadrinhos. Estas últimas, por exemplo, 

estão presentes nos DD jornalístico, ficcional e do lazer.  

Sobre essa questão, cabe-nos salientar, mais uma vez, que o enquadramento 

de um gênero em dado DD não encerra as possibilidades de sua apresentação em 

outros DD. O Gráfico 8 mostra apenas os DD sinalizados pela coleção em estudo.   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 – DD na coleção Português: Linguagens 

 



 

 

85 

Um dado saliente no Gráfico 8 é a ausência de exemplares de gêneros em 

alguns DD e a predileção dos autores em abordar textos de determinados DD. 

Nessa lista de DD privilegiados, verificamos explícita ênfase aos textos jornalísticos 

e ficcionais, que estão presentes em todos os volumes da coleção e sempre em 

maior número que os gêneros dos demais DD.  

Os DD comercial e DD saúde foram contemplados, porém o trabalho com os 

textos desses DD se apresenta de maneira rara, como podemos ver no Gráfico 9, 

que segue. Essa característica da coleção parece sinalizar para a falta de intenção 

dos autores em abordar textos de alguns DD, concentrando o trabalho textual em 

gêneros de alguns poucos DD.  

No Gráfico 9, podemos visualizar, com base em dados quantitativos, a 

correlação entre os DD e a frequência dos respectivos gêneros presentes em toda a 

coleção. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

          Gráfico 9 – Distribuição dos gêneros da coleção Português: Linguagens nos DD (%) 

  

Os dados do Gráfico 9 mostram diferentes proporções de alguns DD em 

detrimento de outros e até a ausência de gêneros textuais dos DD religioso, militar, 

industrial e jurídico. No meio social o DD militar certamente apresenta menos 

diversidade de gêneros que o DD lazer, porém essa informação, a nosso ver, não 
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justifica a opção dos autores em abandonar o trabalho com gêneros de 

determinados DD. 

Concordamos que, para fins pedagógicos, a abordagem de textos dos 

diferentes DD não deve se apresentar de maneira simétrica, no entanto acreditamos 

que a distribuição de gêneros proposta pelos autores poderia contemplar outros 

gêneros nos diferentes DD. Sabemos que, em seu percurso de leitor, o aluno pode 

se deparar com os mais variados gêneros textuais, de quaisquer DD, e por isso ele 

deve estar preparado para interagir nas mais diversas situações comunicativas. 

 Enfim, os dados apresentados revelam a opção dos autores em não abordar 

gêneros dos domínios religioso, militar, industrial e jurídico, minimizando o trabalho 

com a diversidade textual e, por sua vez, prejudicando o atendimento do objetivo 

principal do ensino de língua materna que é, para nós, a ampliação da competência 

comunicativa do aluno.    

Por fim, à guisa de um resumo, apresentamos a Tabela 6, que mostra como 

cada volume de LDLP contemplou os diferentes DD:  

 

Tabela 6 – DD abordados pela coleção Português: Linguagens 

LDLP LDLP1 LDLP2 LDLP3 LDLP4 

Ficcional X X X X 

Instrucional X X X X 

Jornalístico X X X X 

Lazer X X X X 

Publicitário X X X X 

Interpessoal X X  X 

Saúde X    

Comercial   X  

Industrial     

Jurídico     

Militar     

D
o

m
ín

io
 d

is
cu

rs
iv

o
 

Religioso     

Total 07 06 06 06 

 

 Com base nesses resultados, verificamos que os quatro diferentes volumes 

apresentam propostas bastante semelhantes. Os DD ficcional, instrucional, 

jornalístico, do lazer e publicitário foram abordados em todos os volumes. Já o DD 

interpessoal apareceu em três dos quatro LDLP com exceção do LDLP3. Em termos 

quantitativos, podemos ver que somente o LDLP1 aborda um número maior de DD, 
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em comparação aos demais, aliás, esse foi o único volume a tratar de gêneros 

textuais do DD da saúde.  

 Por esses dados, entendemos que, em quatro anos de estudo, tempo 

normalmente percorrido pelos alunos na última etapa do ensino fundamental, é 

proporcionado ao aluno, via LDLP, um trabalho textual bastante semelhante, nas 

diferentes ciclos. Não observamos, neste sentido, muitas disparidades entre as 

propostas de cada volume.      

 

 

4. 3. AS CAPACIDADES DE LINGUAGEM E OS GÊNEROS TEXTUAIS 
 

 

Com vistas a entendermos como são agrupados os gêneros textuais da 

coleção Português, Linguagens, de Cereja e Magalhães (2010) no que confere às 

capacidades de linguagens (CL), atreladas diretamente aos aspectos tipológicos, 

realizamos a terceira etapa da análise dos dados. Para isso, distribuímos os textos 

detectados na primeira etapa de análise conforme as cinco categorias de 

agrupamentos dispostos por Dolz e Schneuwly (2004). Classificamos, então:  

a) os textos da ordem do narrar como a capacidade de linguagem 1 (CL1) que 

é voltada à recriação da realidade por meio da montagem de uma intriga no domínio 

verossímil;  

b) os textos da ordem do relatar como a capacidade de linguagem 2 (CL2) 

que é a de representação pelo discurso de experiências vividas;  

c) os textos da ordem do argumentar como a capacidade de linguagem 3 

(CL3) que envolve a habilidade de sustentar, refutar e negociar posições;  

d) os textos da ordem do expor como a capacidade de linguagem 4 (CL4) que 

apresenta textos de diferentes formas de saberes; e 

e) os textos da ordem do descrever ações como a capacidade de linguagem 5 

(CL5) cujo domínio é a regulação mútua de comportamentos. 

Nessa fase da pesquisa, objetivamos observar quais são as CL mais 

evidenciadas pelos LDLP através dos diferentes gêneros e, mais especificamente, 

como são representadas em cada um dos ciclos dos anos finais do Ensino 

Fundamental.  
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Com base nos dados do LDLP1, constante no Gráfico 10, pudemos observar 

que os agrupamentos de gêneros, quando distribuídos sob o prisma das CL, não 

mantêm uma simetria. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 – CL no LDLP1 

  

Em relação ao levantamento das CL, consideramos apenas aqueles gêneros 

que, segundo Dolz e Schneuwly (2004), podem ser agrupados. Os autores ignoram 

o gênero poema, que eles chamam de poesia, por exemplo. Para eles, esse gênero 

“não pode, absolutamente, ser tratado como agrupamento de gêneros” (p. 59). 

Procedemos da mesma forma com o gênero letra de música, por suas 

especificidades e semelhanças com o gênero poema. Esses dois gêneros, portanto, 

não foram contabilizados nas análises dessa seção.  

Então, com base em apenas 118 gêneros das 133 recorrências do LDLP1, 

pudemos notar que há uma predileção dos autores pelos textos da ordem do narrar. 

A diferença quantitativa é muito acentuada e esse dado fica evidente quando 

comparamos os resultados das CL1 e CL5. O agrupamento realizado pelos autores 

no LDLP1 privilegia os gêneros de base narrativa, com 66 ocorrências em que há 

predomínio dos gêneros cartum, fábula, história em quadrinhos, piada e tira, 

detrimento daqueles com predominância de sequências tipológicas prescritivas, com 

apenas 02 ocorrências, por meio do gênero receita culinária. 

As ocorrências de gêneros que contemplam as outras CL apresentaram uma 

frequência também baixa: as CL2 apresentaram 15 ocorrências, por meio dos 

gêneros anedota, carta pessoal, crônica, diário pessoal, e-mail e reportagem; as CL3 

apresentaram 14 ocorrências, por meio dos gêneros, anúncio publicitário, artigo de 

opinião e panfleto; e as CL4 apresentaram 21 ocorrências, por meio dos gêneros 

boxe explicativo, cartaz, manchete de jornal e verbete de dicionário. 

 O Gráfico 11, que segue, traz os dados referentes às CL no LDLP2, com base 

em 94 gêneros que podiam ser agrupados.  
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Gráfico 11 – CL no LDLP2 

 

 A estratégia dos autores da coleção, para o volume 2, foi praticamente a 

mesma praticada no volume anterior. Há uma predileção pelos gêneros da ordem do 

narrar, por meio dos gêneros cartum, conto, depoimento escrito, história em 

quadrinhos e tira; e nenhuma ocorrência dos textos da CL5, que tratam de gêneros 

da ordem do descrever ações. Nesses primeiros dois volumes, é notória a falta de 

equilíbrio na distribuição dos agrupamentos de gêneros para cada CL. Os textos 

com predominância de sequências tipológicas narrativas são bem mais enfatizados 

que os demais.  

  No MP da coleção Português: Linguagens, não encontramos explicações para 

a predileção dos autores em abordar gêneros de base narrativa. Os autores da 

coleção criticam o trabalho que não distinguem os aspectos tipológicos quando 

afirmam que, ao ensinar redação, trabalhava-se “como se todos os tipos de texto 

fossem iguais e não apresentassem determinadas dificuldades” (CEREJA; 

MAGALHÃES, 2010, p. 12). Eles também fazem crítica ao ensino voltado para o 

desenvolvimento da trilogia narração, descrição e dissertação. Para os autores, um 

ensino nessas configurações tem por base uma concepção “beletrista” com vistas à 

formação ou de escritores ou de cientistas.  

 Por essas afirmações contidas no MP, pudemos constatar que Cereja e 

Magalhães (2010) acreditam que cada aspecto tipológico tem por finalidade o 

desenvolvimento, no aluno, de determinada habilidade textual e que o ensino focado 

apenas nos aspectos tipológicos narrativo, descritivo e dissertativo, compromete o 

ensino com vistas à diversidade textual. Verificamos, porém, que essas 

considerações dos autores não foram colocadas em prática, pois o LDLP, nestes 

primeiros volumes, mostra-se extremamente direcionado ao desenvolvimento de 

0

15

16

10

53

LDLP2

CL1

CL2

CL3

CL4

CL5



 

 

90 

textos da ordem do narrar, exatamente um dos aspectos tipológicos criticados pelos 

autores.  

O Gráfico 12 mostra que a frequência das CL dos 105 gêneros do LDLP3 foi 

bastante diferente da constatada nos volumes anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 – CL no LDLP3 

 

 Apesar da CL1 ainda predominar no LDLP3, com 38 ocorrências, percebemos 

uma proximidade com as ocorrências da CL3, com 36 ocorrências de gêneros da 

ordem do argumentar.  A CL2, gêneros da ordem do relatar, apresentou 26 

ocorrências de gêneros. Mesmo o LDLP apresentando maior quantitativo de textos 

com predominância de aspectos tipológicos narrativos, pudemos observar uma 

mudança de estratégia dos autores da coleção. Ao invés de concentrarem o 

predomínio das atividades textuais com base nos gêneros de apenas uma CL, os 

autores da coleção optam por uma maior distribuição, trabalhando com três 

diferentes categorias.  

