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Ma, nem sei se sou eu ou você quem escreve essa 
história... 

 Be e Cla – dois personagens principais – especiais 
da minha narrativa (ah, se minha história fosse uma 
fábula...). 
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Resumo 
 

Esta dissertação pretende, mediante a análise de livros didáticos 
aprovados pelo PNLD 2005 – Plano Nacional do Livro Didático, trazer à luz 
discussões a respeito dos gêneros narrativos ficcionais nas escolas hoje. O 
trabalho se inicia com o levantamento e discussão das principais correntes 
teóricas acerca da narrativa e teorias da narratividade. A partir daí, buscando 
conceituar gêneros do discurso e tipos de texto, eixo norteador desta pesquisa, 
apresentamos elementos da discussão recente sobre o assunto entre os 
pesquisadores na área de ensino de língua portuguesa. Em seguida, 
procuramos analisar a forma como esses conceitos aparecem nos documentos 
oficiais – PCN e PNLD. Por fim, apresentamos a análise de duas coleções 
didáticas (Português: Linguagens de William Roberto Cereja e Thereza Cochar 
Magalhães e Português: Uma proposta para o letramento de Magda Soares) 
dirigidas a alunos do Ensino Fundamental II à luz das discussões anteriores.  
Com a discussão teórica sobre a presença dos gêneros do discurso e tipos de 
texto nos documentos oficiais e livros didáticos e a análise do livro didático de 
Português para o Ensino Fundamental II, pretendemos levantar questões sobre 
a importância da produção do texto narrativo ficcional na escola hoje. 
 
 
Palavras-chave: narrativa, gêneros do discurso, tipos de texto, gêneros textuais, 
livro didático de Língua Portuguesa, PCN, PNLD 
 
 

ABSTRACT 
 

This dissertation aims at discussing the narrative genres in schools today. 
The first part presents the main theoretical studies about narrative and 
narratology. By the study on discourse genres and types of text, main trait of this 
research, it is intended to show elements of a recent discussion among 
researchers in the field of teaching Portuguese. Next, it is investigated the 
concepts of genre and text in the official documents – PCN and PNLD. Finally, it 
is presented an analysis of two collections of books (Português: Linguagens de 
William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães e Português: Uma 
proposta para o letramento de Magda Soares) intended for Ensino Fundamental 
II students. By presenting a discussion on discourse genres and types of texts in 
the official documents and text books and an analysis of Portuguese text books, 
it is intended to raise questions on the importance of fiction writing in schools 
today. 
 
 
Key-words: narrative, discourse genres, types of text, Portuguese text books, 
PCN, PNLD 
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“A palavra é o meu domínio sobre o mundo” 
Clarice Lispector 
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Primeiras Palavras 

  
Meu pai me contou uma história ontem. Uma história de quando era 

criança no interior de São Paulo. Ouvi atentamente. Quando cheguei em casa, 

anotei o que ele havia me dito. Registrei para não perder. Há muitos anos que 

minha memória se transformou em megabytes (quisera eu que fossem 

gigabytes).  

 

Há alguns meses, pedi aos meus alunos que descobrissem histórias com 

seus pais, avós e bisavós. Alguns não conseguiram trazê-las. Os pais estavam 

viajando, os avós fora do Brasil e os bisavós, não chegaram a conhecer, e deles 

não havia registro documental do passado. Esses adolescentes sabiam muito 

pouco sobre sua própria história. Não ouvem histórias como aquelas que contam 

meu avô, minha avó, minha tia, minha mãe e meu pai. 

Meus pais ainda me contam estórias, e com isso aos poucos vou 

montando minha própria história de vida. Descubro quem foram as pessoas dos 

porta-retratos na casa da minha avó, de quem são os nomes nos cartões de 

natal... 

Gostaria que meus alunos também conseguissem escrever suas estórias 

(e histórias), um pouco de cada vez, um ponto de cada vez, um conto de cada 

vez. 

Contemos estórias, porque não descobriram ainda uma sociedade 

minimamente humana que não tenha tido as suas, seja através de imagens, 

letras, ideogramas, dança ou música. Com esses contos, nas mais diferentes 

formas, o homem vem narrando sua presença no mundo... 

Aqui, o gênero acadêmico não me permite narrar. Vou dissertar. Dissertar 

sobre o narrar. Argumentar pelo narrar. O meu argumento para a importância de 

narrar. 
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“São bens incompressíveis não apenas os que 

asseguram sobrevivência física em níveis decentes, 

mas os que garantem a integridade espiritual. São 

incompressíveis certamente a alimentação, a 

moradia, o vestuário, a instrução, a saúde, a 

liberdade individual, o amparo da justiça pública, a 

resistência à opressão etc.; e também o direito à 

crença, à opinião, ao lazer e, por que não à arte e à 

literatura?” 

Antonio Candido 

 

Em inúmeras pesquisas acadêmicas na área pedagógica, o ensino da 

linguagem aparece sempre como um universo problemático. Um dos problemas 

mais marcantes nesse universo relaciona-se com o ensino de redação, 

especificamente da redação de textos ficcionais, de caráter literário, portanto. 

Pelo meu próprio histórico como professor, foi a dificuldade com o ensino 

de redação que me motivou a elaborar esta pesquisa. Perguntas como “de que 

maneira se corrige e/ou se pode corrigir redação na escola?”1, “sobre o que o 

aluno escreve e/ou deveria escrever?” fervilhavam e instigavam ainda mais 

minha curiosidade. Questões, enfim, relacionadas às habilidades 

tradicionalmente trabalhadas em sala de aula.  

Enquanto dava aulas, percebia um progressivo esvaziamento das 

atividades com textos ficcionais à medida que as séries avançavam – nos livros 

didáticos a meu dispor, via que as propostas de produção textual com gêneros 

literários ficcionais eram cada vez mais escassas.  Tínhamos muitas propostas 

voltadas para esse assunto na 5ª série, algumas na 6ª, poucas na 7ª e apenas 

uma ou duas na 8ª série. No Ensino Médio, o trabalho centrado nessa produção 

de textos de ficção praticamente inexistia. A razão para isso talvez esteja no 

peso que os vestibulares vão adquirindo sobre os currículos das últimas séries 

do ensino fundamental e, principalmente, sobre as três do ensino médio: por 

causa desses exames, as escolas acabam, quase sem exceção, por privilegiar o 

                                                 
1 Aliás, inicialmente este tema foi um dos meus eleitos para a pesquisa de mestrado; entretanto, por essa 
época, estava sendo publicado o livro de Eliana Ruiz, Como corrigir redação na escola, que, a meu ver, 
dava conta da tarefa a que eu me propunha. 



 14 

ensino da estrutura argumentativa da dissertação, em detrimento do texto 

narrativo. É o que se percebe, por exemplo, nas provas dos três grandes 

vestibulares do estado de São Paulo - FUVEST, VUNESP e COMVEST. Destes, 

apenas o último apresenta mais de uma proposta para os estudantes, incluindo 

uma narrativa ao lado de uma carta e uma dissertação2. 

 A literatura, por meio dos gêneros narrativos ficcionais, é só privilegiada 

em atividades de leitura e compreensão. Atividades de produção escrita são 

relegadas a segundo plano, quando ocorrem. A literatura, nessa perspectiva, é 

vista como um dom, uma habilidade para poucos, cabendo aos alunos apenas 

sua leitura e não sua produção. Ora, se a experiência humana tem sido traçada 

através da narração de seu estar no mundo e se, como diz Eco (2003), contar 

histórias é biológico, o trabalho com textos literários ficcionais poderia ser mais 

presente nas escolas. 

Assim, o objetivo desta dissertação é discutir, principalmente, o trabalho 

com a escrita na escola hoje, com foco nos trabalhos com a narrativa e com os 

gêneros narrativos. Situando-se – segundo a perspectiva de M. Bakhtin – os 

gêneros narrativos literários no âmbito dos gêneros do discurso e buscando-se 

uma distinção entre gêneros do discurso e tipos textuais, objetivada na análise 

de livros didáticos, pretendemos, ao final desta pesquisa, contribuir com os 

estudos que problematizam o lugar da produção textual no livro didático.  

A opção pelas concepções bakhtiniana advém do fato de que o autor 

considera os gêneros literários no interior dos gêneros do discurso secundários, 

tornando mais operativa nossa discussão, uma vez que essa concepção tem 

sido praticamente hegemônica como perspectiva teórica nos estudos de 

linguagem voltados para a prática de ensino.  

A teoria decorre da necessidade de organizar o conhecimento para que a 

ação, ou seja, a prática, resulte plena de significado. Assim, logo que nos 

deparamos com o projeto de mestrado, percebemos a necessidade de, 

                                                 
2 Podemos afirmar, com certeza, que desde 1996, o vestibular da Unicamp mantém as três propostas. No 
site da Comvest (www.comvest.br) constam as propostas a partir dessa data e desde então todos os 
vestibulares apresentaram três propostas: uma dissertação, uma narrativa e uma carta (sempre nessa 
ordem). 
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primeiramente, nos embasarmos num arcabouço teórico norteador de nossa 

prática.  

Pretendemos, nesta dissertação, fazer uma investigação em torno da 

abordagem do trabalho com os gêneros narrativos do discurso dentro do livro 

didático em coleções didáticas de Língua Portuguesa no ensino fundamental II. 

Selecionamos os gêneros narrativos literários dentre aquela infinidade de 

gêneros do discurso de que fala Bakhtin. Para estabelecer tal contorno, foi 

preciso lidar com as definições da narrativa: narrativa literária, narrativa como 

gênero e como tipo textual. O trabalho de definir essas noções foi fundamental 

para o desenvolvimento da pesquisa e para precisar o recorte do tema nos livros 

didáticos. 

No primeiro momento da investigação, encontramos principalmente em 

Roland Barthes a indicação do caminho mais firme. O autor posiciona a narrativa 

como fundamental para a experiência humana, considerando-a uma atividade 

lingüística inerente ao ser humano, presente nas mais diversas atividades do 

cotidiano. A perspectiva semiótica desse autor permitiu a construção de um 

modelo de análise da narrativa literária que exerceu grande influência nos 

estudos literários posteriores referentes à narrativa. 

Também Walter Benjamin e Paul Ricoeur foram importantes neste 

trabalho para tentar entender o significado das manifestações das narrativas 

literárias, oferecendo-nos elementos que nos levassem a perceber a relevância 

da narrativa e do narrar na sociedade contemporânea3. Especialmente a leitura 

de Benjamin sobre o narrador mostrou um ponto frutífero para discussão: até 

que ponto o trabalho com a narrativa na escola era feito em toda sua 

                                                 
3 A editora Cia. das Letras publicou recentemente o livro Achei que meu pai fosse Deus, organizado por 
Paul Auster. Segundo o autor, a idéia do livro surgiu depois do sucesso de um programa de rádio em que 
ele pedia para os ouvintes mandarem histórias verdadeiras para serem lidas no ar. A idéia era, segundo  
Auster, “reunir um arquivo de fatos, um museu da realidade americana”.  Para tanto, as pessoas deveriam 
escrever “histórias verdadeiras”. O livro mostra que não só as pessoas precisam contar histórias, mas 
também que há outras pessoas interessadas em ouvi-las.  Através dessas pequenas narrativas, os autores 
tiveram a chance de resgatar o passado, rever momentos da vida. A escrita permitiu várias pequenas 
catarses para seus autores e leitores. Há relatos tocantes sobre o preconceito nos Estados Unidos nos 
anos 40 e 50; nesses textos os autores procuram, de certa forma, exorcizar os demônios que os 
atormentam. Em momentos mais recentes, há narrativas relatando a dor da perda de amigos, suicídios e, 
no meio dessas histórias, grandes histórias de amor e amizade. Os autores escreveram porque sabiam que 
seriam lidos e ouvidos, ou seja, além da motivação interior, encontraram interlocutores para seus textos e, 
através da narrativa, escreveram um pouco sobre o seu estar no mundo.  
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potencialidade? É possível possibilitar com essa atividade a expressão e a 

consciência de uma experiência? 

Ainda que se anuncie a morte das grandes narrativas no interior das 

perspectivas pós-modernas, Paul Ricoeur ensina que as narrativas, na verdade, 

estariam a se metamorfosear na contemporaneidade, isto é, que a forma de 

contar, de transmitir experiências está em constante mudança. O que uma vez 

era feito entre muitos ao redor da fogueira em noites de lua, hoje pode ser feito 

na solidão da tela do computador. Com essas idéias de morte da narrativa, 

mudança e metamorfose, fomos acompanhando nos livros didáticos um 

desaparecimento na escola dos gêneros narrativos, à medida que as séries se 

aproximam do ensino médio e do vestibular. Esse desaparecimento é 

representado numericamente pela escassez de trabalho com textos ficcionais ao 

longo da escola, uma vez que, como dissemos, as produções com textos 

narrativos ficcionais são mais presentes nas séries iniciais, ficando cada vez 

mais freqüentes ao longo das coleções dos anos seguintes os gêneros que 

priorizam o tipo argumentativo. Essa divisão – narrativa para as séries iniciais e 

dissertação para as finais – parece evidenciar uma tendência de se achar que 

textos literários são mais fáceis para serem trabalhados com crianças mais 

novas. Isso leva a supor que também as instruções deveriam ser mais simples, 

chegando-se à conclusão óbvia de que os textos que lêem e os que escrevem 

têm características simples, simplificadas, simplistas...  

Anterior à análise dos livros didáticos, porém, um histórico sobre o estudo 

da narrativa, sua conceituação e características foram nossa maior preocupação 

na primeira etapa do trabalho, para ter mais clara a base sobre a qual 

estudaríamos os livros didáticos que sustentam o trabalho escolar.  

Depois das leituras de Benjamin e Ricoeur, continuamos a construção de 

nosso arcabouço teórico partindo para as leituras de Adam e sob a perspectiva 

da Lingüística Textual.  

Também fez-se igualmente fundamental apresentar a distinção, 

primeiramente, entre gêneros do discurso e gêneros textuais, para em seguida 

entendermos a diferença entre gênero do discurso e tipo textual. A partir dessas 
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distinções, procuramos entender como esses conceitos aparecem nos 

documentos oficiais, especificamente o PNLD – Programa Nacional do Livro 

Didático – e PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais; finalmente, passamos ao 

terceiro momento, a análise dos livros didáticos usados hoje nas escolas.  

A partir da qualificação, sentimos necessidade de explicitar melhor a 

terminologia relativa a esses conceitos correntes hoje nos textos das 

metodologias de ensino de língua portuguesa, mas que não se encontram 

claramente delineados. Assim, o que parecia para nós o grande percalço da 

dissertação – a dificuldade em torno da distinção entre gêneros do discurso e 

tipos de texto – acabou por revelar uma dificuldade ainda maior: a distinção 

entre gêneros do discurso e gêneros textuais. Apesar de em muitos livros e 

produções acadêmicas atuais ambos serem usados intercambiavelmente, 

percebemos entre eles uma distinção metodológica, que passou a mediar nossa 

discussão sobre a presença dos gêneros do discurso nos livros didáticos de 

português.  

Observamos que há, em documentos oficiais, trabalhos acadêmicos, 

artigos científicos e livros didáticos, uma tendência de não diferenciar gêneros 

do discurso e tipos de texto, mantendo-se, pois, noções imprecisas em relação 

ao que seriam os gêneros do discurso e os tipos de texto, imprecisão que se 

reflete no ensino da produção textual veiculada pelo livro didático.  

Portanto, sob esse prisma, após a preparação teórica, começamos a 

pesquisar em livros didáticos o tratamento dado à narrativa e selecionamos duas 

coleções didáticas, iniciando assim o trabalho de levantamento de dados e sua 

análise. 

 Com relação à escolha dos livros didáticos, a primeira fonte de pesquisa 

foi o PNLD; a partir do documento procuramos coleções que pudessem ser 

significativas para o nosso processo. Pesquisando os livros aprovados na última 

avaliação observamos que muitos dos autores também publicavam coleções 

específicas para o ensino de redação. Sendo assim, decidimos em um primeiro 

momento, trabalhar com livros de português e livros específicos para o ensino 

de redação. Antes de definirmos os títulos, procuramos observar as coleções 
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específicas para redação. A primeira coleção lida foi Todos os Textos de William 

Cereja e Thereza Cochar Magalhães, porém, após uma primeira análise, 

percebemos que os exercícios de redação eram muito parecidos com a coleção 

de Português dos mesmos autores aprovada no PNLD. Além de manter uma 

perspectiva muito semelhante à outra coleção, observamos exemplos, 

explicações e imagens praticamente iguais.  

Ora, se pretendíamos trabalhar com a escrita na escola através dos livros 

didáticos, seria importante considerarmos os livros que efetivamente são 

levados à escola. Portanto, assumindo uma perspectiva em que o livro didático é 

o principal veículo de leitura e escrita na escola hoje e, não sendo os livros de 

redação avaliados no PNLD, ou seja, não sendo eles enviados às escolas, 

decidimos realizar nossa pesquisa somente com os livros avaliados pelo PNLD, 

pois é a partir desse documento que os professores fazem suas escolhas e os 

livros são enviados para as escolas de todo o país. Após a leitura do documento 

e análise prévia de várias coleções4 selecionamos duas coleções que seriam 

analisadas em nossa dissertação: Português: Linguagens de William Roberto 

Cereja e Thereza Cochar Magalhães e Português: Uma proposta para o 

letramento de Magda Soares. 

Esta dissertação chega à banca de mestrado dividida em quatro 

capítulos.  

 O primeiro capítulo é formado por um histórico sobre os estudos da 

narrativa e levantamento dos principais autores que tratam do assunto. Para 

tanto, nossos estudos começam em Aristóteles, passando por outros 

pesquisadores ao longo do século XX: Propp, Barthes, Todorov e Adam. 

 O segundo capítulo trata da distinção entre gêneros do discurso e tipos 

de texto. A partir da terminologia provinda de Bakhtin, apresentamos uma 

distinção entre os dois conceitos apresentados acima. Iniciamos o capítulo 

problematizando o uso indiscriminado de gêneros do discurso e gêneros 

textuais, para, em seguida, tratarmos dos tipos de texto ou estruturas textuais. 

                                                 
4 O processo de seleção e critérios de avaliação aparecem em detalhes ao final do capítulo 3 desta 
dissertação. 
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Ainda neste capítulo, temos a presença da discussão acerca da narrativa como 

gênero do discurso ou como tipo textual. 

 O terceiro capítulo versa sobre a narrativa nos livros didáticos e nos 

documentos oficiais. Iniciando a discussão com a leitura, análise e discussão da 

presença da narrativa nos documentos oficiais: PCN e PNLD, apresentamos a(s) 

forma(s) como a narrativa se faz presente nesses documentos.  

O quarto capítulo é a análise das duas coleções escolhidas para esta 

dissertação, discutindo-se sobre o trabalho com os gêneros do discurso e com 

os gêneros narrativos nessas coleções. Em um primeiro momento, 

apresentamos exemplos de como os gêneros do discurso e seus elementos são 

(ou não são) trabalhados nos livros didáticos, seguidos da discussão sobre a 

presença de produções de texto com os gêneros narrativos e com o tipo textual 

narrativo. Nesse capítulo procuramos mostrar alguns momentos de imprecisão 

terminológica que antes mencionamos nos parágrafos desta introdução.  

 Por fim, apresentamos a conclusão da discussão apresentada nos 

capítulos anteriores; fazendo um balanço das análises anteriores, tentamos 

concluir este trabalho deixando contudo em aberto questões que possam levar à 

continuidade de estudos dessa natureza.  
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Capítulo I 
A narrativa como organização da experiência vivida 

Teorias da narratividade 
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A literatura, com ser ficção, resiste à mentira. É nesse 

horizonte que o espaço da literatura, considerado em geral 

como o lugar da fantasia, pode ser o lugar da verdade mais 

exigente. 

Alfredo Bosi 

 

Abordagens da Narrativa na história 

 

A narração é uma atividade tão antiga quanto a própria existência 

humana: fundamental para ela. Desde as pré-históricas imagens rupestres, 

desde os livros sagrados como a Bíblia e o Baghavad-gita, passando pelas 

epopéias de Homero e Virgílio, bem como por seus reflexos no Renascimento, 

até chegar à prosa ficcional dos tempos modernos, o ser humano vem narrando 

seu estar-no-mundo, mesclado de realidade e imaginação, e transmitindo suas 

criações verbais e verbo-visuais de geração para geração, seja através da 

oralidade, da escrita ou do áudio-visual.  

As histórias percorrem não apenas as longas eras humanas, como 

também pontuam a existência individual, desde a infância, sob a forma dos 

contos de fadas ouvidos com encantamento antes de dormir e, mais tarde, sob a 

forma das elaboradas narrativas lidas nos volumes dos grandes autores.  

Tampouco se pode deixar de mencionar as formas narrativas cotidianas 

como as “fofocas” trocadas no trabalho e no lazer, as telenovelas à noite e os 

jornais pela manhã. A narrativa “está presente em todos os tempos, em todos os 

lugares, em todas as sociedades; a narrativa começa com a própria história da 

humanidade; não há, não há em parte alguma, povo algum sem narrativa” 

(Barthes, 1976: 19). 

A narrativa foi, certamente, uma das primeiras formas de transmissão de 

conhecimento, por meio da qual o homem primitivo passava para os 

descendentes suas histórias, suas experiências, seus mitos, normas e padrões 

de conduta, regras sociais. 

As narrativas mitológicas dos gregos, dos nórdicos e de muitos outros 

povos buscavam explicar o mundo em que viviam. Foi através de narrativas que 
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a Bíblia ajudou na formação de duas das maiores religiões do mundo (judaísmo 

e cristianismo). 

Hoje em dia, é mediante as estruturas narrativas que se contam piadas, 

crianças fazem adivinhas, lêem-se revistas de fofocas, assistem-se a filmes no 

cinema. É também por meio de narrativas que se contam aos amigos os feitos 

“heróicos”, tragédias e dramas dos outros. 

A narrativa pode ser tão simples como os mais corriqueiros atos do 

cotidiano (gêneros primários) ou ultracomplexa, como o Finnegan’s Wake, de 

James Joyce (gêneros secundários)5. 

 Menos antigos que a experiência humana de narrar, mas também muito 

afastados no tempo, os estudos sobre a narrativa ficcional são inúmeros e 

abrem para perspectivas diversas. 

Na tradição ocidental, um ponto comum a diversos estudiosos do assunto 

é a obra Poética do grego Aristóteles (384 – 322 a.C.); o primeiro trabalho formal 

em torno da teoria narrativa. A Poética, com a análise da epopéia e da tragédia, 

mostra-se como pedra fundamental dos estudos sobre a arte narrativa. 

Um longo salto até as primeiras décadas do século XX6 leva-nos a Propp, 

membro do grupo dos Formalistas Russos, responsável por uma das 

conceituações mais difundidas, na modernidade, na área da teoria da narrativa. 

Propp, analisando contos maravilhosos russos, agrupou os personagens 

ficcionais em sete grandes tipos e lhes atribuiu trinta e uma funções, numa 

classificação aplicável às narrativas curtas em geral. Segundo Rossum-Guyon 

(1979), é Vladimir Propp que traça 

 

 “os fundamentos da análise da narrativa através do 
isolamento, no texto, de unidades mínimas (funções), 
do estudo das hipóteses da sua relacionação (esferas 
de ação) e da consideração do seu alinhamento 
(seqüências) – o que, feito a partir do conto 

                                                 
5 Essa terminologia técnica – gêneros primários e secundários – provém de M. Bakhtin e será explicitada 
mais adiante. 
6 O grande salto não significa a ausência de estudos sobre narrativa e narratividade. Podemos citar 
Quintiliano, no século XVII, por exemplo, como autor que pensou sobre a narrativa no período entre 
Aristóteles e o século XX. Optou-se, para esta dissertação, por um recorte histórico que privilegia o estudo 
dos autores do século XX, principalmente os estruturalistas e pós-estruturalistas. 
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maravilhoso russo, se verifica constituir ponto de 
irradiação para todo o estudo da narrativa de maneira 
geral.” 

 (Rossum-Guyon, 1979: 10)  
 

Propp classifica os sete grandes personagens: o agressor (malvado), o 

benfeitor (providente), o adjuvante, a princesa (personagem procurada) e seu 

pai, o mandatário (envia o herói até a missão), o herói e o anti-herói. Ainda que 

simples, a tipologia proppiana, fundada não sobre a psicologia, mas sobre a 

unidade de ações atribuída pela narrativa aos personagens, contribuiu para 

pesquisas posteriores, como as de Barthes e Greimas, por exemplo. 

Com os formalistas russos, a interpretação deixa de ser o único meio de 

análise dos textos ficcionais, e iniciam-se os estudos da estrutura da forma 

narrativa. Sobre essa base desenvolve-se e difunde-se a idéia de que, embora 

tão universal e diversa, ninguém pode escrever uma narrativa “sem se referir a 

um sistema implícito de unidades e de regras” (Barthes, 1976: 21).  

Essa abordagem originária dos formalistas russos marcará a obra Análise 

estrutural da narrativa, de Barthes et alii, publicada em 1966. O semiólogo 

francês começa seu texto mencionando a infinidade de narrativas: “inumeráveis 

são as narrativas do mundo (...)”. Ou seja, o que a princípio parecia ser tarefa 

impossível – descrever a narrativa a partir de uma estrutura comum ao gênero 

(ou gêneros) – passa a ser o mote de sua pesquisa. Preconizando um método 

dedutivo, já que o indutivo, proposto por lingüistas, segundo Barthes era um 

projeto utópico, o autor propunha, portanto, um modelo hipotético inicial para 

que, pouco a pouco, se pudesse caminhar em direção às diversas narrativas 

que, ao mesmo tempo, participam e se afastam desse modelo hipotético.  

Usando conceitos retirados da Lingüística, de modo a chegar ao modelo 

narrativo, Barthes propõe a elaboração de uma teoria que possa ser 

“grandemente facilitada se, desde o início, ela for submetida a um modelo que 

lhe forneça seus primeiros termos e seus primeiros princípios”. Em outras 

palavras, no momento em que ele pesquisava parecia-lhe “razoável dar como 

modelo fundador à análise estrutural da narrativa a própria Lingüística” (Barthes, 
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1976: 22), ou seja, para o semiólogo francês parecia sensato à época propor 

uma estrutura comum, mas não poderia ser “imperativo” já que a análise das 

narrativas “está condenada a um procedimento dedutivo (...) obrigada a 

conceber inicialmente um modelo hipotético de descrição”.  

Nos anos 70, a narratologia retoma a narrativa como estratégia de 

comunicação. Prince (1982), por exemplo, leva em conta a interação que se 

estabelece entre o narrador (emissor), o narratário (receptor) e o ato da 

narração.   

Algum tempo antes, Scholes (1966: 4) chamava de narrativa a todos os 

trabalhos que se distinguem por duas características: a presença de uma 

história (story) e de um contador para ela (story-teller). De acordo com esse 

autor, em uma peça teatral tradicional, contudo, esse narrador inexiste, com os 

personagens encarnando de forma direta o que Aristóteles chamou de “imitação 

da ação dos homens”.  Desse modo, para que uma narrativa se constitua como 

tal, é preciso não apenas ter um assunto, mas também que haja alguém para 

contá-lo.  

Nos anos 80, Carlos Reis e Ana Cristina M. Lopes lançam o Dicionário de 

Teoria Narrativa. Adotando a perspectiva semiótica7 para o estudo da narrativa, 

os autores afirmam que não pretendiam “historiar o nascimento e 

desenvolvimento da narratologia” nem adotar certas perspectivas teóricas, 

privilegiando algumas em detrimento de outras, mas evidenciar “dois fenômenos 

de desiguais conseqüências no plano científico” (Reis e Lopes, 1988: 7): de um 

lado, a grande multiplicidade de estudos da teoria da narrativa e de teóricos que 

ajudam a estruturar a Narratologia; de outro, com a multiplicação de autores 

dedicados a teorizar sobre o assunto, como Propp, Barthes, Todorov, Eco e 

outros, acabam surgindo dificuldades de “sistematização nocional e prática 

crítica” (p.7) no campo da narratologia.  

Assim, Jean-Michel Adam, já na década de 90, faz um apanhado geral 

das teorias acerca do problema e propõe um questionamento: seria a narrativa 

                                                 
7 No primeiro capítulo do livro, os autores mencionam a “constituição da narratologia como subdisciplina 
assente na teoria semiótica e nos seus vertentes metodológicos e epistemológico”. (Reis e Lopes, 1988: 
13). 
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um gênero próprio ou uma estrutura textual que abarcaria diferentes tipos de 

gêneros assemelhados?  Em sua abordagem, Adam e Revaz (1997) dizem que 

a narrativa, como a entendemos, “não é um gênero, mas um tipo particular de 

organização de enunciados (escritos, orais e mesmo não verbais, se se pensar 

na narrativa de imagens)” (Adam e Revaz, 1997: 23). 

 

Com isso, ele define a narratologia como:  

 

“(...) um braço da ciência geral dos signos – a 
Semiologia – que se esforça em analisar o modo de 
organização interna de certos tipos de textos. Isso a 
relaciona com a análise do discurso e com a 
lingüística textual que distingue os tipos de textos 
(argumentativo, explicativo, descritivo, narrativo, etc.) 
dos tipos de discurso em que se encontram 
atualizados e misturados (romances, filmes, histórias 
em quadrinhos, foto-romances).”  

(Adam e Revaz, 1997: 23) 
 

Para Adam, a narrativa é uma representação de ações. “Em uma 

narrativa, o herói – no sentido de personagem central – é precisamente aquele 

que, movido por um desejo, tem um motivo para agir e um objetivo a atingir” 

(Adam e Revaz, 1997: 23). As motivações desse herói podem ser variadas: 

desde a procura do amor até à do poder. Suas ações se desenvolvem segundo 

uma ordem canônica, ou seja, as ações em um texto narrativo não são 

encadeadas ao acaso. Elas obedecem a leis e normas, e mesmo quando essas 

normas são transgredidas, elas o são por vontade do autor. É importante 

ressaltar, porém, que nem todos os eventos precisam ser mencionados, caso a 

narrativa siga um curso absolutamente linear. “Sempre que o resultado do 

acontecimento é suficiente para indicar os fatos anteriores devemos contentar-

nos com aquilo que é suficiente para compreendermos o resto” (Quintiliano apud 

Adam e Revaz: 1997, 12). 

 Tal observação remete-nos à noção aristotélica de unidade de ação (que, 

de resto, é explicitamente tida por Adam como categoria a ser levada em conta), 
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que forma um todo com princípio, meio e fim e é parte fundamental da narrativa. 

Entretanto, o texto narrativo não se reduz a uma mera sucessão de eventos 

enumerados em linha temporal, pois essa ordenação cronológica primária não 

garante a unidade textual proposta por Aristóteles. “Para que a forma se 

mantenha puramente narrativa é preciso recorrer à narrativa da palavra, isto é, 

ao discurso indireto ou mesmo narrativizado” (Adam e Revaz: 1997, 37), ao 

contar.   

 

Elementos da Narrativa Ficcional 

 

 Voltando no tempo, percebe-se que na Poética , quando Aristóteles faz a 

distinção entre História e poesia, já se encontrava presente o interesse em 

distinguir os elementos essenciais que dão a um texto o status de narrativa. 

Para o estagirista, um dos aspectos distintivos entre o discurso do historiador e o 

do poeta centra-se no tipo de assunto que um e outro discurso narra, em 

referência a seus níveis de realidade: 

  

“É claro (...) que a obra do poeta não consiste em 
contar o que aconteceu, mas sim coisas quais 
podiam acontecer, possíveis no ponto de vista da 
verossimilhança ou da necessidade. 
Não é em metrificar ou não que diferem o historiador 
e o poeta; a obra de Heródoto podia ser metrificada; 
não seria menos uma história com o metro do que 
sem ele; a diferença está em que um narra 
acontecimentos e o outro, fatos quais podiam 
acontecer. Por isso, a Poesia encerra mais filosofia e 
elevação do que a História; aquela enuncia verdades 
gerais; esta relata fatos particulares.” 

 (Aristóteles, 1997: 28) 
  

Como se infere, o pensador grego está se reportando à distinção entre a 

narrativa não-ficcional e a narrativa literária (narrativa de ficção). De qualquer 

modo, à semelhança do texto de caráter histórico, a segunda mantém com a 

primeira um evidente ponto de contato: por tratarem de assuntos que contêm 

ações e eventos narrados em sucessão, em ambas, o tempo é elemento 
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importante. Esse componente temporal da estrutura narrativa é complexo, 

devido à presença de vários níveis que se “cruzam no interior de qualquer 

narração” (Adam e Revaz, 1997: 54). 

 Ao longo do tempo interior da narrativa ocorrem mudanças entre o 

momento inicial e o momento final, porém não se trata de simples 

deslocamentos temporais: as diferenças entre tais momentos resultam em 

significativas transformações. De acordo com Adam e Revaz (1997) existem 

duas ordens de transformações da situação inicial, que, por mais equilibrada que 

possa parecer já contém algum grau de tensão. Assim, no desfecho narrativo, 

ou as transformações terão suprimido a tensão inicial, desproblematizando-a, ou 

não a terão eliminado, resultando em um final problemático. Ou seja, uma 

narrativa adequadamente estruturada dificilmente se manterá em estado de 

equilíbrio do início ao desenlace: o momento (tempo) final evidenciará as 

transformações sofridas em relação ao momento (tempo) inicial. 

Assim como um tempo único não é suficiente para assegurar a unidade 

narrativa, um personagem (actor, em Adam e Revaz), por si só, também não a 

garante. 

Ainda com relação ao personagem, Greimas (1977) propõe, em sua 

teoria sobre a semiótica narrativa, uma distinção entre este – personagem – e 

actante, na qual este último pode ser classificado em seis grandes papéis, 

conforme suas atitudes e inter-relações reveladas e mantidas ao longo da 

narrativa. Nessa concepção, Greimas distribuiu os sete personagens de Propp 

(1978) – o herói, a princesa, o agressor, o mandante, o doador, o auxiliar e o 

impostor ao falso herói – em seis papéis actanciais, de acordo com três 

eixos/relações: 

• Relação de desejo ou de procura 

(sujeito � objeto de valor) 

• Relação de comunicação 

destinador � (sujeito � objeto) � destinatário 

• Relação de luta  

adjuvante �  (sujeito � objeto) � oponente 
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Trazendo de volta a questão das transformações ocorridas entre o tempo 

inicial e o tempo final da narrativa, é possível indagar-se, pensando-se nas 

variações no interior dessas estruturas: por que não se pode comparar uma 

narrativa a uma receita culinária, por exemplo? Afinal, nesse tipo de texto 

também se parte de uma situação inicial – a lista dos ingredientes –, um 

processo de transformação – o como fazer – e a situação final – o prato pronto.  

É que temos, nesse caso, textos de naturezas diferentes. A intriga surge 

como elemento fundamental ao texto narrativo ficcional; mesmo que apresente 

um enredo rarefeito ainda existirá o fio narrativo.  Para Adam e Revaz (1997), 

falta à receita a intriga, componente narrativo já considerado por Aristóteles em 

comentário sobre a tragédia. Para os autores franceses (1997: 32) “o par nó-

desenlace constitui o elemento determinante de toda a construção da intriga”. 

Como a dinâmica desse par é imprescindível à ocorrência de um conflito, resulta 

impossível qualquer caráter narrativo no texto de uma receita culinária –, já que 

nele, obviamente, jamais ocorre qualquer tensão propiciadora de um enredo. 

A narrativa ficcional, através de sua arquitetura textual, procura seduzir o 

leitor, vinculando a experiência a um tempo, ou seqüência temporal. Entretanto, 

ao longo da vida cotidiana das pessoas, 

  

 “É a experiência de narrar que está em vias de 
extinção. São cada vez mais raras as pessoas que 
sabem narrar devidamente. Quando se pede num 
grupo que alguém narre alguma coisa, o embaraço 
se generaliza. É como se estivéssemos privados de 
uma faculdade que nos parecia segura e inalienável: 
a faculdade de trocar experiências.”  

(Benjamin, 1996: 198) 
 

 

 As duas figuras narradoras mencionadas por Benjamin, o “camponês 

sedentário” que, sem precisar sair de seu lugar de origem conhecia suas 

histórias e tradições e o “marinheiro comerciante”, que por tanto viajar tinha 

muito para contar, deixam de existir na modernidade assim como as “pessoas 

que sabem narrar devidamente”. Não há mais tempo para ouvir as experiências 
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de outros através de histórias. Para o autor a experiência é substituída pelo 

saber científico, o experimento. Não existe espaço para a sabedoria popular e 

antiga; soma-se a isso a substituição de antigas formas de comunicação pela 

informação.  

Faz-se necessário, porém, relativizar a questão do desaparecimento da 

narrativa. No contexto atual, em que medida a narrativa desaparece? A narrativa 

desaparece ou surgem novas formas de narrativa que precisam se adequar à 

sociedade contemporânea, rápida, nanométrica e instantânea? 

 

Finalidades da Narrativa  

 

  Na retórica clássica, a narração, ou narratio, tinha como objetivo informar 

e instruir o auditório e, de certa forma, persuadi-lo. Além dessa dimensão, um 

texto narrativo tem também finalidade recreativa, essencialmente amena: 

contamos, ouvimos e lemos histórias para nos divertir, como entretenimento. Em 

outros termos: transportamo-nos ao tempo da história como quem migra para o 

tempo da imaginação. 

A essas finalidades da narrativa podem-se somar outras: os mitos, por 

exemplo, organizam ficcionalmente explicações para elementos em geral 

obscuros e misteriosos de nossa existência real ou de natureza cósmica. Numa 

outra direção, a narrativa das fábulas cumpre o objetivo de conduzir o 

destinatário – ouvinte ou leitor – a uma consciência moral. 

 Numa dimensão latente, a narrativa tem uma outra importância: a 

transmissão de experiências, valores morais e idéias entre os narradores e os 

receptores. A partir dela, os homens interagem uns com os outros, num 

processo que Bakhtin definiu e nomeou como o caráter dialógico da 

comunicação.  

 A narrativa, assim, tem sempre um valor de troca, ou, como diz Benjamin, 

uma dimensão utilitária. Essa dimensão utilitária pode assumir diferentes formas 

sociais como, por exemplo, um ensinamento moral, uma sugestão prática, um 
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provérbio ou uma norma de vida. Pode ser, em suma, um veículo para a 

aprendizagem da experiência cotidiana.  

O narrador sábio, de quem Benjamin constata o desaparecimento, conta 

com toda a sua experiência de vida que, transmitida sob uma forma narrativa 

com a qual nós, receptores, interagimos, torna-se capaz de apresentar 

explicações e perspectivas para nossas próprias vivências.   

Desde sempre, contudo, em suas diferentes modalidades a narrativa 

serviu para fantasiar, dar curso ao imaginário para dizer as verdades por meio 

da ficção.  

