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1. Introdução 

 

Com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e as avaliações 

dos livros didáticos de português (LDP) organizados pelo Ministério da Educação 

(MEC), os gêneros textuais/discursivos ganharam mais destaque no ensino. Leonor 

Werneck dos Santos, que coordena um grupo de pesquisa da Faculdade de Letras da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro que trabalhou com análise dos LDP, afirma que 

“os PCN apresentam propostas que valorizam as variedades e pluralidade de uso 

linguístico, em diversos gêneros textuais orais e escritos, em todas as séries do ensino 

fundamental e médio” (SANTOS 2009, p. 3). 

Considerando a importância da inserção dos gêneros discursivos na escola, este 

trabalho tem por objetivo analisar a maneira como os gêneros do discurso dissertativo-

argumentativo são apresentados para os alunos e a forma como o Manual do Professor 

fornece aparato teórico para o docente desenvolver seu trabalho com esses gêneros. A 

análise será feita no livro didático de português do ensino médio Português: Linguagens 

de 2009, volume único, elaborado por William Roberto Cereja e Thereza Cochar 

Magalhães. 

Além disso, este trabalho pretende também investigar se a maneira como o 

gênero é trabalhado em sala de aula, por meio do livro Português: Linguagens, é 

coerente com a forma como ele é inserido nas provas de vestibular. Com isso, será feita 

uma discussão a respeito das propostas de redação de dois vestibulares de universidades 

públicas. 

Para discutir essas questões, o trabalho será fundamentado nas teorias da 

linguagem e dos gêneros do discurso, postulados por Mikhail Bakhtin. Além disso, 

refletir-se-á uma proposta pedagógica que consiga suplantar algumas incoerências 

ligadas ao ensino dos gêneros discursivos nos anos finais do ensino médio. 
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2. O Manual do Professor 

 

O Manual do Professor é uma ferramenta de apoio para o trabalho dos docentes 

no âmbito escolar, uma vez que, por vezes, esse pode ser o único material teórico de 

suporte a que o docente tem acesso. Por isso,  

 

É importante, então, que essa parte do compêndio seja bem delimitada e 

forneça ao professor todas as informações/explicações e subsídios 

necessários para todo o trabalho realizado ao longo da obra. (TUPPER, 2011,  

p. 172) 

Segundo Santos (apud Tupper, 2011, p. 172), em diversos LDP o material de 

auxílio ao professor não é transmitido de forma clara e/ou não possuiu um aparato 

teórico coerente e bem fundamentado. Em consequência disso, muitas das vezes o 

docente, que conta unicamente com esse material, fica desnorteado. 

No Manual do Professor do livro “Português: Linguagens”, o segmento 

“Produção de Textos” traz um referencial teórico quanto à questão dos gêneros. Essa 

referência é feita a partir dos estudos de Mikhail Bakhtin, Joaquim Dolz e Bernard 

Schneuwly. Nessa seção, os estudos bakhtinianos são sucintamente mencionados no 

subtítulo “O que são gêneros?”. Nesse espaço, são discutidas as características dos 

gêneros a partir da ideia bakhtiniana de que “todos os textos que produzimos, orais ou 

escritos, apresentam um conjunto de características relativamente estáveis, tenhamos ou 

não consciência delas” (CEREJA e MAGALHÃES, 2009, p. 18 – Manual do 

Professor). Nessa seção também é acentuada a importância do ensino/aprendizagem dos 

gêneros, pois, “não só amplia, diversifica e enriquece a capacidade dos alunos de 

produzir textos orais e escritos, mas também aprimora sua capacidade de recepção” 

(CEREJA e MAGALHÃES, 2009, p. 18 – Manual do Professor). 