 A CL4 e a CL5 continuam sendo preteridas. A CL4 com apenas sete 

ocorrências de gêneros e a CL5 não é abordada por meio de nenhum texto. Os 

gêneros de base prescritiva vêm sendo recorrentemente desprezados pelos autores 

da coleção. Um ensino de língua materna que visa à abordagem da diversidade 

textual deveria lançar mão da diversidade de gêneros presentes no meio social e 

uma distribuição como essa que constatamos na coleção, compromete esse 

objetivo.    

No Gráfico 13, referente ao LDLP4, que segue, encontramos maior equilíbrio 

na abordagem das diferentes CL. Mesmo destacando, mais uma vez, a CL1, como 

nos demais volumes já analisados, os autores da coleção demandam as outras CL, 

exceto a CL5, uma maior quantidade de gêneros.   
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Gráfico 13 – CL no LDLP4 

 

É digno de nota o fato de que, no LDLP4, foram inseridas 33 ocorrências de 

gêneros textuais com predominância de aspectos tipológicos argumentativos, na 

CL3. Apesar de estar em quantidade menor que a CL1, foi neste volume que 

verificamos a consolidação no trabalho que trata dessa CL, nos últimos dois volumes 

da coleção. A CL5 continuou apresentando resultado muito baixo. Esses resultados 

leva-nos a crer que a coleção estudada não demanda importância ao trabalho 

textual baseado nos gêneros de base prescritiva.   

Após enquadrarmos os gêneros textuais da coleção Português: Linguagens 

nas cinco diferentes categorias de CL, pudemos construir o Gráfico 14 que 

apresenta os números totais referentes a cada grupo de CL nos diferentes volumes, 

para efeito de comparação.  

O dado que mais nos chamou a atenção nesse gráfico foi a predominância, 

em todos os LDLP, dos resultados referentes às CL1, que, de acordo com Dolz e 

Schneuwly (2004), trata dos gêneros da ordem do narrar.  
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          Gráfico 14 – Frequência absoluta das CL na coleção Português: Linguagens 

 

Os autores da coleção lançam mão da CL1 de maneira bastante acentuada 

em todos os volumes. No LDLP1 e no LDLP2, os dados referentes a essa categoria 

são maiores que todas as demais categorias juntas. Esses resultados comprovam 

que os autores não dispuseram uma distribuição de gêneros de forma regular nem 

no que diz respeito aos resultados de cada volume separadamente, nem na 

gradiência da coleção como um todo.  

No Gráfico 15, que segue, dispomos os resultados da coleção Português: 

Linguagens, conforme a frequência relativa, para visualizarmos de maneira global, 

como os autores da coleção operaram a distribuição dos diferentes agrupamentos 

de CL:  
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           Gráfico 15 – Frequência relativa das CL na coleção Português: Linguagens  

 
Por essas disparidades verificadas entre os dados, foi-nos possível perceber 

que Cereja e Magalhães (2010) apresentaram uma distribuição que prioriza 

determinadas CL em detrimento de outras. Os autores da coleção elaboram um 

agrupamento que não aborda, nos diferentes volumes, toda a variedade de CL, 

apesar de fundamentarem, no MP, a teoria de base, parece que eles não fazem uso 

da recomendação de Dolz e Schneuwly (2004) no que se refere ao fato de que cada 

agrupamento deve ser trabalhado de forma igualitária em todos os níveis de 

escolaridade.   

Para nós, a coleção privilegia em demasia a CL1 e chega a menosprezar o 

trabalho com a CL5. Mesmo que sejam priorizadas algumas CL no decorrer dos 

ciclos, acreditamos que uma distribuição mais igualitária das diferentes CL entre os 

volumes seria mais pertinente. A nossa opinião converge com a de Cristóvão (2002) 

quando, ao comentar o trabalho com as CL, afirma que o aluno terá mais beneficio 

se dominar os gêneros com características comuns a um mesmo eixo e para isso 

faz-se necessária a inserção de gêneros de diferentes grupos em cada ciclo. 

A CL1 se configura a mais explorada pelos autores. Isso significa afirmar que 

os autores inseriram no LDLP muitos gêneros com aspectos tipológicos 

predominantemente narrativos, muitos oriundos da cultura literária e ficcional. Essa 

postura dos autores pode ser reflexo da herança de uma configuração de LDLP 

típica da década de 1960, quando as atividades nas aulas de língua materna 

restringiam-se apenas ao trabalho com textos literários consagrados, que eram 

vistos enquanto um ideário a ser perseguido (BEZERRA, 2001).  
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Ainda sobre a CL1, observamos que o trabalho que visa a sua exploração é 

bem mais intenso nos dois ciclos iniciais e diminui acentuadamente nas demais. 

Com base nisso, pudemos inferir que o LDLP dá mais ênfase aos trabalhos com os 

textos de cunho ‘criativo’ numa primeira etapa e incrementa a fase final do ensino 

fundamental com a inserção mais enfática de gêneros de natureza mais ‘técnica’. 

Percebemos, pois, que Cereja e Magalhães defendem a ideia de que certas CL são 

mais propícias a determinadas ciclos que outras, apesar de não termos encontrado, 

no MP, afirmações nesse sentido.   

 Foi nesse ponto que parece ser contraditória a distribuição dos gêneros na 

coleção. No MP, Cereja e Magalhães (2010) afirmam que é falho um ensino que 

enfatiza nos ciclos iniciais o trabalho com base na narração e na descrição, por 

acreditar que essas ações são mais fáceis e reserva aos ciclos finais o exercício da 

dissertação, mais adequado a essas etapas. Segundo os autores, o exercício de um 

aspecto tipológico não é pré-requisito para o exercício de outro. O que constatamos 

nos LDLP diverge dessas afirmações, porque foi dada ampla preferência aos 

gêneros de base narrativa nos primeiros ciclos e uma maior evidência para os textos 

de cunho argumentativo nos volumes finais.     

A maior incidência da CL3, da ordem do argumentar, nos volumes finais 

certamente não pode se ancorar na crença de que ações como descrever, narrar, 

por exemplo, seriam mais ‘simples’ do que argumentar, e por isso sua inserção mais 

incisiva nos últimos ciclos do ensino fundamental. Essa crença parece se diluir 

quando atentamos para o fato de que as crianças, independentemente da faixa 

etária, já praticam a ação de argumentar, ao convencer, por exemplo, amigos, pais e 

irmãos de algo pretendido. Para nós, a defesa de pontos de vista e a exposição de 

ideias com vistas à persuasão é uma atitude presente na vida dos indivíduos e sua 

sistematização e implementação na sala de aula, por meio dos gêneros textuais, é 

indispensável nos diferentes ciclos. 

Verificamos ainda que a incidência da CL3, apesar de intensificada nos dois 

últimos ciclos, deu-se de maneira mais equilibrada na coleção em geral. Os textos 

de base argumentativa geralmente ostentam grande relevância nas aulas de língua 

materna. Essa importância tem se ancorado principalmente sob a fórmula de ensino 

do gênero redação, ainda muito praticada nas escolas (ANTUNES, 2003).  

As CL2 apresentaram, no total, 17% das ocorrências. Ainda que tenhamos 

observado que o trabalho que contempla a CL2 tenha ocorrido em todos os 
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volumes, verificamos que sua abordagem é mais recorrente nos dois ciclos finais. 

Percebemos que a ênfase dada pela coleção a CL1 no primeiro e segundo volumes 

diminui bruscamente a partir do terceiro, possivelmente numa tentativa de 

compensar as demais CL no decorrer das outras duas últimas ciclos. O LDLP dedica 

aos últimos anos do ensino fundamental o trabalho mais focado nos gêneros 

textuais que têm como base o discurso de experiências vividas, da ordem do relatar.          

 A distribuição da CL4 ao longo dos ciclos foi inexpressiva, principalmente no 

LDLP3 com apenas 5% do total das ocorrências. Em termos gerais, essa CL só teve 

resultado melhor que a CL5. No MP não encontramos referências ao menor 

destaque dado à exploração da CL4, que trata dos gêneros textuais que apresentam 

aspectos tipológicos predominantemente expositivos, como seminários, entrevistas e 

verbetes de dicionário. Aliás, os autores não tecem comentários acerca da 

predominância de nenhuma CL em detrimento de outras, eles apenas fazem 

referência ao agrupamento proposto por Dolz e Schneuwly (2004), o que parece 

evidenciar essa distribuição como um dos elementos norteadores da coleção.     

 A CL5, dedicada aos textos com aspectos tipológicos predominantemente 

prescritivos, foi a que recebeu menos destaque na coleção. No LDLP2 e no LDLP3, 

por exemplo, não encontramos nenhuma categoria de gênero que se enquadrasse 

nesse agrupamento. Essa ausência, juntamente com a pouca ocorrência verificada 

nos LDLP1 e no LDLP4, faz-nos pensar que os autores parecem demandar pouca 

importância a essa CL.  

Foi a partir desses dados que constatamos que a distribuição de gêneros 

disposta por Cereja e Magalhães (2010) diverge da sugestão de agrupamento 

proposta pelos autores genebrinos. Na sua distribuição, Dolz e Schneuwly (2004) 

propõem o trabalho com gêneros textuais dos cinco agrupamentos e argumentam 

que a diversificação dos gêneros trabalhados, regulada pelos agrupamentos, 

possibilita ao aluno o conhecimento das especificidades dos diferentes gêneros e 

tipos, proporcionando uma construção pautada no confronto. Essa posição mostra 

que a proposta dos autores do grupo de Genebra aposta na diversificação dos 

gêneros e dos agrupamentos de CL ao longo da escolaridade e não faz predileção 

pelo trabalho de determinado agrupamento em nenhum dos ciclos.            

 Nossa reflexão, nesse ponto, é a de que talvez fosse mais pertinente os 

autores da coleção formatarem uma distribuição de gêneros textuais pautada num 

maior equilíbrio das cinco diferentes CL. A priorização do trabalho voltado para uma 
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ou outra CL poderia ocorrer de maneira menos acentuada, apresentando certa 

simetria na coleção como um todo.            

 

 

4. 4. O LDLP E AS ATIVIDADES SOBRE OS GÊNEROS TEXTUAIS  

   

 

Nesta etapa da pesquisa, analisamos as propostas de atividade (PA) que 

visavam à exploração das especificidades dos gêneros em pauta. Importavam, pois, 

as propostas de didatização que compreendessem aspectos e características 

referentes ao próprio gênero: formas de circulação, interlocutores, funcionalidades, 

características linguísticas e multimodais, nas habilidades de escrita, leitura e 

oralidade no LDLP.  