 Nesta nossa era informatizada, entretanto, a narrativa tem perdido espaço 

para a informação rápida e eficiente que dispensa – e, com freqüência, impede – 

reflexões atentas para que seja entendida. Essa velocidade informativa resulta 

da complexa e multifacetada diversidade de eventos a ocorrer incessantemente 

por todo o planeta e da tecnologia eletrônica capacitada para transmiti-los em 

“momento real”. É como se o próprio tempo quase se anulasse, pois a 

ocorrência dos fatos e sua transmissão/recepção pelo mundo são praticamente 

simultâneas.   Nesse sentido, não há como não supor no tempo requerido pela 

experiência – elaboração, reflexão, distanciamento – a interferência do tempo 

midiático, com seu ritmo veloz8.   

Não obstante a tanta facilidade para produzir e acessar inumeráveis 

informações, a sociedade contemporânea revela-se, paradoxalmente, muito 

pobre em textos capazes de surpreender. Principalmente porque, talvez, tudo 

passe a ser veiculado por um “narrador”, inteiramente inidentificável, uma 

espécie de voz fantasmagórica que se oculta, não sob um nome, mas sob um 

tipo de rótulo: mídia.  Além disso, através dessa voz nebulosa – quer impressa, 

quer eletrônica – “os fatos já chegam acompanhados de explicações”; quase 

nada do que acontece nos dias de hoje “está a serviço da narrativa, e quase 

tudo está a serviço da informação” (Benjamin, 1996: 203). Metaforicamente, os 

                                                 
8 Alfredo Bosi (1982), em seu artigo introdutório para o livro Cultura brasileira. Temas e situações, intitulado 
“Plural, mas não caótico”, discute os diferentes ritmos presentes na cultura brasileira: o ritmo lento do 
folclore e das manifestações coletivas e populares; o ritmo acelerado da indústria cultural e o ritmo 
individual da arte e da reflexão acadêmica.  
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incontáveis bytes informativos que entrecruzam o universo globalizado acabam 

na mesma condição dos ingredientes de uma receita culinária: incapazes de 

gerar a intriga propiciadora de uma narrativa. Ou talvez pior: como são 

instantâneos, impossibilitam o processo temporal imprescindível para a 

ocorrência das transformações entre início e desfecho narrativo. Ou seja, os 

textos terminam no instante mesmo em que começam. Diante disso, a 

possibilidade de interpretação permitida pela “narrativa” da era da informação 

seria quase nula, até porque mal se percebe como o ouvinte-leitor-telespectador 

poderia interagir com ela.  

Entretanto, apesar da dificuldade de interação entre o leitor e narrativa na 

modernidade, estudiosos observam que a narrativa não desaparece, ela acaba 

sendo metamorfoseada em outras formas de narrar a experiência.  A grande 

narrativa defendida por Benjamin abriria espaço para pequenas narrativas que 

aparecem ao longo da experiência humana. Como afirma Ricoeur (1995: 46), “a 

função narrativa pode se metamorfosear, mas não morrer”. Talvez em sua forma 

mais radical, essa função narrativa poderia ser reconhecida, hoje em dia, nos 

blogs na internet, nos micro-contos da pós-modernidade, nas crônicas dos 

jornais e em muitas outras situações do cotidiano. O ser humano continua a 

narrar sua experiência, não se pode conceber uma cultura em que não se possa 

narrar, ou que não se consiga narrar a experiência vivida, ou um mundo em que 

a capacidade de fantasiar não exista, como disse Antonio Candido (2000). O 

declínio da narrativa na sociedade contemporânea não impede que “milhares de 

histórias, umas pequenas e outras menos, continuem a ser a trama da vida 

quotidiana” (Lyotard, 1993: 33). À medida que se vive, narra-se a experiência 

vivida, seja através de pequenas narrativas ou de narrativas maiores, sejam 

textos coletivos ou sejam textos narrando experiências ou histórias individuais. 

Uma vida que não pode ser narrada, não foi vivida ainda. 
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Alguns elementos da narrativa ficcional a partir da leitura dos estudos de 

Propp, Greimas, Todorov e Barthes  

 

Para concluirmos este capítulo apresentamos de maneira breve alguns 

elementos da narrativa ficcional que levantamos durante as leituras dos autores 

mencionados acima. Os elementos aqui apresentados são os mais recorrentes 

em estudos sobre a narrativa e conforme dissemos anteriormente neste capítulo, 

os autores, com seus trabalhos, ajudaram a cunhar os estudos correntes sobre 

narrativa.  

Propp (1978), conforme mencionado, é referência por trazer à luz a 

análise estrutural da narrativa. A partir de uma centena de contos russos, o autor 

verificou que seria possível analisá-los sob a perspectiva de diferentes 

atualizações discursivas de um esquema seqüencial composto por trinta e uma 

categorias invariantes, as funções. Essas constantes, Propp as observou nas 

ações dos personagens – mas independentes deles –, e a partir delas chegou a 

uma estrutura única, identificável em todos os contos analisados.  

 Essas trinta e uma funções são divididas em três momentos: seção 

preparatória – a introdução de alguns personagens; primeira seqüência – o 

desenrolar das ações, e segunda seqüência – o desfecho das ações. 

 Greimas (1977), posteriormente, surge com a idéia de uma matriz 

actancial para análise da estrutura narrativa e reduz as sete funções de Propp a 

seis grandes actantes (ou seja, atuantes). Greimas concebe uma divisão dos 

personagens em seis grandes grupos de actantes comuns às narrativas por ele 

analisadas. As ações dos personagens ligam-se a três grandes ações humanas: 

querer, saber e poder. 

De seu lado, Todorov (1971) analisa cinco modos de ações após a leitura 

dos contos do Decameron, de Bocaccio: 1. O modo indicativo, ou seja, as ações 

realmente analisadas; 2. modos da vontade (modo obrigatório: ações devem ser 

realizadas, e modo optativo: as ações só se realizam por força individual); 3. 

modos da hipótese (modo condicional: relação entre duas ações, na qual o 

responsável pela condição imposta e sua conseqüência seja o mesmo 
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personagem e modo preditivo: mostra uma relação contrária à proposta acima, o 

responsável nada tem a ver com a conseqüência). 

 Barthes (1976) afirma em Introdução à Análise da Narrativa que a 

narrativa está presente nas mais diversas expressões artísticas: pintura, 

desenho, histórias orais e escritas, lendas, fábulas, etc. Diz ainda que a narrativa 

pode “ser sustentada pela linguagem articulada, oral ou escrita, pela imagem, 

fixa ou móvel, pelo gesto ou pela mistura ordenada de todas essas 

substâncias(...)” (Barthes, 1976: 19). 

Sendo a narrativa encontrável nos mais diversos gêneros do discurso, 

parece correto afirmar, então, que existe uma estrutura comum a diversos 

gêneros. Jakobson (2001), em abordagem semelhante à de Barthes, quando 

escreve sobre lingüística e poética, fala sobre a possibilidade de transposição de 

um livro para filme ou de um poema para histórias em quadrinhos: 

 

“(...) podemos reportar-nos à possibilidade de 
converter O Morro dos Ventos Uivantes em filme, as 
lendas medievais em afrescos e miniaturas, ou 
L’aprés midi d’un faune em música, balé, ou arte 
gráfica. Por mais irrisória que possa parecer a idéia 
da Ilíada e da Odisséia transformadas em histórias 
em quadrinhos, certos traços estruturais de seu 
enredo são preservados, malgrado o 
desaparecimento de sua configuração verbal. O fato 
de discutir-se se as ilustrações de Blake para a 
Divina Comédia são ou não adequadas, é prova de 
que as diferentes artes são comparáveis.” 

(Jakobson, 2001: 119)  
  

   

 Até agora procuramos salientar os estudos sobre a narrativa literária 

como forma de expressão da experiência humana. Os autores aqui citados 

vêem a narrativa como uma manifestação literária. 

Em estudos recentes, no âmbito da lingüística, estuda-se a narrativa 

como uma estrutura ou tipo textual juntamente com outros tipos como o 

descritivo, expositivo, regulativo, representativo ou argumentativo (ADAM apud 

Brandão: 1999) que perpassam os mais diversos gêneros do discurso. 
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 No capítulo seguinte apresentamos uma distinção entre tipos de texto e 

gêneros do discurso para que nos capítulos posteriores possamos apresentar a 

discussão acerca da narrativa nas escolas e nos livros didáticos. 
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Capítulo II 
A narrativa como gênero e como estrutura 
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Gênero do Discurso ou Gênero textual? 

  

            Para iniciar nosso trabalho parece importante discorrer sobre um assunto 

que se fez bastante presente ao longo desta dissertação: gêneros textuais ou 

gêneros do discurso? Quando falamos em narrativa, como devemos caracterizá-

la? Estrutura, tipo, gênero, texto? 

Durante a pesquisa nos deparamos com vários autores que utilizam os 

termos gêneros textuais e gêneros do discurso de maneira equivalente9. 

Poucos, porém, justificam o uso de um ou de outro, ou os diferenciam. 

Segundo Costa Val (2003: 125), para Bakhtin, “os termos enunciado, 

texto e discurso são intercambiáveis; o autor emprega indiferentemente ora um, 

ora outro”. Em vista disso, a autora também opta por “adotar o mesmo uso”; 

portanto, quando ela se refere a gênero, toma “como equivalentes as 

expressões gênero discursivo e gênero textual”. Ainda que pareça estranho, ao 

adotar como equivalentes termos tão diferenciados, a autora acaba por se juntar 

a outros autores que tomam gêneros do discurso e gêneros textuais como 

manifestações indistintas. 

 Marcuschi (2005) também assim o faz em um artigo publicado no livro 

Gêneros textuais: reflexão e ensino, no qual diz utilizar gênero textual como é 

encontrado na obra de Bakhtin: 

  

“Em outros termos, partimos da idéia de que a 
comunicação verbal só é possível por algum gênero 
textual. Essa posição, defendida por Bakhtin (1997) e 
também por Bronckart (1999) é adotada pela maioria 
dos autores que tratam a língua em seus aspectos 
discursivos e enunciativos, e não em suas 
peculiaridades formais.”  

(Marcuschi, 2005: 22) 
  

Curiosamente, ainda no mesmo artigo, o autor faz uma distinção entre 

texto e discurso: 

                                                 
9 Os PCN, por exemplo, adotam o termo gêneros textuais.  



 40 

“(...) deve-se ter o cuidado de não confundir texto e 
discurso como se fossem a mesma coisa. Embora 
haja muita discussão a esse respeito, pode-se dizer 
que texto é uma entidade concreta realizada 
materialmente e corporificada em algum gênero 
textual. Discurso é aquilo que um texto produz ao se 
manifestar em alguma instância discursiva.”  

(Marcuschi, 2005: 24)  
` 

Enquanto Costa Val vê texto e discurso como a mesma coisa, Marcuschi 

os distingue: não há dúvidas: textos são manifestações discursivas, ou seja, é 

no texto que o discurso se explicita mediante enunciados (textos orais ou 

escritos) que trazem, por sua vez, aquilo que desejamos comunicar.  

O texto é o produto da atividade discursiva, uma amostra do discurso, já 

que, conforme afirma Bakhtin, os gêneros do discurso são manifestações da 

esfera da comunicação humana enquanto os textos, denominados como 

enunciados para esse autor, são manifestações discursivas. O ponto 

semelhante entre os dois autores e que nos parece corrente nas pesquisas 

atuais10 é o uso indiscriminado dos dois termos. Porém, ao utilizar-se o termo 

gênero textual, nos parece que se desconsidera a dimensão discursiva dos 

gêneros. 

Desse modo, pode-se dizer que há uma diferença conceitual entre texto e 

discurso e ela não permite o uso dos termos gêneros do discurso e gêneros 

textuais de maneira intercambiável. Ao adotarmos gêneros textuais, a situação 

de enunciação inerente ao discurso pode se perder, enquanto objeto, já que os 

textos são unidades verbais que pertencem a um discurso (Maingueneau: 2005). 

Discurso é a prática social de produção de textos, ou seja, o discurso é uma 

construção social em um determinado contexto histórico-social, cujas condições 

de produção são únicas, e refletem uma visão de mundo de seu autor ou 

autores.  

Além do fato de que na maior parte dos estudos há o uso de tais termos 

de maneira equivalente, tentaremos perceber, ao longo dessa pesquisa, qual a 

                                                 
10 Basta ver que as publicações mais recentes acerca do assunto trazem o termo “gêneros textuais” nos 
títulos.  
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apropriação do termo gênero textual é feita no campo da educação quando a 

perspectiva de trabalho na escola é chamada bakhtiniana.  

A presença dos conceitos gêneros discursivos e gêneros textuais em 

diversos autores, seus usos equivalentes ou distintivos, faz pensar a respeito da 

possibilidade da existência de duas vertentes nos estudos acerca da língua. O 

primeiro autor que nos apresentou a distinção entre gêneros do discurso e 

gêneros textuais foi Bronckart (1997): 

 

“Na medida em que todo texto se inscreve, 
necessariamente, em um conjunto de textos ou em 
um gênero, adotamos a expressão gênero de texto 
em vez de gênero do discurso.“  

(Bronckart,1997: 75) 
 

 Bronckart, tendo como unidade de estudo o texto e não o discurso, 

propõe a expressão gênero de texto, privilegiando a análise dos gêneros 

textuais, distanciando-se, assim, da perspectiva discursiva de Bakhtin.  

Figueiredo (2005) apresentando um trabalho de Rojo11, ao analisar 

diversos textos sob a perspectiva da lingüística aplicada, percebe duas vertentes 

teóricas, que têm como base o estudo dos gêneros, e como pedra fundamental 

a obra de Bakhtin, porém, cada uma delas toma como apoio teórico autores que 

interpretam os estudos de Bakhtin de forma diferente. A primeira seria a Teoria 

dos Gêneros do Discurso, que tende 

 

“(...) a selecionar suas categorias de análise focando 
aspectos da materialidade lingüística que são 
determinados pelos parâmetros da situação de 
enunciação em seus aspectos sócio-históricos.” 

(Figueiredo, 2005: 46) 
 

A outra seria a Teoria dos Gêneros de Texto, que tende a recorrer a 

“categorias mais ligadas à estrutura ou forma composicional dos textos”. Em 

termos didáticos, a perspectiva dos gêneros textuais procura delimitar um 

                                                 
11 De acordo com a autora da tese em questão, o trabalho de Roxane Rojo ainda se encontrava no prelo à 
época da publicação de sua tese. 
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gênero juntando vários textos e “buscando assim regularidades formais ligadas à 

língua ou à função do gênero, tendo como pano de fundo o contexto de 

produção”. Já a perspectiva dos gêneros do discurso, “busca definir um gênero a 

partir de regularidades e similaridades das relações sociais numa esfera de 

comunicação específica”. Os gêneros textuais, ao enfatizarem as formas 

composicionais e não as situações de enunciação, de acordo com Corrêa 

(2005), levam a uma assunção equivocada de que os gêneros textuais seriam 

mais estáveis, em contraposição aos gêneros do discurso “relativamente 

estáveis” como propõe Bakhtin.  

 Sendo o texto a unidade básica de trabalho na escola, o termo gênero 

textual foi o eleito para a perspectiva teórica dos documentos oficiais e livros 

didáticos. Figueiredo (2005), na sua dissertação de mestrado, faz um 

levantamento das palavras mais freqüentes encontradas nos PCN. Através de 

um programa de computador, a autora fez uma contagem dos substantivos e 

adjetivos que mais aparecem no documento, buscando, assim, após uma 

análise mais detalhada os temas centrais dos documentos oficiais: a palavra 

mais freqüente no PCN é texto com 454 ocorrências; o termo discurso aparece 

em qüinquagésimo lugar com 32 ocorrências12. Texto corresponde a 10% de 

todas as entradas da lista completa. Ainda que recebamos com reservas um 

levantamento quantitativo dessa natureza, é possível ver aí, como diz a autora, 

uma tendência, de “se adotar o trabalho com textos como eixo de ensino de 

Língua Portuguesa” (Figueiredo, 2005: 119). Para os documentos oficiais, o 

texto e a noção de gênero textual, constitutiva do texto, precisam ser tomados 

como objeto de ensino em nossas escolas. 

 

Nesta dissertação, adotamos o termo gênero discursivo, já que 

acreditamos que o trabalho com gêneros na escola seria mais amplo e completo 

ao utilizarmos os gêneros do discurso e não os gêneros textuais. Quando 

utilizarmos o termo gêneros textuais, fá-lo-emos sempre entre parênteses ou 

                                                 
12 Na contagem total discurso aparece em septuagésimo sétimo lugar, já que muitas palavras têm o mesmo 
número de ocorrências. 
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itálico, indicando se tratar de alguma citação, ou faremos uma nota de rodapé 

justificando o uso do termo naquele momento específico.   

A imprecisão terminológica deve ser evitada, segundo veremos mais 

adiante, para que os professores de língua portuguesa possam trabalhar de 

maneira efetiva os gêneros discursivos em sala de aula.  

 

Os gêneros do discurso: como definir o gênero ao qual pertence um texto?  

 

Comunicamo-nos através de gêneros. Gêneros do cotidiano, gêneros 

primários, gêneros secundários, elementares ou complexos. Segundo Bakhtin, 

os gêneros, que são produzidos no dia-a-dia da comunicação humana, são de 

uma variedade muito grande, englobando desde formas cotidianas simples 

como despedidas, bilhetes, etc., como gêneros mais elaborados como 

romances, discursos jurídicos e políticos, etc. Bakhtin divide esses gêneros em 

duas categorias: gêneros primários e gêneros secundários. Os primários “se 

constituem em circunstâncias de uma troca verbal espontânea” (Bakhtin, 1992: 

281), são os diálogos cotidianos, conversas informais, gêneros que não exigem 

grande elaboração formal, pois estão mais ligados à esfera do cotidiano 

humano. Os secundários “aparecem em circunstâncias de uma comunicação 

cultural, mais complexa e relativamente mais evoluída, principalmente escrita: 

artística, científica, sóciopolítico” (Bakhtin, 1992: 281), esses gêneros estão 

relacionados a esferas públicas e mais complexas que os gêneros primários, 

eles absorvem e modificam os primários em sua formação, transmutando os 

gêneros primários de todas as espécies.  

 

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

(Bakhtin, 1992: 279). 
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Em cada momento do dia, deparamo-nos com grande variedade de 

gêneros discursivos, os quais mal percebemos conscientemente: ao 

percorrermos as páginas do jornal matinal, lemos as notícias, o editorial, as 

cartas dos leitores, o horóscopo; saindo de casa, ouvimos músicas no rádio,  

notícias faladas, a previsão do tempo, propagandas; ouvimos e lemos anúncios 

publicitários nos outdoors, painéis e diferentes meios eletrônicos. Também em 

nossos bate-papos cotidianos estamos sempre a empregar gêneros do discurso. 

Nas palavras de Bakhtin, 

 

“(...) todos os nossos enunciados dispõem de uma 
forma padrão e relativamente estável de estruturação 
de um todo (...). Na prática, usamo-los com 
segurança e destreza, mas podemos ignorar 
totalmente a sua existência teórica.” 

(Bakhtin, 1992: 301) 
 

Se a cada vez que precisássemos transmitir uma mensagem tivéssemos 

de criar "do zero" o gênero adequado a ela, a comunicação se tornaria quase 

impossível. É com o repertório de gêneros que já possuímos e aprimoramos no 

dia-a-dia que nos habilitamos a nos comunicar eficientemente. É por meio desse 

repertório que nossa experiência de comunicação vai se sedimentando e 

ampliando e conseguimos distinguir entre uma propaganda de rádio e uma 

notícia transmitida no mesmo veículo. É também o reconhecimento das formas-

padrão estruturadas dos gêneros que nos torna aptos a diferenciar uma canção 

de uma propaganda – mesmo nos casos em que a primeira está a serviço da 

segunda, como ocorre quando compositores vendem suas músicas para 

comerciais de televisão.  

De modo igual, em sua vivência cotidiana, as pessoas estariam aptas a 

distinguir entre uma receita culinária e um poema13, pois, tanto a primeira quanto 

o segundo possuem características composicionais e estilísticas que os marcam 

para além de qualquer confusão, bem como nascem de situações específicas de 

                                                 
13 É importante levar em consideração que essa distinção se dá caso os interlocutores tenham contato com 
os gêneros. Caso seja uma pessoa que nunca tenha lido uma receita, não só a distinção entre os dois 
gêneros como o próprio reconhecimento do gênero não aconteceriam. 
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comunicação. Essa distinção começa já nos objetivos da produção textual: ao 

escrever um poema, tem-se em mente um leitor, por via de regra, diverso do 

leitor que se pretende atingir quando se elabora uma receita, a qual se escreve 

geralmente com uma finalidade mais prática14.  

Poemas, quem os escreve, muitas vezes, o faz como expressão de seus 

recantos interiores mais profundos e os estrutura numa forma específica, 

diferenciada. Até porque recriar o mundo poeticamente é um ato que abrange 

conteúdos complexos e sutis que o poeta não pode simplesmente "receitar". 

Poesia e culinária – embora com o objetivo semelhante de atingir os leitores – 

terminam exigindo, inevitavelmente, gêneros de discurso bastante diversos. Tão 

diversos que o primeiro bater de olhos do leitor experimentado já consegue 

discriminá-los.  

Porém, apesar de ser possível a rápida distinção entre um poema e uma 

receita, esse trabalho de distinção nem sempre é fácil, automático, pois há 

gêneros do discurso que deixam o leitor num verdadeiro impasse, já que os 

gêneros são relativamente estáveis e nunca param de se redefinir “em função de 

relações intergenéricas” (Corrêa, 2005: 4). 

Como definir, por exemplo, o texto abaixo? É uma receita ou um poema? 

É uma receita em forma de poema ou um poema em forma de receita? Onde 

está, nesse texto, o limite entre a escrita poética e a escrita "culinária”? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Lembro-me bem de minha mãe escrevendo à mão cadernos de receita, um para cada filha, para quando 
se casassem. Aos poucos, ela ia registrando seus segredos nos cadernos, para que as futuras gerações 
pudessem manter a tradição culinária, juntamente com dicas de como cuidar da casa, como lavar roupa, 
quais os melhores produtos, a melhor forma de preparar a coalhada. Minha mãe não escrevia poemas, 
escrevia receitas em cadernos!  Que aos poucos iam se transformando em livros de vida, guardados 
apenas para seu universo familiar.  (Ninguém em casa se emocionou com esses textos de minha mãe, 
embora eu, até hoje, me lembre do caderno de receitas que um dia foi da minha irmã mais velha, a primeira 
a se casar). Mesmo sem ter nenhuma intenção poética, os cadernos de receita de minha mãe foram 
transformados em diários ou crônicas de uma família. 
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                                                                   Feijoada à moda mineira 

                                                                 Vinicius de Moraes

 

Amiga Helena Sangirandi 
Conforme um dia prometi 
Onde, confesse que esqueci 
E embora – perdoe – tão tarde 
 
(Melhor do que nunca!) este poeta 
Segundo manda a boa ética 
Envia-lhe a receita (poética) 
De sua feijoada completa. 
 
Em atenção ao adiantado 
Da hora em que abrimos o olho 
O feijão deve, já catado 
Nos esperar, feliz, de molho 
 
E a cozinheira, por respeito 
À nossa mestria na arte 
Já deve ter tacado peito 
E preparado e posto à parte 
 
Os elementos componentes 
De um saboroso refogado 
Tais: cebolas, tomates, dentes 
De alho – e o que mais for azado 
 
Tudo picado desde cedo 
De feição a sempre evitar 
Qualquer contato mais... vulgar 
Às nossas nobres mãos de aedo. 
 
Enquanto nós, a dar uns toques 
No que não nos seja a contento 
Vigiaremos o cozimento 
Tomando o nosso uísque on the rocks 
 
Uma vez cozido o feijão 
(umas quatro horas, fogo médio)  
Nós, bocejando o nosso tédio 
Nos chegaremos ao fogão 
 
E em elegante curvatura: 
Um pé adiante e o braço às costas 
Provaremos a rica negrura 
Por onde devem boiar postas 
 
De carne-seca suculenta 
Gordos paios, nédio toucinho 
(nunca orelhas de bacorinho 
Que a tornam em excesso opulenta!) 
 
E – atenção! – segredo modesto 
Mas meu, no tocante à feijoada: 
Uma língua fresca pelada 
Posta a cozer com todo o resto. 
 
 
 
 

 
 
Feito o quê, retire-se o caroço 
Bastante, que bem amassado 
Junta-se ao belo refogado 
De modo a ter-se um molho grosso 
 
Que vai de volta ao caldeirão 
No qual o poeta, em bom agouro 
Deve esparzir folhas de louro 
Com um gesto clássico e pagão 
 
Inútil dizer que, entrementes 
Em chama à parte desta liça 
Devem fritar, todas contentes 
Lindas rodelas de lingüiça 
 
Enquanto ao lado, em fogo brando 
Dismilingüindo-se de gozo 
Deve também se estar fritando 
O torresminho delicioso 
 
Em cuja gordura, de resto 
(Melhor gordura nunca houve!) 
Deve depois frigir a couve 
Picada, em fogo alegre e presto 
 
Uma farofa? – tem seus dias... 
Porém que seja na manteiga! 
A laranja gelada, em fatias 
(seleta ou da Bahia) – e chega 
 
Só na última cozedura 
Para levar à mesa, deixa-se  
Cair um pouco da gordura 
Da lingüiça na iguaria – e mexa-se  
 
Que prazer mais um corpo pede 
Após comido um tal feijão? 
- Evidentemente uma rede 
E um gato para passar a mão... 
 
Dever cumprido. Nunca é vã 
A palavra de um poeta... – jamais! 
Abraça-a, em Brillat-Savarin 
O seu Vinicius de Morae
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Buscando se desculpar com a amiga por ter esquecido de mandar a 

receita de feijoada, o autor opta por uma receita poética. Com versos, ele 

escreve a receita que ela havia pedido. 

Sob o critério de forma externa, em versos, sem dúvida nenhuma se trata 

de um poema, mas é impossível não atentar para o conteúdo e outras escolhas 

do autor (como o vocabulário que descreve detalhadamente o modo de cozinhar 

uma feijoada). O próprio poeta diz que escreve uma receita poética. É preciso, 

então, levar em conta a intencionalidade do autor e, por isso, a classificação de 

seu texto não pode ser tão estrita e rigorosa. O gênero poema se mistura, nesse 

texto, com a receita culinária. Não podemos simplesmente classificar o texto 

com um determinado gênero sem possibilidade de discussão sobre as intenções 

do autor e suas escolhas ao escrever seu texto. 

 Afinal, os gêneros não são “entidades naturais como as borboletas, as 

pedras, os rios e as estrelas, mas são artefatos culturais construídos 

historicamente pelo ser humano” (Marcuschi, 2005: 30). Por exemplo, como 

poderíamos classificar a poesia apresentada acima se ela tivesse sido publicada 

em um livro de receitas? O suporte é também importante para que possamos 

definir o gênero analisado. A receita poética em um livro de receitas poderia até 

ser uma receita escrita poeticamente por fazer parte de um livro de receitas e 

não de um livro de poesias, o que nos faria vê-la próxima do gênero receita do 

que gênero poesia, entretanto, dependeria também da intenção da autora do 

livro de receitas (que poderia ser a Sra. Helena Sangirardi, para quem o poeta 

prometeu a receita) e na forma como ela apresentaria o poema. Há um 

fundamento dinâmico nos gêneros que, segundo Corrêa (2005), ganham 

flexibilidade para novas configurações quando ligados a outros gêneros. 

Evidentemente, outras dimensões devem concorrer para a discussão da 

natureza de um texto, sobretudo sua construção enquanto estrutura e 

significação; aqui, nos detivemos em especial no suporte, para mostrar que 

apenas essa dimensão já apresenta peculiaridades que interferem na forma 

como vamos apreender a natureza de um texto. 
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Os gêneros se apresentam mediante: (a) os temas que podem ser ditos 

através deles; (b) pela sua forma composicional, estrutura particular dos textos 

pertencentes ao gênero; e (c) pelas marcas lingüísticas que definem seu estilo, 

ou seja, configurações específicas das unidades de linguagem, sobretudo da 

posição enunciativa do locutor (Bakhtin, 1992). Produzimos texto em diferentes 

circunstâncias, com finalidades diferentes, interlocutores diversos e suportes 

distintos, produzindo, assim, diferentes gêneros discursivos. Portanto, saber 

escolher o gênero para organizar o discurso implica conhecer suas 

características composicionais, temáticas e lingüísticas, saber também o 

contexto, lugar de apresentação ou circulação, finalidade e público. Conhecer as 

especificidades do gênero permite ao autor, não só se comunicar de maneira 

efetiva, mas também, assim como o fez Vinícius de Moraes, dialogar com 

diferentes gêneros produzindo variados efeitos de sentido. 

É importante ressaltar que na arte da palavra a classificação é mais difícil, 

porém, ainda que não definitiva, pode nos ajudar a definir as características de 

um determinado gênero do discurso, aprimorando a produção e a interpretação 

textuais. 

 

Tipo Textual e Gênero do Discurso: duas definições e muita imprecisão 

 

 Perseguindo essa difícil categorização, apresentamos aqui mais uma 

distinção terminológica útil para o esclarecimento de nosso objeto de estudo: 

gênero do discurso e tipo de texto. Duas categorias diferentes, apesar de serem 

consideradas equivalentes em muitos livros e, até mesmo, em documentos 

oficiais. 

Brandão (1999) acredita existir uma intersecção interdisciplinar entre a 

análise do discurso de perspectiva bakhtiniana e a lingüística textual. Apresenta-

se, assim, um caminho a ser trilhado nas escolas, unindo-se à exploração dos 

gêneros do discurso a das estruturas textuais ou tipos textuais, essas, por sua 

vez, conforme propostas por Adam (1985, 1987) e revisitadas por autores como 

Schneuwly e Dolz (2004), Marcuschi (2005) e Brandão (1999):  
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 “(...) Numa perspectiva discursiva, o gênero deve ser 
trabalhado enquanto instituição discursiva, isto é, 
forma codificada sócio-historicamente por uma 
determinada cultura e enquanto objeto material, isto 
é, enquanto materialidade lingüística que se 
manifesta em diferentes formas de textualização. Vê-
se aqui a intersecção disciplinar entre a análise do 
discurso e a lingüística textual. Nesse sentido, 
acredito ser proveitoso para o professor operar com o 
conceito de gênero tal como concebido por Bakhtin, 
juntamente com a classificação de tipos textuais de 
Adam, a qual vai lhe permitir apreender nas formas 
de textualização do gênero, a sua materialidade 
lingüística.” 

(Brandão, 1999: 38, 39) 
 

Como a autora acima, também acreditamos nessa intersecção das duas 

perspectivas no trabalho textual do aluno. Percebemos a existência de vários 

gêneros do discurso que lançam mão prioritariamente da estrutura narrativa, 

assim como outras estruturas ou tipos textuais. Uma letra de música, por 

exemplo, pode carregar marcas do texto narrativo e do texto descritivo15. Um 

relato de experiências pode apresentar-se argumentativo, explicativo, descritivo 

ou narrativo. Um romance é dialogal, narrativo, descritivo. Além do mais, a 

estrutura pode ser narrativa, mas a intenção pode ser a de produzir um 

argumento, ou então, como é feito no experimento científico quando se narra 

para fins de demonstração.  

Temos, pois, como pressuposto para esta pesquisa a idéia de que os 

textos produzidos na escola são pertencentes a diversos gêneros do discurso, 

que se valem, como parte de sua construção textual, de elementos de uma 

superestrutura textual, seja ela a narrativa, descritiva ou dialogal, por exemplo. 

Desse modo, acreditamos que o livro didático, principal entrada de 

conhecimento na escola, não tem sido suficiente para explorar essa variedade 

                                                 
15 Recentemente pedi para que meus alunos trouxessem músicas em que fosse perceptível a estrutura 
narrativa, ou seja, músicas que contassem uma “historinha”. Ouvimos e cantamos várias músicas. Músicas 
atuais, músicas de minha época (época dos pais dos meus alunos). Em seguida, buscando a estrutura 
narrativa em outros gêneros, fizemos um concurso de piadas. E, mais uma vez, encontramos a estrutura 
narrativa em vários exemplos.  
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de gêneros, apesar mesmo do fato de que, em seus manuais, esteja explícita a 

intenção de incorporar a perspectiva bakhtiniana em suas explicações teóricas e 

atividades práticas. Para verificar a validade dessa hipótese, o foco desta 

pesquisa será a estrutura narrativa e os gêneros do discurso que lançam mão 

dessa estrutura ou tipo textual. Como afirma Maingueneau (apud Brandão, 1999: 

38): 

 

“Todo gênero do discurso está associado a uma certa 
organização textual, que cabe à lingüística textual 
estudar. Manejar um gênero de discurso é ter 
consciência mais ou menos clara dos modos de 
encadeamento de seus constituintes sobre diferentes 
níveis: de frase a frase mas também em suas 
grandes partes.” 
 

Faz-se necessário, nesse momento, apresentar a distinção entre gêneros 

do discurso e tipos de texto. 

Retomando Bakhtin, percebe-se a existência de uma diversidade 

praticamente infinita de gêneros do discurso já que o ser humano possui uma 

capacidade inesgotável de produzir enunciados, que são, para ele, as unidades 

reais da comunicação discursiva. Comunicamo-nos mediante enunciados, orais 

ou escritos, que se organizam em gêneros “relativamente estáveis” do discurso. 

Relativamente estáveis porque os gêneros não são entidades fixas, são 

mutáveis e variáveis histórica e culturalmente, assim como a experiência 

humana o é16.                           

De acordo com Bakhtin, não existem enunciados isolados. Todo 

enunciado pressupõe enunciados anteriores bem como antecipa enunciados 

futuros.  A produção de um enunciado implica a apropriação e conhecimento de 

um determinado gênero do discurso, ou seja, quando nos comunicamos 

estamos a todo o momento lançando mão de diversos gêneros do discurso, 

mesmo que de forma inconsciente. A comunicação humana ficaria inviabilizada 

                                                 
16 Como recurso teórico, optamos neste momento por retomar alguns dos conceitos já trabalhados 
anteriormente, aprofundando-os quando necessário, para que se faça de modo mais claro a distinção entre 
gêneros do discurso e tipos de texto. 
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se a cada instante fosse preciso criar um novo gênero. O repertório de gêneros 

que o ser humano possui permite a viabilização da comunicação. 

A experiência individual se desenvolve em constante interação com os 

enunciados dos outros, já que qualquer enunciado só pode ser compreendido se 

entendermos sua relação com outros enunciados (dialogismo). Assim, o 

interlocutor não pode ser considerado um elemento passivo, pois sempre que se 

entra em contato com um enunciado ocorre uma atitude responsiva ativa, seja 

ela o esforço de tentar compreendê-lo ou uma resposta imediata. 

A atitude responsiva ativa está ligada à expectativa do interlocutor de ter 

alguém com quem se comunicar. Quando se produz um enunciado tem-se um 

público em mente; um enunciado é produzido para que seja possível a 

comunicação com outras pessoas. Constituídos na interação verbal, os gêneros 

 

“(...) estabelecem formas típicas de organização dos 
discursos, que associam a determinadas situações 
de relacionamento humano determinadas 
abordagens temáticas, determinados procedimentos 
composicionais e determinados recursos lingüísticos.” 

(Costa Val, 2003: 126) 
 

Portanto, escolher um gênero dentre os inúmeros possíveis implica 

conhecer suas características para saber qual deles se adequará melhor a 

determinada situação específica. Em diferentes circunstâncias temos diversas 

finalidades, objetivos, diferentes interlocutores e, por fim, diferentes situações de 

comunicação, gerando, assim, diferentes gêneros.  

Ao definir o tema, o indivíduo deve ter em mente qual seu público e em 

que momento se dará sua situação de comunicação. Lembro-me de que há 

cinco anos atrás em uma premiação da MTV européia – canal de TV voltado 

para o público jovem com programação básica musical – foi dado um prêmio a 

uma instituição sul-africana de prevenção da AIDS17. Os vencedores começaram 

um longo discurso sobre seu trabalho na África do Sul, porém, ninguém na 

                                                 
17 Apesar de ser uma premiação para os melhores músicos do ano, em todas as premiações, que são 
anuais, o canal de TV europeu entrega um prêmio chamado Free your mind para indivíduos ou instituições 
que de alguma forma ajudam a mudar o mundo em que vivem os jovens (tradução livre de www.mtv.com). 



 

 52 

platéia ouvia o que diziam, pois os fãs não paravam de gritar. Minutos depois, 

colocaram um vídeo em um grande telão no palco, naquele momento o silêncio 

começou a tomar conta da platéia. Se o vídeo não tivesse sido exibido, a 

comunicação não teria ocorrido. 

Nesse exemplo, a tentativa de usar o gênero “discurso falado” cujo estilo 

exige uma elaboração mais formal não foi eficaz junto ao público em questão. 

Foi preciso, portanto, o uso do gênero “videoclipe” para que o público 

conseguisse manter um diálogo com os ganhadores do prêmio. O videoclipe 

exige uma construção composicional muito diferente do discurso formal e, além 

disso, é o gênero a que os jovens da platéia estavam acostumados18. 

Se compararmos um e-mail pessoal com uma entrevista de emprego, é 

possível dizer que a gama de temas que um e-mail abarca é muito maior do que 

uma entrevista de emprego. Em um e-mail pessoal é possível mandar notícias 

de alguma viagem, uma piada, um pedido, um convite para uma festa, uma 

corrente, etc. Já em uma entrevista de emprego, normalmente, há um roteiro 

pré-fixado com questões pertinentes a cada ramo e/ou cargos de atuação, 

assim, são praticamente as mesmas perguntas que aparecem nas mais diversas 

empresas e processos de seleção. 

Os gêneros discursivos são, portanto, práticas sociais de linguagem, já os 

tipos19 são classificações de ordem estrutural do texto. Para Schneuwly (2004), 

os tipos de texto  

 

“(...) constituiriam construções necessárias para gerar 
uma maior heterogeneidade nos gêneros, para 
oferecer possibilidades de escolha, para garantir um 
domínio mais consciente dos gêneros, em especial 
daqueles que jogam com a heterogeneidade. 
Podemos, de fato, considerá-los como reguladores 

                                                 
18 Sem mencionar que é uma premiação para os melhores videoclipes da indústria musical totalmente 
voltada para o público jovem. 
19 Tipos textuais e estruturas textuais são dois termos que encontramos sendo usados indiscriminadamente 
por vários autores ao longo de nossa pesquisa. Neste momento de nossa dissertação, diferentemente da 
distinção que procuramos fazer entre gêneros do discurso e gêneros textuais, aceitamos como 
semelhantes os dois termos para designar as estruturas textuais que aparecem em diversos gêneros do 
discurso. 



 

 53 

poderosos, gerais, que são transversais em relação 
aos gêneros.” 

(Schneuwly, 2004: 38) 
 

 Os tipos compõem basicamente a estrutura composicional dos gêneros, 

são transversais em relação a eles, ou seja, não se constroem paralelamente, 

mas como partes constituintes dos gêneros. O tipo textual não pode ser 

comparado a um gênero, por exemplo. O tipo textual é uma organização de 

enunciados presentes em um gênero discursivo específico. Em um determinado 

gênero podemos encontrar marcas lingüísticas características a diversos tipos 

textuais, portanto, os tipos textuais estão presentes nos mais diversos gêneros 

do discurso. Nos gêneros do discurso, podemos reconhecer seqüências 

composicionais e um conjunto de traços lingüísticos comuns: 

 

“No romance, na reportagem, eventualmente na letra 
de canções populares, podemos encontrar 
seqüências narrativas, que se organizam, 
basicamente como apresentação de cenário e 
personagens + complicação ou enredo + resolução, e 
que se constroem, lingüisticamente, pelo uso de 
verbos no pretérito (combinando o imperfeito com o 
pretérito mais-que-perfeito) e pelo emprego de 
marcadores temporais. Em contrapartida, num 
romance, além da seqüência narrativa, aparecem 
também seqüências descritivas; numa reportagem 
podem aparecer seqüências descritivas e expositivas 
ou argumentativas, e assim por diante. Essas formas 
regulares, identificáveis, que podem entrar na 
composição de textos de diferentes gêneros, têm sido 
chamadas de tipos. Narração, descrição, exposição, 
argumentação são alguns dos tipos de texto 
reconhecidos.” 

(Costa Val, 2003: 122) 
 

 Costa Val chama de formas regulares os tipos textuais, pois, enquanto os 

gêneros do discurso são ilimitados, os tipos não o são. Marcuschi, no quadro 

abaixo, apresenta a mesma perspectiva quando diz que os tipos textuais 

possuem uma nomeação limitada determinada por aspectos lexicais enquanto 

os gêneros comportam um conjunto “praticamente ilimitado” de designações 
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concretas. Os gêneros são construções sócio-históricas dialógicas, os tipos são 

constructos com propriedades lingüísticas, estes, sim, estáveis.  

Ainda em Marcuschi, no tipo textual predomina a identificação de 

seqüências lingüísticas típicas; já no gênero discursivo, predominam os critérios 

de ação prática, circulação sócio-histórica, funcionalidade, conteúdo temático, 

estilo e composicionalidade. Os tipos são definidos por traços lingüísticos 

predominantes, ou seja, eles formam uma seqüência e não um texto. Os 

elementos constitutivos de um determinado gênero é que darão a um texto o seu 

caráter dialógico e discursivo.  

 

Distinções entre gênero do discurso e tipos de texto, proposto por Marcuschi 

(2005: 23): 

Tipos Textuais Gêneros Textuais20 
1. constructos teóricos definidos por 
propriedades lingüísticas intrínsecas. 
 
2. constituem seqüências lingüísticas 
ou seqüências de enunciados no 
interior dos gêneros e não são textos 
empíricos. 
 
3. sua nomeação abrange um conjunto 
limitado de categorias teóricas 
determinadas por aspectos lexicais, 
sintáticos, relações lógicas, tempo 
verbal; 
 
4. designações teóricas dos tipos: 
narração, descrição, injunção e 
exposição.  

1. realizações lingüísticas concretas 
definidas por propriedades sócio-
comunicativas; 
2. constituem textos empiricamente 
realizados cumprindo funções em 
situações comunicativas; 
3. sua nomeação abrange um conjunto 
aberto e praticamente ilimitado de 
designações concretas determinadas 
pelo canal, estilo, conteúdo, 
composição e função; 
4. exemplos de gêneros: telefonema, 
sermão, carta comercial, carta pessoal, 
romance, bilhete, aula expositiva, 
reunião de condomínio, horóscopo, 
receita culinária, bula de remédio, lista 
de compras, cardápio, instruções de 
uso, outdoor, inquérito policial, 
resenha, edital de concurso, piada, 
conversação espontânea, conferência, 
carta eletrônica, bate-papo virtual, 
aulas virtuais, etc. 

 

                                                 
20 Mantivemos a nomenclatura adotada pelo autor para este quadro, porém, levando em consideração o 
que diz o autor, decerto se trata de gêneros discursivos. 
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 Os gêneros são constituídos na interação verbal dos sujeitos em atividade 

social e possuem formas características de organização dos discursos. Para 

cada gênero podemos relacionar assuntos pertinentes ou impertinentes, 

permitidos ou proibidos. Ainda é possível estabelecer padrões de estrutura 

composicional, ou seja, modos de organização do texto. Percebemos padrões 

no gênero cartão-postal que não aparecem em um romance de aventura e 

ficção, por exemplo. Mas o romance, por ser um gênero secundário, permitiria a 

construção de um cartão postal como parte dele. “Ligações perigosas”, o 

clássico romance epistolar, é um exemplo de romance como gênero secundário, 

tendo em sua construção cartas enviadas entre os personagens para que o 

leitor, a partir da leitura dessas cartas, possa construir a linha narrativa da 

história. 

Distinguindo os gêneros do discurso dos tipos textuais, Adam (apud 

Brandão, 199921) propõe cinco tipos básicos de seqüências textuais, ou tipos de 

textos. Tipos, esses, que perpassam os mais diversos gêneros, ficcionais ou 

não: 

 

Seqüência Narrativa – seqüência de enunciados que progridem para um 

fim. Para que exista narrativa, seis elementos devem estar reunidos:  

• Pelo menos um ator individual ou coletivo para garantir a 

unidade de ação;  

• Transformação de predicados através de uma série de 

acontecimentos encadeados;  

• Sucessão mínima de acontecimentos ocorrendo em um 

tempo e depois em um tempo sucessivo;  

• Intriga construída através de um processo22;  

• Causalidade narrativa, um acontecimento deve ter sido 

causado por outro, ou seja, uma sucessão de fatos;  

                                                 
21 A autora trabalha com o texto de Jean Michel Adam, Types de séquences textuelles élementaires. In: 
Pratique. N.56, Metz, 1987.  
22 Mais adiante apresentamos uma discussão sobre este item. Não nos parece necessário dizer que a 
intriga seja parte constitutiva da estrutura textual narrativa. Ao apresentarmos o quadro proposto por Dolz e 
Schenewly, discorreremos sobre o assunto. 
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• Um fim, com avaliação, uma moral explícita ou não.  

Seqüência Descritiva23: Para o autor, a descrição é um processo de 

enumeração e expansão, mobilizando a competência lexical, enquanto a 

narrativa mobiliza a competência sintática. 

 Seqüência Argumentativa: Essa seqüência procura intervir diretamente 

sobre as opiniões, atitudes ou comportamentos de um interlocutor. A 

argumentação se apóia em duas formas de raciocínio: a dedução, que vai do 

geral para o particular, e sua ordem de composição textual parte da conclusão 

para os dados e argumentos. A segunda forma é a indução, que parte do 

particular para o geral, construindo um texto em ordem progressiva, partindo dos 

dados para a conclusão. 

Seqüência Explicativa: Essa estrutura pretende trabalhar com as 

conexões existentes entre os fatos em si, estando associada à análise e à 

síntese de representações conceituais24. 

Seqüência Conversacional – dialogal: Para Adam, é uma seqüência 

hierarquizada de turnos conversacionais, não importando o número de sujeitos 

participantes. 

  

Marcuschi (2005), por sua vez, apresenta cinco tipos básicos, ou mais 

comuns, baseado em sua leitura de Werlich25, apresentando os traços 

lingüísticos pertencentes a cada tipo textual: 

Descritivo – O tipo textual descritivo possui uma estrutura simples com 

um verbo estático no presente ou imperfeito, um complemento e uma indicação 

circunstancial de lugar. 

                                                 
23 Como o objetivo de nossa dissertação é a análise das estruturas narrativas, apresentaremos a título de 
complementação uma breve descrição das outras seqüências apresentadas por Brandão (1999).  
24 Para Brandão (1999) não existe muita produtividade para o trabalho com os Ensinos Fundamental e 
Médio na distinção entre as estruturas argumentativa e explicativa. Para a autora, pode-se trabalhar a 
seqüência explicativa como componente da estrutura argumentativa. 
25 A referência completa é Werlich, E. (1975). Typologie der Texte. Heideberg, Quelle & Meyer. Infelizmente 
não encontramos nas bibliotecas da FFLCH e da Educação e de outras universidades nenhuma obra do 
autor citado. 
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Narrativo – O tipo narrativo possui um verbo de mudança no passado, um 

circunstancial de tempo e lugar. É designado como enunciado indicativo de ação 

por sua referência temporal e local.  

Expositivo – O autor apresenta dois tipos de enunciados expositivos. O 

primeiro é um enunciado de identificação de fenômenos, com um sujeito, 

predicado (no presente) e um complemento com um grupo nominal. O segundo 

é um enunciado de ligação de fenômenos. É também uma estrutura com sujeito, 

um verbo da família do verbo ter e um complemento que estabelece com o 

sujeito uma relação parte-todo. 

Argumentativo – É um enunciado que atribui uma qualidade, com verbo 

ser no presente e um complemento. 

Injuntivo – É representado por um verbo no imperativo ou atenuado.  

 

 Ao observarmos os dois levantamentos acima percebemos que as duas 

perspectivas se completam ao tratarmos dos tipos textuais. Adam apresenta 

elementos estruturais de composição do tipo e Werlich elementos lingüísticos 

que o compõem. Adam classifica os textos a partir de um modo de organização 

cognitivo, o autor busca uma teoria de tipologia baseada na estrutura seqüencial 

prototípica dos textos (Brandão, 1999). Ao ter-se em mãos elementos estruturais 

e lingüísticos, criam-se mais elementos que podem ajudar no reconhecimento de 

uma determinada estrutura textual. 

 As estruturas textuais, porém, não estão presentes em apenas um único 

gênero do discurso, assim como apesar de possuir estilo, estrutura e tema 

próprios que o distinguem, um gênero do discurso não apresenta 

exclusivamente as características de um tipo textual único. Em um único gênero 

é possível encontrar mais de uma estrutura textual. Uma narrativa de aventura, 

por exemplo, além dos elementos da narrativa, pode conter elementos da 

estrutura descritiva. Eco (1979) diz que é possível encontrar estruturas 

narrativas inclusive em textos não-narrativos. Segundo o autor é possível 

encontrarmos “uma fábula, ou então uma seqüência de ações, também em 

textos não-narrativos, da mesma forma que em atos lingüísticos mais 
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elementares como perguntas, ordens, juramentos, ou em fragmentos 

conversacionais”. Em texto posterior, Eco (2003) diz “que todo discurso filosófico 

ou científico também pode ser lido como narração”. Assim, mesmo um gênero 

não ficcional pode também conter elementos da estrutura narrativa, uma notícia, 

por exemplo, ao narrar os acontecimentos, lança mão da estrutura narrativa com 

o intuito de informar. 

É importante finalizar esta parte de nossa dissertação enfatizando que o 

trabalho com as estruturas textuais isoladas não consegue atingir a 

complexidade da dimensão discursiva textual, por isso defendemos a 

importância da conjunção das duas perspectivas – a tipologia textual e os 

gêneros do discurso – no trabalho escolar. 

  

Narrativa: gênero do discurso, gêneros do discurso, estrutura textual 

 

 Iniciamos nosso trabalho buscando definições que pudessem elucidar o 

objeto de pesquisa aqui pretendido. Partimos da distinção entre gênero textual e 

gênero do discurso, seguida pela distinção entre gênero do discurso e tipo 

textual. Faz-se agora necessário aprofundar os estudos sobre a narrativa, 

incorporando os estudos anteriores.  

Escolhemos como tema do nosso trabalho os gêneros narrativos pela 

força que possuem em nossa vida como meio de organização da nossa 

experiência, buscando verificar de que modo os livros didáticos, elemento 

importante da formação escolar, portanto formação para a vida, recuperam essa 

organização verbal para sua finalidade didática. A possibilidade de pesquisar os 

gêneros narrativos e o tipo narrativo aliados a uma perspectiva de resgate da 

narrativa na escola parece ponto importante de discussão, já que procura 

contribuir para criar metodologias para o acesso dos jovens a esses 

conhecimentos e reflexões sobre a língua e a linguagem a partir de um enfoque 

mais integrado.  A narrativa, nesta dissertação, não é somente um gênero, mas 

além de constituir-se de vários gêneros narrativos, ela se configura também 

como “um tipo particular de organização dos enunciados escritos, orais e mesmo 
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não verbais” (Adam e Revaz, 1997:16). Pretendemos diferenciar os gêneros 

narrativos da estrutura narrativa de modo a potencializar as possibilidades de 

ensino. Ao longo do primeiro capítulo tratamos da narrativa literária como fonte 

de experiência do ser humano; já neste, introduzimos a noção de gêneros 

discursivos e tipos textuais, diferenciando assim os gêneros narrativos da 

estrutura narrativa.  

Quando se fala em narrativa na escola, apesar de os livros didáticos 

usarem o termo gênero, como veremos na análise apresentada no capítulo 

adiante, tem-se na verdade a acepção clássica e tradicional da tipologia textual 

– narração, descrição e dissertação – com a nomenclatura em voga hoje, a dos 

gêneros do discurso.  

Tradicionalmente, nas escolas, os alunos aprendiam (ou aprendem) três 

tipos – a narração, a descrição e a dissertação – sendo bastante clara nos livros 

didáticos a distinção entre essas estruturas e distintas também e independentes 

era sua abordagem na escola como ensino de redação.  

 Nos livros didáticos que escolhemos para leitura nesta dissertação26, 

porém, vemos que não há dúvidas quanto à nomeação de gêneros do discurso 

do cartão postal, da carta pessoal, entre outros. Porém, quando o trabalho com 

textos ficcionais é iniciado, a imprecisão terminológica aparece: chamamos a 

narrativa de gênero? Existem vários gêneros narrativos? Contos? Romances? 

Como classificar? É possível classificar? Existe um único gênero narrativo? 

Existe um gênero chamado de narrativo? A narrativa é um tipo de texto que 

aparece em diversos gêneros?  

 Como perspectiva teórica, assumimos que a narrativa seja um tipo de 

texto que é parte constitutiva, juntamente com outras estruturas ou tipos, de 

vários gêneros do discurso. Sendo a narrativa tão intrínseca à existência 

humana, conforme mostramos no primeiro capítulo, como podemos apresentá-la 

aos alunos? Se a narrativa ou narrativas fazem parte da existência humana, 

precisamos apresentá-la, ou apresentá-las? Após os recentes estudos da 

                                                 
26 Analisaremos nesta dissertação livros produzidos após a publicação dos PCN.  
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lingüística, como podemos introduzir um novo procedimento heurístico27 na 

escola? 

 Concordamos que:   

“Falar de gêneros narrativos é aludir categorias 
históricas, tais como a epopéia, o romance, a novela, 
ou o conto, nos quais se reconhecem implicações 
periodológicas mais ou menos efetivas; e também, se 
quisermos ter em conta gêneros que contemplam as 
propriedades da narratividade, mas que nem sempre 
se inscrevem no campo da ficcionalidade, a 
autobiografia, a biografia, as memórias ou o diário, 
desde que neste último a dinâmica narrativa se 
sobreponha à propensão intimista.”  

(Reis e Lopes, 1988: 46, 47) 
  

Portanto, a nossa discussão parte do princípio da existência de vários 

gêneros narrativos que participam da esfera humana. Mas quais desses gêneros 

são privilegiados na escola? Já vimos que a narrativa está presente nos mais 

diversos gêneros, sejam eles primários ou secundários. Além dos já tradicionais 

na escola, os contos de fadas, fábulas, contos fantásticos, romances infanto-

juvenis, adaptações de clássicos, carta, cartão postal, diário, poesia, temos 

também, hoje, gêneros que passaram a fazer parte da esfera cotidiana que 

passaram a ser incorporados pelos livros didáticos; música popular, e-mails 

amplamente conhecidos, blogs, sites pessoais de relacionamento, por exemplo, 

ainda que menos presentes na escola, são muito freqüentes no dia-a-dia dos 

jovens com acesso a computador e à internet.    

Nos livros didáticos analisados temos os contos, contos fantásticos, a 

biografia, autobiografia, diário, romances de aventura, romances de ficção, 

crônicas, entre outros, além do próprio gênero chamado de narrativa, de acordo 

com muitos autores. Retomamos a pergunta: será que podemos dizer que a 

narrativa seria um único gênero? 

                                                 
27 “HEURÍSTICO: 1. conjunto de regras e métodos que conduzem à descoberta, à invenção e à resolução 
de problemas. 2. procedimento pedagógico pelo qual se leva o aluno a descobrir por si mesmo a verdade 
que lhe querem inculcar. 3. Ciência auxiliar da História que estuda a pesquisa das fontes”. In: FERREIRA, 
Aurélio Buarque de Holanda, Novo Dicionário Aurélio. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.  
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Dolz e Schneuwly (2004) propõem o agrupamento de gêneros a partir de 

cinco “domínios sociais de comunicação ou aspectos tipológicos”: 

 

� Cultura literária ficcional – narrar; 

� Documentação das ações humanas – relatar; 

� Discussão de problemas sociais controversos – argumentar; 

� Transmissão e construção de saberes – expor; 

� Instruções e Prescrições – descrever ações.  

 

No primeiro agrupamento proposto – narrar – os autores dão como 

exemplos oito gêneros: conto maravilhoso, fábula, lenda, narrativa de aventura, 

narrativa de ficção científica, narrativa de enigma, novela fantástica e conto 

parodiado. Se observarmos o segundo domínio proposto pelos autores – relatar 

– podemos perceber gêneros que também lançam mão do tipo narrativo, apesar 

da distinção feita pelos autores: notícia, crônica esportiva, ensaio biográfico, 

relato de viagem, relato de experiência vivida, por exemplo. Para Dolz e 

Schneuwly falta a esses gêneros a intriga, pertencente aos gêneros do primeiro 

domínio – o narrar –, porém, essa visão pode ser questionada já que a intriga 

pode estar presente em um relato de viagem, por exemplo, dependendo da 

forma como for contada. Ao observarmos a bibliografia dos autores, podemos 

supor que os autores suíços usam a perspectiva de Adam como parte integrante 

de sua pesquisa, já que o autor francês diz que a intriga é parte fundamental da 

estrutura narrativa. Para o último, “só a presença de pretéritos perfeitos simples 

não basta para transformar uma simples descrição de ações em narrativa” 

(Adam e Revaz, 1997: 48).  

A distinção dos autores entre os domínios do narrar e do relatar se torna 

frágil, uma vez que um aluno pode contar sua autobiografia fugindo da simples 

descrição de ações no pretérito perfeito. 

A discussão pode ser enriquecedora se refletirmos um pouco sobre a 

posição da intriga como elemento do gênero ou da estrutura. De acordo com 

Adam, a intriga é parte importante da estrutura narrativa ou tipo textual narrativo, 
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porém se pensarmos na narrativa como essa estrutura que perpassa os mais 

diversos gêneros do discurso, em muitos exemplos encontraremos a estrutura, 

mas não necessariamente a intriga. A intriga pode estar presente dependendo 

do gênero com que estamos lidando. Nas narrativas literárias, a intriga é um 

elemento constituinte, conforme apresentamos no primeiro capítulo ao falarmos 

da metamorfose da narrativa a partir das leituras de Paul Ricoeur. Ainda que 

rarefeita em alguns momentos históricos, a intriga sempre perdurou nos gêneros 

narrativos literários.   

Os gêneros narrativos são muitos, as formas como narramos no dia-a-dia 

são tão diversas quanto nossas atividades. Quando, na maioria das atividades 

do livro didático, é proposta para os alunos a composição de uma narrativa, 

está-se, ao mesmo tempo, ampliando e reduzindo o universo narrativo. 

Ampliando, porque, ao tomar a narrativa como tipo textual, o aluno pode se valer 

de muitos gêneros para narrar sua experiência. Usando a estrutura textual 

narrativa ele pode produzir sua história através de uma música ou de um poema, 

pode escrever uma fábula, um conto maravilhoso, uma lenda. Há ainda uma 

gama de gêneros narrativos não-literários de que o aluno pode se valer para 

produzir seu texto. O aluno tem inúmeras possibilidades de construção de textos 

para atingir o objetivo proposto. Porém, está-se, ao mesmo tempo, provocando 

uma redução, porque, ao propor que tal atividade seja realizada através de um 

texto simplista de três parágrafos e, ao mesmo tempo, que o aluno explore nele 

a própria experiência vivida, o livro didático deixa de lado a dimensão dialógica e 

discursiva do gênero. Inevitavelmente, vão predominar nessas produções os 

clichês, as fórmulas prontas, o senso comum, enfim, o simples cumprimento da 

tarefa em detrimento do objetivo tido como principal: o domínio e a integração do 

aluno com os diversos gêneros discursivos. A narrativa, quando aparece no livro 

didático como gênero, não permite a elaboração de um texto dentro de uma 

perspectiva discursiva.  

Acreditamos na existência de vários gêneros que lançam mão da 

estrutura narrativa e que esses gêneros devam ser potencializados na escola, 

para que os alunos consigam narrar a própria experiência – e, entre outras 
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possibilidades, supor, inventar, conhecer, reconhecer a dos outros ao ler e 

escrever.   

 

A experiência narrada na escola 

 

O trabalho com a narrativa na escola deve ser constantemente revisto e 

atualizado, se considerarmos, como Paul Ricoeur, que a experiência de narrar 

não está por morrer mas sim sofrendo metamorfoses. Ao narrar, o ser humano 

organiza a sua própria experiência e pode se dar conta da amplitude da 

experiência humana. Ao mesmo tempo em que, pela imaginação, reconstrói o 

mundo e reflete sobre ele. Trabalhando com gêneros narrativos nos livros 

didáticos e nas escolas, damos ao aluno oportunidade de construir e organizar a 

sua própria existência através da construção de gêneros.  

Os alunos, como cidadãos, já trocam experiências e dialogam entre si e 

com outras pessoas através, como já dissemos, dos mais diversos gêneros do 

discurso: diários, cartas, bilhetes, em algumas esferas sociais, blogs, páginas de 

relacionamento da internet, flogs. Ao inserir os gêneros do cotidiano na escola, 

estamos trazendo para a escola a vivacidade da língua em seus aspectos 

discursivos, desde que respeitadas as peculiaridades de meio de produção, 

intenção e suporte dos gêneros mobilizados.  

Conforme vimos anteriormente, as formas que encontramos para narrar 

estão em constante mudança. Blogs, flogs, diários que viram livros, músicas de 

9 minutos, videoclipes, novelas televisivas, novelas específicas para jovens. 

Todas essas novas formas de narrar a experiência humana não indicam que já 

não existam mais narrativas passíveis de compreensão; todas as pequenas 

narrativas constroem a nossa vida cotidiana (Lyotard, 1993). Talvez não seja 

mais comum hoje uma grande narrativa unificadora da sociedade 

contemporânea, mas sim várias narrativas menores que procuram narrar nossa 

experiência. O acesso à tecnologia (ainda que para poucos) permite que o 

indivíduo se sente em um computador e publique suas memórias, relate seu dia-

a-dia ou escreva comentários sobre a cidade em que vive. O acesso às câmeras 
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digitais também possibilita a narração do cotidiano através de imagens – fotos 

ou vídeos. Todas essas pequenas manifestações narrativas formam através de 

textos, imagens e sons a vida humana atualmente.  

A experiência narrada metamorfoseada poderia ser incorporada pela 

escola e pelos livros didáticos para que, com ela, mais a experiência dos alunos, 

os ajudem no processo de construção de suas identidades. De acordo com 

Ricoeur (1995), a identidade de cada pessoa está fundada sobre sua 

capacidade de narrar sua história ao outro. Os gêneros narrativos do cotidiano 

podem ajudar o aluno a criar sua história e perceber-se como cidadão em uma 

sociedade letrada que produz conhecimento por meio da linguagem, 

principalmente pelo exercício da escrita e, ainda, hoje em dia, com o apoio da 

escrita eletrônica. 

Quando propomos para o aluno escrever uma narrativa, estamos na 

verdade propondo a elaboração de uma dentre várias possibilidades de gêneros 

que lançam mão da estrutura narrativa. É preciso explicitar qual o gênero 

pretendido: uma narrativa de ficção científica, um relato autobiográfico da 

infância, uma narrativa de mistério, uma história de terror... Há diversas 

possibilidades e todas partem da formação da experiência vivida, da narrativa de 

vida do aluno ou da imaginação da criança e do adolescente. Há várias 

peculiaridades; por exemplo, se pensarmos na análise do romance policial feita 

por Todorov (2006) em que o autor, a partir de diversas leituras, percebeu a 

existência de romances de enigma, romances negros e romances de suspense, 

todos os três gêneros distintos elaborados a partir dos primeiros romances 

policiais, cada um com a sua particularidade no que diz respeito à estrutura e 

elaboração do romance.  

As narrativas produzidas nas escolas atualmente ficam entre a estrutura 

textual e os gêneros do discurso, já que não incorporam os elementos dialógicos 

do discurso e também não aprofundam os elementos constitutivos da estrutura 

textual. Os alunos acabam por produzir relatos ou textos “cama-a-cama”, como 

sugere com humor Lucy Calkins (2002), mais próximos de textos 

predominantemente informativos. O relato escrito por alunos não sai do nível da 
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informação, a função emotiva fica esvaziada, e os textos acabam por privilegiar 

a mera transmissão de informações daquilo que foi feito ao longo do dia ou 

durante um determinado período de tempo. 

Caberia aqui retomar Benjamin, anteriormente mencionado: 

 

“Cada manhã recebemos notícias de todo o mundo. 
E, no entanto, somos pobres em histórias 
surpreendentes. A razão é que os fatos já nos 
chegam acompanhados de explicações. Em outras 
palavras: quase nada do que acontece está a serviço 
da narrativa, e quase tudo está a serviço da 
informação. Metade da arte narrativa está em evitar 
explicações. (...) O extraordinário e o miraculoso são 
narrados com a maior exatidão, mas o contexto 
psicológico da ação não é imposto ao leitor. Ele é 
livre para interpretar a história como quiser, e com 
isso o episódio narrado atinge uma amplitude que 
não existe na informação.”  

(Benjamin, 1996: 203) 
 

 Ou seja: o relato perde a amplitude que Benjamin acredita existir na 

narrativa. O texto escolar é puramente informativo, está a serviço da informação, 

o extraordinário e o miraculoso são narrados com a maior exatidão, mas 

destituídos do contexto psicológico da ação. Na narrativa escolar ficam faltando 

dados da psicologia das personagens, explicações da ação, detalhes do espaço, 

marcas do tempo, ou seja, elementos constitutivos da narrativa. 

Para os gêneros escolares deixarem de ser um relato, é importante que, 

além dos elementos que citamos no parágrafo acima, neles exista um conflito, 

ou uma intriga, como enfatizada por Ricoeur e Adam. Além disso, é preciso 

dotá-lo da dimensão discursiva durante a sua construção. Assim, o texto 

proposto deixará de ser apenas uma seqüência de ações e passará a ser um 

texto inserido e integrado a um gênero do discurso narrativo.   

 Os textos que usam a estrutura narrativa prioritariamente são como um 

bosque, lembrando a metáfora que Eco constrói a partir do diálogo com a obra 

de Borges. O bosque, para o autor italiano, 
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 “É um jardim de caminhos que se bifurcam mesmo 
quando não existem num bosque trilhas bem 
definidas, todos podem traçar sua própria trilha, 
decidindo ir para a esquerda ou para a direita de 
determinada árvore e, a cada árvore que encontrar, 
optando por esta ou aquela direção.”  

(Eco, 2001:13) 
 

 O relato seria, em uma modesta comparação, uma auto-estrada, reta, 

sem árvores nas laterais, totalmente desmatada. No caso de textos 

lingüisticamente bem escritos, podemos visualizar uma estrada pavimentada e 

sem buracos. Porém, no dia-a-dia da sala de aula, encontramos textos distantes 

dos bosques de Borges e Eco e próximos de estradas esburacadas. No relato, 

não há espaço para a escolha do leitor, já que o texto acontece em uma 

sucessão linear de eventos. Nesse gênero, o autor não permite que o leitor fique 

livre para imaginar a continuação da história. 

 As escolhas que os leitores se dispõem a fazer no bosque da narrativa, 

exercendo uma liberdade vinda de uma “tradição milenar, que abrange 

narrativas que vão desde os mitos primitivos até o moderno romance policial” 

(Eco, 2001: 14), vêem-se impossibilitadas no relato. 

 O trabalho com gêneros diversos na escola quem sabe permitiria que o 

aluno trilhasse por bosques nunca dantes visitados, e voltasse mais tarde para 

passeios mais longos, acompanhado ou sozinho.  

 

Quadros de gêneros 

 

Em síntese, não existe um gênero narrativo, mas sim vários gêneros que 

lançam mão da estrutura textual narrativa. Observando tanto o quadro de 

gêneros proposto pelos PCN (figura 1), como o quadro que Schneuwly e Dolz 

(2004) formularam (figura 2), percebemos vários gêneros que lançam mão da 

estrutura narrativa, assim como de outras estruturas textuais: 
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Figura 1 – Quadro sugerido para a prática de produção de textos orais e escritos (PCN) 
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BRASIL, 1999b: 57 
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Figura 2: Aspectos Tipológicos propostos por Schneuwly e Dolz (2004) 
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No capítulo seguinte, pretendemos apresentar as teorias acerca dos 

gêneros discursivos e dos tipos textuais à luz dos documentos oficiais e dos 

livros didáticos. Portanto, apesar de entendermos como distintos os termos 

gêneros do discurso e tipos de texto, o que percebemos é a utilização de ambos 

de forma indistinta. Nosso trabalho pretende levantar, a partir de exemplos nas 

coleções didáticas e documentos oficiais, a imprecisão terminológica e mostrar 

que ainda falta aos livros didáticos, principal orientação para o trabalho textual 

na escola de hoje, a incorporação e integração efetiva das propostas e 

pesquisas de diversos autores acerca dos gêneros do discurso, pois 

acreditamos na potencialidade dos gêneros, ainda que escolarizados, como 

grande fonte de inspiração para o resgate da narrativa como forma de contar a 

experiência vivida e dar asas à imaginação. 
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Capítulo III 
A narrativa na escola 

A narrativa no livro didático: Perspectivas teóricas 
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A redação nas escolas hoje 
 

Percebe-se hoje nas escolas que a redação se tornou um puro exercício 

gramatical. Ela parece servir apenas para que se ensine e avalie o 

conhecimento da norma padrão. As aplicações da língua em seus aspectos 

textuais e discursivos, bem como o trabalho com a coesão textual não são 

levados em conta. Ruiz (2003), em sua pesquisa, mostra que a maioria dos 

problemas de redação dos alunos está no nível textual e discursivo e que 

apenas uma minoria de correções dos professores se situa nesse âmbito.  

A narrativa escolar, gênero produzido na escola de acordo com 

Schneuwly  e Dolz (2004) – que “do ponto de vista do uso e da aprendizagem, 

pode ser considerado um mega-instrumento que fornece um suporte para a 

atividade nas situações de comunicação” (Schneuwly e Dolz, 2004: 76) –, 

quando trabalhado como recurso para correção gramatical, corre o risco de ficar 

cristalizado em modelos a serem imitados. O trabalho com textos dos alunos 

pode reduzir-se a formas ou fôrmas lingüísticas, ou seja, “a comunicação 

desaparece em prol da objetivação e o gênero se torna uma pura forma 

lingüística cujo objetivo é seu domínio” (Schneuwly e Dolz, 2004: 76). 

Eliana Ruiz (2003)28 aponta em seu estudo sobre correção de redação a 

impossibilidade de trabalhar com a variável gênero textual, pois os textos que 

analisou tinham “chegado desacompanhados de suas respectivas propostas de 

produção – já que nem sempre a sistemática em sala de aula era registrá-las por 

escrito no caderno/folha em que eram produzidos” e, portanto, não 

possibilitavam saber se a dimensão da prática social do gênero havia sido 

contemplada (Ruiz, 2003: 23).  

Outra ocorrência comum na produção da narrativa escolar é o fato de que 

a leitura desses textos está restrita ao professor e, apenas eventualmente, aos 

colegas do aluno-autor. Esse é o momento em que o caráter dialógico do texto 

se perde: “ter um destinatário, dirigir-se a alguém, é particularidade constitutiva 

                                                 
28 A mesma autora, em sua pesquisa, já de início denuncia a correção de redações que é feita na escola, a 
qual, segundo ela, tem como “objetivo chamar atenção dos alunos para os problemas do texto”. A correção, 
nas suas palavras, seria um “caça-erros” do texto. 
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do enunciado, sem a qual não há, e não poderia haver enunciado” (Bakhtin, 

1992: 289). Os colegas de sala e o professor podem ser um tipo de destinatário 

se pensarmos na dimensão escolar dos gêneros do discurso para efeito de 

aprendizagem do texto funcionalizado em sala, mas não os únicos destinatários 

em todas as produções escolares. O enunciado narrativo em sala de aula fica, 

assim, empobrecido, pois a expectativa do autor em relação ao leitor é baixa por 

saber que este, o professor, não espera dele mais do que a mera demonstração 

de adequação gramatical e capacidade de aplicar modelos. Para Geraldi (2003), 

o leitor dos textos dos alunos ocupa sempre a função-professor e não a de 

sujeito-professor, ou seja, o professor faz somente uma leitura burocrática do 

texto do aluno.  

 Quando produzimos um texto “escolhemos um determinado gênero 

discursivo e essa escolha se faz em função de para que se escreve, para quem 

se escreve, em que esfera e sobre que suporte deverá circular o texto 

produzido” (Costa Val, 2003: 122). Tais determinantes de escolha praticamente 

inexistem na produção de textos escolares. O aluno produz uma narrativa com a 

exclusiva finalidade de que o professor a leia para avaliá-la; depois dessa etapa 

a redação transita do caderno para uma pasta. Tratado, assim, como obrigação 

a ser cumprida, o texto do aluno se esteriliza já que se torna impossibilitado de 

seu essencial caráter interlocutório. Por outro lado, mesmo o restrito objetivo de 

utilizar a criação de texto como instrumento de ensino da norma padrão acaba 

sendo muito precariamente atingido, pois, para conhecer profundamente uma 

língua, não basta dominá-la como se fosse apenas um amontoado de estruturas 

fonológicas, morfológicas, sintáticas e lexicais no sentido tradicional. É preciso 

também operar as estruturas textuais, isto é, os processos ou mecanismos 

determinantes da configuração de um texto (Marín, 1999: 172). 

É importante ressaltar aqui a dimensão de aprendizagem do texto. 

Quando um gênero é transposto para a escola, é preciso respeitar sua natureza, 

mas, nesse espaço, ele serve a um objetivo de aprendizagem, que responde às 

necessidades da disciplina naquele momento. Porém, mesmo assim, é preciso 

levar em consideração a dimensão social do gênero, além de sua dimensão 
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escolar. É essa segunda dimensão, social, que acaba por ficar de                                                                                    

lado no trabalho com a produção textual na escola.  

Além disso, em geral, quando os alunos recebem suas redações 

corrigidas, limitam-se a verificar a nota e depois arquivá-las em suas pastas. Lá, 

eles as esquecem até o final do ano – ou simplesmente “somem” com elas bem 

antes desse tempo. Tais atividades reduzem-se, portanto, a exercícios escolares 

momentâneos para aferir o conhecimento gramatical sem resultar em qualquer 

outro tipo de conhecimento. Uma correção assim realizada não parece 

produtivamente integrada à ação pedagógica. Se, como propõem as novas 

correntes pedagógicas na área de língua materna – a hegemônica é a que 

insiste no trabalho de reescrita –, os textos dos alunos devem fazer parte do 

processo de aprendizagem e não ficar ilhados em uma aula semanal ou 

quinzenal, seria desejável alterar os critérios e propostas de correção.  

A crítica ao ensino de gramática não é novidade. Já em 1903 

encontramos autores afirmando que para o aluno aprender a escrever é preciso 

algo mais do que saber as regras gramaticais. Giselle Fernandes (2001) em sua 

dissertação sobre livros de redação no Brasil29 cita Olavo Bilac e Manoel Bonfim, 

que já criticavam o ensino da gramática normativa: 

 

“O aluno pode perfeitamente ficar senhor de todas as 
regras da gramática, e não saber dizer o que pensa e 
o que sente. A gramática seca, abstrata e árida, com 
que se cansa o cérebro das crianças, não ensina a 
escrever. Ninguém cuida de lhe negar utilidade e 
valor: mas querer habituar o aluno ao manejo da 
língua só com o estudo da gramática e começar esse 
ensino pelas regras abstratas da lexicologia e da 
sintaxe é o mesmo que querer ensinar matemática só 
com o estudo da geometria analítica. Uma língua não 
tem apenas regras: tem pequenos complicados 
segredos de construção, recursos e artifícios, cuja 
chave apenas a prática pode dar. Assim também, a 
música: pode qualquer pessoa conhecer 

                                                 
29 Fernandes usou dois livros publicados no final do século XIX como base de sua pesquisa: Exercícios de 
Estylo de Felisberto Rodrigues Ferreira e Livro de composição para o curso complementar das escolas 
primárias de Olavo Bilac e Manoel Bonfim. 
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profundamente as leis da acústica, e ser incapaz de 
compreender e praticar a música.”  

 (Bilac O. e Bonfim M. apud: Fernandes, 2001: 100) 
 

Tendo isso em vista, a escola poderia buscar formas de trabalhar 

elementos gramaticais e elementos de construção textual para que seja possível 

enriquecer o trabalho textual com os alunos. Uma alternativa seria o 

levantamento de elementos da língua ligados aos diversos gêneros do discurso. 

Referimo-nos a aspectos lexicais, semânticos, sintáticos, etc., “estreitamente 

unidos com a orientação intencional e com o sistema geral de acentuação 

destes ou daqueles gêneros...” (Bakhtin, 1992: 96). Trabalhar com os gêneros 

não é abandonar o trabalho com a dimensão gramatical e formal do estudo da 

língua, mas adequá-lo a diferentes gêneros e textos. Para cada gênero é 

possível levar-se em conta aspectos gramaticais diferentes. Desse modo se 

pode enriquecer e contextualizar o trabalho com a linguagem formal da língua, 

um dos objetivos do ensino da língua materna na escola. O trabalho com os 

gêneros propiciaria a união de duas perspectivas diferentes do ensino de língua, 

conforme Geraldi levanta em seu livro:  

 

“Ou ela é vista como instrumento de comunicação, 
como meio de troca de mensagens entre as pessoas, 
ou ela é tomada como objeto de estudo, como um 
sistema cujos mecanismos estruturais se procura 
identificar e descrever. Resultam daí dois objetivos 
bem diferentes a que se pode propor um professor no 
ensino de uma língua: ou o objetivo será desenvolver 
no aluno as habilidades de expressão e compreensão 
de mensagens – o uso da língua – ou o objetivo será 
o conhecimento do sistema lingüístico – o saber a 
respeito da língua.” 