Para tanto, enquadramos as PA em duas categorias: PAI, para as 

características internas, e PAE, para as características externas ao gênero. As PAI 

englobam aquelas atividades que se voltam para o trabalho com composição, 

conteúdo, recursos linguísticos, características do gênero, produção textual, tipo 

textual. Já as PAE tratam de questões voltadas para interlocutores, aspectos 

multimodais, meios de circulação ou suportes textuais, domínio discursivo, função do 

gênero e contexto comunicativo.  

O LDLP1 apresenta um total de 160 PA destinadas a questões que remetem 

as particularidades dos gêneros, conforme a categorização da Tabela 7, que segue.  
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Tabela 7 – Ocorrências das PA no LDLP1 

PA Categoria Total 

Composição 35 

Conteúdo 07 

Recursos linguísticos 31 

Características do gênero  03 

Produção textual 27 

Tipo textual 02 

 
 
 
 
 

PAI 

Subtotal 105 

Aspectos multimodais 11 

Contexto comunicativo 04 

Domínio discursivo 02 

Função do gênero 16 

Interlocutores 18 

Suporte textual 04 

 
 
 

PAE 

Subtotal 55 

Total 160 

 

 Na distribuição das categorias de PA, contemplamos as mais diferenciadas 

nuances de exploração dos gêneros e por esses dados já averiguamos uma notória 

predominância das PAI sobre as PAE. A constatação que inferimos a partir desses 

dados iniciais é a de que os autores deram mais relevância às questões que tratam 

diretamente da materialidade linguística dos gêneros textuais neste LDLP1.  

Todas as categorias de PA foram contempladas neste LDLP, porém é 

importante citar as discrepâncias que ocorreram nos resultados. Enquanto 

detectamos numa determinada categoria como questões relativas à composição 

com 35 ocorrências, em outra verificamos apenas 02 casos, como as relativas ao 

tipo textual.  

A categoria de PA mais enfatizada nesse LDLP1 é a que trata da temática da 

composição, isso significa que em boa parte das PA, os autores solicitaram que os 

alunos caracterizassem um dado gênero e/ou identificassem elementos 

característicos desse gênero.    

Para ilustrar nossa análise, mostramos, ao longo de toda essa etapa da 

pesquisa, exemplos de todos os 12 tipos de categorias de PA. Os exemplos foram 

retirados dos diferentes volumes da coleção. Iniciamos a apresentação mostrando o 

exemplo (01), relativo à categoria composição que mais se destacou nas PAI do 

LDLP1.    
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(01) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cereja e Magalhães (2010, p. 163, 6º ano) 
 

Em (01), os autores levam os alunos a refletirem acerca de partes 

fundamentais, que caracterizam o gênero textual carta pessoal. Nessa categoria de 

PA é enfatizada a composição de determinado gênero. Apesar de os autores 

estarem solicitando explicitamente que os alunos transcrevam partes do texto, ainda 

assim, o foco da PA são os elementos constitutivos da carta pessoal: local, data, 

vocativo, assunto e despedida. 

  No exemplo (02), apresentamos uma PA relativa à Função do gênero:    
 

 
(02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fonte: Cereja e Magalhães (2010, p. 138, 8º ano) 
  

Com o intuito de inteirar o aluno acerca da natureza da pergunta que viria em 

seguida, os autores, em (02), inicialmente tecem um comentário sobre a finalidade 

primordial do gênero anúncio publicitário. Após isso, eles lançam a PAE – Função do 

gênero, que trata explicitamente da finalidade do gênero. No resultado do LDLP1, 

essa PAE, teve 16 ocorrências. 

A PAE referente ao domínio discursivo, presente em (03), solicita ao aluno o 

reconhecimento do domínio discursivo de alguns gêneros. 
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(03) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

   Fonte: Cereja e Magalhães (2010, p. 71, 6º ano) 

 

Como o princípio definidor de cada categoria é o foco e a natureza da PA, em 

(03), foi fácil identificarmos a categoria contemplada, pois os autores mencionam, no 

texto do enunciado, o termo esferas de atividades humanas. Ao utilizarem essa 

nomenclatura, os autores mostram sua orientação teórica pautada em Bakhtin, a 

mesma orientação que inspirou Marcuschi (2008) a explorar o tema com outra 

denominação, domínios discursivos.  

Em (04), temos uma PAI referente ao conteúdo:          

  

(04) 
 

 

 

 

             Fonte: Cereja e Magalhães (2010, p. 184, 6º ano) 
 

Nessa PAI, os autores buscam explicitamente levar o aluno a perceber a 

temática característica do gênero textual diário. No início do enunciado, é lançado 

um comentário acerca da temática comum do gênero e, em seguida, o aluno é 

questionado sobre as possíveis anotações de um adolescente em seu diário. 

Nos resultados do LDLP2, constantes na Tabela 8, verificamos que houve, 

em relação ao LDLP1, uma queda no número de ocorrências em quase todas as 

categorias.  
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Tabela 8 – Ocorrências das PA no LDLP2 

PA Categoria Total 

Composição 21 

Conteúdo 0 

Recursos linguísticos 36 

Características do gênero  0 

Produção textual 18 

Tipo textual 01 

 
 
 

PAI 

Subtotal 75 

Aspectos multimodais 05 

Contexto comunicativo 0 

Domínio discursivo 0 

Função do gênero 12 

Interlocutores 11 

Suporte textual 04 

 
 
 

PAE 

Subtotal 36 

Total 111 

 

 Chamou-nos atenção, nos resultados da Tabela 8, as lacunas de PA em 

algumas categorias, como nas PAI – Conteúdo e Características do gênero e nas 

PAE – Contexto comunicativo e Domínio discursivo. Pudemos observar, ao 

interpretar esses dados, que a abordagem das diferentes nuanças da exploração 

dos gêneros textuais na coleção Português: Linguagens não apresenta uma 

sistematicidade na exploração das diferentes categorias de PA. 

Constatamos, ainda, que no LDLP2, assim como no LDLP1, há mais 

ocorrências de PAI do que as de PAE. Mais uma vez os autores tendem a priorizar 

as características mais próximas das questões linguísticas em detrimento daquelas 

mais ligadas aos fatores sociais dos gêneros.   

Prosseguindo a ilustração das PA, mostramos mais duas categorias 

mapeadas. Em (05), apresentamos a exploração de uma PAI relativa à categoria 

tipo textual, que apareceu apenas uma vez no LDLP2. 
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(05) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Cereja e Magalhães (2010, p. 141, 7º ano) 
 

Em (05), temos um clássico tipo de PA que tem como objeto principal chamar 

a atenção do aluno para a identificação de determinada sequência tipológica. Os 

autores comentam no enunciado que, na campanha comunitária, realizada por meio 

do gênero anúncio publicitário, o tipo textual argumentativo é imprescindível para a 

formatação do gênero e para o alcance dos objetivos do texto. Em seguida solicitam 

aos alunos que identifiquem textualmente as sequências que evidenciam a 

argumentação.  

Em (06), ilustramos a ocorrência da PAE - aspectos multimodais.      

 

(06) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Cereja e Magalhães (2010, p. 23, 8º ano) 
 

As PAE – Aspectos Multimodais trabalham os efeitos de sentido provocados 

por traços não verbais inseridos nos gêneros, como imagens, legendas, títulos, 

tamanho e cor das letras. A PA de (06) tem como foco atentar o aluno para algumas 

características constantes do gênero texto teatral que podem ser fundamentais para 

o entendimento do texto, por meio da multimodalidade.   
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Nos resultados referentes ao LDLP3, expostos na Tabela 9, verificamos que, 

assim como nos volumes anteriores, as PAI predominam no cenário das atividades 

que exploram os gêneros textuais.  

  

Tabela 9 – Ocorrências das PA no LDLP3 

PA Categoria Total 

Composição 22 

Conteúdo 03 

Recursos linguísticos 21 

Características do gênero  0 

Produção textual 31 

Tipo textual 01 

 
 
 

PAI 

Subtotal 78 

Aspectos multimodais 06 

Contexto comunicativo 03 

Domínio discursivo 0 

Função do gênero 23 

Interlocutores 17 

Suporte textual 03 

 
 
 

PAE 

Subtotal 52 

Total 130 

 

Foram 78 ocorrências de PAI ante 52 de PAE. Apesar de as PAI estarem 

mais presentes, foi no LDLP3 que verificamos a menor diferença entre as 

ocorrências dos dois grupos. Nos LDLP1 e LDLP2, o total de PAI foi bem maior que 

o de PAE, quase dobrando o número de ocorrências de um grupo em comparação 

com o outro. O LDLP3 foi então aquele que, em termos proporcionais, mais 

enfatizou as questões de ordem externa do gênero.     

Também foi maior, no LDLP3, o total de ocorrências da PAI  - Produção 

textual, aquela que solicita que o aluno produza um determinado gênero. As 31 

ocorrências nos chamaram à atenção porque é por meio dessa PA que os alunos 

são levados a experimentar com mais propriedade o gênero. Em alguns casos, os 

autores solicitam a produção de gêneros textuais de maior complexidade, como 

artigos de opinião e entrevistas. 

Tivemos ainda, no LDLP3, duas categorias de PA que não foram 

contempladas, a PAI – Características do gênero e PAE – Domínio discursivo. Essas 

categorias também não apareceram no LDLP2, são categorias com pouca 
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ocorrência, o que nos leva a registrar um déficit no que diz respeito à exploração dos 

gêneros.   

Prosseguindo com a exemplificação das 12 categorias de PA na coleção, 

dispomos, a seguir, mais três exemplos típicos.            

   

(07) 
 

 

 

 

Fonte: Cereja e Magalhães (2010, p. 73, 8º ano) 
 

Em (07), os autores, após apresentarem dois anúncios publicitários lançam a 

PAE – Contexto comunicativo. No questionamento, os autores procuram fazer com 

que os alunos reflitam sobre a importância do contexto comunicativo na construção 

do sentido do texto. É enfatizado, na PA, que atentar para o momento da publicação 

do gênero é fundamental para situá-lo, facilitando o entendimento do texto. Essa 

categoria de PA apresentou apenas três ocorrências no LDLP3.      

Em (08), há uma ilustração das PAI – Produção textual que é por meio delas 

que os autores propõem aos alunos que coloquem em prática a produção de 

gêneros textuais.     

 
(08) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Cereja e Magalhães (2010, p. 105, 9º ano) 
 

Nessa categoria de PA, os autores sugerem aos alunos a construção do 

gênero conto. Também é solicitado ao aluno que insira no seu texto determinados 

elementos que são típicos do gênero. Essa categoria de PA tem maior número de 

ocorrência no LDLP3, com 31 casos, embora, nos demais volumes, sua abordagem 

também tenha sido recorrente. Esse dado mostra a preocupação dos autores em 

abordar uma das atividades do tripé básico do ensino de língua portuguesa, a 

produção textual, ao lado da leitura e análise linguística. 
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Em (09), ilustramos a PAE – suporte textual, que teve 03 ocorrências no 

LDLP3. 

 

(09) 
 

 

 

Fonte: Cereja e Magalhães (2010, p. 203, 7º ano) 
 

O objetivo dessa categoria de PA é fazer com que o aluno reconheça 

suportes textuais e/ou produza gêneros de determinado suporte. Em (09), os autores 

solicitam aos alunos que apontem quais são os veículos onde as notícias podem ser 

divulgadas. Está explícita, neste caso, a natureza principal da PA, que é a reflexão 

sobre os possíveis suportes textuais do gênero notícia.     

Os resultados relativos às PA do LDLP4 constam na Tabela 10, que segue. 

 

Tabela 10 – Ocorrências das PA no LDLP4 

PA Categoria Total 

Composição 19 

Conteúdo 01 

Recursos linguísticos 26 

Características do gênero  07 

Produção textual 16 

Tipo textual 0 

 
 
 

PAI 

Subtotal 69 

Aspectos multimodais 06 

Contexto comunicativo 02 

Domínio discursivo 01 

Função do gênero 14 

Interlocutores 08 

Suporte textual 02 

 
 
 

PAE 

Subtotal 33 

Total 102 

 

 Os dados da Tabela 10 fecham o somatório das ocorrências de PA nos 

volumes da coleção.  A categoria de PAI – Recursos linguísticos foi a mais 

contemplada no LDLP4. Isso significa afirmar que, neste volume, é solicitado com 

frequência aos alunos a identificação, reconhecimento e/ou (re)produção de um 

estilo e/ou recursos linguísticos típicos de um autor, de um domínio discursivo, de 
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um gênero. Essa categoria se junta as outras cinco que conferem ao grupo de PAI, o 

maior número de ocorrências, tanto neste volume quanto nos outros três anteriores. 

Verificamos ainda que, no LDLP4, não foram detectados casos de PAI – Tipo 

textual. Aliás, esse tipo de PA é um dos que menos ocorre em toda coleção. Já as 

PAI – Produção textual apresentam 16 casos. O LDLP4 é o volume que menos 

solicita aos alunos a produção de gêneros textuais. Como se trata do último ciclo do 

Ensino Fundamental, fase em que os alunos, teoricamente, deveriam estar mais 

experientes em redigir, em comparação com os três ciclos anteriores, talvez fosse 

mais pertinente que os autores da coleção intensificassem a exploração dessa 

categoria de PA, ao invés de a restringirem. 

Um dado digno de crítica diz respeito ao número total de PA constantes no 

LDLP4, contabilizando um total de 102 ocorrências. Isso significa afirmar que juntas, 

as PAI e as PAE, dos volumes finais da coleção, apresentaram decréscimo nos 

números, quando comparadas com os dados constatados nos LDLP1 e 2. 

Os dados do 6º e do 7º anos contabilizaram 271 ocorrências de PAI e PAE, 

enquanto que no 8º e no 9ª ano foram apenas 232 casos. Isso significa que, nos 

ciclos iniciais, foram mais enfatizadas as PA que abordavam os gêneros nas suas 

particularidades, enquanto nos ciclos finais, essas PA tiveram menos abordagens. 

Observamos, pois, que os LDLP dos ciclos finais do Ensino Fundamental se 

preocupam menos com o trabalho que tem o gênero como foco e muito mais com 

atividades que se voltam para questões de outra ordem, como as relativas à 

gramática, ao vocabulário e à ortografia, por exemplo.    

 Para finalizarmos a exemplificação dos tipos de PA encontradas na coleção 

Português: Linguagens, de Cereja e Magalhães (2010), listamos as últimas três 

ilustrações das doze categorias. 

 Pudemos ilustrar as PAE – Interlocutores por meio de (10), que segue  

 
(10) 
       

 

 

                                           
 
                                    Fonte: Cereja e Magalhães (2010, p. 31, 9º ano) 

 

 As PAE – Interlocutores se caracterizam pelo objetivo de levar o aluno a 

produzir gêneros para um dado público, assim como reconhecer interlocutores 
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específicos de determinado gênero textual. É o que ocorre em (10). Inicialmente, os 

autores apresentam um comentário, uma pista  que, na verdade, trata do suporte 

textual do gênero e, após isso, lançam a proposta que busca a reflexão acerca dos 

possíveis interlocutores do gênero textual anúncio publicitário.  

Em (11), temos a ilustração de uma ocorrência de PAI – Recursos 

linguísticos, aquela em que o aluno tem de identificar, reconhecer e/ou (re)produzir 

um estilo ou recursos linguísticos de um autor, de um domínio discursivo, de um 

gênero.  

 
(11) 

 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 

                                           
                                    Fonte: Cereja e Magalhães (2010, p. 166, 6º ano) 

 

Em (11), os autores tomam o gênero textual e-mail como o texto base para 

questionar os alunos sobre as marcas linguísticas típicas desse gênero. As PAI – 

Recursos linguísticos estiveram presentes em todos os volumes da coleção, mas, no 

LDLP4, foram as PA mais enfatizadas, com 26 casos.   

As categorias de PAI – Composição e Características do gênero são bastante 

próximas. A diferença entre essas propostas é que a primeira inicialmente apresenta 

o gênero, para depois solicitar aos alunos que enumerem, descrevam suas 

características. Já a PAI – Características do gênero solicita ao aluno exatamente o 

contrário, pois é com base na apresentação de determinadas características que se 

pede ao aluno que reconheça o gênero que elas compõem. É o caso de (12), que 

segue, em que os autores primeiramente enfatizam as características do texto e 

depois solicitam aos alunos que apontem o gênero textual as quais elas se referem. 

Essa categoria de PAI – Características do gênero foi pouco contemplada pela 

coleção e, no LDLP4, foram apenas 07 casos.   
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(12) 
 

 

 

 

Fonte: Cereja e Magalhães (2010, p. 230, 9º ano) 
 

A Tabela 11, que segue, reúne o somatório das ocorrências das categorias de 

PA em toda a coleção estudada.  

 

 Tabela 11 – Ocorrências das PA na coleção Português: Linguagens  

PA Categoria Total 

Composição 97 

Conteúdo 11 

Recursos linguísticos 114 

Características do gênero  10 

Produção textual 92 

Tipo textual 04 

 
 
 

PAI 

Subtotal 328 

Aspectos multimodais 28 

Contexto comunicativo 09 

Domínio discursivo 03 

Função do gênero 65 

Interlocutores 54 

Suporte textual 13 

 
 
 

PAE 

Subtotal 172 

Total 500 

 

 

Verificamos que as PA voltadas ao trabalho das particularidades dos gêneros 

apresentam 500 ocorrências ao longo de toda coleção. Apesar de não constarmos, 

nessa tabela, os dados referentes as PA que não se voltam ao trato dos gêneros, 

pudemos perceber que elas predominam. A preocupação com a exploração dos 

gêneros ainda se dá de maneira inexpressiva.   

Apesar de os autores, na descrição das seções, citarem o trabalho com os 

gêneros textuais, é perceptível a ausência de uma seção que trate especificamente 

da exploração do próprio gênero. Ao todo, a coleção Português: Linguagens 

apresenta cinco seções - Estudo do texto; Produção de texto; Para escrever com 

adequação/coerência/coesão/expressividade; A língua em foco e De olho na escrita. 

Dentre as proposições definidas para cada uma dessas seções, pudemos verificar 

estudos voltados para a compreensão, interpretação e discussão de textos, análise 
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linguística, produção de texto, recursos de linguagem, regras da variedade padrão, 

aspectos textuais, conteúdos gramaticais e ortográficos. O LDLP sistematiza 

explicitamente o trato dessas questões, mas não há seções, nem qualquer outro 

espaço que se proponha especificamente à exploração das particularidades dos 

gêneros.  Talvez, a coleção se tornasse mais pertinente ao que fundamenta no MP, 

se propusesse, dentre as seções, uma que focasse o trato dos gêneros e suas 

particularidades, inclusive intitulada com esse propósito. 

Na configuração atual, a coleção coloca o trabalho com as particularidades 

dos gêneros num espaço periférico. Os títulos das seções são extremamente 

reveladores do foco aos quais as atividades se destinam e foi a partir da reflexão 

sobre esses títulos que pudemos perceber que o trabalho que tem o gênero como 

foco não é o alvo de nenhum deles. Com isso, deduzimos que as PA que visam à 

exploração do gênero em suas particularidades foram introduzidas na coleção 

aleatoriamente. 

Na contabilização e averiguação geral dos dados, pudemos verificar que 

apesar de a coleção apresentar uma razoável diversidade de gêneros, a exploração 

desses textos ainda está voltada principalmente para o trato de questões 

gramaticais, ortográficas e de compreensão textual. Sobre isso, Bunzen (2006) 

afirma que mesmo o LDLP evidenciando em seu arcabouço a diversidade de textos, 

não se garante a efetivação do processo de letramento.  

 Enfatizando atividades que não tomam o gênero como foco, o LDLP pode não 

estar contribuindo plenamente para o alcance de um dos objetivos basilares do 

ensino de língua materna, que é a ampliação da competência comunicativa do 

aluno. O ensino de língua que tem, por exemplo, o estudo descontextualizado da 

metalinguagem como objeto vai de encontro com a proposta de Miller (1984, apud 

MARCUSCHI, 2008) quando afirma que o trato dos gêneros diz respeito ao trato da 

língua em seu cotidiano nas diversas formas. 

Verificamos que muitas PA tratavam de questões gramaticais e de 

compreensão textual. Essas últimas não estão no foco da nossa análise, mas 

algumas pesquisas vêm indicando que o ensino de língua baseado nesse tipo de 

exploração pode não ser tão relevante. Para Marcuschi (2001, p.49) “os exercícios 

de compreensão raramente levam a reflexões críticas sobre o texto e não permitem 

expansão ou construção de sentido, o que sugere a idéia de que compreender é 

apenas identificar conteúdos”. Já Antunes (2003) afirma que, em relação ao ensino 
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de gramática, o que se vê normalmente são exercícios voltados para a nomenclatura 

e a classificação das unidades. O que se enfatiza muito são os nomes das unidades, 

das classes e das subclasses dessas unidades. O trato das regras e de seus usos 

efetivos geralmente não é o foco dessas atividades.     

No que tange ao ensino da compreensão textual, os PCN (BRASIL, 1998, 

p.41) advertem que de nada adianta “‘extrair informação da escrita’ decodificando-a 

letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica, 

necessariamente, compreensão.” Há a ênfase no documento de que decodificar é 

apenas uma das etapas necessárias para o entendimento do texto. Além disso, o 

leitor terá de lançar mão de outras muitas estratégias como seleção, antecipação, 

inferência e verificação. 