                                                (Geraldi, 2003: 119) 
  

Há que se pesquisar a noção de gênero como unidade enunciativa, 

unidade real e não convencional; o gênero como prática social, discursiva, bem 

como os elementos constitutivos do gênero: estilo, tema, composição e função. 
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Em síntese, afirmamos que os gêneros discursivos ficcionais que lançam 

mão da estrutura narrativa prioritariamente, desde as séries iniciais do Ensino 

Fundamental I, costumam limitar-se a um relato cronologicamente linear, 

composto de uma sucessão de fatos e eventos que, em geral, nunca se 

convertem numa verdadeira narrativa de ficção. Esses textos produzidos na 

escola ficam desprovidos de intriga que, segundo Ricoeur (1995), é definida 

como um dinamismo integrador, ou seja, um elemento que dá unidade a uma 

narrativa, transformando um diverso de incidentes em uma história una e 

completa. Desse modo, faltam-lhes elementos conflitivos e personagens 

verdadeiramente actantes; essas produções escolares soem redundar nos 

chamados textos cama-a-cama, conforme mencionamos à página 63: narrativas 

extremamente lineares que geralmente começam com “acordei e fui tomar café” 

e terminam com “fui dormir”, sem sequer um fato minimamente imaginativo 

durante o dia, nem um sonho durante o sono.  

Geraldi (2003) chama os textos do tipo “cama-a-cama” de textos contados 

em uma estrutura “um fato puxa o outro”, afirma que eles, ainda que aparentem 

ter uma estrutura pobre, abrem caminhos para uma infinidade de perguntas, 

podendo criar, assim, um diálogo real entre autor e leitor. As perguntas 

propostas por Geraldi podem ser comparadas às “conferências” que Calkins 

menciona em seu livro. Ao escrever “eu acordei”, Geraldi (2003: 177) propõe 

perguntas como: “por que dormimos? Que sonhos e pesadelos a noite nos 

trouxe? Ao acordar, que imaginamos do dia a construir?”. Calkins, por sua vez, 

propõe perguntas que possam ajudar os alunos a colocar foco em determinados 

aspectos do texto: “durante aquele estudo, os professores que esperavam 

mover seus alunos em direção a textos mais focalizados, freqüentemente 

perguntavam-lhes: ‘No que particularmente, entre todas essas coisas, você 

gostaria de se concentrar?’” (Calkins, 2002: 93). 

Os dois autores, apesar de abordagens diferentes, não vêem os textos 

lineares como problemas a serem corrigidos, mas sim como textos iniciais de um 

diálogo entre aluno-autor e professor-leitor; para Calkins, inclusive, é possível 

considerar os outros alunos como leitores.   
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Adam também faz uma distinção entre narrativa e relato. Para o autor, a 

presença de pretéritos perfeitos não seria suficiente para a constituição de uma 

seqüência narrativa, resultando mais propriamente numa descrição de ações. O 

autor introduz a noção de relato não como um sinônimo de narrar, mas como 

uma apresentação de sucessão de ações: “Para nós, a distinção NARRAR/ 

RELATAR é importante. Por exemplo, verifica-se que as narrações escolares 

tomam muitas vezes a forma de um simples RELATO”. (Adam e Revaz, 1997: 

51).  

 Para o autor, a sucessão de eventos, como o relato apresenta, estaria 

mais próxima das descrições do que das narrativas. O fato de um relato 

enumerar uma série de ações e as inserir em um determinado tempo não faz 

dele uma narrativa porque, para o autor, o tempo, apesar de ser um constituinte 

necessário, não é suficiente para definir um texto como narrativa30.  

 Voltamos aqui, ao papel da intriga, enquanto um dinamismo integrador, 

como proposto por Ricoeur (1995), que oferece caráter narrativo aos textos 

ficcionais. Esse mesmo autor, no primeiro tomo de Tempo e Narrativa (1994), 

nos diz que a intriga é mediadora entre acontecimentos e incidentes individuais:  

    

“Uma história deve ser mais que uma enumeração de 
eventos numa ordem serial, deve organizá-los numa 
totalidade inteligível, de tal sorte que se possa 
sempre indagar qual é o “tema” da história. Em 
resumo, a tessitura da intriga é a operação que extrai 
de uma simples sucessão uma configuração.“ 

(Ricoeur, 1994: 103) 
 

 Portanto, ao enumerar-se uma seqüência de ações, perde-se o caráter 

mediador da intriga; o texto fica reduzido a uma descrição de ações, a um 

simples relato.  

 
                                                 
30 Em português, o pretérito perfeito faz a sucessão de ações, enquanto o imperfeito faz o pano de fundo 
para as ações, as reflexões e tudo o mais que ocorre durante um fato que vem, ainda, modalizado por 
outros aspectos, tempos e modos. Por exemplo: “enquanto ele tesourava o próximo, observei-o. Pouco a 
pouco ia perdendo os sinais de inquietação que a minha presença lhe tinha trazido. Parecia à vontade 
catando os defeitos dos vizinhos e esquecido do resto do mundo, mas não sei se aquilo era tapeação. Eu 
me insinuava, discutindo eleições.” (São Bernardo, Graciliano Ramos) 
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A redação nas escolas hoje: o uso do livro didático 

 

De acordo com Geraldi (2003: 94), a tecnologia “permitiu e permite a 

produção de material didático cada vez mais sofisticado e em série”, fato que 

acabou por alterar as condições de trabalho do professor. O livro didático, agora 

produzido em grande escala, facilitou a tarefa do professor e diminuiu a 

responsabilidade “pela definição do conteúdo de ensino”. Se antigamente 

pesquisador e professor eram a mesma pessoa, como é, hoje, esse 

profissional?  

Com o processo de ampliação da escola nos anos de 1970, o governo 

precisou de professores com urgência, então, foi preciso formá-los rapidamente. 

O livro didático teve papel fundamental nesse processo: preparou tudo, até as 

respostas para o manual ou guia do professor. E, ainda, segundo Geraldi (2003: 

94), permitiu: “elevar o número de horas-aulas (com as tarefas do tempo 

anterior, seria impossível a um mesmo sujeito dar 40 a 60 horas de aula 

semanais, em diferentes níveis de ensino); diminuir a remuneração do 

professor”. 

Munakata (1997) menciona em sua tese um manual sobre a utilização do 

livro didático editado para a COLTED – Comissão do Livro Técnico e do Livro 

Didático do MEC em 1969. Nesse manual, de acordo com o autor, a primeira 

parte é dedicada à explicação das vantagens do uso do livro didático. A edição 

desse manual coincide com a expansão do mercado editorial de livros didáticos; 

já em 1973 os livros didáticos, sob a categoria “manuais escolares” apareciam 

em primeiro lugar em tiragem de acordo com dados do IBGE. Entre todos os 

livros publicados no Brasil, divididos em categorias como “manuais escolares”, 

“religião e teologia”, “generalidades”, “literatura”, “ensino e educação” e 

“literatura infantil”, a categoria “manuais escolares” era a que apresentava maior 

número de exemplares vendidos.  

Ou seja, o livro didático, com manual do professor e respostas que, de 

início, pareceu ao governo uma solução rápida e eficaz para o problema de falta 

de profissionais, acabou se cristalizando no mercado como método e meio de 
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trabalho para os professores: com salários cada vez menores e conseqüente 

necessidade de aumentar o número de horas-aula, esse profissional, por fim, 

não pode dedicar tempo para pesquisa e elaboração de aulas. O professor-

pesquisador abriu espaço para o professor técnico, mero leitor de manuais de 

livros didáticos, segundo Geraldi. 

Além disso, o livro didático passa a ser uma das únicas formas, quando 

não a única, de leitura e produção de textos nas escolas: 

 

“O livro didático se converteu numa das poucas 
formas de documentação e consulta empregadas por 
professores e alunos. Tornou-se, sobretudo, um dos 
principais fatores que influenciam o trabalho 
pedagógico, determinando sua finalidade, definindo o 
currículo, cristalizando abordagens metodológicas e 
quadros conceituais, organizando, enfim, o cotidiano 
da sala de aula.“ 

(Rojo e Batista, 2003: 28) 
 

O livro didático parece ser, desse modo, responsável pela mediação entre 

documentos oficiais, teorias de ensino e de linguagem, e professores, sendo, 

portanto, atualmente, a porta de entrada para o trabalho com textos na escola. 

Parece-nos fundamental rever essa situação e mais importante e urgente 

contribuir para sua transformação. Não se pode aceitar que os textos que 

chegam aos alunos sejam essencialmente e unicamente didáticos. Segundo 

Perini (1995): 

 

“Sabemos que o material escrito que chega às mãos 
dos alunos se compõe essencialmente de textos 
didáticos (...) Como se trata do único material escrito 
“normal” a que têm acesso relativamente amplo e 
prolongado, as experiências dos alunos com os livros 
didáticos tendem a levá-los a conclusões que se 
generalizam para a leitura em geral.”  

(Perini, 1995: 81) 
 

Por isso, para esta pesquisa, por considerarmos o livro didático o material 

mais usado na escola hoje para o trabalho com a produção textual, o tomamos 
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como objeto de análise e escolhemos uma perspectiva teórica que leva em 

conta a dimensão discursiva e dialógica da linguagem para fundamentar o 

estudo e o trabalho com a língua. Em suma, partimos do pressuposto de que o 

trabalho com a leitura e a escrita, mais especificamente com a narrativa, nosso 

foco de estudo, quando é feito, está calcado nos livros didáticos. Assim optamos 

por pesquisar os livros didáticos e neles analisar como se apresentam e 

desenvolvem as atividades ligadas ao texto narrativo e aos gêneros discursivos 

que operam com a estrutura narrativa.  

 

A redação nas escolas hoje: Os PCN  

 

A redação, apesar de presente há tempos nos livros didáticos de língua 

portuguesa31, nos modelos que ainda vemos nos livros de hoje em dia, passa a 

ser item obrigatório e foco principal dos livros escolares a partir dos anos 8032. 

Lauria (2004), em sua tese de doutorado, apresentou uma extensa pesquisa 

sobre o livro didático de Língua Portuguesa no Brasil entre os anos 1940 e 2000. 

Quando a autora discorre sobre os livros no Brasil, entre as décadas de 70 e 80, 

e sobre as modificações metodológicas que passam a influenciar os livros 

didáticos publicados nesse período, a respeito da redação, a autora faz o 

seguinte comentário:  

“Encarada como um filão a ser explorado no agora 
concorrido mercado de didáticos para o ensino de 
língua portuguesa, a redação passou a ser o foco 
principal para alguns autores, que lhe dedicaram 
algumas de suas obras (...). A aceitação de obras 
dedicadas a uma face até então pouco explorada nos 
estudos de língua nacional se amplia com o decreto 
79.298, de 24/02/1977, que a partir de janeiro de 
1978 torna obrigatória nos vestibulares a “prova ou 
questão de redação em língua portuguesa.” 

(Lauria, 2004: 228) 
 
                                                 
31 Fernandes (2006) verificou em livros de Língua Portuguesa produzidos ainda no século XIX e início do 
século XX, propostas de textos a serem construídos pelos alunos sobre situações cotidianas com modelos 
de textos não-literários escritos para fins didáticos.  
32 Hoje em dia, a redação é um dos critérios de avaliação no PNLD e está presente em todas as coleções 
selecionadas pelo programa em sua última avaliação. 



 

 82 

A grande novidade apresentada nos PCN, ainda que de maneira 

imprecisa, deu-se com relação à perspectiva adotada: a inclusão da noção de 

gêneros discursivos partindo da teoria de Bakhtin e das discussões teórico-

metodológicas presentes em Dolz e Schneuwly. 

De acordo com os PCN, a noção de gênero “se refere a famílias33 de 

textos que compartilham características comuns, embora heterogêneas, como 

visão geral da ação à qual o texto se articula, tipo de suporte comunicativo, 

extensão, grau de literariedade, por exemplo, existindo em número quase 

ilimitado”. (Brasil, 1999b: 22). 

Partindo da idéia de que o trabalho com “estratos” – letras, sílabas, etc. – 

tem pouco a ver com a competência discursiva, a unidade básica de ensino para 

o PCN é o texto, organizado em diferentes gêneros.  

A seleção desses gêneros deve ser feita levando-se em consideração 

aqueles que aparecem “com maior freqüência na realidade social e no universo 

escolar” (Brasil, 1999b: 26). Os PCN, ao tratar dos objetivos de ensino, 

privilegiam os seguintes itens34: 

  

• Processo de escuta de textos orais 

• Processo de leitura de textos escritos 

• Processo de produção de textos orais 

• Processo de produção de textos escritos 

• Processo de análise lingüística 

 

 Sendo a perspectiva dos gêneros discursivos uma das bases para o 

nosso trabalho, a sua presença nos PCN nos é muito cara, porém, é preciso 

observar o tratamento que lhes é dado no documento oficial. 

                                                 
33 Não pretendemos, nesta dissertação, ampliar uma discussão sobre o assunto, mas não se pode deixar 
de notar que o termo “família” parece inadequado para designar os gêneros. O próprio conceito de gênero, 
quando bem explicado, já traz em seu significado a idéia de agrupamento textual, não necessitando de 
metáforas como o termo família.  
34 Trechos retirados dos PCN foram colocados dentro de quadros para diferenciar a palavra do documento 
oficial da palavra do autor desta dissertação. 
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 Os PCN apresentam as noções de texto, discurso e gênero em uma 

página: com o título Discurso e suas condições de produção, gênero e texto, 

lemos que ao se interagir através da linguagem realiza-se uma atividade 

discursiva e que o discurso, quando produzido, manifesta-se através de textos. 

Finalmente, afirma que todo texto se organiza dentro de determinado gênero em 

função das intenções comunicativas. 

 Ainda na mesma página, podemos ler os três elementos que caracterizam 

os gêneros do discurso: 

 

• Conteúdo temático: o que é ou pode tornar-se dizível por 

meio do gênero; 

• Construção composicional: estrutura particular dos textos 

pertencentes ao gênero; 

• Estilo: configurações específicas das unidades de 

linguagem derivadas, sobretudo, da posição enunciativa do 

locutor; conjuntos particulares de seqüências que compõem 

o texto etc.  

(Brasil, 1999b: 21) 

 

Com o subtítulo Condições para o tratamento do objeto de ensino: o texto 

como unidade e a diversidade de gêneros (p. 23) nos são apresentadas 

primeiramente as noções de competência lingüística e competência discursiva, 

para, em seguida, apontar o texto como unidade básica de ensino e não as 

letras, fonemas e palavras. Segundo o documento, em uma perspectiva “em que 

os textos organizam-se sempre dentro de certas restrições de natureza temática, 

composicional e estilística (...) é preciso contemplar nas atividades de ensino, a 

diversidade de textos e gêneros” (Brasil, 1999b: 23). 

A idéia de que o texto é a unidade básica de ensino não é recente, mas 

os PCN dão-lhe um tratamento específico quando não dissociam a noção de 

texto das de discurso e gênero:  
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“(...) todo texto se organiza dentro de determinado gênero em função das 

intenções comunicativas, enquanto parte das condições de produção dos 

discursos, as quais geram usos sociais que os determinam”. 

(Brasil, 1999b: 21) 

 

Acostumado com os gêneros literários propostos pela tradição clássica  – 

lírico, épico, dramático – e a tríade textual presente no ensino tradicional de 

redação – narração, descrição e dissertação – o professor talvez tenha tido 

dificuldade – e ainda tenha – de entender a perspectiva bakhtiniana dos gêneros 

do discurso. 

Os PCN, ao adotarem essa perspectiva juntamente com a de Dolz e 

Schneuwly e apresentarem o trinômio bakhtiniano – tema, estrutura 

composicional e estilo – ao lado do agrupamento de gêneros de acordo com os 

domínios sociais de comunicação (narrar, relatar, argumentar, expor e descrever 

ações), procuraram oferecer ferramentas aos professores para o trabalho textual 

nas escolas.  

É preciso ver agora como essa perspectiva teórica apresentada no 

documento oficial chega aos livros didáticos. 

 

O livro didático e os gêneros do discurso 

Pesquisas relevantes 

 

Costa Val (2003) apresentou uma pesquisa com 14 coleções didáticas de 

Língua Portuguesa para o ensino fundamental. Dentre as coleções analisadas, 

onze constavam na lista indicativa do PNLD/2002 e três haviam sido excluídas.  

Em sua análise, percebe-se que, em relação à diversidade dos gêneros 

trabalhados, 100% das obras didáticas selecionadas pelo PNLD/2002 

apresentavam numerosas e variadas propostas. Constatou-se que a maioria 

desses livros já apresentava definições de gênero ou tipo textual a serem 

trabalhados, bem como “contribuições para a elaboração temática, para a 
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construção da forma composicional e para o planejamento, além de 

apresentarem propostas avaliadas como adequadas aos objetivos que 

explicitam, variadas, claras e corretas” (Costa Val: 2003, 132). Porém, essas 

mesmas coleções deixaram de apresentar indicações de objetivos para 

produção (55% não apresentaram), destinatários do texto (64%), contexto social 

de circulação do texto (64%), indicação de veículo ou suporte (55%) e indicação 

de variedade e registro (82%). 

Para a autora, fica explícita a distância entre as linhas teóricas de Bakhtin 

apresentadas nos PCN, que ajudaram a formular a classificação do PNLD, e as 

obras didáticas. 

Apesar de usarem a nomenclatura – gêneros textuais –, não trabalham 

com o que Bakhtin identifica como partes constitutivas do gênero e sua natureza 

essencialmente dialógica. No que diz respeito ao trabalho com gêneros e tipos 

textuais a autora constatou uma grande variedade: carta, fábula, notícias, 

cartão-postal, etc. Não obstante, ainda é freqüente o trabalho com a tipologia 

tradicional de redação escolar: a narrativa continua sendo um tipo textual 

bastante solicitado no ensino fundamental II. 

Ainda em relação à tipologia, outro problema, apresentado por Marcuschi 

(2005), é a nomenclatura utilizada nos livros didáticos. Toma-se tipo de texto por 

gênero.  

Conforme discorremos no capítulo anterior, um gênero, mesmo que 

primordialmente apresente características de um tipo textual, pode conter 

elementos pertencentes a outro tipo. Assim, a redação escolar, apesar de incluir 

características do tipo textual narrativo, pode também lançar mão de elementos 

descritivos e outros tipos. 

Grillo e Cardoso (2003), em sua pesquisa A recepção dos gêneros 

discursivos nas atividades de leitura em livros didáticos de língua portuguesa do 

ensino fundamental, já apontavam o problema do uso indiscriminado dos termos 

tipo e gênero. As autoras mencionam equívocos detectados pelos avaliadores 

do PNLD: 
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“Há equívocos, também, quanto a alguns termos e 
conceitos usados tanto na explicação teórica do MP35 
quanto nas orientações e comentários aos exercícios 
e atividades propostos. Pode-se mencionar, por 
exemplo, o emprego da expressão “tipos de texto” 
para designar o que vem se firmando na 
nomenclatura teórica como gêneros. (p.7) (Ficha de 
consolidação: col.5)”  

            (Grillo e Cardoso, 2003: 109)  
 

É importante ressaltar que os PCN não trazem de forma precisa a 

distinção entre tipos textuais e gêneros textuais. Brait (2000) levanta essa 

questão propondo uma leitura da introdução do texto oficial. De acordo com a 

autora, os PCN mesclam de forma indiscriminada gênero discursivo e tipologia 

textual “estruturando o restante do trabalho com ensino e aprendizagem de 

língua, quase que exclusivamente a partir de tipologias textuais” (Brait, 2000: 

16).  

Constata-se, portanto, nos objetivos de ensino propostos36 dos PCN a 

imprecisão terminológica mencionada anteriormente. Vejamos o seguinte 

exemplo, referente ao primeiro dos itens de processo de produção de textos 

escritos explicitados: 

 

Espera-se que o aluno redija diferentes tipos de textos, 

estruturando-os de maneira a garantir: 

A relevância das partes e dos tópicos em relação ao tema e 

propósitos do texto; 

A continuidade temática; 

(...) 

                                                 
35 MP: Manual do Professor. 
36 Sugere que a escola organize diversas atividades que “possibilitem ao aluno desenvolver o domínio da 
expressão escrita e oral em situações de usos públicos da linguagem”. De acordo com os PCN, esse uso 
público da linguagem é entendido como sendo “aqueles que implicam interlocutores desconhecidos que 
nem sempre compartilham sistemas de referência, em que as interações normalmente ocorrem a distância 
(no tempo e no espaço), e em que há o privilégio da modalidade escrita da linguagem. Dessa forma, 
exigem, por parte do enunciador, um maior controle para dominar as convenções que regulam e definem 
seu sentido institucional” (BRASIL, 1999b: 24). 
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Utilize com propriedade e desenvoltura os padrões da 

escrita em função das exigências do gênero37 e das condições de 

produção. 

(Brasil, 1999b: 51) 

 

Ainda que não esteja presente nos PCN, a diferença entre tipos textuais e 

gêneros textuais aparece como um dos critérios encontrados na ficha de 

avaliação38. 

Os dois primeiros itens da ficha diversidade de gêneros e tipos nos textos 

das atividades de leitura e em outros textos de outras atividades já apresentam a 

nomenclatura e problematizam o aparecimento ou não de diversos gêneros e 

tipos textuais. 

No tópico que diz respeito às atividades de produção de textos escritos, é 

apresentada de maneira distinta a diversidade de tipos de textos e a diversidade 

de gêneros, ao separar em dois quesitos distintos ambos os conceitos. Na 

tabela, o PNLD separa no item 49, diversidade de tipos de texto, e no item 50, 

diversidade de gêneros, propondo que se atribua nota 1 quando houver 

presença de um dos conceitos e nota zero para a ausência: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Grifo nosso. 
38 A Ficha de Avaliação é encontrada no PNLD, ao final.  Totaliza 119 itens levados em consideração, mais 
uma síntese dos critérios eliminatórios. Os itens são divididos em: a natureza do material textual, atividades 
de leitura e compreensão de textos, atividades de produção de textos escritos, o trabalho com a 
compreensão e a produção de textos orais, o trabalho sobre os conhecimentos lingüísticos, o manual do 
professor e aspectos gráfico-editoriais.   

 

         AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS 

Tipologia 1/0 

49. Diversidade de tipos de textos  

50. Diversidade de gêneros  

Observações: 

 

 

 
(Brasil, 2004: 268) 
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Rojo (2003) apresenta uma pesquisa sobre o perfil dos livros didáticos de 

português para o ensino fundamental a partir dos resultados do PNLD de 2002. 

De acordo com a autora, as coleções analisadas apresentam gêneros bastante 

diversificados, apesar de suas características nem sempre serem exploradas.  A 

autora mostra também um “certo descaso de autores e editores com a situação 

de produção e de circulação de outras esferas que não a literária”. (Rojo e 

Batista, 2003: 85). 

 Ainda hoje, apesar de todas as críticas e reformulações no ensino, o 

ensino da gramática “é o que os autores mais fazem” (Rojo, 2003: 86). 

Juntamente a isso, os autores “não conseguem propor” a partir de textos 

diversificados “atividades de leitura e de produção de textos efetivas e eficazes” 

(Rojo, 2003: 87). 

 Sendo assim, 

 

“(...) ficam abaixo da crítica, além das atividades de 
re-elaboração dos textos produzidos (43%), as 
propostas dedicadas aos aspectos discursivos da 
produção textual: poucas coleções indicam os 
objetivos da produção textual (40%), seus 
destinatários (38%), seus suportes de destino (35%) 
e seus contextos de circulação (33%), o que leva a 
conclusão de que há um abandono dos aspectos 
ligados à criação de uma base de orientação 
discursiva para a produção de textos escritos e, 
novamente, uma centração nos aspectos estruturais 
e formais do texto a ser produzido.”39 

(Rojo, 2003: 90, 91) 
 

Percebemos que a nomenclatura já é adotada pelas coleções didáticas, 

porém, o trabalho efetivo com as dimensões discursivas do gênero ainda deixa a 

desejar. 

                                                 
39 Os números em parênteses representam a porcentagem total dos resultados apresentados pelo 
PNLD/2002. Portanto, 40% indicam a porcentagem do total das coleções analisadas que apresentam 
destinatários em suas indicações de produções escritas. 
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 Tanto Rojo quanto Costa Val mencionam em suas pesquisas que, apesar 

de adotarem o termo gêneros do discurso, os livros ainda não trabalham com 

suas dimensões discursivas: 

 

“Dos critérios relativos às condições de produção, a 
indicação do gênero textual é o que recebeu a maior 
pontuação positiva entre as coleções examinadas. 
Entretanto, para melhor compreender o significado 
desse índice quantitativo, deve-se considerar o fato 
de que, na grande maioria dos LDs, as propostas se 
limitam a indicar um gênero, mas os livros não 
desenvolvem um trabalho orgânico em torno desse 
conceito, posto que não se cuida dos objetivos ou 
funções sociais, do perfil dos destinatários mais 
usuais, das esferas de circulação e dos suportes, 
fatores que, segundo Bakhtin, são responsáveis pela 
padronização (ainda que relativa) das abordagens 
temáticas, da forma composicional e do estilo dos 
textos pertencentes a um mesmo gênero.”  

(Costa Val, 2003: 139). 
 

 Tendo o gênero um caráter dialógico, que procura uma atitude ativa 

(responsiva) do interlocutor, e sabendo-se que todo enunciado é elaborado com 

a finalidade de ir ao encontro dessa resposta, supõe-se que os textos 

produzidos nas escolas, no nível das orações e de suas possibilidades 

lingüísticas, não respondem na prática à teoria proposta. Para Geraldi (2003), é 

preciso, portanto, trabalhar o gênero em nível discursivo, buscando em primeiro 

lugar a definição dos interlocutores, ou seja, a criação de projetos de produção 

de textos com destinação a interlocutores reais e possíveis. Em segundo, é 

necessário buscar “razões para dizer”, provocando nos alunos motivações 

internas para a produção desses textos, motivação essa que servirá ao próprio 

trabalho a executar. Por fim, ao trazer a experiência do aluno para dentro da 

escola, leva-se para a escola o que a escola também não sabe.  

Não é nosso propósito nesta dissertação trabalhar com os textos dos 

alunos, mas sim com o que circula como orientação provinda do livro didático, 

para que eles produzam os seus textos, o que nos levaria a perguntar: qual é o 
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gênero dos textos escolares? Ou melhor, quais são os gêneros desses textos? 

Será que esses textos produzidos nas escolas, por meio dos livros didáticos, são 

pertencentes a um único gênero ou a vários que possuem uma estrutura 

narrativa em comum? 

Como observaremos na nossa análise, que será apresentada no capítulo 

seguinte, os livros didáticos atualmente utilizam a nomenclatura proposta pelos 

PCN e pelas novas pesquisas acadêmicas, porém, apesar da diversidade ainda 

ser muito freqüente, as propostas que solicitam a escrita de narrações, 

descrições e dissertações sugerem os moldes tradicionais.  

 O que nos parece, e que pretendemos mostrar no capítulo adiante, é que 

os autores não encontram problemas em chamar de gêneros determinadas 

produções como cartão-postal, notícia de jornal, e-mail, entre outras, porém, 

quando nos deparamos com os textos que lançam mão da estrutura narrativa, a 

confusão impera e a “tríade” narração-dissertação-descrição prevalece nos 

trabalhos textuais. 

 Além dessa confusão, assim como Rojo (2003), Costa Val (2003) também 

constatou a falta de explicitação das condições de produção. Em mais da 

metade das coleções analisadas não existem indícios dos objetivos da 

elaboração textual. O índice aumenta no que diz respeito ao destinatário para o 

texto do aluno “pressupondo-se com isso, que o leitor preferencial (quase 

sempre exclusivo) do que se escreve na escola é o professor” (Costa Val, 2003: 

133). 

 Observando o quadro de gêneros sugeridos para a prática de produção 

de textos orais e escritos nos PCN (apresentado no capítulo anterior), 

constatamos a preocupação com a diversidade de gêneros. Já nos livros 

didáticos percebemos a presença da perspectiva dos gêneros, contudo, são 

colocados sobre o mesmo rótulo de “narrativas” diversos outros gêneros que, na 

verdade, lançam mão da estrutura narrativa em sua composição.  
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Conceitos teóricos nas Coleções Didáticas 

 

Após essa discussão teórica, pretendemos, no capítulo seguinte, 

proceder à análise dos livros didáticos selecionados para essa pesquisa a partir 

do que discutimos neste capítulo e nos anteriores. Vamos nos deter em duas 

coleções de 5ª a 8ª séries, ambas recomendadas pelo PNLD 2005. 

 Conforme dissemos na introdução, a nossa idéia inicial seria a de analisar 

os livros de redação, juntamente com os de Português, porém, percebemos, 

depois da análise de coleções, que os livros de redação eram, na verdade, 

recortes das coleções didáticas apresentadas ao PNLD. As atividades propostas 

se repetiam nas duas obras, como podemos perceber nos exemplos abaixo 

retirados dos livros Português: Linguagens e Todos os Textos, sendo o primeiro 

um livro didático de português avaliado pelo PNLD, enquanto o segundo é 

específico para o ensino de redação; ambos dos mesmos autores: Tereza 

Cochar Magalhães e William Roberto Cereja.     

 

Português: Linguagens: 
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Todos os textos (coleção específica para o trabalho com redação): 

 
 

Além disso, se partimos do pressuposto de que o livro didático é hoje a 

maior fonte de leitura e escrita para os alunos conforme discutimos à página 54, 

o mais adequado é nos ater às coleções avaliadas pelo PNLD, já que é por meio 

desse documento que as escolas públicas, maiores compradores de livros 

didáticos a partir dos programas do MEC, selecionam os livros que são usados 

nas escolas40.  Conforme Carmagnani (1999: 127), “O livro didático ainda é a 

fonte mais utilizada na escola e, em muitos contextos, a única fonte de acesso 

ao ’saber institucionalizado’ de que dispõem professores e alunos”. 

                                                 
40 Parece que atualmente o esforço empreendido pelo MEC para avaliar os livros didáticos corre sério risco 
de se tornar inútil uma vez que o sistema de apostilas, elaboradas por empresas como Anglo, Positivo, 
COC e outras que estão entrando no mercado editorial brasileiro, caminha celeremente por entre 
prefeituras das diferentes regiões do país. Hoje já são mais de 100 municípios paulistas adotando o sistema 
apostilado. Além de não ser avaliadas pelo PNLD, as apostilas são muito mais caras que os livros didáticos 
(o preço por aluno varia entre R$100,00 e R$ 250,00 por ano, contra a média de R$5,00 que custa o livro 
didático que será usado por três anos) e muitas vezes os contratos são fechados sem licitações. De acordo 
com a revista municípios, a compra das apostilas pode ser feita pelo FUNDEF (Cf. Revista Isto é, n. 1939, 
20 dez. 2006). A questão tem sido objeto de denúncia na imprensa e espera-se alguma reação por parte 
das instituições oficiais de ensino. 
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 Sendo o livro didático – pelo menos por ora – a fonte mais utilizada na 

escola, pensamos que os livros aprovados no PNLD devam corresponder às 

orientações oficiais, portanto, deveria haver, em princípio, uma linha teórica e 

metodológica compartilhada, ou, pelo menos, um terreno comum quanto aos 

princípios conceituais que regem a seleção dos livros.  

 Partimos do PNLD 2005 para a escolha dos livros que seriam analisados 

nesta dissertação.  A seleção inicial se deu mediante um processo de leitura e 

análise dos comentários do PNLD a respeito das 27 coleções aprovadas no 

programa de 2005:  

 

• Partindo das coleções de redação, procuramos autores, há algum 

tempo no mercado, que tivessem publicado coleções 

didáticas sugeridas no PNLD. 

• Com as coleções na mão, decidimos por livros que no Manual do 

Professor trouxessem a discussão dos gêneros do discurso e 

dos tipos de texto, para que pudéssemos refletir sobre a teoria 

apresentada e a prática efetivada no livro do aluno. Procuramos 

manter um diálogo entre a análise do PNLD, do Manual do 

Professor e dos livros didáticos. Observando as 27 coleções do 

Guia de Livros Didáticos 2005, procuramos as que apresentassem 

a perspectiva dos gêneros em sua elaboração, além do trabalho 

com a diversidade de gêneros e tipos textuais para a produção. 

Das 27 coleções, descartamos de início onze coleções por não 

apresentarem a perspectiva dos gêneros do discurso na análise do 

PNLD. 

 

 Das coleções restantes, eliminamos mais duas41. A primeira por 

apresentar tal perspectiva apenas nas atividades de leitura, e a segunda por 

                                                 
41 As duas coleções descartadas nesse momento foram:  

• Coleção Leitura do Mundo de Norma Discini Campos e Lúcia Teixeira de Siqueira e Oliveira, 
Editora do Brasil. 

• Coleção Ler, Entender , Criar de Maria das Graças Vieria Proença dos Santos e Maria Regina 
Figueiredo Horta, Editora Ática. 
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apresentar poucas propostas de produção. Por exemplo, com relação à coleção 

Leitura do Mundo, o PNLD comenta que “a coleção prima pelo trabalho com 

leitura, oferecendo uma seleção de textos bastante diversificada em tipos e 

gêneros” (Brasil, 2004: 60). Porém, quando esse documento analisa as atividades 

de produção escrita avalia que: 

 

“(...) o interesse fundamental que embasa as 
atividades de produção de textos escritos é a 
elaboração de um texto estruturalmente bom e não a 
adequação ao contexto em que se insere. Assim, a 
coleção revela algumas insuficiências, principalmente 
quanto à definição das condições de produção e de 
circulação do texto”.  

(Brasil, 2004: 64) 
 

 Ficamos com catorze coleções para análise. Buscamos, inicialmente, 

comparar a análise do PNLD com as propostas das coleções didáticas, ou seja, 

entender e verificar os critérios de avaliação oficial. 

Como mencionamos antes, acreditando ser o livro didático a principal 

forma de pesquisa para os professores e de leitura para os alunos, nos pareceu 

importante buscar obras que tivessem vendagem significativa no mercado42.  

Além disso, procuramos coleções que buscassem uma grande diversidade de 

gêneros.  

Continuando a pesquisa, outras foram descartadas por dificuldades na 

obtenção do material com as editoras. Como o manual do professor era de 

nosso principal interesse, tentamos contato com as editoras, mas sempre 

recebíamos as mesmas coleções. Outras coleções também aprovadas pelo 

PNLD não eram entregues pelas editoras43.  

 

 

                                                 
42 De acordo com dados retirados em LAURIA (2004), só entre 1998 e 2001, venderam-se cerca de 3 
milhões de exemplares da coleção Português: Linguagens, com várias reimpressões em sua primeira 
edição. 
43 Em alguns momentos, a sensação era a de que a editora tentava “vender” uma ou outra coleção 
específica em detrimento de outras que também apareciam no PNLD. 
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Por fim, as coleções escolhidas para compor a amostra foram44:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
44 É importante ressaltar que, a título de comparação e com o intuito de enriquecer a pesquisa, procuramos 
levar em conta as edições anteriores das coleções selecionadas.  

    

 

 

 

Português: Linguagens 

William Roberto Cereja 

Thereza Cochar Magalhães 

2ª. edição, 2002 

Atual Editora 

 

Português: Uma proposta para o letramento 

Magda Soares 

1ª. edição, 2002 

Editora Moderna 
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Capítulo 4 
A narrativa nas coleções didáticas 
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Analisaremos os livros didáticos seguindo a perspectiva teórica que 

explicitamos nos capítulos anteriores. Porém, antes de iniciarmos a análise 

propriamente dita das duas coleções, apresentaremos tabelas com os gêneros 

do discurso e a forma como eles são elencados nas coleções didáticas, tal qual 

aparecem nos livros.  

Feito isso, partiremos das discussões acerca dos gêneros do discurso e 

suas manifestações, buscando observar se os livros tratam desses pontos em 

sua potencialidade, procurando no material de análise se há: o trabalho com as 

especificidades e elementos dos gêneros, ou seja, buscaremos identificar a 

forma como os gêneros são construídos nas coleções didáticas e como é feita 

sua apresentação nos livros. Ainda como parte desse primeiro momento, fez-se 

necessária a pesquisa de gêneros do discurso e tipos de texto e, finalmente, 

uma discussão sobre os interlocutores dos textos produzidos pelos alunos.  

No primeiro momento deste capítulo, ainda não enfocaremos gêneros que 

usam a estrutura narrativa. Para essa primeira parte, procuramos investigar se 

há problema de nomenclatura e imprecisão terminológica, conforme discutimos 

no capítulo anterior. Dividimos a análise nos seguintes itens: 

 

• Construção do Gênero: como o gênero é apresentado nas 

coleções; 

• Gênero do discurso e Tipo de texto – imprecisões 

terminológicas: Se há confusões em relação a esses dois 

termos; 

• Interlocutores do Gênero – para quem se escrevem os 

textos: a análise, neste momento, procura observar a 

presença, ou não, de um caráter dialógico nos gêneros 

trabalhados nos livros didáticos. 

  

O segundo momento é o da análise da estrutura narrativa e sua relação 

com os gêneros do discurso apresentados nos livros didáticos: 
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• Presença de trabalhos com a estrutura narrativa e com 

os gêneros narrativos – Presença de propostas de 

produção escrita com a estrutura narrativa e gêneros que 

lançam mão da estrutura narrativa.  

 

Segue-se, portanto, a análise das duas coleções didáticas. 
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Português: Linguagens 
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Quadro de temas e gêneros trabalhados na coleção didática 

 

 Para a análise desta coleção apresentamos um quadro dividido em duas 

colunas. Na primeira, à esquerda, transcreve-se o título do capítulo conforme 

aparece nos livros analisados. A coluna da direita representa as propostas de 

produção textual da coleção. As duas colunas transcrevem ipsis literis as 

palavras dos autores. Não há nenhuma menção aos termos gêneros ou tipos 

nos títulos, por isso a terminologia fica de fora nesse levantamento inicial.  A 

título de ilustração, colocamos aqui o índice da primeira unidade do livro da 5ª 

série, contendo os três capítulos iniciais: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 Figura 1: Português Linguagens, 5ª série – índice.  
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Os capítulos são divididos em cinco seções: Estudo do texto, Lendo 

textos do cotidiano, Produção de texto, Para escrever com adequação e A língua 

em foco. Alguns capítulos ainda apresentam Para escrever com coesão e 

coerência, Para escrever com técnica e Para escrever com expressividade, ao 

invés de Para escrever com adequação. A seção que nos interessa é nomeada 

Produção de Texto. Ela é formada por atividades relacionadas à construção de 

textos pelos alunos na sala de aula. 