Com relação ao ensino da gramática normativa, os PCN se posicionam no 

sentido de que os conteúdos gramaticais não são prioridade e devem ser abordados 

ao sabor das dificuldades do aluno:  

 

não se deve sobrecarregar os alunos com um palavreado sem função, 
justificado exclusivamente pela tradição de ensiná-lo. O critério do que 
deve ser ou não ensinado é muito simples: apenas os termos que tenham 
utilidade para abordar os conteúdos e facilitar a comunicação nas 
atividades de reflexão sobre a língua, excluindo-se tudo o que for 
desnecessário e costuma apenas confundir os alunos (BRASIL, 1998, 
p.60). 

 

 

Colocadas num quadro geral as categorias de PA referendadas pela coleção 

Português: Linguagens, pudemos também perceber quais são as particularidades 

dos gêneros textuais mais enfatizadas. Por meio desses dados, foi possível 

sabermos quais são as características dos gêneros mais exploradas pelo LDLP. 

Observamos que o grupo de PAI, com 328 ocorrências, apresenta quase o dobro do 

total de ocorrências de PAE, 172 ocorrências. As três categorias de PA mais 

enfatizadas pela coleção pertencem ao grupo de PAI: recursos linguísticos, 

composição e produção textual. Isso significa afirmar que, acerca do trabalho com 

as particularidades dos gêneros, os autores demandaram mais atenção às questões 

de ordem interna, mais próximas da materialidade linguística dos textos. As partes 

constitutivas, o conteúdo, os recursos linguísticos, as sequências tipológicas e a 

produção dos gêneros foram, portanto, as características que os autores do LDLP 

mais se preocuparam em explorar. 
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Mesmo quando trata de explorar o gênero em suas particularidades, o LDLP 

demanda mais atenção as questões voltadas aos fatores textuais dos gêneros. A 

materialidade linguística do texto em si ainda é o principal objeto em foco. A 

exploração das questões de ordem externa, mais atreladas às características sociais 

dos gêneros, foram bem menos enfatizadas.      

Atentando individualmente para as categorias, verificamos que as PAI – 

recursos linguísticos se sobressaem sobre as demais. Foram 114 ocorrências que 

chamam à atenção do aluno para a identificação, reconhecimento, (re)produção de 

um estilo e/ou recursos linguísticos de um autor, de um domínio discursivo ou de um 

gênero. A categoria de PAI – composição tem a segunda maior frequência, com 97 

ocorrências, seguida da categoria de PAI – Produção textual, que contabiliza 92 

casos. 

Do outro lado, com frequência bastante escassa, são as PAE – domínio 

discursivo, 03 casos, e a PAI – tipo textual, com 04 ocorrências. Na coleção de 

LDLP há pouca ocorrência de questões que abordam a temática das “esferas da 

atividade humana” (BAKHTIN, 1997) e as sequências de enunciados encontradas no 

interior dos textos: narração, argumentação, exposição, descrição e injunção 

(MARCUSCHI, 2000). 

Por fim, é importante ressaltar que essa etapa da pesquisa nos permitiu 

compreender como os gêneros textuais são explorados pelo LDLP. Além de 

mapearmos doze categorias diferentes de PA, divididas em dois grupos – PAI e PAE 

– foi possível ainda observar o grau de saliência com que cada um dos grupos e 

categorias de PA se apresenta na coleção.   
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5. GÊNERO TEXTUAL COMO FERRAMENTA: IMPLEMENTAÇÕES PARA O 

ENSINO DA LEITURA, DA PRODUÇÃO TEXTUAL E DA ANÁLISE LINGUÍSTICA 

 

 

 Esse capítulo visa fazer uma reflexão sobre os resultados da análise da 

coleção Português, linguagens, de Cereja e Magalhães (2010), a fim de termos 

parâmetros para a análise e escolha de coleções didáticas, bem como sugestões de 

implementações pedagógicas para suprir lacunas, organizar o estudo ou até 

abandonar vícios e crenças em relação ao ensino de língua portuguesa. 

 A análise apresentada no Capítulo 4 permitiu-nos perceber que, apesar do 

mérito da proposta, a coleção apresenta problemas no que diz respeito ao número e 

à diversidade de gêneros enfocados, resultando em um efeito cascata de assimetria 

entre os gêneros, as capacidades de linguagem e os domínios discursivos. Vem-nos 

a indagação: como solucionar o trabalho com coleções didáticas que apresentam 

problemas dessa ordem? Esse questionamento guia a nossa reflexão sobre a 

possibilidade de contribuir com o professor por meio de medidas supletivas a partir 

dos dados constatados em nossa análise. 

 Para tanto, dividimos nossa reflexão em dois momentos: o primeiro visa 

sugerir uma medida que implemente a possibilidade de trabalho com a diversidade 

de gêneros suprindo as lacunas do LD; e a segunda, com base na primeira, 

apresenta uma proposta alternativa para o ensino produtivo de Língua Portuguesa 

através dos gêneros textuais. 

 

 

5. 1. PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DOS GÊNEROS 

 

 

 Comecemos nossa reflexão sobre o processo de complexificação e/ou 

adequação dos gêneros, conforme apresentamos no Capítulo 2. Dolz e Schneuwly 

(2004) afirmam que os gêneros devem passar por um processo de progressão, 

considerando os diferentes níveis de dificuldade no trabalho textual. Segundo os 

autores, o que determina o grau de complexidade dos textos são os três níveis 

fundamentais de linguagem em funcionamento: representação do contexto social, 

estruturação discursiva do texto e escolhas de unidades linguísticas ou 
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textualização. Apoiados em Marcuschi (2002), não acreditamos na existência de 

gêneros ideais para o ensino de língua materna. Devemos sim, identificar os 

gêneros com dificuldades progressivas, trabalhando dos mais simples aos mais 

complexos, dos mais próximos e conhecidos aos mais distantes, dos mais concretos 

aos mais abstratos, do nível menos formal ao mais formal, dos mais privados aos 

mais públicos e assim por diante.  

Não é nosso objetivo apresentar uma proposta de agrupamento de gêneros 

que contemple essa gradação. Esse momento pode vir a se concretizar numa 

possível retomada futura das reflexões aqui dispostas. Porém, com base nos 

resultados desta investigação, podemos refletir sobre uma proposta supletiva para 

guiar professores na escolha e análise do LD e na adequação à realidade linguística 

e social do aluno daquele período escolar. 

 Partamos, pois, da constatação de lacunas no LDLP em relação à 

distribuição de gêneros que foi o fator mais problemático. O professor poderia fazer 

a correlação entre o quadro das capacidades de linguagem, de Dolz e Schneuwly 

(2004) e dos domínios discursivos, sugeridos por Marcuschi (2008), e escolher 

aqueles mais próximos às características dos alunos daquele período escolar. 

Retomemos o Quadros 1, do Capitulo 1, e vejamos o  Quadro 6, que se 

seguem: 
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Quadro 1: Proposta de agrupamentos dos gêneros 

 Domínios sociais de comunicação 
Aspectos tipológicos 

Capacidades de linguagem dominantes 

Exemplos de gêneros orais e escritos 

Cultura Literária Ficcional 
Narrar 

Mimeses de ação através da criação da 
intriga no domínio do verossímil 

Conto maravilhoso, conto de fadas, fábula, 
lenda,narrativa de aventura, narrativa de ficção 
cientifica, narrativa de enigma, narrativa mítica, 
sketch ou história engraçada, biografia 
romanceada, romance, romance histórico, 
novela fantástica, conto, crônica literária, 
adivinha, piada 

Documentação e memorização das ações 
humanas 
Relatar 

Representação pelo discurso de 
experiências vividas, situadas no tempo 

Relato de experiência vivida, relato de viagem, 
diário íntimo, testemunho, anedota ou caso, 
autobiografia, curriculum vitae, noticia, 
reportagem, crônica social, crônica esportiva, 
histórico, relato histórico, ensaio ou perfil 
biográfico, biografia 

Discussão de problemas sociais 
controversos 
Argumentar 

Sustentação, refutação e negociação de 
tomadas de posição 

Textos de opinião, diálogo argumentativo, carta 
de leitor, carta de solicitação, deliberação 
informal, debate regrado, assembleia, discurso 
de defesa (advocacia), discurso de acusação 
(advocacia), resenha crítica, artigos de opinião 
ou assinados, editorial, ensaio 

Transmissão e construção de saberes 
Expor 

Apresentação textual de diferentes formas 
dos saberes 

 

Texto expositivo, exposição oral, seminário, 
conferência, comunicação oral, palestra, 
entrevista de especialista, verbete, artigo 
enciclopédico, texto explicativo, tomada de 
notas, resumo de textos expositivos e 
explicativos, resenha, relatório científico, 
relatório oral de experiência 

Instruções e prescrições 
Descrever ações 

Regulação mútua de comportamentos 

Instruções de montagem, receita, regulamento, 
regras de jogo, instruções de uso, comandos 
diversos, textos prescritivos 

Fonte: Dolz e Schneuwly (2004, p. 60-61) 
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Quadro 6: Gêneros textuais por domínios discursivos 

MODALIDADES DE USO DA LÍNGUA DOMÍNIOS  

DISCURSIVOS Escrita Oralidade 

Instrucional artigo científico; verbete de enciclopédia; relatório 
científico; notas de aula; nota de rodapé; diário de 
campo; tese; dissertação; monografia; glossário; 
artigo de divulgação científica; tabela; mapa; gráfico; 
resumo de artigos de livros; resumo de livro; resumo 
de conferência; resenha; comentários; biografia; 
projetos; solicitação de bolsa; cronograma de 
trabalho; organograma de atividade; monografia de 
curso; monografia de disciplina; definição; 
autobiografia; manual de ensino; bibliografia; ficha 
catalográfica; memorial; curriculum vitae; parecer 
técnico; verbete; parecer sobre tese; parecer sobre 
artigo; parecer sobre projeto; carta de apresentação; 
carta de recomendação; ata de reunião; sumário; 
índice remissivo; diploma; índice onomástico; 
dicionário; prova de língua; prova de vestibular; prova 
de múltipla escolha; diploma; certificado  de 
especialização; certificado de proficiência; atestado 
de participação;  epígrafe 

conferência; debate; 
discussão; exposição; 
comunicação; aula 
participativa; aula 
expositiva; entrevista de 
campo; exame oral; 
exame final; seminário de 
iniciantes; seminário 
avançado; seminário 
temático; colóquio; prova 
oral; arguição de tese; 
arguição de dissertação; 
entrevista de seleção de 
concurso; aula de 
concurso; aula em vídeo; 
aula pelo rádio; 
aconselhamento 

 

Jornalístico editorial; notícia; reportagem; nota social; artigo de 
opinião; comentário; jogos; história em quadrinhos; 
palavra cruzada; crônica policial; crônica esportiva; 
entrevista jornalística; anúncios classificados; 
anúncios fúnebres; carta do leitor; carta ao leitor; 
resumo de novela; reclamações; capa de revista; 
expediente; boletim do tempo; sinopse de novela; 
resumo de filme; cartoon; caricatura; enquete; 
roteiros; errata; charge; programação semanal; 
agenda de viagem 

 

entrevista jornalística; 
entrevista televisiva; 
entrevista radiofônica; 
entrevista coletiva; 
notícia de rádio; notícia 
de TV; reportagem ao 
vivo; comentários; 
discussões; debate; 
apresentações;  
programa radifônico; 
boletim do tempo 

Religioso oração; reza; catecismo; homilia; hagiografia; cântico 
religioso; missal; bula papal; jaculatória; penitência; 
encíclica papal 

 

sermão; confissão; reza; 
cantorias; oração; 
lamentações; benzeção; 
cantos medicinais 

Saúde receita médica; bula de remédio; parecer médico; 
receita caseira; receita culinária 

 

consulta; entrevista 
médica; conselho médico 

 Comercial rótulo; nota de venda; fatura; nota de compra; 
classificados; publicidade; comprovante de 
pagamento; 
nota promissória; nota fiscal; boleto; boletim de 
preços; logomarca; comprovante de renda; carta 
comercial; parecer de consultoria; formulário de 
compra; carta-resposta; comercial; memorando; nota 
de serviço; controle de estoque; controle de venda; 
copyright; bilhete de avião; bilhete de ônibus; carta de 
representação; certificado de garantia; atestado de 
qualidade; lista de espera; balança comercial 

publicidade de feira; 
publicidade de TV; 
publicidade de rádio; 
refrão de feira; refrão de 
carro de venda de rua 

 

Industrial instruções de montagem; descrição de obras; código 
de obras; aviso; controle de estoque; atestado de 
validade; manual de instrução 
 

ordens 
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Jurídico contrato; lei; regimento; estatuto; certidão de batismo; 
certidão de casamento; certidão de óbito; certidão de 
bons antecedentes; certidão negativa; atestado; 
certificado; diploma; normas; regras; parecer; boletim 
de ocorrência; edital de convocação; edital de 
concurso; aviso de licitação; auto de penhora; auto de 
avaliação; documentos pessoais; requerimento; 
autorização de funcionamento; alvará de licença; 
alvará de soltura; alvará de prisão; sentença de 
condenação; citação criminal; mandado de busca; 
decreto-lei; medida provisória; desmentido; edital; 
regulamento; advertência 

tomada de depoimento, 
arguição; declaração; 
exortação; depoimento; 
inquérito judicial; 
inquérito policial; ordem 
de prisão 

 

Publicitário propaganda; publicidade, anúncio, cartaz; folheto; 
logomarca; aviso; necrológio; outdoors; inscrições em 
muros; inscrições em banheiros; placa, endereço 
postal; endereço eletrônico; endereço de internet 

publicidade na TV; 
publicidade no rádio 

 

Lazer piada; jogos; adivinha; história em quadrinhos; 
palavra cruzada; horóscopo 

 

fofoca; piada; adivinha; 
jogos teatrais 

 Interpessoal carta pessoal; carta comercial; carta aberta; carta do 
leitor; carta oficial; carta-convite; cartão de visita; e-
mail; bilhete; ata; telegrama; memorando; boletim; 
relato; agradecimento; convite; advertência; informe; 
diário pessoal; aviso fúnebre; volante; lista de 
compras; endereço postal; endereço eletrônico; 
autobiografia; formulário; placa; mapa; catálogo; papel 
timbrado 

recado; conversação 
espontânea; telefonema; 
bate-papo virtual; 
convite; agradecimento; 
advertência; aviso; 
ameaça; provérbio 

 

Militar ordem do dia; roteiro de cerimônia oficial; roteiro de 
formatura; lista de tarefas 
 

Ordem do dia 

Ficcional épica-lírica-dramática; poema; conto, mito; peça de 
teatro; lenda; parlenda; fábula; história em 
quadrinhos; romance; drama; crônica; roteiro de filme 

 

fábula; conto; lenda; 
poema; declamação; 
encenação 

   Fonte: Marcuschi (2008, p. 194-6) 

 

Uma proposta de distribuição de gêneros que mescle textos de todos os 

domínios discursivos e capacidades de linguagem pode proporcionar a 

experimentação dos diferentes gêneros textuais pelos alunos, tornando o trabalho 

com a língua materna mais efetivo e concreto. Isso porque de um lado estão os 

domínios discursivos, intimamente relacionados aos fatores sociais e às diversas 

categorias de gêneros em seus mais diversos usos autênticos no dia-a-dia, do outro, 

as capacidades de linguagem, conectadas aos aspectos linguísticos dos gêneros e 

por isso mais próximas dos modos de interação ou interlocução.  

Visando a uma proposta de distribuição adequada à realidade do aluno, 

contabilizamos a distribuição de gêneros proposta por Marcuschi (2008) por domínio 

discursivo e dividimos pelo total do quadro geral. Obtivemos, então, o percentual da 

distribuição de gênero/domínio, que pode sugerir uma proporção para a prática 

educacional. Sabemos, pois, que a distribuição do autor não teve a pretensão de 

apresentar todos os gêneros textuais existentes, até porque essa não seria uma 

ação possível. A distribuição proposta por Marcuschi (2008) apresenta, pois, 
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gêneros textuais das modalidades oral e escrita de cada domínio discursivo, das 

mais diferentes ordens. 

 Tomamos, então, a relação de gêneros textuais descrita por Marcuschi 

(2008) como base para apresentarmos o Gráfico 16, que segue, numa possibilidade 

de distribuição de gêneros textuais nos diferentes domínios discursivos tanto para a 

formatação de LDLP e/ou para suprir as lacunas do LD no ensino de língua materna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 16 – Percentuais da proposta de organização dos gêneros textuais nos diferentes 

domínios discursivos a partir de Marcuschi (2008) 

 

Na sua distribuição, Marcuschi (2008) apresenta um maior número de 

gêneros textuais do DD instrucional, 23% do total de todos os gêneros, seguido do 

domínio discursivo jornalístico com 14%. O domínio discursivo militar foi o que 

apresentou o menor índice no número de gêneros elencados, apenas 1%.  

Para fins práticos, comparemos, em termos percentuais, os domínios 

discursivos apresentados pela coleção Português: Linguagens, em estudo e os 

apresentados a partir de Marcuschi (2008), conforme o Gráfico 17. 
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Gráfico 17 – Percentuais dos domínios discursivos da coleção Português: Linguagens e os 

apresentados a partir de Marcuschi (2008) 

 

Podemos perceber que os domínios discursivos prioritários em cada proposta 

são bastante diferentes. Enquanto, na coleção Português: Linguagens, verificamos 

ênfase no trabalho com textos do domínio discursivo jornalístico, a distribuição de 

Marcuschi (2008) prioriza os gêneros do domínio discursivo instrucional. 

Na distribuição apresentada pela coleção Português: Linguagens, 

observamos que houve maior concentração no trabalho com base nos textos de 

alguns domínios discursivos e a ausência completa no trabalho de outros. Na 

distribuição feita com base em Marcuschi (2008), percebemos maior equilíbrio na 

distribuição dos domínios discursivos, inclusive nos cinco primeiros domínios 

discursivos, que são mais frequentes. Embora não haja simetria entre os diferentes 

domínios discursivos, os percentuais podem servir para uma maior diversidade 

textual.  Inclusive, utilizamos esses percentuais para refletirmos sobre um possível 

número de gêneros a ser distribuído num período escolar de um ano, como mostra a 

Tabela 12, que segue: 
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Tabela 12 – Distribuição dos gêneros conforme os domínios discursivos 

Domínio discursivo Nº de gêneros  

Instrucional 9 

Jornalístico 6 

Interpessoal 5 

Jurídico 5 

Comercial 4 

Ficcional 3 

Publicitário 2 

Religioso 2 

Industrial 1 

Lazer 1 

Saúde 1 

Militar 1 

Total 40 

 

Na Tabela 12, distribuímos um total de 40 gêneros proporcionalmente às 

porcentagens apresentadas no Gráfico 16. Dessa forma, alguns domínios 

discursivos foram mais contemplados que outros. Essa diferença nos números 

reflete a maior incidência dos gêneros de determinado agrupamento e visa 

aproximar cada categoria de domínio discursivo trabalhada à realidade verificada no 

meio social.  

Acreditamos que a distribuição nestes moldes é mais completa, porque, além 

de contemplar todas as categorias de domínios discursivos, em termos quantitativos, 

ainda prioriza o trabalho com os gêneros textuais pertencentes aos domínios 

discursivos mais produtivos, atendendo ao principal objetivo do ensino de língua, a 

ampliação da competência comunicativa do aluno. Isso vai ao encontro do que 

preconizam os PCN (BRASIL, 1998) no que se refere ao processo de ensino e 

aprendizagem em língua materna nos diferentes ciclos do ensino fundamental, 

período em que se espera que o aluno amplie o domínio ativo do discurso nas 

diversas situações comunicativas, principalmente nas instâncias públicas de uso da 

linguagem, de modo a possibilitar sua inserção efetiva no mundo da escrita, 

ampliando suas possibilidades de participação social no exercício da cidadania. 

Quanto às capacidades de linguagem, ligadas aos domínios sociais de 

comunicação (DSC) e aos aspectos tipológicos dos gêneros, utilizamos a “proposta 

provisória de agrupamento de gêneros” (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 60-61), 

como referência para a construção da nossa distribuição. Fizemos uso, portanto, das 

cinco diferentes capacidades de linguagem dominantes dispostas pelos autores 
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genebrinos: textos da ordem do narrar (CL1), cujo DSC é a cultura literária ficcional; 

textos da ordem do relatar (CL2), cujo DSC é a documentação e memorização de 

ações humanas; textos da ordem do argumentar (CL3), cujo DSC é a discussão de 

problemas controversos; textos da ordem do expor (CL4), cujo DSC é a transmissão 

e construção de saberes; e textos da ordem do descrever ações (CL5), cujo DSC 

são as instruções e prescrições.  

Visando a uma distribuição de gêneros equilibrada, tentamos ter o mesmo 

procedimento matemático para a tipologia de Dolz e Schneuwly (2004, p.60-61) que 

fizemos com a de Marcuschi (2008). As CL1 a CL4 tiveram percentuais 

aproximados, entre 21% e 24%, mas a CL5 teve apenas 10% dos 40 gêneros que 

criamos como critério para cada período escolar. Para solucionar esse 

desnivelamento, preferimos dividir os 40 gêneros a ser trabalhados pelas cinco CL, 

resultando um total de oito gêneros diferentes para cada uma. 