 

5ª. Série 

UNIDADE 1: A comunicação 

Título do Capítulo Produção de texto 

Capítulo 1: Linguagem, ação e interação Cartão postal 

Capítulo 2: Da língua aos textos e aos gêneros A carta pessoal 

Capítulo 3: As palavras e as coisas O e-mail 

UNIDADE 2: No caminho da fantasia 

Capítulo 1: Era uma vez... O conto maravilhoso 

Capítulo 2: A lenda do saci O conto maravilhoso – do oral ao escrito e 

vice-versa 

Capítulo 3: Fabulando Histórias Fábula 

UNIDADE 3: Crianças 

Capítulo 1: Linha dura ou diálogo História em quadrinhos I 

Capítulo 2: Ser livre História em quadrinhos II 

Capítulo 3: Uma questão de valor História em quadrinhos III 

UNIDADE 4: Descobrindo quem sou eu 

Capítulo 1: Muitos, muitos anos atrás... O relato pessoal 

Capítulo 2: Quem sou eu? Relato pessoal a partir de uma fotografia de 

família 

Capítulo 3: Irmãos... bah! Exercitando a opinião 
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----------------------------- 

6ª. série 

UNIDADE 1: A comunicação 

Título do Capítulo Produção de texto 

Capítulo 1: Herói: o bem contra o mal O mito 

Capítulo 2: A máscara do herói Escrever uma história com base no mito de 

Dédalo lido anteriormente.45 

Capítulo 3: O herói do dia-a-dia Uma história em que os alunos devem criar um 

herói ou anti-herói e contar uma aventura 

vivida por ele.46 

UNIDADE 2: Ser diferente 

Capítulo 1: Podemos ser amigos simplesmente O texto de opinião 

Capítulo 2: Mais louco é quem me diz Texto argumentativo: verdade e opinião 

Capítulo 3: A cor de um país plural Texto de opinião 

UNIDADE 3: Viagens 

Capítulo 1: Para além do horizonte A notícia 

Capítulo 2: Para além das nuvens A entrevista 

Capítulo 3: Viagem pela leitura e pela memória A entrevista citada 

UNIDADE 4: Viagem pela palavra 

Capítulo 1: A viagem pela palavra O poema 

Capítulo 2: A palavra em harmonia No ritmo do poema 

Capítulo 3: O (en)canto da palavra Poema imagem 

                                                 
45 Nesta seção os autores não classificam o gênero. Eles dão uma série de instruções para que o aluno 
escreva sua história. Se o trabalho proposto pela coleção é, segundo o manual do professor, “o 
conhecimento e o domínio dos diferentes tipos de gêneros textuais, por parte do aluno, não apenas o 
preparam para eventuais práticas lingüísticas, mas também ampliam sua compreensão da realidade”, como 
se dá o trabalho de produção textual sem a classificação dos gêneros? Qual é o gênero trabalhado nessas 
seções?  
Poder-se-ia argumentar que o trabalho neste capítulo é a continuação do anterior. Porém, o que se pede 
aqui é a continuação do mito lido em classe. No capítulo 2, pede-se uma história original. Ao lermos o 
manual, no entanto, o professor acaba supondo que as produções textuais do capítulo sejam de mitos, pela 
forma como a proposta é apresentada. 
46 Neste capítulo também não há definição de gênero a ser trabalhado. 
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---------------------------------- 

7ª. série 

UNIDADE 1: Humor 

Título do Capítulo Produção de texto 

Capítulo 1: Humor e crítica O texto teatral escrito 

Capítulo 2: Humor com jogo Texto teatral coletivo a partir de propostas 

dadas 

Capítulo 3: Humor e reflexão Crítica de um objeto cultural de preferência de 

todos ou a crítica do texto teatral dos colegas 

UNIDADE 2: Adolescer 

Capítulo 1: Qual é a sua tribo? A crônica 

Capítulo 2: Crescer dói Crônica Narrativa a partir de duas notícias de 

jornal pré-selecionadas pelos autores. 

Capítulo 3: Entre a liberdade e a opressão A crônica argumentativa 

UNIDADE 3: Consumo 

Capítulo 1: Comprar é viver? O texto publicitário47 

Capítulo 2: O importante é competir? Anúncio classificado 

Capítulo 3: Vender: um jogo de sedução Carta do leitor 

UNIDADE 4: Mundo moderno 

Capítulo 1: Construindo o futuro? O debate regrado público 

Capítulo 2: Vendem-se ilusões O debate regrado público: o papel do 

moderador 

Capítulo 3: A outra face da vida O debate regrado público: a contra-

argumentação 

 

---------------------------- 

                                                 
47 Os alunos devem, neste capítulo, escrever uma mensagem publicitária a partir de uma imagem dada, 
criando anúncios de revista. Mas será que todas as propagandas escritas possuem as mesmas 
características? Será que a mensagem de um outdoor é a mesma de um anúncio de revista? 
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8ª. série 

UNIDADE 1: Juventude 

Título do Capítulo Produção de texto 

Capítulo 1: O jovem, o sonho, a utopia O conto 

Capítulo 2: Em tempo O conto: o tempo e o espaço, o tempo: a 

técnica do flashback e o espaço 

Capítulo 3: Entre a onipotência e a 

vulnerabilidade 

Conto cuja estrutura seja inspirada em outros 

gêneros textuais: carta, diário, anúncio, notícia, 

entrevista, etc.  

UNIDADE 2: Valores 

Capítulo 1: Checando valores A reportagem 

Capítulo 2: Beleza se põe na mesa? Reportagem em grupo  

Capítulo 3: Conservador ou liberal Editorial 

UNIDADE 3: Amor 

Capítulo 1: Para sempre? O texto argumentativo escrito 

Capítulo 2: Quem tem namorado? O texto argumentativo: graus de 

informatividade 

Capítulo 3: O exercício da alteridade O texto argumentativo: a qualidade dos 

argumentos 

UNIDADE 4: Século XXI 

Capítulo 1: A vida e o vídeo O texto argumentativo: dissertar é argumentar? 

O texto dissertativo escolar e a argumentação 

Capítulo 2: Desvendando o segredo da vida O texto argumentativo 

Capítulo 3: Cidadão do universo. E de si 

mesmo? 

O texto expositivo oral: o seminário 

 

---------------------------- 

 

 



 

 107 

Construção dos Gêneros  

  

Os trabalhos de construção dos elementos constitutivos dos gêneros são, 

em sua maioria, detalhados e ordenados passo a passo. Em todas as seções 

Produção de texto, os autores, por meio de perguntas, vão construindo as 

características de composição, estilo e tema. Como veremos nos exemplos ao 

longo deste capítulo, em alguns momentos, o trabalho com o gênero apresenta 

imprecisões terminológicas e seus elementos não são trabalhados em sua 

potencialidade. Os interlocutores, por exemplo, como veremos mais à frente em 

detalhe, são negligenciados em algumas produções. 

 Cada seção é introduzida com um exemplo do gênero estudado, 

perguntas referentes ao texto fornecido e uma questão conclusiva que se repete 

em todos os capítulos da coleção48: 

 

Agora reúna-se com seus colegas de grupo e, juntos, concluam: Para que serve a carta 

pessoal e quais são as características desse tipo de texto?  

Português: Linguagens, 5ª série, p. 41.  

 

Por fim, os alunos se deparam com a produção propriamente dita:  

 

Agora é sua vez 

  

Com relação à construção do gênero, vejamos alguns exemplos: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Assim como fizemos com os PCN, quando não há reprodução da página do livro, colocamos em um 
quadro os trechos retirados dos livros didáticos. 
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História em quadrinhos 

5ª. série – Capítulo 1/ 3ª unidade 

 

No primeiro capítulo da terceira unidade deste volume, os alunos devem 

produzir uma história em quadrinhos. 

 Primeiramente, apresenta-se um exemplo e, através de perguntas, os 

alunos vão deduzindo, ainda que de forma intuitiva, os elementos constitutivos 

do gênero: 

1. As histórias em quadrinhos compõem-se de quadros que, geralmente, associam duas 

linguagens. Quais são elas? A linguagem verbal e a visual.49 

2. Faça uma experiência. Leia apenas a parte verbal dos quadrinhos; depois, leia 

apenas as imagens. 

 a. Sem as imagens a história tem sentido completo? Não 

 b. E sem a linguagem verbal? Não 

 c. Qual é a relação entre essas duas linguagens nessa história em quadrinhos? 
               Espera-se que o aluno responda que fazer apenas uma das leituras não possibilita ter a história completa, pois 

esta compõe-se de linguagem verbal e visual. Professor: Embora a questão pareça ser uma repetição da afirmação 

inicial, o objetivo aqui é fazer o aluno observar a coerência existente entre as duas linguagens. 

(...) 

7. O balão é um elemento característico dos quadrinhos. Consiste em um espaço 

contornado por um traço, que parte geralmente da boca das personagens, no qual 

aparecem a fala ou o pensamento delas. 

 a. Como é, geralmente, a letra usada no balão? Geralmente de fôrma, maiúscula, 

desenhada a mão. 
(...) 

Português: Linguagens, 5ª série, p. 142.  

 

A última pergunta é basicamente a mesma que mostramos acima :  

 

10. Reúna-se com seus colegas de grupo e concluam: quais são as características das 

histórias em quadrinhos?  

                                                 
49 Reproduzimos em letra menor e em azul as indicações para o professor, respostas às perguntas em sua 
maioria. 
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A história em quadrinhos narra uma história em quadros e geralmente emprega linguagem verbal e visual; apresenta os 

elementos essenciais da narrativa; a movimentação das personagens é sugerida por meio de traços, pela expressão do 

rosto, pelo movimento do corpo e pelos gestos das personagens; a fala ou o pensamento das personagens vem 

geralmente nos balões, escritos com letra de fôrma, maiúscula, desenhada a mão; pode haver onomatopéias, ou seja, 

palavras que imitam sons e ruídos; a variedade lingüística geralmente é a informal, própria de situações cotidianas. 

Professor: Com as conclusões dos grupos, sugerimos montar na lousa um quadro com as características das histórias 

em quadrinhos. 

Português: Linguagens, 5ª série, p. 142.  

 

Após a pergunta final sobre as características do gênero, os alunos 

produzirão seus textos, na seção Agora é sua vez. No capítulo acima eles são 

solicitados, primeiramente, a transcodificar uma história em quadrinhos em 

linguagem verbal, para depois transformar uma pequena anedota em história em 

quadrinhos. Nesse capítulo não aparece nenhum quadro de avaliação, comum 

em tantos outros capítulos. Não há indicação de auto-avaliação para esta 

produção específica.  

 O trabalho com o gênero se prolonga por mais dois capítulos. Os alunos 

vão conhecendo em detalhe os elementos do gênero apresentado no primeiro 

capítulo: onomatopéias, título, tipo de letra usada nos quadrinhos, etapas de 

produção, construção de personagens, tempo e espaço, culminando na 

produção de uma história completa em atividade de grupo:  
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Figura 2: Português Linguagens, 5ª série, p. 179. 

  

O poema 

6ª. série – capítulo 1/ 4ª unidade 

 

No primeiro capítulo da quarta unidade o trabalho é com o poema. O 

gênero é primeiramente apresentado mediante a leitura de um exemplo, e uma 

série de perguntas é feita com o objetivo de levantar os elementos constitutivos 

do poema: 

 

1. O poema é um texto feito em versos. Verso é cada linha do poema. Quantos versos 

têm o poema “Pregão do vendedor de lima” ? 15 versos 

(...) 
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6. No poema, a palavra ouro está empregada em sentido figurado, isto é, com sentido 

diferente daquele que lhe é comum. 

a. A que se refere a palavra ouro? Refere-se à cor da lima. 

b. O que você entende pela expressão do ouro no 5º verso da última estrofe? E pela 

expressão de ouro no 6º verso? Do ouro: a cor amarela da fruta; de ouro: cheiro gostoso, especial, que tem a 

fruta madura. 
 Português: Linguagens: 6ª série, p. 209. 

 

A pergunta final antes da produção do aluno, como no capítulo anterior, é: 

 

8. Reúna-se com seus colegas de grupo e concluam. Quais são as características do 

poema? Texto construído em versos que podem se agrupar em uma ou mais estrofes; explora a sonoridade e o ritmo 

das palavras; pode apresentar rimas entre palavras do final de versos diferentes ou no interior dos versos; pode 

apresentar palavras inventadas e em sentido figurado.  

Professor: Com as conclusões do grupo, sugerimos montar na lousa um quadro com as características do poema. 

 Português: Linguagens: 6ª série, p. 210. 

 

O que se está a pedir aqui: as características do poema lido ou do gênero 

poema? Como em nenhum momento nesse capítulo se menciona o termo 

gênero, fica a ambigüidade no ar, acentuada pelo fato de ser apresentado, nos 

exercícios, um segundo poema para leitura e compreensão. As indicações para 

o professor, conforme vimos acima, ao agrupar as características do poema 

como características do gênero, acabam levando a uma generalização deste.  

 

Reportagem 

8ª. série – Capítulo 1/ 2ª unidade 

 

 No primeiro capítulo da segunda unidade deste volume, a proposta é a da 

produção de uma reportagem. 

 Assim como nos outros volumes da série, após a leitura de um texto do 

gênero em foco, os alunos respondem a várias questões, culminando na 

pergunta final que sempre encerra esta atividade, ou seja, os alunos, em grupos, 

devem levantar as características do gênero que acabaram de estudar: 
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7. Agora, reúna-se com seus colegas de grupo e, juntos, concluam: quais são as 

características de uma reportagem?  

Português: Linguagens: 8ª série, p. 91. 

 

As indicações para o professor são as seguintes: 

 

Apresenta informações mais aprofundadas, opiniões e diferentes pontos de vista sobre assuntos que interessam ao 

público a que se destina o jornal ou a revista. Estabelece ligações entre o fato principal e fatos paralelos, por meio de 

citações, trechos de entrevistas, tabelas, mapas, boxes informativos, estatísticas, fotografias, etc. Pode conter o ponto de 

vista da equipe de reportagem e de entrevistados sobre o assunto. A linguagem costuma seguir a variedade padrão da 

língua. Professor: Com as conclusões dos grupos, sugerimos montar coletivamente na lousa um quadro com as 

características básicas da reportagem.  

 Português: Linguagens: 8ª série, p. 91. 

 

 Ao analisar os volumes da coleção percebemos uma padronização 

quanto ao trabalho com os gêneros do discurso. Primeiramente, o aluno é 

apresentado a um ou mais exemplos, para que possa, respondendo às 

perguntas propostas, formular um quadro com as principais características do 

gênero. Em seguida, com o quadro pronto, os alunos passam para a atividade 

de produção de texto com as características estudadas, seja individualmente, 

seja em grupo.  

 Os autores propõem um texto por capítulo. Os alunos escrevem, portanto, 

em tese, doze textos ao longo do ano letivo. Se levarmos em consideração a re-

escritura proposta em alguns capítulos, esse número pode aumentar. 

 O problema em relação à construção dos gêneros é a falta de 

consistência na nomenclatura. Ora usam gênero, ora usam tipo. Algumas vezes 

usam texto, outras vezes não usam termo algum, nomeiam diretamente o 

gênero trabalhado: a crítica, o texto teatral escrito e alguns capítulos não 

apresentam no título que texto deverá ser trabalhado. Vejamos alguns 

exemplos: 
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Gênero do Discurso e Tipo textual 

Imprecisão Terminológica  

 

 Já no Manual do Professor encontramos a imprecisão terminológica 

apresentada nos estudos teóricos deste capítulo. Os autores tomam gênero 

textual50 e tipo de texto como sendo o mesmo. Vejamos51: 

 

 Objetivando trabalhar com diferentes gêneros textuais e tipos de texto52 de 

ampla circulação social – o anúncio publicitário, o texto teatral, a carta pessoal, o e-mail, 

a notícia (oral e escrita), a fábula, o conto maravilhoso, a crônica, a carta, o editorial, o 

texto de opinião, o seminário, o debate, a receita, o texto de iniciação científica, o texto 

dissertativo escolar...  

Português: Linguagens: Manual do Professor, p. 4. 

  

  LENDO TEXTOS DO COTIDIANO 

   Esta seção visa levar o aluno a ter contato com gêneros e tipos 

de texto que fazem parte do nosso cotidiano e que requerem habilidades específicas de 

leitura, como, por exemplo, gráficos e tabelas, folhetos de campanha pública, capa ou 

quarta capa (resumo iniciativo). 

(...)  PRODUÇÃO DE TEXTO 

   Esta é a parte que define os critérios para a organização da obra 

quanto aos temas e à estrutura. Objetivando trabalhar com diferentes gêneros textuais 

e tipos de texto53 de ampla circulação social (...). 54 

                                                 
50 Gênero Textual é o termo adotado pelos autores da coleção didática. Conforme dissemos anteriormente, 
optamos por manter a terminologia cunhada por Bakhtin - gêneros do discurso -, apesar de muitos dos 
autores estudados nesta dissertação usarem gêneros do discurso e gêneros textuais intercambiavelmente. 
51 Como forma de destacar os trechos retirados do Manual do Professor, colocamos os excertos em 
quadros, assim como os trechos retirados do livro do aluno, procurando, assim, distingui-los dos nossos 
comentários.  
52 O destaque é dos autores. 
53 O destaque é dos próprios autores. 
54 A coleção que escolhemos para análise é a segunda edição reformulada, publicada em 2002. Como 
parte da pesquisa, observamos a primeira edição publicada em 1999. No Manual do Professor 
encontramos o seguinte:  
 “PRODUÇÃO DE TEXTO 
  Esta é a parte que define os critérios para a organização da obra. Objetivando trabalhar 
com diversidade textual (mais uma vez, itálico do autor), isto é, com os textos de circulação social – o 
poema, a propaganda, o texto narrativo-descritivo, o texto argumentativo, a notícia, o telegrama, a carta, o 
editorial, os textos instrucionais, etc.” 
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Português: Linguagens: Manual do Professor, p. 10. 

 

Mais adiante, no manual do professor, os autores discorrem, entre as 

páginas 10 e 13, acerca dos gêneros textuais.  Logo de início, apresentam ao 

professor a definição de gênero do discurso e uma breve discussão do gênero 

como ferramenta, seguindo a perspectiva e o quadro teórico de Schneuwly e 

Dolz. Os autores da coleção didática, quando da introdução do assunto, tratam 

gêneros textuais e gêneros do discurso sem distinção: 

 

 Segundo Bakhtin, todos os textos que produzimos, orais ou escritos, apresentam 

um conjunto de características relativamente estáveis, tenhamos ou não consciência 

delas. Essas características configuram diferentes textos ou gêneros textuais ou 

discursivos.  

Português: Linguagens: Manual do Professor, p. 10. 

 

Tratando do assunto “diversidade textual”, os autores acabam por usar 

mais uma vez tipos de textos por gêneros, levando o leitor a aceitar a idéia de 

que seriam o mesmo: 

 

Até recentemente, o ensino de produção de texto (ou de redação) era feito por 

meio de um procedimento único e global, como se todos os tipos de texto fossem iguais 

e não apresentassem dificuldades e, por isso, não exigissem aprendizagens 

específicas. 

Português: Linguagens: Manual do Professor, p. 10. 

  

Os autores, portanto, não distinguem claramente os conceitos de tipos de 

textos e gêneros do discurso. Apesar de apresentarem o quadro elaborado por 

Schneuwly e Dolz (2004), que propõem o trabalho com gêneros a partir dos 

aspectos tipológicos. Por exemplo, para o narrar – mimese da ação mediante a 

criação da intriga no domínio do verossímil – os autores apresentam diversos 
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gêneros textuais55: conto maravilhoso, conto de fadas, fábula, lenda, narrativa de 

aventura, romance, biografia romanceada, piada, adivinha, conto, paródia, etc. 

Nesse quadro são ainda trabalhados os tipos e os gêneros predominantes56.  

 Parece-nos não estar definida para os autores da coleção didática se há 

uma distinção entre tipos de texto e gêneros do discurso, ou se existe uma 

opção por parte deles de não distinguir os gêneros do discurso dos tipos de 

texto. Apenas uma vez nessa coleção aparece um trabalho específico com um 

tipo de texto: a descrição57. Apesar de trabalhar com diversos gêneros em que a 

estrutura narrativa está presente, os autores consideram como já apreendidos 

pelos alunos os elementos da estrutura narrativa, pois, apenas alguns desses 

elementos aparecem em momentos espaçados da coleção58. 

 A falta de precisão na definição terminológica acaba por refletir-se nos 

capítulos da coleção. Por exemplo, no segundo capítulo do volume para a 5ª 

série intitulado “Da língua aos textos e aos gêneros”, os autores explicam aos 

alunos as diferenças entre texto e gêneros textuais59:  

                                                 
55 Schneuwly e Dolz usam o termo gêneros textuais e não gêneros do discurso. 
56 O quadro, apesar de abrangente, não dá conta da possibilidade de um gênero possuir mais de um tipo de 
texto em seu todo. O romance, por exemplo, para os autores do quadro apresentado no manual do 
professor, pertence ao Narrar, porém, podemos citar inúmeros romances em que a descrição (Descrever 
Ações, para os autores) está presente. Do mesmo modo, há romances em que podemos perceber a 
presença de relatos (Relatar), argumentações (Argumentar) ou exposições (Expor). Por outro lado, a 
notícia, que segundo os autores faz parte do relatar, pode conter elementos narrativos e descritivos. 
57 A descrição aparece no segundo capítulo da segunda unidade do primeiro volume da coleção, em uma 
seção chamada “Para escrever com expressividade”. Nessa seção os autores trabalham os elementos da 
descrição como um recurso enriquecedor dos textos produzidos ao longo da coleção didática. 
58 Quando da análise dos elementos dos gêneros narrativos e da estrutura narrativa, trataremos desses 
elementos. 
59 Termo adotado pelos autores. 
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Figura 3: Português Linguagens, 5ª. série, p. 38. 

 

 Os autores propõem para os alunos o trabalho com gêneros do discurso e 

procuram mostrar aos professores o que constitui um gênero nas anotações em 

azul:  
 

Professor: se julgar necessário, explique o que é um texto padronizado: é um texto que 

apresenta características que se repetem, como o assunto, a estrutura e o tipo de 

linguagem. Além disso, o gênero diz respeito à situação, isto é, o texto é utilizado para 

atender a uma necessidade relacionada a uma situação específica.  
Português Linguagens, 5ª série, p. 38. 

 

 Porém, na página 41, quando os alunos são orientados a concluir quais 

as características de uma carta, a confusão entre gênero e tipo de texto 

reaparece, mostrando que os autores, apesar de trabalharem com a perspectiva 

de Bakhtin, tomam de forma indistinta gêneros do discurso e tipos de texto: 
 

É um tipo de texto60 usado para comunicar a alguém um assunto pessoal; contém os 

seguintes elementos: local, data, vocativo, assunto, despedida e assinatura, e, às 

vezes, também um P.S.; a linguagem varia de acordo com o grau de intimidade entre os 

correspondentes (...) 

Português Linguagens, 5ª. série, p. 41. 

                                                 
60 Grifo nosso 
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 Vale a pena ressaltar que um dos livros indicados como sugestão 

bibliográfica para os professores é Gêneros Textuais e Ensino, de Ângela 

Dionísio e Anna Machado (2002). Nele, Marcuschi (2002) apresenta um quadro 

distinguindo os gêneros textuais61 e tipos de texto62.  

Seguem alguns exemplos nos quais percebemos a imprecisão 

terminológica. 

 

Para escrever com expressividade 

5ª série – Capítulo 2/ Unidade 2  

 

 Conforme dissemos acima, a única estrutura textual abordada no livro 

como não sendo elemento constitutivo do gênero discursivo é a descrição. Esse 

tipo textual aparece após a produção de texto, e é apresentado aos alunos em 

uma seção intitulada Para escrever com expressividade. Introduzida como parte 

integrante do gênero “conto maravilhoso” no capítulo anterior, a descrição 

aparece aqui como um recurso estilístico do texto.  

 Porém, a descrição não é tomada como um tipo textual presente em 

diversos gêneros. Os autores assim “descrevem” a descrição: 

 

“A DESCRIÇÃO Professor: Sugerimos fazer, antes de iniciar esta atividade, a seguinte brincadeira com os alunos; 

coloque, em um saco preto, diversos objetos como, por exemplo, lápis, borracha, bichinho de pelúcia, peteca, palha de 

aço, etc. Peça a um aluno que pegue um deles e, sem retirá-lo do saco, o descreva pelo fato. A classe, pela descrição, 

deverá dizer de que objeto se trata. 

É muito comum, ao lidarmos com determinados tipos de textos e gêneros textuais63, 

nos vermos diante da necessidade de caracterizar seres, objetos, cenas, lugares, isto é, 

dizer por meio de palavras e imagens como são tais elementos. Para indicar as 

características de personagens, objetos, cenas, paisagens, empregamos a descrição. 

(...) 

Para descrever, podemos empregar adjetivos (maluquinha, inimaginável, solto), 

locuções adjetivas (de sereia) e orações (que era muito bonito); podemos também 

                                                 
61 Termo adotado pelos autores dos artigos que constam do livro. 
62 Este quadro é aquele apresentado no capítulo teórico desta dissertação. Conferir p. 30. 
63 Grifo nosso. 
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fazer comparações (como um anjo; como um passarinho); usar verbos que indicam 

estado (era); referir-nos a impressões sensitivas, como cores, formas, cheiros, 

gostos, sons, sensações táteis.  

Português Linguagens, 5ª. série, p. 105. 

 

A descrição para os autores é um elemento que complementa “tipos de 

textos e gêneros textuais” e não um tipo particular de texto que enriqueceria 

diversos gêneros do discurso, como afirmam os pesquisadores incluídos na 

bibliografia da coleção didática. Para Schneuwly (2004: 38), por exemplo, os 

tipos são “construções necessárias para gerar uma maior heterogeneidade nos 

gêneros” e são “transversais aos gêneros”.  

Apesar de não apresentarem a descrição como um tipo textual, faz-se 

necessário dizer que a coleção mostra um avanço ao não destacar a descrição 

como um gênero do discurso e pedir aos alunos “textos descritivos” a exemplo 

das tradicionais redações escolares.  

 

A crítica 

7ª série – Capítulo 3/ 1ª unidade 

 

Neste capítulo os autores propõem a elaboração de uma crítica de um 

objeto cultural da preferência de todos os alunos.  No início da seção Produção 

de texto, os autores apresentam a seguinte definição: 

 

 O texto a seguir é uma crítica ou resenha crítica64. Esse tipo de texto65 tem 

por finalidade orientar o leitor de um jornal ou revista, estimulando-o ou desestimulando-

o a consumir um objeto cultural, isto em um livro, um filme, uma peça de teatro, um 

concerto de música clássica, um show de rock ou de outro tipo de música, uma 

exposição de artes plásticas, etc. É um texto que, ao mesmo tempo, descreve ou 

apresenta um objeto cultural e argumenta contra ou a favor dele. 

Português Linguagens, 7ª série, p. 56. 

                                                 
64 O negrito é dos autores. 
65 Grifo nosso. 
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 Segundo o quadro apresentado pelos autores no manual do professor, a 

crítica é um gênero que envolve aspectos tipológicos (tipo de texto) 

argumentativos, porém, no livro do aluno a crítica aparece como um tipo de texto 

e não como um gênero.   

Imprecisão semelhante aparece no mesmo volume citado acima, em um 

capítulo anterior, em que os autores tratam do texto teatral escrito. 

 

O texto teatral escrito 

7ª série – Capítulo 2/ 1ª unidade 

 

No manual do professor, em nenhum dos cinco tipos textuais 

apresentados aparece o texto teatral, apesar de suas “semelhanças” com o texto 

narrativo. Um dos gêneros que vemos dentro do grupo narrativo é o sketch ou 

história engraçada66. De acordo com o dicionário Oxford, sketch é uma “short 

funny play” (Hornby:1995, 1108), ou seja, uma pequena peça engraçada. Sendo 

uma pequena peça, o texto teatral estaria dentro do grupo representado pela 

narrativa, lançando mão dos elementos desse tipo, juntamente com os outros 

gêneros:  

 

                                                 
66 Os dois termos aparecem juntos ligados pela conjunção ou. 
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Figura 4: Português Linguagens, 7ª. série, p. 21. 

 

 Para os autores, o texto teatral possui “semelhanças” com o texto 

narrativo – apresenta fatos, personagens, tempo e lugar –, porém, quando 

comparado ao conto maravilhoso, à fábula e ao mito a peça de teatro constrói-se 

de uma forma diferente, ou seja, nela não há a presença de um narrador. 

 A imprecisão aí está em que o gênero teatral não se assemelha ao texto 

narrativo, e sim contém elementos da estrutura narrativa – ainda que sua 

estrutura seja predominantemente dialogal –, assim como os outros gêneros 

narrativos mencionados pelos autores,  

   

Todas essas análises permitem afirmar que a coleção didática confirma 

as pesquisas anteriores feitas em relação à imprecisão terminológica. De acordo 

com Grillo e Cardoso (2003), “os termos gênero e tipo são, de maneira geral, em 

diferentes coleções, usados indiscriminadamente para se referir aos textos.” 

 Procurando analisar de que maneira os autores de livros didáticos 

incorporam os fundamentos teóricos dos documentos oficiais, as autoras 
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mencionam em seu artigo o fato de que avaliadores do PNLD perceberam, em 

geral nos livros didáticos, a presença de termos-chave como interação, 

intencionalidade, tipo de texto e gêneros, mas usados de forma errônea ou sem 

o aprofundamento necessário.  

Apesar do livro Português: Linguagens apresentar as modificações 

propostas nos PCN e já exibir a nomenclatura recente adotada por 

pesquisadores, o que percebemos, de uma forma geral, é que seus autores 

evitam o uso de “tipo de texto”. O termo aparece algumas vezes ao longo da 

obra, porém, vem utilizado na acepção de gênero do discurso. Falta à coleção, 

portanto, a efetiva utilização do termo, ou seja, o uso dos tipos textuais e suas 

potencialidades na construção dos textos.  

 

Interlocutores dos gêneros 

Para quem se escrevem os textos? 

 

Uma coleção didática que pretenda trabalhar com a perspectiva dos 

gêneros do discurso precisa, necessariamente, levar em consideração a 

situação de produção e recepção do texto lido. 

Apesar de observar aspectos da situação de produção e recepção dos 

gêneros, o que percebemos ao longo dessa obra é que, em sua maioria, os 

interlocutores ficam restritos ao espaço da escola. São os colegas de sala, o 

grupo menor que elabora um trabalho ou o mural na sala de aula: 

 

 Ao longo de cada unidade, são propostas várias formas de divulgação, 

circulação e avaliação dos textos produzidos, como, por exemplo, a troca com um 

parceiro, de modo que um leia o texto do outro; leitura e apreciação feitas pelo grupo; 

troca entre grupos; leitura oral para a classe; exposição no mural da sala, etc. 

Português Linguagens, Manual do Professor, p. 5.  
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 Ainda, em alguns momentos da coleção, observamos que os autores não 

explicitam para quem os alunos devem escrever seus textos. Vejamos o 

exemplo abaixo: 

 

Carta ao leitor  

7ª série – capítulo 3/ unidade 3 

  

 A produção de texto proposta para o terceiro capítulo da terceira unidade 

deste volume é uma carta ao leitor. 

 A estrutura é a mesma dos capítulos analisados anteriormente: perguntas 

de compreensão dos textos apresentados e uma pergunta final que pretende 

resumir os elementos característicos do gênero estudado: 
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Figura 5: Português Linguagens, 7ª. série, p. 186. 

 

É importante observar que não é possível, para os alunos, concluir tudo 

aquilo que se encontra nas indicações fornecidas no manual dos professores já 

que as perguntas não são capazes de recuperar todos os elementos ali 

abordados: 

É dirigida ao editor de um jornal ou revista com a finalidade de externar uma apreciação 

(positiva ou negativa) a respeito do perfil da publicação ou de alguma matéria publicada, 

opinar sobre as idéias de algum texto ou fazer algum tipo de solicitação. Apresenta 

estrutura semelhante à da carta pessoal, e a linguagem varia de acordo com a situação. 

Português Linguagens, 7ª. série, p. 186.  
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Nas indicações fornecidas ao professor, é dito que a carta é dirigida ao 

editor do jornal, porém, os alunos não sabem para quem devem escrever uma 

carta de leitor. O interlocutor não é mencionado nos exercícios propostos.  

Como os exercícios pretendem levantar os elementos básicos de 

determinado gênero, no caso, a carta do leitor, é, portanto fundamental saber 

para quem uma carta é enviada para que se possa avaliar o texto escrito de 

acordo com a avaliação proposta. O interlocutor da carta só aparece na proposta 

de escrita da página seguinte: 

 

Algum tipo de publicação tem para você um significado especial? 

A exemplo do autor da carta acima, escreva ao editor de sua revista preferida, 

falando do significado que ela tem para você. Siga as instruções da proposta anterior 

que forem convenientes a essa produção de texto. 

Após passar sua carta a limpo, envie-a ao editor, se possível, ou exponha-a no 

mural da classe, a fim de que todos compartilhem suas experiências.  

Português Linguagens, 7ª. série, p. 187.  

 

E, segundo os autores, no manual do professor:  

 

“(...) o aluno aprende a produzir cartas e e-mails para se corresponder 

com determinadas pessoas.” 

Português Linguagens, Manual do Professor, p. 5. 

 

Neste momento evidenciamos um problema muito recorrente quando 

adotamos a perspectiva dos gêneros do discurso: existe um desafio à cultura 

escolar instituída de não se voltar para o exterior da escola e ficar só na questão 

lingüística. Os gêneros do discurso podem proporcionar essa mudança na 

cultura escolar e abrir as portas da escola para interlocutores reais, fora da 

escola. 
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Em contraponto, na 5ª série, os alunos devem produzir uma carta 

pessoal, nesse momento os interlocutores são definidos logo de início pelos 

autores: 

 

A CARTA PESSOAL 

A carta pessoal é um tipo de correspondência que enviamos a amigos67 e 

familiares quando queremos tratar de um assunto particular de maneira mais detalhada 

que no bilhete.  

Português Linguagens, 5ª série, p. 39. 

 

Concluindo, os alunos devem escrever para o editor de uma revista, 

porém o que significa “editor de uma revista”? Os alunos começam a trabalhar 

com jornais e revistas no livro da 6ª série, quando produzem notícias e crônicas. 

O jornal, como veículo, é trabalhado na 6ª série através da leitura de 

primeiras páginas. Ainda fica a dúvida em relação à definição de editor de uma 

revista. Como posso produzir um texto se não sei para quem o estou 

produzindo? 

A interlocução ainda é um grande ponto de discussão, não só nas 

coleções didáticas, mas na escola de uma maneira geral. A perspectiva de que 

produzimos um texto para alguém e por algum motivo definido mexe com as 

estruturas da escola em níveis muito significativos. Até então, produzir um texto 

na escola possuía como única razão a correção do professor. Os alunos 

escreviam seu texto para que o professor pudesse avaliá-lo e dar uma nota que, 

por sua vez, parece ter se tornado mais importante do que a atividade de 

aprender a ler e escrever, de, enfim, dominar a comunicação. Ao colocar-se um 

interlocutor diferente do professor para esse texto produzido pelo aluno cria-se 

um impasse na escola: onde encontrar esses interlocutores? A solução 

encontrada, não só nessa coleção analisada, mas em muitas outras com que 

pudemos ter um breve contato durante esta pesquisa, foi o trabalho com os 

colegas de sala, correção entre pares, varais de poesias, publicação nos 

                                                 
67 Uma carta pessoal poderia ser escrita a um inimigo, não? 
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corredores da escola, livrinhos montados artesanalmente distribuídos na escola, 

entre outros. O problema dessa abordagem é que os textos dos alunos ainda 

não conseguiram ultrapassar os muros da escola. Trocam-se textos entre 

colegas, salas e em alguns casos (como propostas de leitura para os mais 

novos) séries. Falta à produção textual na escola encontrar verdadeiros 

interlocutores para esses textos, criando assim, um verdadeiro motivo para a 

produção escrita. 

 O trabalho feito dentro da escola com os gêneros não pode desconsiderar 

a própria dimensão escolar do gênero do discurso, ou seja, ao ser transposto 

para a escola, o trabalho exige um desdobramento em que o gênero discursivo 

deixa de ser instrumento de comunicação somente para ser, ao mesmo tempo, 

objeto de ensino-aprendizagem. Porém, somente a dimensão escolar do gênero 

acaba por tirar dele sua dimensão social. Conforme apontam Schneuwly e Dolz: 

 

“A representação do gênero na escola pode ser 

descrita como segue: trata-se de levar o aluno ao 

domínio do gênero, exatamente como este funciona 

(realmente) nas práticas de linguagem de referência. 

(...) O que é visado é o domínio, o mais perfeito 

possível, do gênero correspondente à prática de 

linguagem para que, assim instrumentado, o aluno 

possa responder às exigências comunicativas com as 

quais ele é confrontado.” 

(Schneuwly e Dolz, 2004: 79) 

 

 A possibilidade apontada aqui é da intersecção dessas duas dimensões 

do gênero: a escolar e a social, para que ao produzirem um texto os alunos 

possam, além de compreender as dimensões de determinado gênero, lançar 

mão dos gêneros em práticas sociais de interação.  
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Presença de trabalhos com a estrutura narrativa e com os gêneros 

narrativos 

 

 Nesta coleção didática, os elementos da estrutura narrativa não vêm junto 

com o trabalho com os gêneros, ou seja, a estrutura narrativa é dada em 

separado dos gêneros, e, nas ocasiões de produção com os gêneros narrativos, 

esses elementos reaparecem como partes constituintes de determinado gênero. 

 Observando o quadro elaborado para esta pesquisa, vemos que gêneros 

que lançam mão, prioritariamente, da estrutura narrativa estão presentes nos 

quatro volumes. A presença mais marcante é no volume para a 5ª série, em que 

duas unidades são destinadas aos contos, fábulas e relatos pessoais. Nesse 

volume, os alunos constroem contos maravilhosos, uma fábula, e um relato 

pessoal a partir de uma fotografia da família. Levando-se em conta que as 

histórias em quadrinhos também usam a estrutura narrativa, temos os três 

capítulos da segunda unidade que trabalham com ela. 

 Há ainda o cartão postal, a carta pessoal e o e-mail. O único capítulo que 

foge da proposta narrativa seria o último, Exercitando a opinião, em que os 

alunos devem produzir um texto dando a sua opinião a partir da reflexão dos 

textos lidos anteriormente.  

 Das doze propostas apresentadas, onze são de gêneros narrativos, ou 

seja, gêneros cuja narrativa é a estrutura central da construção textual. 

 Na 6ª série, esse número diminui, dando espaço para os textos opinativos 

e gêneros nos quais o jornal é o suporte. 

 Os alunos produzem um mito, uma história com base em um mito, uma 

história em que narram uma aventura de um herói. Ao final do livro escrevem 

poemas. Os demais capítulos concentram-se na produção de textos de opinião, 

notícias e entrevistas. Numa perspectiva em que a estrutura narrativa estaria 

presente na notícia e na poesia, contamos com seis capítulos dos doze 

propostos. 

 Na 7ª série, o número de atividades em que a estrutura narrativa faz-se 

presente totaliza quatro. São duas crônicas, uma inclusive nomeada de crônica 
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narrativa e dois textos teatrais. Este volume procura trabalhar com o debate, 

crítica e anúncios classificados. 