Como sabemos que não é possível classificar um gênero de maneira absoluta 

em um dos agrupamentos, posto que não são estanques, apresentamos, a seguir, a 

título de exemplo, como um professor poderia proceder para planejar seu ano letivo 

com o uso do LDLP, tendo como objetivo a exploração dos 40 gêneros, a partir dos 

dados da coleção Português: linguagens. 

 

Quadro 7: Distribuição dos gêneros segundo os DD e a CL2 

Gêneros por LDLP 
CL DD 

LDLP 1 LDLP 2 LDLP3 LDLP4 

Instrucional ? ? ? ? 

Instrucional ? ? ? ? 

Lazer ? ? ? E/O-Anedota 

Interpessoal E-Diário 
pessoal, 
 E-E-mail 

E-Diário pessoal, 
E-E-mail 

E-Carta pessoal,  
E-Convite de 
casamento 

E-Carta 
pessoal,  

E-Convite de 
casamento 

Jurídico ? ? ? ? 

Jornalístico E-Depoimento 
escrito, 

 E/O-Relato 

E-Depoimento 
escrito, 

 E/O-Relato 

E-Crônica, 
 E/O-Notícia 

E-Reportagem 

E-Reportagem 
E-Crônica,  
E/O-Notícia 

Religioso ? ? ? ? 

Relatar 

Ficcional ? ? ? ? 

E – Modalidade escrita, O – Modalidade oral, E/O – Modalidade escrita e oral 
 
  Considerando a quantidade de gêneros distribuídos na Tabela 12, elegemos 

os DD segundo a CL2. Na coleção há somente a exploração de gêneros relativos 

aos DD interpessoal e jornalístico nos quatro LDLP e ao DD lazer somente no 
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LDLP4. Os gêneros explorados em LDLP1 se repetem em LDLP2 e os explorados 

em LDLP3 se repetem em LDLP4. Então, conhecendo a realidade do seu alunado, o 

professor iria preencher as lacunas, cruzando os DD conforme as CL, escolhendo os 

gêneros sugeridos nos Quadros 1 e 6. Poderia, por exemplo, nos DD instrucionais, 

trabalhar relatório de experiências e a autobiografia no LDLP1; relato histórico e 

biografia, no LDLP2; e assim por diante.  

  Salientamos que a escolha dos gêneros deve estar atrelada a fatores como a 

adequação para a etapa do ano letivo, grau de complexidade do gênero, objetivos 

propostos para o ciclo/escola, modalidades oral e escrita, faixa etária dos alunos, 

gêneros que favorecem mais a escrita e/ou a leitura. Enfim, seria interessante que 

essa escolha visasse à seleção dos gêneros mais emblemáticos de cada grupo, 

tendo em vista a impossibilidade de o LDLP poder abordar todas as categorias de 

gêneros textuais.  

Com base nessa sugestão, o número total de textos, incluindo as repetições 

dos gêneros, seria de 160 ocorrências. É um número menor que o verificado na 

coleção Português: Linguagens, que apresenta 522 ocorrências. Mas essa diferença 

poderia ser facilmente contornada por meio da qualidade das atividades que visam à 

exploração dos gêneros textuais. Um trabalho mais consistente com 160 ocorrências 

de gêneros, voltado à exploração das particularidades dos gêneros, poderia ser mais 

proveitoso, por exemplo, do que um trabalho que toma uma grande quantidade de 

gêneros, mas que peca nas atividades superficiais, que não exploram os gêneros ou 

o fazem de maneira desconexa com suas características.   

 

 

5. 2. PROPOSTA SUPLETIVA PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA POR 

MEIO DE GÊNEROS TEXTUAIS NO LDLP 

 

 

Essa proposta visa à resolução de problemas relativos ao ensino através dos 

gêneros textuais. Salientamos que estamos nos baseando em nossa análise 

apresentada no Capitulo 4 e na nossa posição de considerar o LDLP como um 

instrumento de  trabalho no ensino da leitura, da produção textual e da análise 

linguística. 



 

 

121 

 A proposta, apresentada sinopticamente, divide-se em três etapas: 

primeiramente, o professor faria uma sondagem e, com base nela, faria a montagem 

do guia curricular numa segunda etapa. A terceira etapa seria a aplicação do ensino 

de Língua Portuguesa por meio do LD e de atividades complementares. 

 

A sondagem seria feita por três instrumentos: 

� Reconhecimento prévio de gêneros presentes no LDLP por meio de excertos 

que os caracterizem, mas sem identificação explícita.  

� Levantamento dos gêneros conhecidos completamente, relativamente ou 

desconhecido por nome, finalidade e suporte. 

� Questionário sobre gostos, interesses, práticas sociais e anseios, a fim de 

compreender a realidade do aluno e apontar-lhe meios para sua participação 

social efetiva. 

 

 A montagem do guia curricular visaria ao planejamento do curso 

propriamente dito, através da: 

� Correlação dos dados da sondagem e a coleção de LDLP selecionada. 

� Seleção dos gêneros que devem ser pouco, medianamente e bastante 

explorados.  

� Levantamento das lacunas em relação ao estudo dos gêneros textuais e, com 

base na distribuição de gêneros apresentadas na seção anterior, propor 

atividades, conforme as capacidades de linguagem e domínios discursivos 

relativos ao período escolar, que visem à prática efetiva, e não estanque, da 

leitura, da produção de textos e da análise linguística. 

 

A aplicação consistira no uso do LDLP, suprindo as lacunas com atividades 

supletivas que dialoguem a leitura, a produção textual e a análise linguística com 

base nos gêneros previstos no guia curricular. Para fins de detalhamento, 

descrevemos, separadamente, uma amostra de atividades que poderiam auxiliar no 

ensino dos três eixos basilares de aprendizagem da língua portuguesa, embora 

saibamos que na prática eles interagem entre si. Vejamos, pois, as sugestões: 

 

a) Na Leitura 

Com base na diversidade de gêneros textuais: 
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� Compreensão do conteúdo temático de gêneros diversos. 

� Caracterização externa dos gêneros: por meio de questões voltadas para 

interlocutores, aspectos multimodais, meios de circulação ou suportes 

textuais, domínio discursivo, função do gênero e contexto comunicativo. 

� Caracterização interna dos gêneros: por meio de atividades que se voltam 

para o trabalho com composição, conteúdo, recursos linguísticos, gênero 

textual, produção textual, tipo textual. 

 

b) Na Produção de textos 

Com base no reconhecimento do conjunto de características estudadas na 

leitura: 

� Composição e decomposição do gênero em estudo: dividir, recriar, 

transformar, acrescentar, suprimir ou criar. 

� Planejamento do texto segundo o gênero: tema, características, objetivo, 

destinatário e ao estilo. 

� Organização das ideias. 

� Produção do texto propriamente dito. 

� Editoração do texto. 

� Revisão do texto e reescritura da versão final. 

 

c) Na Análise linguística 

Com base no reconhecimento das características específicas dos gêneros: 

� Análise das sequências tipológicas. 

� Reconhecimento das marcas linguísticas especificas ao gênero em foco. 

� Verificação da variedade e registro linguístico utilizado. 

� Diferenciação dos padrões linguísticos das modalidades orais e escritas. 

� Trabalho produtivo com os constituintes gramaticais relativos à fonologia, 

morfologia, sintaxe, semântica e a pragmática. 

� Exploração do repertório lexical, ampliando-o. 

� Trabalho com os aspectos convencionais da língua. 

 

Acreditamos que essa proposta, apresentada de maneira condensada, 

favoreça o ensino de Língua Portuguesa por meio dos gêneros textuais. Ela visa 

prover os alunos das ferramentas necessárias para agir e interagir no meio social. 
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Seria essa a contribuição do ensino de língua materna para a construção do cidadão 

atuante. O ensino que tem como base o trabalho a partir dos gêneros constitui uma 

maneira concreta de proporcionar a formação de cidadãos no contexto do ambiente 

escolar.  

Dessa forma, concordamos com Bronckart (1999) e Dolz e Schneuwly (2004), 

quando afirmam que o gênero textual é uma ferramenta que atua no processo de 

aprendizagem e é encarado como um verdadeiro instrumento para o 

desenvolvimento das habilidades linguísticas, fornecendo suporte para atividades 

nas situações de comunicação, tornando produtivo o ensino de língua portuguesa. 

 



 

 

124 

CONCLUSÃO 

    

 

A temática dos gêneros textuais vem ganhando a cada dia mais espaço em 

sala de aula. Essa presença marcante no ensino se deve a vários fatores, entre eles, 

o forte interesse acadêmico que evidencia o tema, pesquisas que apontam para a 

necessidade de uma abordagem prática das questões relacionadas aos gêneros, 

além de recomendações oriundas de políticas públicas voltadas ao ensino. Então, 

por ser relativamente nova, a inserção dos gêneros textuais em sala de aula ainda 

suscita curiosidades e questionamentos, como, por exemplo, o de saber se a escola 

propõe de fato um trabalho que enfatiza essas questões.    

Foi com base nessas questões que nasceu a nossa pesquisa. Como não 

podíamos investigar todo o campo que envolve a temática dos gêneros textuais no 

ensino, optamos por delimitar o nosso objeto de pesquisa, analisando o LDLP. Dada 

a importância que se observa quanto à presença do LDLP na sala de aula, em 

especial nas aulas de língua portuguesa, esta pesquisa teve como propósito analisar 

esse suporte textual, a fim de investigar se atualmente ele consegue propor uma 

didatização que proporcione a experimentação da diversidade de gêneros textuais 

pelo aluno.  
Na escola, o trabalho que contempla o estudo dos gêneros textuais tem o 

LDLP como um dos principais instrumentos de apoio pedagógico. A nossa opção em 

investigar esse material teve como motivação essa premissa e também o fato de o 

LDLP, por fazer parte do conjunto de políticas públicas para o ensino, materializa as 

orientações recomendadas pelos PCN, uma vez que ambos constituem ações de 

uma mesma política de ensino. 

A investigação se deu mediante a análise de quatro diferentes etapas. 

Inicialmente, construímos um quadro geral de todos os gêneros que são explorados 

pelo LDLP. Em seguida, realizamos uma distribuição dos gêneros identificados nos 

seus respectivos domínios discursivos. Após isso, distribuímos os textos detectados 

nos cinco aspectos tipológicos descritos por (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004): narrar, 

relatar, argumentar, expor e descrever ações e, por fim, verificamos as propostas de 

atividades que visavam à exploração dos gêneros. 