 No último volume, 8ª serie, os gêneros totalizam três produções, as três 

primeiras propostas do livro: contos. A coleção termina com propostas para 

textos argumentativos e a apresentação dos textos dissertativos escolares. 

 A diminuição de propostas com narrativa é evidente conforme vemos no 

quadro abaixo. De onze trabalhos iniciais para três no último volume da coleção. 

Vale a pena ressaltar, porém, que a narrativa acaba por representar 50% das 

produções textuais dos quatro volumes: 

 

 Presença de gêneros narrativos em cada volume 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

5ª série   

6ª série        

7ª série          

8ª série           

 

 Com relação aos elementos da estrutura narrativa, percebemos que, ao 

longo da coleção, os autores trabalham com esses elementos em subseções 

dos capítulos chamadas “para escrever com expressividade” e “para escrever 

com técnica”. 

 Para os autores, nessas seções propõem serem trabalhados:  

 

 ...aspectos essenciais da textualidade, como coerência, coesão, 

intencionalidade, informatividade, conectividade, etc. 

Português Linguagens, Manual do Professor, p. 5.  

 

 São trabalhados também:  
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 ... Aspectos expressivos da língua, como, por exemplo, a versificação, o 

discurso citado, o valor estilístico da coordenação, da subordinação, da pontuação, do 

tempo histórico da narrativa, etc. 

Português Linguagens, Manual do Professor, p. 5.  

 

Nas seções acima, os autores apresentam os seguintes temas: 

 

5ª série  

• Diálogo, capítulo 3, unidade 1; 

• Descrição, capítulo2, unidade 2; 

 

6ª. série 

• Narrador (capítulo 1, unidade 1);  

• Presente histórico (capítulo 2, unidade 1);  

• Títulos e legendas (capítulo 1, unidade 3); 

 

7ª série 

• O discurso citado nos gêneros narrativos (capítulos 3, unidade1, 

capítulo1, unidade 2);  

• Denotação e conotação (capítulo 2, unidade 2); 

• Avaliação apreciativa e recursos gráficos (capítulo1, unidade 3);  

• Ambigüidade (capítulo2, unidade 4); 

 

8ª. série 

• Versificação (capítulo 1, unidade 3). 

 

Uma vez estudados separadamente, eles são retomados em diversos 

gêneros narrativos. Por exemplo, os elementos das estruturas narrativa e 

descritiva são apresentados juntamente com as características dos gêneros 

conto maravilhoso e fábula: 
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O conto maravilhoso 

5ª. série – Capítulo 1/ 2ª unidade 

 

 

O CONTO MARAVILHOSO 

Com base no conto O Chapeuzinho Vermelho, responda ao que se pede. 

 

1. Todos os contos maravilhosos apresentam um herói, ou uma heroína, e um vilão. 

Nesse conto a heroína é Chapeuzinho Vermelho, e o vilão é o compadre Lobo. É 

comum, nos contos maravilhosos, o herói ser vítima de uma armadilha planejada pelo 

vilão. No conto Branca de Neve e os sete anões, por exemplo, a heroína come a maçã 

envenenada pela bruxa. No conto o Chapeuzinho Vermelho:  

a) Qual é a armadilha que o vilão planeja? Chegar antes da menina à casa da avó.68 

b) Quem são suas vítimas? A menina e a avó. 

c) No final do conto, o plano deu certo? Sim, pois ele conseguiu devorar a avó e a neta. 

 

2. Compare o final do conto O Chapeuzinho Vermelho com outros que você conhece, 

como, por exemplo, Cinderela, A Bela e a Fera, João e Maria, A Bela Adormecida,                                

Rapunzel, Branca de Neve e os sete anões. 

a) No final da história dos contos citados, quem vence: o herói (ou heroína) ou o vilão? 
As heroínas e os heróis. 

b) Você acha que o conto Chapeuzinho Vermelho tem um final feliz? Por quê? Resposta 

pessoal. Sugestão: O conto não tem final feliz, pois a vitória final coube ao vilão. Chapeuzinho Vermelho foi punida pos ser imprudente e 

ingênua. 
 

3. Nos contos maravilhosos, as personagens geralmente são caracterizadas física e 

psicologicamente, isto é, o texto mostra como é o personagem, indicando, por exemplo, 

se ela é feia, alta, elegante, esperta, meiga, etc. Às vezes, é o comportamento da 

personagem que mostra como ela é. Caracterize: 

a) Chapeuzinho Vermelho; bonita, educada, ingênua, imprudente. 

b) o Compadre Lobo. mau, astuto, gentil. 
Professor: Explique aos alunos em que consistem as características psicológicas de uma personagem. 

 

                                                 
68 Os comentários em azul são as indicações para os professores, conforme aparecem no livro. 
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4. Analisando os contos maravilhosos, o estudioso Wladimir Propp observou que quase  

todos apresentam situações muito parecidas. Veja algumas delas: 

 

1. O herói se distancia do lar. 

2. O herói adentra o bosque ou a floresta. 

3. O herói cai numa armadilha. 

4. Há luta entre herói e vilão. 

5. O herói vence o vilão ou 

6. O herói é vencido pelo vilão. 

7. O herói volta para casa. 

8. O vilão é punido. 

9. O herói se casa. 

 

a) Quais dessas situações ocorrem no conto O Chapeuzinho Vermelho, de Perrauty? 

As situações 1, 2, 3 e 6. 

b) Os irmãos Grimm deram outro final a essa história: um caçador corta a barriga do 

lobo, causando sua morte. Quais das situações acima existem apenas na versão dos 

irmãos Grimm? 5 e 8. 

 

5. Costumam fazer parte dos contos maravilhosos personagens como reis, princesas, 

fadas, bruxas, gigantes, príncipes, meninas, animais e objetos falantes, lugares como 

bosques, montanhas encantadas, reinos distantes, e objetos e poções mágicas. Quais 

desses elementos estão presentes no conto O Chapeuzinho Vermelho? 
Menina, animal falante, bosque, floresta. 

 

6. Quem conta a história é chamado de narrador. Quando o personagem participa dos 

fatos é também personagem, dizemos que ele é narrador-personagem69. Nesse caso, 

ele usa a 1ª pessoa (eu, nós). Quando o narrador não participa da história, ou seja, 

conta-a sem fazer referência a si mesmo, sendo um observador apenas, dizemos que 

ele é narrador-observador. Nesse caso, ele usa a 3ª pessoa (ele, os garotos, a filha, 

as mulheres, etc). Leia este trecho do conto: 

 
“Chapeuzinho Vermelho saiu em seguida para ir visitar sua avó, que morava em outra cidadezinha. 

                                                 
69 Destaque dos autores. 
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Quando atravessava o bosque, ela encontrou compadre Lobo, que logo teve vontade de comer a menina. 

Mas não teve coragem por cause de uns lenhadores que estavam na floresta.” 

 

Nesse conto, o narrador é personagem ou observado? É observador. 

 

7. Leia o trecho do conto a seguir e observe as palavras e expressões destacadas: 

 
“Havia, numa cidadezinha, uma menina que todos achavam muito bonita. A mãe era doida por ela e avó 

mais ainda. Por isso, a avó mandou fazer um pequeno capuz vermelho que ficava muito bem na menina. 

Por causa dele, ela ficou sendo chamada em toda parte de Chapeuzinho Vermelho.” 

 

Essas palavras e expressões confirmam que os fatos ocorreram no presente ou no 

passado? No passado. 

 

8. Os contos maravilhosos costumam ser iniciados pela expressão Era uma vez... 

a) Na sua opinião, essa expressão indica tempo preciso, determinado, ou tempo 

impreciso, indeterminado? Indica tempo impreciso, indeterminado. 

b) O conto O Chapeuzinho Vermelho não é iniciado por Era uma vez, mas por Havia... 

Se você fosse contar a alguém esse conto, você poderia começá-lo com a expressão 

Era uma vez? Nesse caso, como ficaria? Sim. Sugestão: Era uma vez uma menina muito bonita que vivia numa 

cidadezinha. 

 

9. Nos contos maravilhosos, o narrador costuma citar as falas das personagens, 

reproduzindo o diálogo entre elas. Releia na parte final do conto o diálogo entre 

Chapeuzinho e o Lobo. Na sua opinião, o emprego do diálogo torna a história lenta, 

aborrecida, ou mais movimentada, mais viva? Mais movimentada, mais vida. 

Professor: Embora apareça um registro informal no diálogo entre Chapeuzinho e o Lobo, representado pela presença da palavra pra e 

pela mistura de tratamento, predomina a variedade padrão. 

 

10. Observe a linguagem empregada no conto. Que tipo de variedade lingüística 

predomina? A variedade padrão. 

 

11. Os contos maravilhosos costumam dar conselhos aos leitores ou fazer uma 

advertência. Isso ocorre no conto O Chapeuzinho Vermelho? Explique. Sim. A história alerta os 

leitores contra os perigos da imprudência e da ingenuidade. 
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12. Reúna-se com seus colegas de grupo e concluam. Quais são as características do 

conto maravilhoso? É um texto narrativo que se inicia normalmente pela expressão Era uma vez. Os fatos acontecem no 

passado, num tempo impreciso. O narrador é observador. Apresenta um herói (ou heroína) e um vilão e um problema a ser resolvido. 

Apresenta personagens como reis, príncipes, bruxas, etc, e lugares como castelos, montanhas encantadas, etc. Apresenta descrições de 

personagens e lugares, mesmo que simples. Apresenta diálogo e a linguagem empregada é predominantemente padrão. 

Professor: Com as conclusões dos grupos, sugerimos montar na lousa um quadro com as características do conto de fadas. 

Português Linguagens, 5ª. série, págs. 86 – 88.   

 

Os elementos da estrutura descritiva aparecem na questão 3, quando é 

solicitado aos alunos que descrevam física e psicologicamente os personagens 

do conto. Já os elementos da estrutura narrativa estão presentes nas questões 5 

e 6. Na primeira, são apresentados aos alunos personagens e espaços comuns 

ao gênero e, na segunda, o trabalho se dá com os tipos de narrador e o tipo 

mais presente nos contos maravilhosos.  

Observando as características do conto, percebemos que os autores não 

colocam como partes constitutivas do gênero os interlocutores, ou seja, crianças 

ao redor do mundo. Conforme apresentamos anteriormente, o livro se propõe a 

trabalhar com os interlocutores como elementos constitutivos dos gêneros 

ficcionais e não-ficcionais. Neste capítulo caberiam, juntamente com todos os 

outros elementos que foram levantados ao longo das questões propostas, os 

interlocutores do gênero. 

 

O capítulo seguinte pede aos alunos que escrevam um conto maravilhoso 

cuja finalidade é a de ser apresentado aos colegas: 

 

(...) Primeiramente vai recriar, por escrito, um conto maravilhoso, de acordo com 

as orientações a seguir, ou inventar um conto, se quiser. Em seguida, vai transmitir seu 

conto oralmente para seu professor e colegas, lendo-o ou contando-o. (...) 

a) Em cada lista de palavras a seguir, todas, com exceção de uma, sugerem uma 

história conhecida. A palavra representa um novo elemento, que quebra, de propósito, a 

seqüência. Veja: 
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menina – bosque – lobo – avó – helicóptero70 

Cinderela – madrasta – príncipe – sapatinho de cristal – chulé  

Bela Adormecida – príncipe encantado – conjunto de rock – bruxa boa 

(...) 

b) Escolha uma lista e reinvente a história, incluindo nos acontecimentos o elemento 

novo correspondente à palavra que destoa das outras. Escolha quem será o herói e fará 

o papel de vilão. 

Comece seu conto fazendo o herói ser vítima de uma armadilha planejada pelo vilão, ou 

o contrário. Se quiser, dê ao herói (ou ao vilão) poderes mágicos. Procure criar um final 

inesperado, se possível, engraçado. 

c) Planeje como vai escrever seu conto maravilhoso: inicie-o pela expressão Era uma 

vez ou outra que conduza a um tempo passado impreciso. O narrador deve ser do tipo 

observador. Lembre-se de dizer como são o herói, o vilão e o lugar em que ocorrem os 

fatos. Empregue a variedade padrão da língua. Dê um título sugestivo ao seu conto. 

(...) 

Português Linguagens, 5ª. série, p. 104. 

 

 Dados no capítulo anterior, os elementos constitutivos do gênero 

discursivo e das estruturas textuais aparecem apenas como lembretes para os 

alunos:  

 

Lembre-se de dizer... 

 

Fábula 

5ª série – Capítulo3/ 2ª unidade 

 

O terceiro capítulo da mesma unidade em que são trabalhados os contos 

maravilhosos apresenta uma proposta com a fábula. Diferentemente do primeiro, 

                                                 
70 Gianni Rodari (1982: 57) em Gramática da Fantasia, no capítulo, “Chapeuzinho Vermelho no helicóptero” 
propõe a mesma atividade: “Algumas palavras são dadas à garotada para que com elas inventem uma 
história de Chapeuzinho Vermelho: “menina”, “bosque”, “flores”, “lobo”, “avó”. A sexta palavra rompe a 
série: por exemplo, “helicóptero”. O livro de Rodari consta na bibliografia básica do Manual do Professor. 
Porém, o livro aparece na bibliografia básica sobre leitura e não sobre produção textual, apesar do livro de 
Rodari ser uma coletânea de atividades sobre produção textual oral e escrita. 
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os elementos constitutivos do gênero são dados ao longo das atividades de 

compreensão de leitura (Estudos dos Textos). Aqui, mais uma vez, os tipos 

textuais são apresentados juntamente com o gênero, colocando os dois como a 

mesma realização:   

 

Figura 6: Português Linguagens, 5ª. série, p. 115. 

 

Para os autores, a fábula é uma pequena narrativa, muito simples. Os 

autores apresentam o elemento constitutivo do gênero e fazem perguntas a 

respeito do assunto, como podemos ver na imagem acima. 

 Na seção de produção textual, a imprecisão entre tipo e gênero reaparece 

quando há indicações de trabalho para os alunos:  

 

 

Siga as instruções: 

a) Como vimos, as personagens das fábulas são geralmente animais. Escolha, então 

dois ou mais animais para serem as personagens de sua história, que pode ser escrita 
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em forma de diálogo, se você preferir. A linguagem a ser empregada deve estar de 

acordo com a variedade da língua. 

b) Uma fábula constitui uma narrativa curta, às vezes se resumindo ao diálogo entre as 

personagens. Estas, mesmo que de forma simples, devem estar caracterizadas. Para 

isso, empregue palavras como, por exemplo, esperto, sabido, dócil, jovem, velho, etc. 

Lembre-se de indicar quando e onde ocorrem os fatos e estar atento ao fato de que sua 

história deve transmitir um ensinamento. No final da história, escreva a palavra Moral, 

coloque os dois-pontos e escreva o provérbio escolhido. Dê um título à fábula. 

Português Linguagens, 5ª. série, p. 118. 

 

No item b, percebemos a presença dos elementos da narrativa: tempo 

(“Lembre-se de indicar quando acontece”), espaço (“onde acontece”) e 

elementos do gênero (“deve transmitir ensinamento”). 

 No capítulo anterior, os autores trabalharam com a descrição como 

elemento expressivo na construção textual, porém não apresentaram a estrutura 

narrativa e seus elementos como mesmo recurso. Os elementos da narrativa 

são dados como partes integrantes não só do conto maravilhoso como também  

da fábula. 

 Caso o trabalho tivesse sido realizado como estrutura narrativa, teríamos, 

aqui, um excelente momento para que os alunos pudessem perceber estruturas 

que se repetem em diversos gêneros. 

 Os dois gêneros são definidos como narrativas, contudo, sendo ambos 

narrativas, qual seria a diferença entre eles? São, na verdade, os elementos do 

gênero, que deveriam ser aprofundados de forma que ficassem mais evidentes 

para os alunos. Como por exemplo, a moral, parte constitutiva da fábula, mas 

não explícita no conto maravilhoso. Evitaríamos essa imprecisão terminológica 

apresentando a estrutura narrativa, bem como as particularidades dos gêneros 

conto maravilhoso e fábula, mostrando que, apesar de semelhanças narrativas, 

são dois gêneros diferentes que possuem objetivos diferentes. A fábula possui a 

função clara de ensinar, de transmitir valores, enquanto que o conto 

maravilhoso, ainda que também faça isso através de suas linhas, não apresenta 

uma moral destacada ao final de sua história.  
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História em Quadrinhos 

5ª. série – 3ª unidade  

 

 No primeiro capítulo desta unidade, a história em quadrinhos é definida, 

nas instruções para o professor, como um gênero que lança mão da estrutura 

narrativa: 

 

10. Reúna-se com seus colegas de grupo e concluam: Quais são as 

características das histórias em quadrinhos? 
A história em quadrinhos narra uma história em quadros e geralmente emprega linguagem verbal e linguagem visual; apresenta os 

elementos essenciais da narrativa71; a movimentação das personagens é sugerida por meio de traços, pela expressão do rosto, pelo 

movimento do corpo e pelos gestos das personagens; a fala ou o pensamento das personagens vem geralmente nos balões, escritos com 

letra de fôrma, maiúscula, desenhada a mão; pode haver onomatopéias, ou seja, palavras que imitam sons e ruídos; a variedade 

lingüística geralmente é a informal própria de situações cotidianas. 

Professor: Com as conclusões dos grupos, sugerimos montar na lousa um quadro com as características das histórias em quadrinhos. 

Português Linguagens, 5ª. série, p. 142.  

 

Quais são os elementos essenciais da narrativa? Neste volume, até o 

momento, não foram apresentados esses elementos. No manual do professor 

também não há indicação de tais elementos. Quando pensamos que o livro 

didático é, para os alunos, uma das únicas, quando não a única forma de leitura 

acadêmica e literária, e, para os professores de hoje, uma das únicas formas de 

pesquisa e preparação de aulas, como podemos esperar que já, nesse momento 

da coleção, ou seja, no primeiro livro da série, professores e alunos saibam 

quais são os elementos da narrativa? A não ser para transformar esses 

elementos em categorias desprovidas de interesse e significação, cristalizadas 

uma vez por todas. 

Levando-se em consideração a presença no mesmo trecho de uma 

explicação sobre onomatopéia, que ainda não foi apresentada aos alunos, deve-

se pensar que exista um cuidado em explicar termos que possam causar 

dúvidas para alunos e professores. 

                                                 
71 Grifo nosso. 
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A narrativa não foi tomada como uma estrutura textual, assim como não 

foi tomada como gênero discursivo; nos capítulos anteriores, elementos 

constitutivos da estrutura narrativa aparecem deslocados de sua superestrutura 

textual como elementos dos gêneros estudados. Portanto, definir as 

características de um gênero como “apresenta os elementos essenciais da 

narrativa” (p. 142) não mobiliza professores e alunos para a construção efetiva 

do gênero discursivo e da estrutura textual na escola. 

 

Mito 

6ª série/ 1ª unidade 

 

 No segundo volume, 6ª série, a primeira proposta é a de elaboração de 

um mito. Neste momento, diferentemente dos exemplos acima, o gênero é dado 

em seus elementos e os alunos conseguem fazer o levantamento de suas 

características, conforme mostramos abaixo, através de uma série de questões:  

 

10. Reúna-se com seus colegas de grupo e, juntos, concluam: Quais são as 

características do mito? É um texto narrativo que reflete a cultura de um povo, mostrando como ele vê o mundo e a 

realidade. Caracteriza-se por referir-se a seres extraordinários, como deuses, divindades e heróis, cuja conduta é modelo de vida para os 

homens de todos os tempos. O narrador é observador, o tempo narrativo é geralmente o passado e a variedade lingüística empregada é a 

padrão. 

Professor: Com as conclusões do grupo sugerimos montar na lousa um quadro com as características do mito. 

Português Linguagens, 6ª. série, p. 21.  

 

No segundo capítulo desta unidade, seguindo o trabalho com o mito, a 

segunda produção não define que gênero deve ser elaborado. De acordo com 

os autores os alunos devem, 

 

Com base nesse mito (...) escrever outra história, recriando-o... 

 

 Existe a indicação de que se deva produzir um mito já que, ao final da 

proposta, é solicitado que os alunos utilizem o quadro de avaliação do capítulo 

anterior:  
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Com base nesse mito, você deverá escrever outra história, recriando-o. Depois de 

pronto, seu texto será “publicado” no livro de seu grupo que fará parte da mostra Heróis 

de todos os tempos proposta na (sic) capítulo Intervalo, será lido por colegas de sua 

classe e de outras, por seu pais e demais convidados. 

Siga as instruções: 

a) A partir do texto lido, escolha um tema para a sua história, como, por exemplo: a 

capacidade de inventar, os perigos das invenções, o desejo de liberdade, a 

transgressão de regras estabelecidas, a relação entre pais e filhos. 

b) Invente a história, criando outras personagens e ambientando-a, se quiser, nos dias 

de hoje. Procure dar a história um final inesperado, triste ou engraçado. 

c) Use diálogos, se achar conveniente, procurando tornar sua história dinâmica, 

atraente para o leitor. O narrador dever (sic) ser observador. Caracterize as 

personagens e o lugar em que ocorrem os fatos e empregue a variedade padrão da 

língua. Ao terminar sua história, dê a ela a um título sugestivo. 

d) Faça um rascunho primeiro e só passe a história a limpo no livro do grupo depois de 

fazer uma revisão cuidadosa, seguindo as orientações do boxe Avalie seu mito, que se 

encontra na página 22. 

Português Linguagens, 6ª série, p. 40.  

 

 Caso os alunos já estejam familiarizados com o trabalho com os gêneros 

do discurso, eles talvez consigam produzir uma “história”. Porém, ao pedir a 

escrita de uma história, a proposta se abre demais, permitindo a criação dos 

mais diversos gêneros do discurso: um relato pessoal, uma fábula, um conto 

maravilhoso, para citar alguns dentre os que já foram trabalhados. Todos são 

histórias. Permanecem as dúvidas: quais as especificidades dessa história? Que 

elementos devem ser trabalhados para a elaboração de um texto dentro do 

gênero proposto? Falta nesse capítulo, portanto, a definição do gênero nas 

indicações de produção para os alunos. 
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Conto 

8ª série/ 1ª unidade 

 

As três “produções narrativas” presentes no volume para a 8ª série 

restringem-se ao trabalho com o conto. 

No primeiro e no segundo capítulos os alunos devem continuar um conto 

de algum autor da literatura nacional: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Português Linguagens, 8ª. série, p. 23. 
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Figura 8: Português Linguagens, 8ª. série, p. 42. 

 

No terceiro capítulo desta unidade, o conto é visto como um gênero que 

permite diálogo com outros gêneros do discurso conforme podemos ver no 

quadro abaixo: 

 

Figura 9: Português Linguagens, 8ª. série, p. 60. 
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 Contrapondo o conto com a crônica, gênero trabalhado na 7ª série, os 

autores levantam os elementos do conto e o trabalham em sua potencialidade 

discursiva. As produções serão reunidas em um livro produzido pela classe ao 

final do bimestre72 ou em uma mostra, conforme propõe o livro:  

 

                                                 
72 Apesar desse recurso ser bastante usado ao longo da coleção, parece-nos interessante neste momento 
a produção de um livro de contos feitos pelos alunos. Caberia aqui a reflexão do professor sobre como será 
feito esse trabalho. Além de seguir as indicações do livro, o professor pode criar algo novo com as 
produções dos alunos: tentativa de publicações em jornais e revistas, sites, elaboração de um site de 
contos, feira do livro, entre outros. 
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Figura 10: Português Linguagens, 8ª série, p.79. 
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Nesses capítulos, o gênero discursivo é trabalhado de forma detalhada, 

organizada e sem imprecisões terminológicas. Os elementos do conto são 

apresentados aos alunos progressivamente. No primeiro capítulo, os alunos 

lêem um conto de Lya Luft e constroem seus elementos através de exercícios 

guiados e do contraponto com a crônica, gênero trabalhado no volume anterior: 

 

(...) 

8. Enquanto a crônica busca seus assuntos no noticiário de jornais ou em situações do 

cotidiano e é normalmente publicada em jornais e revistas, o conto tem como matéria a 

ficção, ou seja, é fruto da imaginação inventiva de um autor e é publicado em livros. 

Troque idéias com os colegas. Apesar de o conto “Ao apagar as luzes” ter sido 

publicado em um jornal, qual é o tipo de leitor que normalmente se interessa por 

contos? 
Resposta pessoal. Sugestão: Aqueles que procuram na ficção uma reflexão mais profunda acerca dos fatos da vida, dos 

sentimentos, dos desejos, das emoções, das contradições, das relações humanas, etc. 

Português: Linguagens: 8ª série, p. 22. 

 

Ao final dos exercícios, os alunos, em grupo, concluem quais seriam as 

características do conto: 

 

10. Reúna-se com seus colegas de grupo e concluam. Quais são as características do 

conto? 
É uma narrativa ficcional condensada, que apresenta poucas personagens, poucas ações e tempo e espaço reduzidos. 

O enredo tem geralmente a seguinte estrutura: introdução, complicação, clímax e desfecho. Emprega geralmente a 

variedade padrão da língua. 

Professor: Com as conclusões do grupo, sugerimos coletivamente na lousa um quadro com as características básicas do 

conto. 

Português: Linguagens: 8ª série, p. 23. 

 

 No segundo capítulo, tempo e espaço são discutidos através de uma 

série de exercícios semelhantes ao capítulo anterior e, por fim, no terceiro 

capítulo, os autores trabalham a relação do conto com outros gêneros do 

discurso. 
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O conto é visto como uma narrativa curta que permite o diálogo com 

outros gêneros do discurso. Por ser a última proposta de produção textual da 

coleção com a narrativa, é um trabalho importante com um intenso potencial de 

mobilização dos alunos. Eles poderão escrever seus contos para participar de 

concursos, fazer rodas de leituras para os pais, para crianças mais novas, para 

os outros colegas. Na seção intervalo, reproduzida na figura 10, há várias 

propostas de interlocução dos textos, além de muitas outras como os exemplos 

que demos na nota de rodapé 72 que podem ser feitas na escola. 

 É verdade que em um momento anterior criticamos a interlocução forçada 

sugerida pela maioria das produções desta coleção73. Nesta primeira unidade da 

8ª série, porém, o trabalho com as narrativas curtas ficcionais pode mobilizar 

muitas pessoas dentro da escola. É essa dimensão do trabalho com o gênero do 

discurso que se perde ao longo dos livros didáticos, ainda que pretendam adotar 

a perspectiva dos gêneros do discurso.  A escrita ficcional, através de troca de 

experiências, pode reunir um grande grupo e unir seus membros, primeiramente, 

em uma tarde ou uma noite de leitura e, posteriormente, aos poucos, pode agitar 

a estrutura da escola para movimentações futuras. O trabalho de interlocução 

dos gêneros ficcionais através da criação do imaginário pode abrir caminhos 

para a produção e construção de soluções reais para situações do dia-a-dia da 

escola.  

 

Em retrospecto, a coleção apresenta diversas produções em que há a 

presença da estrutura narrativa e de gêneros narrativos. Desde o primeiro 

volume no qual onze, das doze propostas, concentram-se na narrativa, até o 

último volume da coleção que, apesar de possuir apenas três propostas de um 

mesmo gênero narrativo, as apresenta de forma bastante organizada. Com elas, 

permite-se aos alunos realizar não só a construção dos elementos do conto, 

                                                 
73 Vimos à página 84 que a interlocução parece ser um problema recorrente em várias coleções analisadas. 
De acordo com Costa Val (2003: 132), em 64% das coleções recomendadas pelo PNLD2002 não se 
contempla satisfatoriamente a necessidade de indicar destinatários para os textos do aluno, “pressupondo-
se, com isso, que o leitor preferencial (quase sempre exclusivo) do que se escreve na escola é o professor”. 
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mas também o diálogo do conto com outros gêneros trabalhados nas séries 

anteriores.  

Vimos, ao longo das análises, alguns exemplos em que a imprecisão 

terminológica aparece, momentos em que a estrutura narrativa e alguns gêneros 

narrativos não são trabalhados em toda a sua potencialidade, porém, é 

importante ressaltar que de uma maneira geral a narrativa e seus gêneros se 

fazem presentes nesta coleção, possibilitando aos alunos o trabalho com os 

gêneros literários ficcionais, não só na leitura como também na escrita. 
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Português: Uma proposta para o letramento 
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 A coleção de Magda Soares é parte de uma coleção com o mesmo título 

que abrange livros de Português desde a 1ª série do ensino fundamental. De 

acordo com a autora, essa amplitude visa fugir à fragmentação do ensino 

fundamental e das coleções didáticas. Apesar de ser uma coleção maior, 

trabalharemos nesta dissertação apenas com os seus quatro volumes finais, 

correspondentes aos livros da 5ª até a 8ª série. 

 Cada volume da série é dividido em quatro unidades. Diferentemente de 

todos os outros livros pesquisados, a divisão das unidades é feita por meio de 

textos, e não de tópicos lingüísticos ou discursivos – tendência essa que já 

aparece em suas coleções anteriores. Em Português através dos textos, coleção 

lançada pela autora ainda nos anos 60, as seções já eram divididas em textos 

de autores nacionais de expressão74.  

 

 
Figura 11: Português: Uma proposta para o letramento, 5ª série, índice. 

                                                 
74 A coleção Português através de textos, (Soares, 1992), cuja 3ª edição data de 1992, reúne 14 unidades, 
cada uma com um texto de um autor brasileiro: Monteiro Lobato, Clarice Lispector, Carlos Drummond de 
Andrade, Fernando Sabino, entre outros. 



 

 149 

Não existe uma padronização quanto ao número de textos, há unidades 

com quatro textos e unidades com sete. As atividades dos livros são divididas 

em seis áreas que se repetem ao longo dos capítulos75: 

 

• Leitura (preparação para a leitura, leitura oral, leitura silenciosa, interpretação 

oral, interpretação escrita e sugestões de leitura) 

• Produção de texto 

• Linguagem oral  

• Língua Oral – Língua Escrita 

• Vocabulário 

• Reflexão sobre a língua 

 

Quadro de temas e gêneros trabalhados na coleção 

 

Assim como na análise anterior, aqui elaboramos um quadro 

apresentando os gêneros conforme aparecem na coleção. Nestes livros, a 

autora, diferentemente dos autores anteriores, usa os termos gênero do texto 

nas indicações para os professores.  

No manual do professor, Magda Soares mantém o termo gêneros do 

texto. Para a autora: 

 

 “’E grande a diversidade de gêneros, o que obriga a uma seleção daqueles que devem 

ser priorizados no ensino de português, na escola”. 
Português: Uma proposta para o letramento, Manual do Professor, p. 18.  

 

Nessa coleção, é considerada, como vemos na citação anterior, 

explicitamente, a dimensão escolar do gênero, o que não se observou na 

coleção anterior. 

 Com relação aos quadros, a diferença aqui será na forma de organização 

dos mesmos. Como a autora coloca em todos os momentos de produção textual 
                                                 
75 Assim como nos capítulos anteriores, o que aparece em quadros é a exata reprodução do que o livro 
didático apresenta. 
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indicações para o professor quanto ao gênero do texto, o objetivo da produção 

do texto e interlocutores76, reproduzimos nas tabelas abaixo em três colunas as 

palavras da autora do livro.  

Vejamos, antes, a forma como as indicações para os professores são 

apresentadas nos livros. Como podemos observar na figura abaixo, essas 

indicações aparecem na coluna da esquerda em azul:   

 
Figura 12: Português: Uma proposta para o letramento, 6ª série, p. 25. 

                                                 
76 Termos da autora. 
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5ª. Série 

UNIDADE 1 – Quem é que eu sou? 

Gênero do texto 

 

Objetivo da produção do texto Interlocutores 

Página 11 

Anotações, no primeiro 

momento produzidas 

individualmente, em 

seguida, produzidas 

coletivamente, no grupo. 

 

Apoio à memória (no primeiro 

momento, para a discussão no 

grupo; em seguida, para a 

apresentação à turma, na 

atividade de Linguagem Oral). 

No primeiro momento, os 

colegas do grupo; em 

seguida, na atividade de 

Linguagem Oral, o professor e 

a turma. 

Página 31 

Entrevista, do tipo 

jornalístico 

Apresentar os textos em um 

painel. 

Os colegas e o professor. 

Página 46 

Poema 

 

Expor o poema em painel. No primeiro momento, o 

colega que vai rever o texto, 

depois, o professor a turma. 

UNIDADE 2 – A família, como é que ela é? 

Página 64 

Descritivo (com 

possibilidade de o aluno 

optar por texto narrativo) 

Escrever como forma de auto-

análise 

O próprio aluno, colegas e/ou 

professor. 

 

Página 82 

Registro de frases, na 

produção individual; 

crônica, na produção em 

grupo. 

 

No primeiro momento, coletar 

frases para o trabalho de grupo; 

em seguida, organizar 

coletivamente as frases em uma 

crônica, para apresentação à 

turma. 

No primeiro momento, colegas 

do grupo; em seguida, na 

atividade de Linguagem Oral, 

o professor e a turma.  

 

Página 101 Fazer um livro de historinhas.  No primeiro momento, o 

colega que vai rever o texto; 
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Narrativa no segundo momento, o 

professor, os colegas da 

turma, a família, os alunos da 

escola. 

Página 135 

Descritivo (com 

possibilidade de o aluno 

optar por texto narrativo) 

Escrever como forma de reflexão 

sobre temas pessoais. 

O próprio aluno; colegas e/ou 

professor. 

UNIDADE 3 – Que som é esse? 

Página 153 

No primeiro momento, 

anotações; em seguida, 

texto descritivo (de 

impressões auditivas). 

Expor o texto em painel. No primeiro momento, o 

colega que vai rever o texto; 

depois, o professor e a turma. 

Página 179 

Informativo e instruções 

Fazer um cartaz com 

informações sobre poluição 

sonora em geral e na escola, e 

com instruções sobre como 

evitá-la. 

No primeiro momento, o 

professor e a turma; no 

segundo momento, os colegas 

da escola. 

Página 198 

Poema 

Responder ao desafio de 

escrever um poema. 

O próprio aluno; colegas e/ou 

professor. 

UNIDADE 4 – O som das palavras a gente ouve e vê! 

Página 218 

Anotações, produzidas 

individualmente; em 

seguida tabela77, 

produzida coletivamente 

pelo grupo. 

Das anotações, apoio à 

memória, para apresentação ao 

grupo; da tabela, organização de 

dados e também apoio à 

memória78, para apresentação à 

turma.  

No primeiro momento, colegas 

do grupo; em seguida, o 

professor e a turma. 

Página 232 

Bilhete ou carta 

Interagir com colega por meio de 

escritas em código; construir 

O colega da dupla; toda a 

turma se aceita a sugestão 

                                                 
77 Itálico da autora. 
78 Itálico da autora. 
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 painel de códigos e mensagens 

criptografadas, se aceita a 

Sugestão79 feita ao final da 

atividade. 

feita.  

Página 240 

Dissertativo 

 

Ler o texto para os colegas, na 

atividade de Linguagem Oral, 

como base para a discussão da 

questão proposta.  

Colegas de grupo, na 

atividade de Linguagem Oral.  

Página 262 

Poema ou texto descritivo 

em prosa, à escolha do 

grupo. 

Expor na sala de aula e 

produção do grupo.  

O professor e a turma. 

 
---------------------------- 

 

6ª. Série 

UNIDADE 1 – Adolescente, eu? 

Gênero do texto 

 

Objetivo da produção do texto Interlocutores 

Página 25 

No primeiro momento 

anotações das respostas 

do entrevistado ou, no 

caso de uso do gravador, 

transcrição de respostas:  

em seguida, texto 

informativo ou narrativo80. 

 

Organizar informações para 

confrontá-las com as dos colegas 

e as do texto: expor o texto em 

painel. 

No primeiro momento, o 

colega que vai rever o texto, 

em seguida a turma e o 

professor. 

                                                                                                                                                 
79 “SUGESTÃO: Para que toda a turma possa conhecer os códigos inventados e as mensagens 
criptografadas, façam um painel na sala de aula, expondo os códigos e, ao lado de cada um, as mensagens 
criptografadas com o uso deles. Mas atenção: é necessário que os autores das mensagens autorizem sua 
exposição; afinal, são mensagens secretas.” (Soares, 2002: 234) 
80 Em todas as propostas, a autora coloca, além dos gêneros, o objetivo da produção e os interlocutores, 
nas anotações para os professores. 



 

 154 

Página 50  

Dissertação/ 

Argumentação 

Organização das idéias em 

defesa do ponto de vista pessoal, 

para posteriormente submeter o 

texto à avaliação do grupo e 

confrontá-lo com os textos dos 

colegas. 

Os colegas do grupo e para os 

que tiverem seus textos 

selecionados, o professor e a 

turma. 

Página 58 

Narrativa 

Organizar por meio da escrita, 

pensamentos e sentimentos 

sobre uma questão pessoal (a 

escrita com função catártica). Ler 

o texto para o professor e os 

colegas; contribuir com seu texto 

para o livro que vai reunir os 

textos da turma. 

O próprio aluno (na função 

catártica da escrita); o 

professor e os colegas.  

UNIDADE 2 – O que é ... pode não ser 

Página 89 

Gênero (anotações do 

professor):  

Anúncio publicitário81 

Produzir cartaz para exposição 

na sala e, se possível, na escola. 

Professor e colegas; alunos da 

escola. 

Página 98 

Na Produção individual, 

narrativo e/ou descritivo; 

na produção em grupo: 

anotações categorizadas. 

 

Na produção individual, registro 

de reflexões pessoais e apoio à 

memória, como preparação para 

o trabalho em grupo; na produção 

em grupo, apoio à memória para 

apresentação à turma. 

No primeiro momento, os 

colegas de grupo: em seguida, 

a turma e o professor. 

Página 106  

Dissertação (sentido do 

provérbio), narração 

(exemplos), provérbios 

(antiprovérbio) 

Ler os textos para a turma, 

submeter os textos à crítica e 

avaliação do professor e da turma 

O professor e os colegas. 

                                                 
81 Além das indicações acima, a autora coloca a seguinte sugestão: “antes de os alunos montarem o cartaz, 
verificar com cada grupo se há problemas de ortografia, concordância e regência na frase e no texto, 
sempre em função da variedade de língua e do registro (formal e informal)”.  
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Página 125 

Argumentativo sobre a 

forma de carta 

Apresentar seu texto a grupo de 

colegas na atividade de 

Linguagem Oral, como 

contribuição à construção de 

síntese do pensamento do grupo, 

a ser posteriormente apresentada 

ao professor e aos colegas. 

Identificados na atividade de 

linguagem oral: no primeiro 

momento, os colegas de 

grupo; em seguida, o professor 

e a turma. 

UNIDADE 3 – Coisas de antigamente 

Página 141 

Anotações na produção 

individual, síntese de 

depoimentos na produção 

Coletiva. 

Apoio à memória, na produção 

individual; preparação para 

exposição à turma, na produção 

coletiva. 

Os colegas de grupo, para a 

produção individual; o 

professor e a turma para a 

produção coletiva. 

Dissertação Organização das idéias a 

respeito do tema, para 

posteriormente confrontá-las com 

as idéias dos colegas de grupo e 

colaborar na produção de um 

texto coletivo a ser apresentado à 

turma. 

Para o texto individual, os 

colegas de grupo; para o texto 

coletivo, o professor e a turma. 

 

Página 190 

Texto argumentativo, 

eventualmente texto de 

humor. 

Expor o texto em painel; ter o 

texto comparado com os dos 

colegas e avaliado por eles. 

No primeiro momento, o 

colega que vai rever o texto; 

depois, o professor e a turma. 

Página 195 

Descritivo e/ou dissertativo 

Organizar idéias sobre o mundo 

desejado para compará-las com 

as dos colegas de grupo, em 

seguida apresentá-las ao 

professor e a turma. 

No primeiro momento, os 

colegas de grupo; em seguida, 

o professor e a turma. 

 

UNIDADE 4 – Publicidade: modos de olhar 

Página 219 

Anotações 

Apoio à memória, em processo 

de preparação para produção 

futura de texto. 

O próprio aluno, em momento 

futuro. 
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Páginas 233 

Anotações  

Apoio à memória, em processo 

de preparação para produção 

futura de texto. 

O próprio aluno, em momento 

futuro. 

Página 237 

Anotações 

Apoio à memória, em processo 

de preparação para produção 

futura de texto. 

O próprio aluno, em momento 

futuro.82 

Página 242 

Anotações  

 

Apoio à memória, em processo 

de preparação para produção 

futura de texto. 

O próprio aluno, em momento 

futuro. 

Página 244 

Dissertação/ 

Argumentação 

Transformação de anotações a 

favor e contra a publicidade em 

um texto, para posteriormente 

submetê-lo à avaliação do grupo 

e confrontá-lo com textos de 

colegas; eventualmente. 

Colaborar na produção de um 

texto coletivo. 

Inicialmente, os colegas de 

grupo, posteriormente, o 

professor e a turma. 

 

---------------------------- 

 

7ª. Série 

UNIDADE 1 – Nós somos assim? 

Página 14 

Anotações pessoais de 

caráter dissertativo-

argumentativo 

 

Usar a escrita para esclarecer 

para si mesmo o pensamento; 

preparar-se para a atividade de 

Linguagem Oral. 

O próprio aluno: indiretamente 

o professor e os colegas, na 

apresentação oral das idéias 

do texto, durante a atividade 

de Linguagem Oral. 

Página 23  Organizar opiniões pessoais em 

um texto para confrontá-las com 

No primeiro momento, o 

próprio aluno (anotações 

                                                 
82 Apesar de parecer uma série de atividades repetitivas, a verdade é que existem outras atividades que 
trabalham com a linguagem oral, o gênero debate e a conversa, que possibilitam aos alunos continuarem 
suas anotações. As atividades feitas até aqui são introdutórias para a elaboração de uma dissertação/ 
argumentação. 
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No primeiro momento, 

anotações pessoais para 

registro de idéias; em 

seguida, texto 

dissertativo/argumentativo. 

 

as dos colegas; expor o texto em 

painel. 

pessoais); em seguida, o 

colega que vai rever o texto, e 

finalmente, a turma e o 

professor.   

Página 38 

No primeiro momento, 

lista; em seguida, tabela. 

Organizar dados para utilização 

na atividade de Interpretação 

Oral (este objetivo é explicitado 

na etapa 3 da atividade) 

O próprio aluno, pela utilização 

da tabela na atividade de 

Interpretação Oral: o professor 

e os colegas, se as tabelas 

forem expostas em painel 

conforme sugestão dada. 

Página 58 

Questionário, relato de 

resultados de entrevistas 

Replicar pesquisa para 

comparação de resultados: 

apresentação oral e escrita à 

turma de pesquisa realizada pelo 

grupo. 

O professor e os colegas. 

Página 73 

Dissertativo e/ou 

argumentativo (texto 

individual) anotações (no 

grupo).  

 

Ter o texto comparado com os 

colegas de grupo, expor o texto 

em painel. 

No primeiro momento os 

colegas de grupo; em seguida, 

o professor e a turma. 

UNIDADE 2 – Jornais: a vida no papel  

Página 85 

Notícia 

Organizar jornais murais. No primeiro momento os 

colegas de grupo; em seguida, 

o professor e a turma.  

Página 93  

Crônica (texto com função 

expressiva). 

Colaborar para uma coletânea de 

crônicas da turma. 

 

No primeiro momento o colega 

da dupla; em seguida, o 

professor, a turma e 

eventualmente outros leitores 

da escola ou externos a ela. 

Página 99  Comparar notícia de jornal com O professor e os colegas. 
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Notícia poema sobre a notícia. 

Página 11283 

O objetivo específico da atividade é desenvolver habilidades de produzir resumo de notícia e 

análise crítica de foto, mas ela visa também a chamar a atenção dos alunos para a presença e o 

papel de fotos nos jornais; é ainda mais uma oportunidade de levar o aluno a familiarizar-se com 

a manipulação e a leitura de jornais. 

1. A escolha das fotos pode ser feita em sala de aula pedindo-se anteriormente aos alunos que 

tragam exemplares de jornais que serão postos à disposição da turma. 

Sugestão: Se possível aproveitar a oportunidade para mostrar aos alunos diferentes tipos de 

jornalismo e fotojornalismo: jornais que privilegiam notícias e fotos de forte impacto emocional e 

jornais que evitam fotos e notícias demasiado chocantes. 

384. O trabalho em grupo possibilita não só que cada aluno tenha leitores para seu texto, mas 

também que a avaliação seja feita pelos próprios colegas. 

Sugestão85: Esta etapa deve ser realizada de preferência em sala de aula, a fim de que o 

professor possa orientar os grupos na revisão no aperfeiçoamento e na correção dos textos. 

UNIDADE 3 – Diferentes, mas iguais 

Página 130 

Texto poético (embora em 

prosa) 

Replicar a experiência do poeta; 

colaborar para a produção de 

texto em dupla; apresentar o 

texto publicamente 

Num primeiro momento, o 

colega da dupla; em seguida, 

o professor e a turma.  

Página 148 

No trabalho individual; 

registro de observações e 

de dados, organização de 

tabelas ou gráficos; no 

trabalho de grupo, relatório 

de observações, tabelas, 

gráficos, cartazes. 

 

No trabalho individual, apoio à 

memória e preparação para o 

trabalho em grupo; no trabalho de 

grupo, preparar exposição para o 

professor e a turma. 

Num primeiro momento, o 

colega da dupla; em seguida, 

o professor e a turma. 

                                                 
83 Diferentemente de todas as propostas até o momento, esta não explicita qual o gênero a ser trabalhado. 
Colocamos no quadro a reprodução das palavras da autora conforma aparece nas páginas 112 e 113. 
84 O número 3 refere-se ao número da atividade no livro do aluno. Não há número 2 porque não há 
indicações de trabalho para a segunda atividade no livro do aluno. 
85 O negrito é do próprio livro didático. 
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Página 162 

Argumentação 

Organização das idéias em 

defesa de um ponto de vista 

pessoal, para posteriormente 

submeter o texto à avaliação do 

grupo e confrontá-lo com os 

textos dos colegas. 

Os colegas de grupo e para os 

que tiverem seu texto 

selecionado; o professor e a 

turma. 

Página 171 

Cartaz 

Produzir cartaz para exposição 

na sala e se possível, na escola 

Professor e colegas, alunos da 

escola. 

UNIDADE 4 – Iguais, mas diferentes 

Página 189 

À escolha do aluno 

 

Participar de atividade lúdica de 

troca de mensagens entre 

colegas. 

No primeiro momento, o 

colega que receber o texto; em 

seguida, o professor e a turma. 

Página 205  

Argumentação (produção 

individual); roteiro 

(produção em grupo). 

 

Preparar-se para apresentar 

ponto de vista pessoal aos 

colegas. 

No primeiro momento, os 

colegas de grupo; em seguida, 

a turma e o professor. 

Página 221 

Descritivo ou descritivo-

narrativo 

 

Apresentar aos colegas um ser 

humano ímpar. 

No primeiro momento, o 

colega que vai rever o texto; 

em seguida, o professor e a 

turma. 

 

---------------------------- 

 

8ª. Série 

UNIDADE 1 – Somos só nós no universo? 

Página 13  

Anotações 

Apoio à memória em processo de 

preparação para produção futura 

de texto. 

O próprio aluno em momento 

futuro. 
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Página 25  

Anotações  

Apoio à memória em processo de 

preparação para produção futura 

de texto. 

O próprio aluno em momento 

futuro. 

Página 38 

Anotações 

Apoio à memória em processo de 

preparação para produção futura 

de texto. 

O próprio aluno em momento 

futuro. 

Página 47 

Anotações  

Apoio à memória em processo de 

preparação para produção futura 

de texto. 

O próprio aluno em momento 

futuro. 

Página 49 

Dissertação/ 

Argumentação 

Transformação de anotações 

feitas previamente em um texto, 

para posteriormente submetê-lo à 

avaliação do grupo e confrontá-lo 

com textos de colegas; 

eventualmente colaborar na 

produção de um texto coletivo. 

Inicialmente, os colegas do 

grupo; posteriormente, o 

professor e a turma. 

UNIDADE 2 – O tempo e você  

Página 67 

Anotações pessoais 

Usar a escrita para registro de 

idéias pessoais e de informações 

obtidas; preparar-se para a 

atividade de Linguagem Oral. 

O próprio aluno; indiretamente, 

o professor e os colegas, na 

apresentação oral das idéias e 

informações escritas, durante 

a atividade de Linguagem 

Oral. 

Página 75 

Narrativo e/ou Dissertativo 

Dar a conhecer uma escolha 

pessoal aos colegas; expor o 

texto em painel. 

No primeiro momento, o 

colega que vai rever o texto; 

em seguida, a turma e o 

professor. 

Página 86 

Anotações, na produção 

individual; síntese de 

depoimentos, na produção 

coletiva em grupo. 

Apoio à memória, na produção 

individual; preparação para 

exposição à turma, na produção 

coletiva. 

Os colegas do grupo, para a 

produção individual; o 

professor e a turma, para a 

produção coletiva. 

Página 88 Submeter o texto à avaliação dos No primeiro momento, os 
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Apesar de referência a 

“bilhete”, o tema conduz, 

na verdade, a uma 

dissertação ou a um 

depoimento pessoal. 

 

colegas e confrontá-lo com os 

textos de colegas; colaborar para 

a produção da coletânea de 

“bilhetes ao futuro”.  

colegas de grupo; em seguida, 

o professor e a turma: 

eventualmente, familiares, 

outros alunos da escola, atuais 

ou futuros, se aceita a 

sugestão dada, o próprio aluno 

no futuro. 

Página 100 

Dependendo da opção do 

aluno – informativo, 

narrativo, argumentativo... 

Registro de reflexões pessoais; 

confronto dessas reflexões com 

as de colegas (do grupo e da 

turma). 

No primeiro momento, colegas 

do grupo; em seguida, o 

professor e a turma. 

 

UNIDADE 3 – O homem: lobo do homem? 

Página 110 

Narrativo – fábula 

 

Inventar fábula para que os 

colegas descubram o preceito 

moral que ela ilustra. 

Os colegas. 

Página 118 

A critério do aluno: 

narrativa (se influenciado 

pelo conto), dissertativo... 

Apresentar seu texto em painel e 

compará-lo com os textos dos 

colegas. 

No primeiro momento, o 

colega de dupla; em seguida, 

o professor e a turma. 

Página 127 

Argumentação 

Defesa por escrito de posição 

pessoal para posteriormente, 

submeter o texto à avaliação do 

grupo. Confrontá-lo com os textos 

dos colegas e colaborar na 

produção de texto coletivo. 

Do texto individual, os colegas 

de grupo; do texto coletivo, o 

professor e a turma. 

Página 152 

À escolha do aluno, entre 

as opções oferecidas86. 

Posicionar-se em relação ao 

tema da unidade; submeter seu 

texto à apreciação do grupo e, 

posteriormente, do professor e da 

turma, caso o texto seja escolhido 

para apresentação. 

No primeiro momento, colegas 

de grupo; depois, para os que 

tiverem seus textos 

escolhidos, o professor e a 

turma.   

                                                 
86 No livro do aluno encontramos as seguintes indicações (reproduzidas aqui conforme aparecem à página 
153): 
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UNIDADE 4 – A língua que eu falo 

Página 166 

Registro de fala, em 

linguagem coloquial; o 

texto, como a crônica de 

Drummond87 será uma 

seqüência de frases que 

não se organizam em 

torno de uma ou de 

algumas idéias centrais. 

Produzir texto semelhante ao do 

cronista para apresentá-lo ao 

professor e à turma. 

No primeiro momento, os 

colegas de grupo; depois, o 

professor e a turma.  

Página 181  

Argumentação 

Expor texto em painel No primeiro momento, o 

colega da dupla; em seguida, 

o professor e a turma. 

 

Página 191 

Jogo de palavras 

combinadas pelo critério 

de seu efeito sonoro.  

Participar de um jogo com os 

colegas. 

No primeiro momento, os 

colegas de grupo; depois, o 

professor e a turma. 

Página 203 

Dissertativo e/ou 

argumentativo. 

Expor texto em painel. No primeiro momento, o 

colega da dupla; em seguida, 

o professor e a turma. 

 

---------------------------- 

 

 

 

                                                                                                                                                 
1. Escreva seu texto, escolhendo uma das seguintes opções: 
Um texto dissertativo, em que você expõe as diferentes formas de violência que os seres humanos 
exercem uns sobre os outros; 
Um texto argumentativo, em que você declara seu ponto de vista sobre a violência, ou sobre um dos 
aspectos dela, e apresenta os argumentos em que se apóia; 
Um texto informativo, em que você apresenta os dados e exemplos que comprovam a violência entre os 
seres humanos; 
Um texto narrativo, em que você conta uma história, real ou imaginária, que revela a violência entre os 
seres humanos. 
87 A crônica em questão é “As palavras que ninguém diz”. 
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 Para a análise desta coleção seguiremos os itens usados anteriormente: 

 Para o primeiro momento de análise trabalharemos com os seguintes 

itens: 

 

• Construção dos Gêneros: como os gêneros são 

apresentados nas coleções; 

• Gêneros do discurso e Tipos de texto – imprecisões 

terminológicas: Se há confusões em relação a esses dois 

termos; 

• Interlocutores do Gênero – para quem se escrevem os 

textos: a análise, neste momento, procura observar a 

presença, ou não, de um caráter dialógico nos gêneros 

trabalhados nos livros didáticos. 

  

O segundo momento é o da análise da estrutura narrativa e sua relação 

com os gêneros do discurso apresentados nos livros didáticos: 

 

• Estrutura Narrativa e Gêneros que lançam mão da 

estrutura narrativa – Presença de propostas de produção 

escrita com a estrutura narrativa e com gêneros que lançam 

mão da estrutura narrativa.  
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Construção dos Gêneros 

  

 A coleção de Magda Soares trabalha com diversos gêneros do discurso 

em uma perspectiva claramente escolarizada, procurando estudar os gêneros 

que88: 

 

(...) são mais freqüentes ou mais necessários nas práticas sociais de leitura (...) e nas 

práticas sociais de escrita. 

Português: Uma proposta para o letramento. Manual do Professor, p. 8.  

 

Portanto, segundo a autora, a variedade de gêneros trabalhados na 

produção escrita não é muito grande, por isso enfoca aqueles que seriam mais 

necessários na vida escolar dos alunos. Em todas as atividades de produção 

escrita estão indicados em notas para o professor: o gênero a que pertence o 

texto, os objetivos dessa produção e os interlocutores do texto. Para o aluno, o 

gênero não aparece ao longo da proposta, e os seus respectivos elementos são 

trabalhados anteriormente em seções de leitura e compreensão:  

 

Preparação para a leitura 

Leitura Silenciosa 

Interpretação Oral 

Interpretação Escrita 

 

 Para cada unidade, juntamente com outras propostas, há uma ou duas 

produções textuais centrais, cujos elementos são trabalhados em mais detalhes 

ao longo das seções mencionadas acima. Na 5ª série, são estudados mais de 

perto o poema, a descrição, a narração e a dissertação; na 6ª série, a 

dissertação, o anúncio publicitário e a narração; para a 7ª série, os gêneros são 

                                                 
88 Como feito anteriormente, os trechos retirados dos livros da coleção estão destacados em quadros. 
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a dissertação, a notícia, a crônica, a prosa poética e o cartaz; por fim, na 8ª 

série, encontramos a dissertação, a narração e a fábula89. Vejamos um exemplo:  

 

Poema 

5ª série – Unidade 1  

 

 Antes de os alunos se depararem com a produção textual, o gênero é 

introduzido em uma seção para leitura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Português: Uma proposta para o letramento, 5ª série, p. 40. 

                                                 
89 Mais adiante trataremos com mais detalhes a respeito da abordagem com a “narração, descrição e 
dissertação” como gêneros do discurso e não como tipos textuais. 
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A atividade seguinte é a leitura oral de um poema contemporâneo 

chamado “Infância”, de Lalau, seguida de sua interpretação escrita90. Segundo a 

autora, nas indicações para o professor: 

 

A atividade visa, sobretudo, a preparar o aluno para a Atividade de Produção de texto. 

Português: Uma proposta para o letramento. 5ª série, p. 43.  

 

As atividades colocam foco na compreensão do poema e em respostas 

pessoais acerca do conteúdo do poema: 

 

Interpretação escrita 

1. Qual é a sua opinião: 

No poema, é um menino ou uma menina que recorda a infância? Ou uma menina? 

Ou tanto pode ser um menino quanto uma menina? Justifique sua opinião.  
Resposta pessoal 

1. Não há no poema, nenhuma indicação de que se trate de menino ou menina, mas o mais provável é que os 

alunos identifiquem o narrador como menino, dado o preconceito cultural de que os fatos enumerados acontecem 

com meninos. Ao discutir as respostas, aproveitar a oportunidade para levar os alunos a perceber esse 

preconceito e concluir que o narrador pode ser também uma menina – esclarecer e enfatizar que a autora do 

poema, Lalau, é uma mulher. 

2.  De tudo o que menino ou a menina fez, indique: Respostas pessoais 

a. O que você também fez. 

b. O que você não fez mas gostaria de ter feito. 

c. O que você não fez e está contente por não ter feito. 
2. A atividade visa, sobretudo, a preparar o aluno para a atividade de Produção de texto. 

     3. Recorde o último verso do poema: 

       “Fui uma história em quadrinho” 

 O menino ou a menina do poema encontra uma semelhança entre a história de 

sua infância e uma historia em quadrinhos. Qual é a semelhança? 
A infância descrita no poema é tão cheia de aventuras como uma história em quadrinhos. 

3. Ao discutir as respostas verificar se os alunos sabem o que é verso. 

4. Recorde o verso do poema de Casemiro de Abreu: 

“Naqueles tempos ditosos...”                  felizes 

                                                 
90 Nome dado pela autora para o trabalho de compreensão de textos. São perguntas a respeito do texto 
lido. Juntamente com essa, há duas outras seções que aparecem ao longo da coleção com o intuito de 
trabalhar a compreensão dos textos: Leitura Oral e Interpretação oral. 
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Dê sua opinião: o menino ou a menina do poema também acha que sua 

infância foram “tempos ditosos”? Justifique sua resposta. 
Resposta pessoal 

4. O poema parece indicar que a resposta é sim, já que a infância é comparada com uma história em 

quadrinhos. No entanto, a resposta depende do sentido que cada aluno constrói para o poema, em 

função de suas experiências pessoais com a infância. Por isso, ao discutir as respostas, é 

importante confrontar e analisar as justificativas apresentadas. 

      5. Casimiro de Abreu sentia saudades de sua infância. Recorde:  

“Oh! Que saudades que tenho 

Da aurora da minha vida, 

Da minha infância querida 

Que os anos não trazem mais!” 

Em sua opinião, o menino ou a menina do poema também sente 

saudades de sua infância? Justifique sua resposta. 
Resposta pessoal 

5. O tom do poema e o último verso parecem indicar que a resposta é sim. No entanto, 

aplica-se aqui a mesma observação feita em relação à questão interior 

. 

Português: Uma proposta para o letramento, 5ª série, p. 43.  

 

As atividades seguintes que antecedem a produção de um poema 

priorizam dois aspectos da linguagem: rima e tempo verbal. Vejamos abaixo a 

proposta para os alunos:  

 

Produção de texto 

 

Agora, é a sua vez de escrever sobre a sua infância, recordando aquilo que você fez, 

aquilo que aconteceu com você. 

Depois, você vai expor seu poema, ao lado dos poemas de seus colegas, em um 

painel que a turma vai organizar. 

 

1. Faça o seu poema: escreva uma série de frases curtas, enumerando fatos, 

acontecimentos de sua infância. Você pode: 

• Escrever em seu próprio nome, como no poema (chutei, roubei, 

xinguei...); 
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• Escrever como se você estivesse falando de outra pessoa (chutou, 

roubou, xingou...);  

• Escrever sobre você e sua turma (chutamos, roubamos, xingamos...) 

Se quiser, tente rimar alguns versos 

2. Invente um último verso para seu poema. 

• Recorde: o menino ou a menina do poema sentiu sua infância como 

sendo uma história em quadrinhos: 

“Fui uma história em quadrinho” 

• Conforme os acontecimentos recordados, poderia ser: 

Fui um conto de fadas 

Fomos um caso de polícia. 

• E sua infância, o que foi? Encontre uma comparação para ser o último 

verso de seu poema. 

3. Reúne-se com um colega: 

• Você lê o poema dele, ele lê o seu poema. 

• Você dá opiniões sobre o poema de seu colega, sugere correções, 

substituição de uma palavra por outra... Observe se seu colega 

conseguiu rimar versos, ou ajude-o a conseguir rimas. 

• O colega faz o mesmo com o seu poema. 

• Em seguida, reescreva seu poema com as correções e sugestões de 

seu colega numa folha de papel – ilustre, se quiser. Lembre-se: seu 

poema vai ser exposto num painel! (Se você puder e quiser, datilografe 

ou digite seu poema.) 

4. Alguns alunos – os que quiserem – vão ler em voz alta seu poema para o 

professor e a turma. 

5. Para que todos possam ler os poemas da turma, organizem um painel na sala 

de aula. 

• Encontrem um bom título para o painel e escrevam-no numa tira de 

papel, que deve ser pregada no alto. 

. 
Português: Uma proposta para o letramento, 5ª série, p. 46 e 47. 
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Trata-se, na verdade, de uma proposta de criação de um poema a partir 

da leitura do poema anterior sem que o trabalho de construção do gênero e de 

reconhecimento de suas especificidades seja feito de forma a evidenciar as 

peculiaridades estéticas do poema.  Estudar os gêneros poéticos sob a 

perspectiva dos gêneros do discurso significa considerá-los como textos com 

particularidades específicas, com uma dimensão social e lingüística única. Aqui, 

entretanto, o que temos é apenas a escrita de um poema inspirado em outro, o 

que deixa de lado as especificidades do gênero. Os gêneros poéticos voltam a 

ser discutidos apenas mais uma vez ao longo da coleção, na terceira unidade 

deste mesmo volume. A perspectiva nesse momento, mais uma vez, é a de criar 

um poema a partir de outro já compreendido: 

 

Produção de texto 

Ler poemas é muito bom, mas escrever um poema não é fácil! É preciso ser capaz de 

“ver o mundo como se fosse a primeira vez” (...) saber usar as palavras explorando a 

sonoridade delas (...) dar ritmo às frases (...) saber brincar com as palavras (...). 

Então você vai fazer uma tentativa, para experimentar o processo de produção de um 

poema. 

1. A poetisa Maria Dinorah vai ajudar você a escrever um poema. Leia este 

poema: 

  

Coisas  

Maria Dinorah 

 

Coisas boas: 

bombom, bolinho, bolacha 

pastel,pipoca, pitanga. 

 

Coisas lindas: 

barquinho, balão, boneca, 

palhaço, pião, poema. 

 



 

 170 

Coisas de todos: 

lagoa, estrada, folhagem , 

luar, estrela, farol. 

 

Coisas de poucos: 

mel, moeda, medalha, 

milagre, amigo, amor. 

 

• Observe a repetição de sons em vários versos de enumeração das 

“coisas”: som da letra b e da letra p no começo das palavras dos versos 

da primeira e da segunda estrofes, da letra m nas palavras da terceira 

estrofe. Leia em voz alta o poema, observando o efeito dessa repetição 

e o ritmo dos versos. 

2. Seguindo a sugestão de Maria Dinorah, escreva seu poema, assim: 

• Escolha outras “coisas” para seu poema – em vez de anunciar, no 

primeiro verso de cada estrofe, coisas boas, coisas lindas, coisas de 

todos, coisas de poucos, anuncie outras, como, por exemplo: coisas 

bonitas, coisas feias, coisas alegres, coisas tristes, coisas de rir, coisas 

de chorar... 

• Enumere as “coisas” nos segundo e terceiro versos de cada estrofe, 

como no poema; procure escolher palavras que comecem com o 

mesmo som e dar ritmo aos versos. 

 

3. Nem sempre quem escreve um poema deseja que todo mundo o leia, sobretudo 

quando ela fala de assuntos pessoais, como pode ser o caso do poema que você 

escreveu. Sendo assim, você pode:  

• Ler oralmente seu poema para a turma, se não se importar que todos 

conheçam as “coisas” de que você fala nele;  

• Escolher um ou alguns colegas para ler e comentar com você o seu 

poema;  

• Dar seu poema só para o professor ler; 

• Guardar seu poema só para você. 
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Produção de texto 

Gênero de texto: Poema. Em geral, não é conveniente pedir aos alunos                                                                             

que escrevam poema, pois é texto que depende de aptidões pessoais que poucos terão. Neste caso, porém, o que se 

pretende é que o aluno vivencie a experiência de compor um poema, de considerar, ao escrever, o som das palavras e 

o ritmo das frases, para que assim se aprofunde sua compreensão e valorização do texto poético, perseguidas nas 

atividades dos textos 7 e 8. 

Português: Uma proposta para o letramento: 5ª série, págs. 198 e 199. 

 

No que diz respeito à leitura, o gênero poema aparece outras vezes, 

porém como base para considerações temáticas sem propostas de articulação e 

discussão a respeito das particularidades do gênero.  

O poema, para a autora, é um gênero para poucos, é preciso inspiração 

para produzi-lo; por essa razão, a autora diz ao professor que “não é 

conveniente pedir aos alunos que escrevam poema”91. Visão, no mínimo, 

perturbadora, pois coloca o poeta e o escritor ficcional em um patamar para 

poucos, impossibilitando o professor e os alunos de trabalharem com a escrita 

ficcional e literária ao insistir que é mais difícil escrever poesia do que textos de 

outros gêneros. O processo de escrita criativa não é mesmo fácil para ninguém, 

vários escritores afirmam em entrevistas e depoimentos que seu trabalho é 

sempre árduo, com releituras, pausas e reescritas92. Ora, justamente por ser um 

trabalho é que é possível propô-lo na escola como atividade que a criança pode 

aprender e praticar. Porém o que percebemos na coleção agora analisada é 

bastante diferente.  

Ainda no que diz respeito à construção dos gêneros, apresentamos mais 

um exemplo:  

 

 

                                                 
91 Viola Spolin (1998), pesquisadora e teatróloga norte-americana, elaborou nos anos 60 uma nova 
abordagem para o trabalho de preparação do ator – o sistema de Jogos teatrais –; para a autora, todos 
seriam capazes de atuar no palco e de improvisar. Spolin, diferentemente do padrão vigente à época, não 
acreditava em talento e achava que talento era apenas uma maior capacidade individual para experenciar, 
ou seja, seria preciso aumentar a capacidade individual para experimentar, potencializando a personalidade 
do indivíduo. 
92 Carlos Heitor Cony, por exemplo, respondendo à pergunta sobre o prazer que lhe causava escrever, 
explicou que o que sentia era grande ansiedade e exaustão; prazer mesmo, só sentia na hora de reler o 
texto já publicado.  Já Edgar A. Poe dizia praticamente o mesmo só que em outras palavras: “o gênio 
(literário) é composto 90% de transpiração e 10% de inspiração”. 
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Carta 

Unidade 2 – 6ª série 

 

 Em relação à construção dos gêneros, esta unidade apresenta uma 

proposta em que vários gêneros são definidos de maneira errônea e 

equivocada. Vejamos: 

 No princípio da unidade, o gênero proposto é a carta. Como preparação, 

o livro apresenta a cópia parcial de uma página jornalística com a crônica “A 

glória do falso”, de Moacir Sclyar, a ser lida pelos alunos:  
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Figura 14: Português: Uma proposta para o letramento, 6ª série, p. 118. 
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A autora trata a crônica de Scliar como uma carta, pelo fato de o autor ter 

criado um personagem escrevendo uma carta para a empresa Nike, pedindo um 

tênis. Rigorosamente, a única marca que identifica o gênero carta no texto de 

Scliar é o destinatário – não existem data, lugar nem fecho. Temos, ao invés 

disso, título da crônica, o cabeçalho da reportagem em que a crônica foi 

baseada e a nota do jornal a respeito da coluna de seu colaborador: 

 

O escritor Moacyr Scliar escreve nesta coluna, às segundas-feiras, um texto de ficção 

baseado em matérias publicadas no jornal. 

 Português: Uma proposta para o letramento: 6ª série, págs. 120. 

 

 A confusão entre carta e crônica se acentua quando na Produção Textual 

os alunos são orientados a escrever um texto argumentativo em forma de carta 

sem fornecer os elementos constitutivos desse gênero: 

 

 

Produção de texto 

• Recorde: a reportagem (texto 6) informa que a empresa que importa a boneca 

Barbie “não tem programas específicos de combate à pirataria”. 

• Crie uma carta dirigida à empresa que importa a boneca Barbie, sugerindo o 

que ela deveria fazer em relação a bonecas Barbie falsificadas. 

 

Você pode: 

• Criar, como fez Moacy Scliar, um personagem – menino ou menina, 

rapaz ou moça, pai ou mãe – para ser o ou a remetente da carta. 

• Assumir você mesmo ou você mesma a autoria da carta. 

 

Não deixe de incluir em sua carta estes temas:  

• Seu ponto de vista em relação a produtos falsificados. 

• As razões que, em sua opinião, levam pessoas a falsificar bonecas 

Barbie. 

• As razões que, em sua opinião, levam pessoas a comprar bonecas 
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Barbie falsificadas. 

• Sua sugestão sobre o destino que a empresa deveria dar a bonecas 

Barbie falsificadas. 

Você deve: 

• Escrever a carta em linguagem formal – os destinatários são pessoas 

desconhecidas, donos de uma empresa, e sua carta vai tratar de um 

assunto relativo à empresa. 

 
Produção de texto 

A atividade pretende levar o aluno a definir e organizar, na escrita, sua posição em relação à questão que é tema da 

reportagem, Texto 6, e a expressá-la em linguagem formal, num discurso dirigido diretamente a uma segunda pessoa, 

um destinatário segundo a sugestão da carta, Texto 7. Embora se solicite um texto em forma de carta, não se discutem 

características formais do gênero epistolar, como data, saudação, despedida, etc, para não desviar do objetivo 

principal, que é a produção de um texto argumentativo com recursos retóricos de convencimento de um interlocutor 

bem caracterizado. 

Português: Uma proposta para o letramento: 6ª série, p. 125.  

 

De acordo com as instruções para o professor, a proposta é uma carta 

para que os alunos possam exercitar: 

  

“(...) um texto argumentativo com recursos retóricos de convencimento de um 

interlocutor bem caracterizado”. 

 

 Ainda sobre as indicações para o professor, é importante ressaltar o 

comentário da autora a respeito da construção do gênero:  

 

“Embora se solicite um texto em forma de carta, não se discutem características 

formais do gênero epistolar, como data, saudação, despedida, etc., para não desviar do 

objetivo principal, que é a produção de um texto argumentativo com recursos retóricos 

de convencimento de um interlocutor bem caracterizado”. 

 

Temos, nesta unidade, uma proposta com um objetivo claro, porém com 

um gênero que não responde às expectativas do objetivo de produção. A autora 

poderia usar uma carta para a construção de um texto argumentativo com o 
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intuito de convencimento (não seriam todos os textos argumentativos, tentativas 

de convencimento de um ponto de vista?). Ao escolher a carta bastaria 

apresentar os elementos constitutivos do gênero em questão aos alunos na 

proposta de produção. O trabalho com os gêneros elaborado para a coleção e 

mencionado no manual do professor fica perdido em uma situação que se pede 

um gênero que não terá sua composição formal estudada. Ao retirarmos o 

vocativo, saudação, despedida e data, o que fica de uma carta? Os alunos, 

apesar das indicações ao longo da unidade, não só não produzem uma carta 

como fora proposto, assim como não leram, nas atividades de leitura, uma carta. 

As dimensões do gênero não foram discutidas nesse processo de produção 

textual fazendo com que os alunos escrevam uma “carta” que não é uma carta. 

Concluindo, temos, nesta unidade, dois gêneros distintos – crônica, carta – e o 

tipo textual argumentativo estudados de forma confusa e que não esclarecem 

aos alunos e professores as especificidades dos gêneros do discurso. O texto 

argumentativo, como tipo, pode estar presente tanto na carta quanto na crônica 

e inclusive em outros gêneros do discurso.  

 

Gêneros do discurso e Tipos de texto – imprecisões terminológicas 

 

Ao fazermos o levantamento prévio de gêneros do discurso trabalhados 

nesta coleção já percebemos a imprecisão terminológica que apresentamos nos 

capítulos teóricos. São elencados como gêneros do discurso descrição e 

narração, por exemplo, sem especificação sobre qual gênero narrativo seria 

trabalhado. A descrição como gênero aparece nos volumes das 5ª e 7ª séries, e 

as duas produções abrem espaço para a elaboração de uma narrativa, caso o 

aluno prefira: 
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Descritivo93  

5ª série – unidade 2 

 

 A unidade é iniciada com a leitura e interpretação de dois trechos de um 

romance infanto-juvenil chamado “Os estranhos seres humanos” de Samir 

Meserani94. Nos dois trechos o narrador arrola suas observações sobre o filho e 

a filha de uma família que ele conheceu na Terra. Os alunos devem discutir se 

as observações condizem com a sua própria realidade. Para tanto, o livro 

propõe, além das questões escritas de compreensão, debates na sala a respeito 

dos tópicos propostos. A produção textual é apresentada logo em seguida: 

 

Produção de texto 

 

1. Se a pesquisa do extraterrestre fosse feita na sua casa, como ele descreveria 

você e a sua vida? 

Que reclamações ele ouviria sobre você? (Recorde as respostas às questões de 

Interpretação Escrita: à questão 7 do primeiro texto e à questão 2 do segundo 

texto.) 

Escreva seu texto como se você fosse o extraterrestre que se intrometeu em sua 

casa. 

 

2. Em geral, não queremos que todos leiam nosso texto, quando ele trata de 

assuntos pessoais, como é o caso deste texto. Sendo assim, você pode: 

• Ler oralmente seu texto para a turma, se não se importar que todos 

conheçam o que o extraterrestre escreveria sobre você, sua casa, sua 

família; 

• Escolher um ou alguns colegas para ler e comentar com você o seu 

texto; 

 Dar seu texto só para o professor ler; 

                                                 
93 Apesar de tomarmos como norte teórico que a descrição é um tipo textual e não um gênero, mantivemos 
neste momento a terminologia adotada pela coleção didática analisada. 
94 O livro narra a experiência de um poeta extraterrestre enviado à Terra para a observação e coleta de 
dados dos seres humanos. Ele vive com uma família de classe média em uma grande cidade e, a partir da 
convivência com eles, relata as características dos humanos.  
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• Guardar seu texto só para você; produzir este texto deve ter ajudado 

você a se conhecer melhor! 

 
Sugestão: Após a realização da atividade, discuti-la com os alunos, levando-os a reconhecer a escrita como forma de 

se analisa, de se conhecer fazendo-se personagem, e a explicar a opção de o texto ser ou não lido por outros: 

conforme a natureza do texto, não se escreve para outros, escreve-se para si mesmo. 

Português: Uma proposta para o letramento: 5ª série, p. 64. 
 

O aluno pode escolher entre uma descrição e uma narração, o que, 

talvez, evidencie a dificuldade de se escrever um texto puramente descritivo. A 

proposta de descrição abre espaço para uma infinidade de gêneros do discurso 

de que os alunos podem lançar mão: uma lista de itens, por exemplo, 

semelhante à apresentada no trecho retirado do livro: 

 

 

As reclamações mais comuns sobre o filho coincidem com muitas referentes à 

filha. Além dessas há as seguintes: 

- ficar horas no banho, atrasando para o almoço ou para o jantar; 

- detestar levantar cedo, precisando ser chamado várias vezes para acordar, 

levantar e ir para a escola; 

- resmungar por ter que ir com a família a compromissos sociais tais como visitar 

a avó no aniversário dela ou ir a casamentos de parentes (...) 

Português: Uma proposta para o letramento: 5ª série, p. 62. 

 

Os textos descritivos apresentados são trechos de um livro, a descrição 

aparece aqui como um recurso de um gênero maior, o romance infanto-juvenil. A 

descrição é um tipo textual que pode assumir várias formas, descrição física, de 

ações, psicológica, por exemplo. Ao tratarmos a descrição como gênero reduz-

se o potencial do tipo textual e deixamos de trabalhar com um gênero do 

discurso capaz de mobilizar os alunos para uma prática de discussão mais ativa 

e significativa.  
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Ainda sobre a descrição, no volume para a 8ª série, é apresentada aos 

alunos uma distinção entre a descrição e a narração. De acordo com a autora, a 

descrição de uma cena tem o foco nos personagens, e a narração tem o foco 

nas ações dos personagens. Vejamos como essa distinção é apresentada aos 

alunos:  

 

Figura 15: Português: Uma proposta para o letramento, 8ª série, p. 116. 

 

 Para Adam e Revaz (1997), o que a autora chama de narração poderia 

ser uma descrição de ações, assim como há elementos narrativos no texto que a 

autora chama de descrição. A estrutura verbal proposta no livro de Soares como 

uma narração não é suficiente como elemento único de estrutura narrativa. A 

descrição de ações é uma das possibilidades descritivas em um gênero 

narrativo. Adam critica essa visão de que uma seqüência de ações seria 

suficiente para se compor uma narrativa. E o que se vê nos exemplos do livro 

seria uma seqüência de ações: com exceção da estrutura subordinativa adjetiva 
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do trecho exemplificado como descrição (“(...) que passam na rua”), ambas as 

versões descrevem exatamente a mesma cena.  

 

Notícia  

7ª série – unidade 2 

 

 Os alunos devem produzir em conjunto uma notícia a partir do “Poema 

tirado de uma notícia de jornal”, de Manuel Bandeira, lido anteriormente. 