Acerca dos resultados gerais da pesquisa, verificamos, na primeira etapa, que 

há uma relativa diferença no total de gêneros textuais em cada LDLP analisado. 
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Percebemos também que os autores da coleção poderiam otimizar a diversidade de 

gêneros textuais se deixassem de concentrar o trabalho textual em alguns poucos 

gêneros, como a tira, o anúncio publicitário e o poema. 

A coleção apresenta poucos textos advindos da internet. Como sabemos que 

os jovens destes ciclos geralmente manuseiam textos oriundos dessa esfera, 

acreditamos que a adoção desses textos pelo LDLP acrescentaria na aprendizagem, 

principalmente se pensarmos em termos motivacionais. Outra lacuna averiguada é a 

dos gêneros com sequências tipológicas da ordem do descrever ações que, apesar 

de estarem presentes no dia a dia das pessoas, são pouco exploradas na coleção.      

 Sabemos da impossibilidade de o LD abordar textos extensos, mas 

constatamos que grande parte dos gêneros explorados é composta de textos curtos, 

breves, de pequena complexidade. Cremos que esta questão também poderia ser 

contornada se os autores propusessem, no LD, atividades que explorassem os 

gêneros mais extensos a partir da consulta de obras sugeridas em separado. 

Também poderia haver uma maior exploração de textos de tamanho e complexidade 

mediana, que caberiam no pequeno espaço do LD, como, por exemplo, lendas, 

ensaios, regulamentos e fóruns virtuais.  

Nos resultados da segunda etapa, concernentes aos domínios discursivos 

dos gêneros textuais, pudemos verificar, na prática, que muitos gêneros podem 

circular em mais de um domínio discursivo. Os resultados da coleção mostram a 

maleabilidade com que os textos circulam nas diversas esferas da atividade 

humana. Na distribuição dos domínios discursivos presentes na coleção, verificamos 

grande concentração das atividades que têm os gêneros textuais do domínio 

jornalístico como base. Além desse domínio, os autores também deram ênfase aos 

textos dos domínios discursivos ficcionais e interpessoais e desprezaram os gêneros 

de quatro diferentes domínios discursivos, quais sejam: o industrial, o jurídico, o 

militar e o religioso.  

Percebemos também, na segunda etapa da pesquisa, poucas ocorrências de 

gêneros advindos do domínio discursivo instrucional, como, por exemplo, 

questionários, resumos, artigos, que geralmente têm muita ênfase no ensino de 

língua materna. 

As propostas dos diferentes LDLP são bastante semelhantes em relação aos 

domínios discursivos abordados. Os domínios ficcional, instrucional, jornalístico, do 

lazer e publicitário, por exemplo, estavam presentes em todos os quatro volumes. A 
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coleção Português: Linguagens, na abordagem dos domínios discursivos, mostra 

uma regularidade nos quatro volumes.   

Na terceira etapa, ao relacionarmos a distribuição dos gêneros da coleção 

Português: Linguagens com o agrupamento de gêneros sugerido por Dolz e 

Schneuwly (2004), constatamos grande disparidade. Essa grande diferença nos 

chamou à atenção, porque, no MP, Cereja e Magalhães fazem referências, 

apresentam as teorias dos autores genebrinos, tecem explícitos elogios a eles e 

afirmam tomar a proposta de distribuição de gêneros desses autores como objetivo.    

Dolz e Schneuwly (2004) operacionalizam um agrupamento pautado em cinco 

diferentes capacidades de linguagem: textos da ordem do narrar, textos da ordem 

do relatar, textos da ordem do argumentar, textos da ordem do expor e textos da 

ordem do descrever ações. Eles sugerem que cada um desses grupos seja 

trabalhado em todos os níveis de escolaridade, sem predileção por uma ou outra 

capacidade de linguagem. Entretanto, Cereja e Magalhães (2010) apresentam uma 

distribuição de gêneros que privilegia o trabalho voltado para algumas capacidades 

de linguagem em detrimento de outras.  

O que percebemos foi a inserção demasiada de gêneros com aspectos 

tipológicos predominantemente narrativos, muitos oriundos da cultura literária e 

ficcional, o que mostra uma velha postura de LDLP, voltada ao trabalho com textos 

literários consagrados, enquanto a capacidade que trata dos gêneros com 

sequências tipicamente prescritivas, praticamente não se fez presente.  Essa 

capacidade de linguagem que se dedica aos textos que tratam da regulação mútua 

de comportamento, com aspectos tipológicos predominantemente prescritivos, 

chamou à atenção pela ausência na coleção, chegando a não apresentar nenhuma 

ocorrência em dois diferentes LDLP, dando pouca importância a essa capacidade de 

linguagem.  

Na quarta etapa da análise, quando verificamos as propostas de atividades 

voltadas ao trabalho com as particularidades dos gêneros, vimos que a coleção 

apresentou um número baixo de propostas nesse sentido, principalmente, ao 

constatarmos que o objetivo apresentado pelos autores da coleção no MP toma, 

direta e indiretamente, os gêneros textuais como foco de exploração. O trabalho com 

os gêneros não se dá de maneira sistemática. A coleção, na verdade, coloca a 

exploração das particularidades dos gêneros num espaço periférico e as PA que têm 
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o gênero como foco foram introduzidas na coleção sem critérios pré-estabelecidos, 

ao sabor da aleatoriedade.  

 Das PA que não têm o trabalho com o gênero como foco, verificamos que 

grande parte delas tratava de questões gramaticais em detrimento das questões de 

leitura e produção textual específica ao gênero. O excesso de PA que enfatiza 

questões gramaticais vem, há algum tempo, recebendo críticas veementes por parte 

de alguns estudiosos. Inclusive, nos PCN (BRASIL, 1998), encontramos duras 

críticas a respeito de propostas que enfatizam essas questões.  

Entre os dados relativos às propostas de atividades de caráter interno do 

gênero e às propostas de atividades de caráter externo do gênero, constatamos 

grande predominância do primeiro grupo em detrimento do segundo. As PAI 

apresentaram mais ocorrências tanto no total geral da coleção como em cada 

volume. Um reflexo dessa hegemonia são as três categorias de PA mais enfatizadas 

pela coleção, que pertencem ao grupo de PAI: recursos linguísticos, composição e 

produção textual. O LDLP demanda mais atenção às questões de ordem interna do 

gênero, mais próximas da materialidade linguística dos textos, dando muito mais 

importância às características textuais dos gêneros do que aquelas de caráter mais 

social, como, por exemplo, interlocutores, suportes textuais, contexto comunicativo, 

domínios discursivos. 

Nos LDLP dos ciclos iniciais (6º e 7º anos), os alunos são mais questionados 

acerca das particularidades dos gêneros que nos LDLP dos ciclos finais (8º e 9º 

anos). Os LDLP dos ciclos finais se preocupam menos com o trabalho que tem o 

gênero como foco, dando mais atenção às atividades que se voltam para questões 

de outra ordem, como: gramática, vocabulário, ortografia, etc., enquanto, nos LDLP 

dos ciclos iniciais, verificamos que houve uma maior preocupação com o trabalho 

acerca das particularidades dos gêneros.    

Verificamos também que o LDLP deu mais ênfase ao trabalho com os textos 

de caráter ‘criativo’ nos dois primeiros volumes, com a abordagem predominante de 

gêneros do domínio social do universo ficcional. Os gêneros dos outros domínios, 

com textos da ordem do argumentar, relatar e expor ganharam maior espaço apenas 

nos ciclos finais, mas, mesmo nestes ciclos, foram menos enfatizados que os de 

natureza narrativa.   

 Os dados de cada etapa nos forneceram subsídios para apresentar uma 

proposta, no último capítulo da pesquisa, de reflexão acerca do LDLP, no tocante 
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aos parâmetros práticos de análise e escolha de coleções didáticas, bem como 

sugestões de implementações pedagógicas, organização do estudo ou até 

abandono de vícios e crenças em relação ao ensino de língua portuguesa. Para 

isso, valemo-nos, principalmente de Dolz e Schneuwly (2004) e de Marcuschi 

(2008), cujas contribuições foram validadas em nossa análise.  Com base nesse 

referencial, acreditamos que nossa proposta favoreça um ensino de Língua 

Portuguesa que vise instrumentar os alunos com as ferramentas necessárias para 

agir e interagir no meio social, contribuindo, assim, para a formação de cidadãos.  

Acreditamos também que, mesmo que o LDLP propusesse uma didatização 

pautada numa variedade considerável de gêneros, posto que são inúmeros, o 

conhecimento e o papel do professor se faz necessário para desenvolver o potencial 

comunicativo do aluno. Podemos, então, afirmar que o LDLP pode e deve ser um 

aliado nas aulas de língua materna, porém defendemos também a exploração de 

estratégias de ensino que contemplem outros recursos e procedimentos 

pedagógicos e não somente àqueles ancorados no LDLP. 

Defendemos que a contribuição mais valiosa desta pesquisa tenha sido a de 

trazer reflexões, operacionalizadas empiricamente, que podem vir a nortear 

pesquisadores, professores, alunos de graduação e outros profissionais afins, 

quanto ao uso do LDLP nas aulas de língua materna, no tocante ao trabalho com os 

gêneros textuais.  

As considerações dispostas pela pesquisa mostram que a preparação do 

professor para analisar materiais pedagógicos é de extrema relevância e exige 

critérios dos mais diversos, mesmo quando se tratar de materiais organizados por 

especialistas e referendados por políticas públicas de ensino. As particularidades de 

uma dada situação de aprendizagem só podem ser diagnosticadas pelos próprios 

docentes, por isso a necessidade de estes estarem cientes de que a escolha de um 

bom LDLP pode ser decisiva para a aprendizagem, assim como uma experiência 

frustrada pode chegar até a desestimular os alunos. 

No percurso desta investigação, há alguns pontos que abrem perspectivas de 

explorações complementares em trabalhos futuros: Vejamos: 

a) Verificar a continuidade da distribuição dos gêneros numa coleção dos ciclos 

iniciais do ensino fundamental I (1º ao 5º ano) e do ensino médio, fazendo a 

comparação com os dados da coleção do ensino fundamenta II, objeto desta 

pesquisa. 
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b) Analisar a aplicação da sequência didática sugerida como alternativa 

supletiva. 

c) Verificar a eficácia dos instrumentos de sondagem propostos na sequência 

didática. 

d) Fazer um trabalho comparativo com outras coleções do ensino fundamental II. 

e) Averiguar outros critérios de distribuição de gêneros textuais, conforme as 

capacidades de linguagem e os respectivos domínios discursivos. 

f) Estudar as características dos gêneros híbridos. 

g) Analisar a aceitação da classificação de gêneros em dois ou mais domínios 

discursivos. 

Enfim, esperamos que os resultados desta pesquisa, apesar de se voltarem 

para a análise do LDLP, possam iluminar outras estratégias que visem ao ensino 

produtivo de língua materna. 
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