Vejamos as indicações para os professores:  

 

Produção de texto 

A produção da notícia além de levar os alunos a rever as características deste tipo de texto95 e a desenvolver 

habilidade de produzi-lo, visa a completar a compreensão do poema pelo confronto entre a notícia e o poema. 

Utiliza-se aqui o procedimento de produção de texto em grupo, recomendado e justificado em Sobre esta coleção no final 

deste Livro do Professor, na parte referente à Produção de texto, item “Características das atividades de produção de 

texto”. 

Português: Uma proposta para o letramento: 7ª série, p. 99. 

 

 Ao nomear o gênero discursivo notícia como tipo de texto, a autora 

confirma o que já identificávamos no manual do professor, ou seja, a falta de 

precisão no que diz respeito à nomenclatura proposta pelos documentos oficiais, 

PCN e PNLD, conforme vimos no capítulo 3 desta dissertação. Quando, no 

manual do professor, a diversidade de gêneros é mencionada, a autora diz:  

 

Os textos orais ou escritos variam em função de suas finalidades (...) A finalidade do 

texto determina sua organização, estrutura e estilo – seu tipo ou gênero96. Como muito 

numerosas são as finalidades com que são produzidos os textos no contexto social, 

muito numerosos são os gêneros. 

Português: Uma proposta para o letramento: Manual do Professor, p.8.  

  

Tipo textual e gênero do discurso são vistos como manifestações 

semelhantes dentro da perspectiva adotada pela autora, ou seja, embora 

                                                 
95 Grifo nosso. 
96 Grifo nosso. 
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trabalhe o gênero como unidade de ensino e aborde a perspectiva dos gêneros 

do discurso, falta à coleção a assimilação da distinção entre os tipos textuais e 

os gêneros do discurso. 

 

Descritivo-narrativo97 

7ª série – unidade 4 

 

 A proposta nesta unidade é a escrita de um texto descritivo-narrativo, 

conforme vemos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Português: Uma proposta para o letramento, 7ª série, p. 221. 

 

Diferentemente do que vimos até o momento, nesta unidade, as 

especificidades do gênero não foram trabalhadas previamente nas atividades de 

leitura. Aqui, o estudo focalizou um conto: porém, isso pode ser relativizado se 

                                                 
97 Assim como na produção anterior, mantivemos a nomenclatura da autora da coleção didática. 
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pensarmos que existe uma proposta de estudo do texto descritivo no volume 

para a 6ª série, como foi anteriormente apontado.   

Para a presente proposta é preciso observar a estruturação do gênero. A 

figura acima apresenta, claramente, os componentes de uma dissertação, 

gênero clássico no âmbito escolar: a indicação do tema, seguida de introdução 

(comece...), desenvolvimento (em seguida...) e conclusão (conclua...). 

 Assim, em relação à narrativa, temos apenas o título, sem qualquer outro 

elemento que oriente o aluno para a construção de um texto desse gênero. 

Quanto à descrição, ela se justifica no segundo parágrafo da proposta, em que 

os alunos devem falar sobre as características da pessoa escolhida. A 

imprecisão terminológica da autora acaba por evidenciar a diferença entre tipo 

textual e gênero do discurso. A descrição auxilia o aluno-autor a comprovar sua 

idéia apresentada no parágrafo introdutório. Ainda assim, segundo a proposta, o 

texto a ser elaborado não resultará em uma descrição em sentido estrito, mas 

em um gênero discursivo que lança mão da estrutura descritiva. 

 

 Ao lermos o manual do professor, parece-nos que a autora aponta para a 

possibilidade de que irá trabalhar com os gêneros do discurso, por ela 

nomeados gêneros textuais. Posteriormente à nossa análise, no entanto, essa 

expectativa de encontrar na obra exemplos de trabalhos com a construção dos 

gêneros, bem como o estabelecimento das distinções entre tipos textuais e 

gêneros do discurso, foi frustrada, pois, diferentemente do que está anunciado 

no manual do professor, a coleção se mostra ainda muito centrada na tradicional 

tríade “narração – descrição – dissertação”. As indicações em azul para os 

professores, com o nome dos gêneros produzidos, os objetivos e os 

interlocutores, acabam por evidenciar a falta de rigor e imprecisão na 

classificação: o que se vêem são casos de gêneros nomeados de forma errônea 

(a dissertação escolar tomada como um texto narrativo-descritivo) e tipos 

textuais sendo estudados como gêneros do discurso (a descrição como gênero).  
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Interlocutores dos Gêneros 

Para quem se escrevem os textos 

 

Nesta coleção, ao tratarmos dos interlocutores, voltamos à discussão 

apresentada na coleção anterior: todos os textos dos alunos são produzidos ora 

para o professor, ora para os colegas de sala. Na coleção anterior, mesmo que 

timidamente, a possibilidade de troca entre classes e na escola ainda aparecia 

em alguns momentos dos livros; nesta última, fica explicito que os interlocutores 

serão os colegas de sala e os professores.  

 Quem sabe um dos pontos mais fortes de um enfoque adequado dos 

gêneros do discurso na escola não seria a possibilidade de criar um diálogo 

entre a escola e a sociedade, fazer com que os alunos interajam com as 

pessoas fora da escola através da palavra escrita e oral. O trabalho com os 

gêneros permitiria a elaboração de textos, ficcionais ou não, orais ou escritos, 

em interlocução com a comunidade extra-escola e não apenas com o restrito 

grupo da classe, incluído aqui o professor. Nesse diálogo estaria contemplada a 

dupla dimensão do gênero na escola de que falam Dolz e Schneuwly (2004), isto 

é, sua dimensão de aprendizagem e sua dimensão social. 

 Em toda a coleção existe apenas uma proposta de produção textual 

capaz de extrapolar a sala de aula: um bilhete que os alunos devem escrever 

com uma mensagem para o futuro. Vejamos as indicações para os professores: 

 

Página 88 

Apesar de referência a 

“bilhete”, o tema conduz, 

na verdade, a uma 

dissertação ou a um 

depoimento pessoal98. 

 

Submeter o texto à avaliação dos 

colegas e confrontá-lo com os 

textos de colegas; colaborar para 

a produção da coletânea de 

“bilhetes ao futuro”.  

No primeiro momento, os 

colegas de grupo; em seguida, 

o professor e a turma: 

eventualmente, familiares, 

outros alunos da escola, atuais 

ou futuros, se aceita a 

sugestão dada, o próprio aluno 

no futuro99. 

                                                 
98 Esta produção poderia estar também no trecho sobre o trabalho com os gêneros: referência ao bilhete, 
uma dissertação ou um depoimento pessoal! 
99 Grifo nosso. 
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Como se vê, após produzirem os textos, os alunos poderão trocá-los 

entre si, bem como guardá-los na escola para que eles próprios os leiam 

futuramente, ou, ainda, para que outros alunos vindouros o façam. Ao assumir 

uma proposta de trabalho com os gêneros escolarizados, como propõe a autora 

no manual do professor, será que não é possível, em nenhum momento, a 

abertura da produção textual dos alunos para fora da escola?100 

O que ocorre é que falta a essa coleção a real dimensão discursiva do 

gênero: ao escolher os gêneros que serão trabalhados, a autora acaba por 

restringir o universo dialógico da produção textual ao meio intraclasse. É preciso 

ressaltar que existe uma evolução em relação ao professor-leitor mencionado 

por Geraldi (2003): agora não é somente o professor que lê os textos dos alunos 

para aferir uma nota, os colegas de sala também se tornam responsáveis pela 

revisão de seus textos e dos colegas. Porém, a conclusão desse trecho é a de 

que o trabalho de interlocução ainda está muito ligado às tradicionais propostas 

de redação, assim como permanece essa perspectiva para o trabalho com a 

dimensão dos gêneros mostrado anteriormente.  

 

Presença de trabalhos com a estrutura narrativa e gêneros que lançam 

mão da estrutura narrativa  

 

Para melhor compreender a coleção, é preciso ver a narrativa como um 

gênero peculiar - a narrativa escolar. Ou seja, trata-se de textos ficcionais 

produzidos dentro da escola com intuitos específicos de aprendizagem, seja de 

linguagem ou de reflexão sobre algum tema dado (objetivo de muitas produções 

da coleção).  

                                                 
100 Já é possível levantarmos algumas experiências sobre o assunto em escolas hoje. As experiências 
nesse sentido são várias, em escolas da rede particular e em ONGs, contudo, são raras ou inexistentes na 
escola pública. O estudo do meio, feito em algumas escolas, propicia uma “autêntica” (no sentido de ser em 
situação real) experiência com o gênero: entrevistas com os habitantes das comunidades para onde vão; 
observação in loco e relatórios das condições gerais do lugar. Na Associação Papel Jornal do Jd. Ângela, 
por exemplo, os estudantes do grupo de língua portuguesa (provindos das escolas da região) aprendem os 
gêneros do jornal e produzem um jornal mural e uma revista (Becos e Vielas) distribuída para a 
comunidade. 
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 Na coleção de Magda Soares, os gêneros narrativos (fábula, crônica, e 

outros) aparecem apenas uma vez no primeiro volume da coleção (texto 

narrativo) e outras duas como uma segunda opção de produção para os alunos; 

duas vezes no livro para a 6ª série, sendo que em uma delas possivelmente o 

resultado final não será uma narrativa; outras duas vezes no volume para a 7ª 

série – mais uma vez, aqui, o que se propõe não é uma narrativa conforme a 

autora menciona nas indicações para o professor; e, finalmente, mais duas 

vezes na 8ª série. Em comparação com a primeira coleção analisada, o número 

de propostas com a narrativa é menor, de 50% de propostas em Português: 

Linguagens para 14% em Português: Proposta para o letramento. No volume 

para a 5ª série, a diferença é maior: na primeira coleção as propostas com os 

gêneros narrativos totalizam 91%, já na segunda coleção analisada somam ao 

todo 21% das propostas.  

Essa diferença no número de propostas se dá também pela imprecisão 

apresentada na segunda coleção. Ao escolher trabalhar com a perspectiva de 

Dolz e Schneuwly, Cereja e Magalhães se aproximam da abordagem teórica 

desses autores por escolher gêneros a partir de determinadas estruturas 

textuais. Já na coleção de Soares, apesar de mencionar os gêneros do discurso 

no manual do professor e ao longo da série, a autora mostra não considerar a 

incorporação dos elementos constitutivos dos gêneros do discurso. 

Nesta coleção, podemos dividir as propostas de produções textuais com 

os gêneros narrativos em três grupos distintos:  

 

• Propostas com gêneros narrativos literários: a fábula (contrariando 

a tradição dos livros didáticos de trabalharem com tal gênero na 5ª 

nesta coleção o gênero é estudado na 8ª série) e a crônica 

(estudado na 7ª série)101. 

 

                                                 
101 Interessante notar que a mesma atividade aparece no volume da 5ª série de uma coleção anterior a 
essa que estamos analisando. Em Português através de textos, de 1992, a autora propõe uma redação em 
grupo cujo objetivo “é inventar e escrever uma fábula para os colegas, que devem descobrir qual é a 
moral”. (Soares, 1992) 
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• Propostas com narrativas escolares: são produções em que o 

gênero é nomeado como narrativa nas indicações para o professor. 

Aqui se adota a perspectiva tradicional de nomeação da narrativa 

como um gênero e não como um tipo textual que perpassa vários 

gêneros narrativos. São propostas muito semelhantes às 

tradicionais redações escolares. 

 

• Propostas cujo resultado final não será uma narrativa: embora 

tenham como meta a produção de narrativas, as orientações no 

livro do aluno, se seguidas ao pé da letra, possivelmente levarão a 

textos diversos da proposta inicial. 

 

Propostas com gêneros narrativos 

 

Fábula 

8ª série – Unidade 3 

 

Esta é a única atividade em que um gênero narrativo é trabalhado em sua 

potencialidade e em seus elementos constitutivos. Os elementos da fábula são 

apresentados ao longo das atividades de leitura e compreensão, como podemos 

ver figura 17:  
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 Figura 17: Português: Uma proposta para o letramento, 8ª série, p. 104 

 

Após a introdução, os alunos lêem O lobo e cordeiro, de La Fontaine, e, 

em seguida, devem responder a uma série de questões de interpretação textual 

e levantamento de elementos do gênero, como podemos ver abaixo, na seção 

Interpretação escrita: 

 

(...) 

6. Identifique, na fábula, o preceito moral ou a moral e explique: que relação tem esse 

preceito com a história do lobo e do cordeiro? 
6. A razão do mais forte vai sempre vencer; a fábula mostra que, embora o cordeiro é que tivesse a razão, venceu o 

lobo, apenas porque era mais forte. 

Sugestão: Esclarecer que o mais comum é que a moral seja apresentada no fim da fábula, e não no começo. 

(...) 

8. Reveja a definição de fábula na p. 104: nas fábulas, os animais agem como seres 

humanos. 

a. Que modo de agir dos seres humanos é semelhante ao modo de agir do lobo, na 

fábula? 

b. Qual é a semelhança entre o modo de agir do cordeiro, na fábula, e o modo de agir 

dos seres humanos? 
8a. Respostas pessoais: possibilidades: vencer o mais fraco pela força, ser injusto com os mais fracos, ser violento, 

inventar mentiras para dominar os outros. 

 



 

 188 

b. Respostas pessoais: possibilidades: tentar refutar respeitosamente as acusações do mais forte, intimidar-se diante 

do mais forte: ser dominado pelo mais forte. 

Português: Uma proposta para o letramento: 8ª série, p. 107. 

 

 O passo seguinte é, portanto, a produção escrita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 18 e 19: Português: Uma proposta para o letramento, 8ª série, p. 110. 
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 A proposta nesta unidade é clara e procura trabalhar com os elementos 

do gênero proposto, passando pelo conhecimento do gênero através de um 

exemplo e de exercícios de compreensão, culminando em uma produção textual 

condizente. Quando, no manual do professor, se explicita a abordagem dos 

gêneros, mesmo dos gêneros escolares, o que se espera encontrar na coleção 

didática é a elaboração de um trabalho que dê conta das especificidades do 

gênero do discurso. Nesta coleção, no entanto, são poucas as produções de 

texto que lidam com esses elementos no que diz respeito aos gêneros 

narrativos. 

 

Propostas com narrativas escolares 

 

Narrativa 

5ª. série – unidade 3 

 

  Os gêneros narrativos estão também em duas propostas da coleção. Na 

primeira – aqui, na 5ª série – pede-se aos alunos que escrevam uma narrativa. 

Os alunos devem, baseando-se no texto lido, contar uma história que tenha 

acontecido com eles em algum momento de suas vidas. O gênero é 

apresentado aos alunos como texto narrativo. Os elementos do gênero são 

apresentados durante a leitura do texto, que é dividido em três partes. Vejamos 

o que aparece nas indicações para o professor a respeito disso: 

  

LEITURA SILENCIOSA 

A história é apresentada dividida em três partes: entre a primeira e a segunda propõem-se questões de interpretação 

oral, para reconhecimento dos personagens e previsão da continuação; a segunda parte é interrompida para anunciar e 

destacar o desfecho. Os objetivos são levar os alunos a explicitar previsões e inferências que vão sendo feitas ao longo 

da leitura, e, sobretudo, levá-los a identificar a estrutura da narrativa: a primeira parte introduz os personagens, a 

segunda parte apresenta o cenário (espaço e tempo em que ocorre o fato) e a complicação, até o clímax, quando se 

interrompe a leitura para, numa pequena terceira parte, ser apresentado o desfecho102. Dados esses objetivos, as 

atividades devem ser desenvolvidas sem interrupção, em uma só aula, apenas as questões finais de interpretação 

escrita podem ser respondidas em casa pelos alunos.    
Português: Uma proposta para o letramento: 5ª série, p. 92. 

                                                 
102 As palavras em itálico são do próprio livro.  
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 Conforme inferimos do trecho acima, os elementos do gênero são dados 

aos professores para que eles possam explicitá-los aos alunos durante as três 

atividades de leitura103 e interpretação. Há mais um elemento trabalhado nos 

exercícios de interpretação propostos aos alunos: 

 

Interpretação Oral 

O início da história apresenta os dois principais personagens.  

Discuta com o professor e seus colegas: 

1. A autora, Ruth Rocha, põe um dos personagens contando a história: ele é o 

narrador. 

Como vocês imaginam que esse narrador se comporta, em casa, na escola? 
O principal objetivo da questão é estabelecer a diferença entre autor e narrador, para esclarecer essa diferença, levar 

os alunos a identificar a autora na foto de Ruth Rocha, e o narrador no desenho que, no início do texto, o representa 

numa postura de quem está contando a história para o leitor. 

Português: Uma proposta para o letramento: 5ª série, p. 94. 
 

Após a leitura e interpretação, a produção de texto é apresentada aos 

alunos:  

 

Produção de texto 

No texto O dia em que meu primo quebrou a cabeça do meu pai (...), o narrador 

contou a historinha do primo Armandinho. 

Você e cada um de seus colegas também têm, com certeza, um caso para contar: 

alguma coisa que aconteceu com vocês mesmos, ou com um irmão ou irmã, com um 

primo, um amigo (...) 

Seria bom ouvir todas as historinhas que vocês têm para contar, mas seriam muitas! 

Como fazer, para que todos possam contar a sua? 

Só escrevendo! Depois, vocês vão organizar um livro com as historinhas, para que 

todos possam lê-las. 

1. Procure lembrar-se de algum acontecimento que seria interessante contar para o 

professor e os colegas, e escreva sua historinha: escreva como você falaria, como se 

                                                 
103 O texto que os alunos devem ler é “O dia em que meu primo quebrou a cabeça do meu pai..”. de Ruth 
Rocha, retirado do livro Historinhas Malcriadas da mesma autora. 



 

 191 

estivesse contando oralmente seu caso para seu professor e seus colegas. 

2. Reúna-se com um colega: 

• Você lê o texto dele, ele lê seu texto. 

• Você dá opiniões sobre o texto de seu colega, sugere correções, 

verifica se estão faltando informações, se o texto está mesmo escrito 

como se o seu colega estivesse falando, contando oralmente um caso, 

se o título da historinha é adequado e atraente. 

• Seu colega faz o mesmo com o texto que você escreveu. 

• Peçam a ajuda do professor, se necessário. 

3. Reescreva (ou datilografe, ou digite num computador) seu texto, com as correções e 

sugestões de seu colega. A turma deve usar folhas de papel iguais, para que vocês 

possam fazer um livro com as historinhas. 

4. Façam o livro: 

• Resolvam em que ordem devem aparecer as historinhas (por ordem alfabética 

dos autores? reunidas por assunto? etc.). 

• Façam o sumário do livro, com os títulos e os autores dos textos (para saber 

como fazer, observem o sumário deste livro). 

• Escolham um título bem atraente para o livro: o de Ruth Rocha se chama 

Historinhas Malcriadas; e o de vocês, como vai chamar-se? 

• Decidam como será a capa e quem vai fazê-la? 

• Resolvam como será montado o livro e quem vai montá-lo. 
4. A sugestão de elaboração do livro pretende não só criar interlocutores para os textos, mas também despertar os 

alunos para as características de um livro de histórias, critérios para ordenar os textos, sumário, capa e título atraentes. 

 

O livro pode ficar na sala de aula para que todos possam lê-lo? 

Ou pode ser levado para casa, cada dia por um de vocês, para ler, mostrar à família, 

ler algumas historinhas para alguém. 

Depois, o livro pode ser emprestado para outras turmas ou ir para a biblioteca da 

escola. 
Português: Uma proposta para o letramento: 5ª série, págs. 101 e 102. 

  

Embora ainda bastante próxima das que visam às tradicionais redações 

escolares em que os alunos devem produzir uma narrativa curta, a proposta 

acima inclui a dimensão discursiva e dialógica do texto, quando prevê, após a 
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produção das historinhas, que os alunos as troquem com os colegas de sala, 

sob a forma de um livro. A sala de aula, com essa atividade, se transforma em 

um local de interação verbal, um espaço, segundo Geraldi (1997) de “diálogo 

entre sujeitos, ambos portadores de diferentes saberes”. O aluno, como produtor 

de textos, passa a ser um participante ativo de um diálogo contínuo entre 

escritores, leitores e textos.   

 

Narrativa 

6ª série – Unidade 1 

 

Nesta unidade, a proposta é a elaboração de outra narrativa. Aqui, porém, 

não há um trabalho de construção dos elementos do gênero. Como o gênero já 

foi trabalhado no volume anterior da série, a autora, talvez, parta do princípio de 

que os elementos desse gênero já foram assimilados pelos alunos. Seguindo o 

mesmo caminho apresentado em outras unidades, os alunos lêem um texto de 

algum autor já consagrado104, fazem exercícios de interpretação e, por fim, 

produzem seus textos.  

 O processo de escrita é muito semelhante ao da 5ª série, apresentado 

acima: os alunos devem escrever uma “história estranha”, lê-la em voz alta (os 

que quiserem) e, por fim, devem produzir um livro com suas narrativas. Essa 

reprodução de atividades ao longo da coleção pode ajudar os alunos no 

processo de assimilação de um gênero: ao construir um ou mais textos na quinta 

série, outros na sexta, e assim por diante, os alunos-autores podem reencontrar 

seus textos anteriores e perceber o amadurecimento de sua escrita105. 

Entretanto, essa é a última atividade com a narrativa escolar na coleção, pois, 

após a sexta série, o trabalho com os textos dissertativo e argumentativo passa 

a ser o mote da maioria das produções dos alunos.  

  

                                                 
104 Nesta unidade eles lêem “História estranha” de Luís Fernando Veríssimo retirado do livro Comédias para 
se ler na escola. 
105 Poder-se-ia propor a criação de um portifólio para os alunos durante todo o ciclo escolar. Dessa forma, 
os alunos podem ler e reler seus textos ao longo dos anos, percebendo o amadurecimento em sua 
trajetória de escritores. 
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Propostas com a narrativa em que a produção final não é uma narrativa 

 

Além de poucas propostas com gêneros narrativos no livro – de fábulas, 

contos de fadas ou narrativas escolares – deparamo-nos com alguns convites 

para produções de texto que, caso seguidas as indicações para os professores, 

dificilmente a criação dos alunos resultaria numa narrativa escolar como ela vem 

sendo trabalhada nesta coleção. Vejamos alguns exemplos: 

 

Narrativa 

6ª série – Unidade 2 

 

A produção de texto nesta unidade é dividida em dois momentos. No 

primeiro momento, os alunos devem produzir um texto narrativo e/ou descritivo, 

de acordo com as indicações para os professores. Esse momento é de produção 

individual. No segundo momento, coletivo, os alunos devem produzir anotações 

categorizadas, a partir das leituras feitas em grupo dos textos elaborados na 

primeira parte. Vamos transcrever a primeira parte da proposta, que diz respeito 

ao texto narrativo:  

 

Produção de texto  

 

Lembre-se: para o chofer, foi um presente de rei ficar sabendo da existência de uma 

outra noite, enluarada e linda, acima da feia noite chuvosa. 

 

Para você, isso seria também um presente de rei? Os presentes de rei são diferentes 

para cada um de nós... O que é, para uma pessoa, um presente de rei, pode não ser 

um presente de rei para outra pessoa – recorde o título desta unidade. 

1. Pense no que seria para você um presente de rei: algo que você não tem e 

gostaria muito de ter – um objeto, uma amizade de uma pessoa... ou algo que 

nunca aconteceu com você e seria muito bom que acontecesse... 

• Escreva um pequeno texto contando o que seria, para você, um 

presente de rei e justificando por que isso seria um presente de rei. 
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(...) 
Português: Uma proposta para o letramento: 6ª série, p. 99. 

 

 Se levarmos em consideração a perspectiva tradicional de redação, 

conforme descrita nos primeiros capítulos desta dissertação, em que os 

trabalhos eram feitos sob a égide da tríade “narração – descrição – dissertação”, 

a proposta acima poderia se aproximar de uma descrição, porém, a justificativa 

pedida para o presente de rei impossibilita a caracterização desse texto como 

tal.  

Escrever um texto contando qual seria o seu presente de rei e explicar o 

porquê de tal escolha não impossibilitaria o autor de construir uma narrativa, 

uma crônica, nos moldes do texto apresentado. Contudo, a forma como a 

proposta é apresentada não permite essa construção se o aluno seguir as 

instruções passo a passo. Pensando em gêneros escolares, poderíamos 

classificar o texto daí resultante como, talvez, uma reflexão pessoal, um 

pequeno texto opinativo, marcadamente dissertativo, portanto. 

A perspectiva dos gêneros do discurso, que, ao longo da coleção, já não 

aparece em sua potencialidade, nesta unidade, fica praticamente inviável ao se 

propor um gênero que dificilmente poderá ser produzido pelos alunos.  
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Descritivo-narrativo 

7ª série – unidade 4 

 

Neste volume temos mais um exemplo da imprecisão apresentada acima. 

Na unidade quatro do livro para a sétima série, nas indicações para os 

professores, a sugestão é a de um texto descritivo ou descritivo-narrativo 106:  

 
Gênero do texto 

Descritivo ou descritivo-narrativo 

 

Objetivo da produção do texto 

Apresentar aos colegas um ser humano 

ímpar. 

Interlocutores 

No primeiro momento, o colega que 

vai rever o texto; em seguida, o 

professor e a turma. 

 

 Vejamos agora como a proposta é feita aos alunos:  

 

                                                 
106 Esta produção textual também está no item de análise anterior quanto à imprecisão terminológica entre 
tipos textuais e gêneros do discurso, porém, ela reaparece aqui por ser um exemplo que vem ao encontro 
do que pretendemos falar.  
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Figura 20: Português: Uma proposta para o letramento, 7ª série, p. 221. 

 

Além de não distinguir entre os tipos textuais e os gêneros do discurso, 

esta produção apresenta uma estrutura muito semelhante à de uma dissertação 

em forma de texto descritivo. Como dissemos anteriormente, a descrição 

funciona como elemento constitutivo de um gênero do discurso, como elemento 

formador de um gênero. Na proposta acima, contudo, a descrição visaria à 

comprovação da idéia de que “nenhum ser humano é igual a outro ser humano”. 
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O resultado disso será, portanto, um texto de opinião, com a argumentação 

como capacidade de linguagem dominante, nos moldes de Schneuwly e Dolz 

(2004). 

 A título de comparação, vejamos o modelo de dissertação que é oferecido 

aos alunos, na mesma coleção, no volume para a sexta série:  

 

 
 

Figura 21: Português: Uma proposta para o letramento, 6ª série, p. 245. 
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 A forma como a dissertação se apresenta é muito semelhante à estrutura 

acima descrita como texto “descritivo-narrativo”. Talvez, identificá-lo como 

“descritivo-dissertativo” teria sido, então, mais adequado, já que a capacidade 

argumentativa faz-se mais presente do que a capacidade narrativa. 

 

Depois de lermos e apresentarmos a análise dos quatro volumes da 

coleção Português: uma proposta para o letramento podemos dizer que a 

perspectiva apontada para os alunos é muito parecida com as coleções 

anteriores da mesma autora. A palavra redação foi substituída pela palavra 

texto, enquanto o gênero, ou o que deveria ser o gênero, aparece somente nas 

indicações para os professores. Existe nesta coleção uma tentativa de 

apropriação das novas propostas metodológicas, com a apresentação, para os 

professores, dos gêneros do discurso e seus elementos nas propostas de 

interpretação e leitura. Entretanto, a abordagem tradicional de ensino de 

redação se mistura a essas novas propostas, gerando vários exemplos de 

imprecisões terminológicas quanto aos gêneros do discurso e tipos de texto e, 

principalmente, disparidades entre os gêneros pedidos e as efetivas propostas 

de construção textual. Ao final, não há uma variedade de gêneros trabalhados, a 

coleção se repete entre textos descritivos, narrativos e dissertativos, 

confirmando o tradicionalismo de sua abordagem e prática.   

 

Após a(s) análise(s) faz-se necessária a conclusão, o retomar de idéias, o 

integrar discussões, para a abertura de novos caminhos. Assim, tentamos fechar 

um circuito que aparentemente nunca se fecha... 
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Conclusão 
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“Contar e ouvir histórias é biológico.” 

Umberto Eco 

  

Poderíamos dizer aqui, após as análises dos livros didáticos, que a 

utilização de uma terminologia nova não garante necessariamente a 

incorporação efetiva de novas práticas na sala de aula. As duas coleções 

analisadas, aprovadas pelo PNLD 2005, mostram-nos que há ainda a 

necessidade de uma leitura mais atenta dos estudos acerca dos gêneros do 

discurso e tipos de texto e um trabalho mais cuidadoso com produção textual 

nas escolas hoje. Os livros didáticos, ao propagarem em suas capas “de acordo 

com os PCN” ou “de acordo com as novas pesquisas”, acabam por mascarar um 

ensino tradicional que se reflete na sala de aula mediante uma nomenclatura 

nova. 

No início de nossa pesquisa, tínhamos como pressuposto que o trabalho 

com as estruturas textuais seria privilegiado nos livros e não o trabalho com os 

gêneros do discurso. Ao final, percebemos que as propostas de redação se 

mostraram bastantes diferentes nas duas coleções. A coleção Português 

Linguagens levanta elementos dos gêneros e procura trabalhar com uma 

variedade deles ao longo de sua coleção. Mostramos exemplos de imprecisão 

terminológica, falta de interlocutores e um desaparecimento dos gêneros 

narrativos ao longo dos quatro volumes, porém é preciso dizer que, em 

comparação com Português: uma proposta para o letramento, há um grande 

avanço nessa coleção. 

Elementos dos gêneros aparecem principalmente na coleção Português 

Linguagens, já Português: uma proposta para o letramento deixa muito a desejar 

no que diz respeito ao trabalho com os gêneros. Embora utilize os termos da 

nomenclatura atual, a autora, na verdade, se vale de uma abordagem 

anacrônica em relação a essa terminologia, o que acaba confundindo não só os 

alunos de redação, mas também seus professores (e de certa forma, os 

avaliadores do PNLD que aprovaram a coleção sem ressalvas107). 

                                                 
107 Para o PNLD o trabalho com produção de textos é “bem construído”, com uma boa variedade de 
gêneros textuais.  
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Podemos dizer que, salvo semelhanças no manual do professor quanto à 

explicitação da abordagem pretendida, ao longo dos quatro volumes de cada 

coleção percebemos diferenças sobretudo no que diz respeito ao trabalho com 

os gêneros narrativos.  

Em Português Linguagens, os autores apresentam aos alunos, 

principalmente no volume para a 5ª série, várias produções em que o objetivo é 

o trabalho com gêneros narrativos. No livro para a 5ª série de Português: Uma 

proposta para o letramento, salvo três produções (fábula, poema e crônica), os 

trabalhos são voltados para escritas de “narrativas” em contraposição à 

descrição e à dissertação apresentadas em outros capítulos. Fica, portanto, 

evidente a perspectiva cristalizada do ensino de redação em que a já 

mencionada tríade – narração, descrição e dissertação – é ressaltada e os tipos 

narrativos são tomados como gêneros. 

Ainda com relação à narrativa, percebemos que nem os elementos de 

sua estrutura são trabalhados (a primeira coleção apresenta alguns desses 

elementos conforme levantamos no capítulo quatro, mas não como partes 

estruturais do tipo textual). A narrativa é tida como naturalmente dada e espera-

se que os alunos conheçam seus elementos e possam produzir esses textos. 

Na segunda coleção essa abordagem é mais evidente; observamos, na 

verdade, uma diluição dos elementos desses gêneros que acabam cristalizados 

em formas a serem repetidas, uma espécie de “pastiche” de narrativa. Existe, 

em nossa opinião, uma estilização narrativa, ou seja, apenas alguns elementos 

cristalizados dela são enfatizados: os tipos de narrador, personagens, espaço, 

tempo e ação são os mais freqüentes nos livros didáticos. O trabalho de 

produção fica em contornos gerais sem que se entre em detalhes a respeito dos 

gêneros narrativos.  

Ponto comum às duas coleções é a diminuição das propostas ao longo 

dos quatro volumes. Percebemos que os gêneros narrativos literários ficam 

relegados a segundo plano com o avançar dos volumes (principalmente na 

coleção de Soares).  
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Candido (1995) nos diz que ninguém pode passar vinte e quatro horas 

sem mergulhar no universo da ficção e que,  

 

“A criação ficcional ou poética, que é a mola da 

literatura em todos os seus níveis e modalidades, 

está presente em cada um de nós, analfabeto ou 

erudito –, como anedota, causo, história em 

quadrinho, noticiário policial, canção popular, moda 

de viola, samba carnavalesco.” 

(Candido, 1995: 242) 

 

 Além de fazer parte da própria condição humana, o trabalho criativo, de 

escrita criativa não só pode ajudar os alunos a melhorarem a aquisição da 

escrita, como pode ser um agente transformador, já que por meio de textos 

ficcionais podemos repensar a nossa realidade e reconstruí-la. Através da 

imaginação e da ficção o aluno pode criar modos de rever o próprio mundo. No 

caso da narração, revela-se uma desatenção com o contar de histórias, tão 

importante para a humanidade. Relegando o contar nas escolas, acaba-se por 

desconsiderar uma característica intrínseca à nossa experiência humana: o 

narrar e toda a sua importância histórica tão presentes neste trabalho. Tem-se 

dado muita importância à transmissão de informações, uma necessidade de 

textos objetivos e sintéticos (quão objetivos são esses textos mesmo?). A 

literatura é usada como pretexto apenas para se ensinar gramática ou história 

literária e, em alguns casos, ainda que se incentive o aluno a ler, não há uma 

intervenção do professor de modo a orientar a leitura visando efetivamente o 

caráter de fruição da literatura na escola.  

Se tomarmos as capacidades de formação, humanização e conhecimento 

levantadas por Candido (1972) como importantes não só na literatura como o 

autor menciona, mas também na produção de textos narrativos na escola, 

podemos dizer que tais capacidades ficam negligenciadas quando se deixa de 

trabalhar com a escrita de gêneros narrativos literários.  
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No entanto, podemos dizer que, de maneira geral, há mudanças, ao longo 

das coleções, no trabalho com os gêneros. A coleção de Cereja e Magalhães 

apresenta uma grande variedade de gêneros do discurso ao longo dos quatro 

volumes, com a preocupação de expor os alunos aos mais diversos gêneros que 

circulam hoje.  Em comparação com a coleção de Soares, há, também mais 

trabalhos com produções de gêneros narrativos: no volume para a 5ª série da 

coleção de Cereja e Magalhães onze das doze atividades são gêneros 

narrativos; quer dizer, pelo menos em um ano do ensino fundamental o trabalho 

será centrado neles.  

Português Linguagens procura definir o conceito de gênero do discurso 

para os alunos, apresentando-lhes a perspectiva que norteia a coleção didática. 

A outra coleção analisada, apesar de apresentar para os professores a 

abordagem dos gêneros textuais e ao longo dos livros colocar nas indicações 

para os professores o gênero trabalhado, confunde tipos com gêneros e, 

conforme mostramos no capítulo de análises, propõe gêneros que não condizem 

com a indicação para o professor. Conforme dissemos anteriormente, apesar de 

mencionar no manual do professor o trabalho com os gêneros textuais, a 

coleção, na verdade, mascara, através dessa imprecisão terminológica, uma 

produção textual que não leva em conta as dimensões discursivas. 

No lado positivo, as duas coleções procuram colocar exemplos de 

interlocutores e formas de fazer os textos dos alunos circularem na escola, 

porém ainda falta o que mais poderia mobilizar os alunos: o trabalho de 

interlocução dos textos produzidos na escola que possibilite uma interação fora 

dela, transformando os alunos em autores conectados108 com o mundo em que 

vivem. Sem esquecermos da escolarização dos gêneros: quando trabalhado na 

escola, eles passam a servir para o ensino e isso os transforma em gêneros 

escolares. Existe uma transposição didática que deve ser salientada e 

respeitada e não deve ser necessariamente vista como algo ruim. Há uma 

                                                 
108 Se a atual situação das escolas hoje (em que não existem computadores para todos os 
alunos, ou, quando os computadores estão nas escolas, não há professores capacitados para o 
uso) não permite conexão digital – através da internet – que os textos produzidos pelos alunos 
viabilizem um outro tipo de conexão, uma ligação do aluno com o mundo fora da escola. 
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dimensão escolar fundamental no aprendizado da construção de textos. Essa 

dimensão permite a entrada dos gêneros na escola e o trabalho mais 

aprofundado com a interlocução permitiria a “saída” desse texto. O trabalho 

escolar talvez seja esse o de “re-transposição” não só dos textos, mas dos 

alunos para a sociedade, ou seja, buscar formas de inserir realmente os alunos 

na sociedade, possibilitando a transformação do mundo ao seu redor, 

colocando-os em uma situação mais ativa na sociedade e no.  

O discurso quando entra na escola fica escolarizado em regras a serem 

ensinadas. O que podemos fazer para reavivar o trabalho com a língua e a 

linguagem nas escolas? Em primeiro lugar, esse processo de escolarização 

precisaria estar claro nos livros, se estes continuarem a organizar o trabalho dos 

professores, como tem ocorrido nessas últimas décadas. Ao chegar à escola o 

discurso passa a responder a certas restrições criadas dentro dela, uma vez que  

o discurso ali deve aferir conhecimento, pois a escola, mesmo a mais moderna 

de todas, ainda tem em sua missão a função de ensinar, de transmitir 

conhecimento. Seria importante também buscarmos através dessa 

escolarização qual a melhor forma de fazer com que o aluno faça o uso da 

língua e não somente o saber sobre a língua. Aliás, este é outro grande desafio 

presente nos documentos oficiais, que parece não ter sido ainda de fato 

concretizado ou não ter ficado claro para os professores, que é o de viabilizar 

para os alunos “a língua em uso”, ou seja, práticas reais de uso da linguagem 

mediante interações sociais.   

Talvez isso demonstre o quão pouco ainda são estudados os gêneros do 

discurso no ambiente escolar. Não há uma preocupação maior com a produção 

de um texto e sua contextualização.  Deve-se levar em consideração o que o 

aluno e a escola podem ganhar com a prática das dimensões discursivas dos 

gêneros. 

Trabalhos nessa área são importantes, pois se espera que pesquisas 

acadêmicas acabem por refletir no dia-a-dia das escolas, seja no livro didático, 

seja na sala de aula.  Quem sabe a importância deste trabalho esteja em ratificar 

algo que é tão sintomático na educação: o livro didático, que acaba tendo como 
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função o trabalho com a leitura e a escrita na escola, na maioria das vezes, 

prioriza a produção de textos sem que haja um sentido para isso. 

Descontextualizar é afastar mais ainda o aluno da sociedade e não traçar 

paralelos entre o texto produzido, o momento histórico da produção, os 

interesses envolvidos nessa produção, o suporte pelo qual o texto se produz e a 

forma como ele se produz.  

Por fim, e talvez, repetidamente, reafirmamos a importância do resgate e 

manutenção do trabalho com as narrativas literárias como forma de construção 

de narrativas pessoais em um tempo único que muda tão rapidamente... 

Termino aqui, portanto, minha tentativa de narrar, quer dizer, de dissertar sobre 

o narrar.  
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