Cereja e Magalhães optam por expor com mais afinco os estudos de Dolz e 

Schneuwly a partir da visão de que o gênero textual é “como uma ferramenta, isto é, um 

instrumento com o qual é possível exercer uma ação linguística sobre a realidade” 

(CEREJA e MAGALHÃES, 2009, p. 19 – Manual do Professor). Na perspectiva de 

Dolz e Schneuwly 

 

[...] os gêneros funcionam como instrumentos semióticos complexos que 

auxiliam na apropriação e desenvolvimento de capacidades individuais, pois 



são instrumentos capazes de auxiliar a relação dos aprendizes com as práticas 

de linguagem. (MORAIS 2011, p.52) 

Nota-se que no material de apoio aos professores a expressão “gêneros 

discursivos”, conceito de gênero trabalhado por Mikhail Bakhtin, aparece como 

sinônimo de “gênero textual”: “A produção textual organiza-se pela perspectiva de um 

trabalho sistematizado e em gradação espiral de gêneros textuais ou discursivos”. 

(CEREJA e MAGALHÃES, 2008, p. 18 – Manual do Professor). 

Os autores do livro didático conceituam gêneros textuais na perspectiva de Dolz 

e Schneuwly e partir disso utilizam as duas expressões (gêneros discursivos e gêneros 

textuais) sem apresentar uma distinção entre elas. 

Valendo-se da importância da elaboração de um material de suporte para os 

docentes, percebe-se, portanto, que o livro Português: Linguagens apresenta algumas 

divergências no material teórico. 

 

3. A concepção dos gêneros discursivos/textuais no livro português: 

linguagens 

 

Para Bakhtin (2004, p. 262 [grifos do autor]) “cada enunciado particular é 

individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente 

estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso”. Assim, os gêneros 

do discurso estariam ligados a esferas da atividade humana.  

A partir disso, o autor afirma que os gêneros discursivos são imensamente 

heterogêneos e por isso é improvável que haja apenas um plano para seu estudo 

(BAKHTIN 2004, p. 262). Bakhtin mostra ainda que os gêneros discursivos são 

infinitos já que são inúmeras e inesgotáveis as possibilidades de atividade humana. 

No livro didático, há o subtítulo “O que é gênero textual?”. Nele há uma 

tentativa de definição dos gêneros. Todavia, os autores fundem o conceito de tipologia 

textual com o de gêneros textuais ao afirmar que  

 

[...] quando interagimos com outras pessoas por meio da linguagem, seja a 

linguagem oral, seja a linguagem escrita, produzimos certos tipos de textos 

que, com poucas variações, se repetem no conteúdo, no tipo de linguagem e 

na estrutura. Esses tipos de textos constituem os chamados gêneros textuais 

[...]. (CEREJA; MAGALHÃES, 2009, p. 43 [grifos dos autores]). 

 



De acordo com Marcuschi (2002, p. 22,23), os tipos textuais podem ser 

categorizados em narração, argumentação, exposição, descrição, injunção. Santos 

(2011, p. 85) destaca que nos PCN e nos LDP a palavra “tipo” é empregada com o 

mesmo sentido de “exemplos”, em certos momentos.  E se verifica também “tipos de 

textos” fazendo menção às tipologias descrição, argumentação, por exemplo. Com isso, 

determinados trechos apresentam ambiguidade e é possível interpretar que tipos e 

gêneros possuem mesmo conceito. 

O livro Português: linguagens, apesar de fundir tipo textual com gênero textual, 

não apresenta uma definição de tipologia. Apenas no Manual do Professor, consta uma 

breve teorização deste assunto, seguindo os critérios dos estudiosos Dolz e Schneuwly. 

Ainda na seção “O que é gênero textual?”, verifica-se que a expressão “gêneros 

do discurso” é empregada com o mesmo valor de gênero textual. Não é apresentada 

nenhuma explicação a respeito da expressão, uma vez que é tida como sinônimo de 

gênero textual.  

 

Numa situação de interação verbal, a escolha do gênero textual é feita de 

acordo com os diferentes elementos que participam do contexto, tais como: 

quem está produzindo o texto, para quem, com que finalidade, em que 

momento histórico, etc. 

Os gêneros discursivos geralmente estão ligados a esferas de circulação. 

Assim, na esfera jornalística, por exemplo, são comuns gêneros como 

notícias, reportagens [...]. (CEREJA e MAGALHÃES, 2009, p. 43 [grifos 

dos autores]). 

 

Ao tratar os termos como equivalentes, invalidam-se as características 

específicas dos mesmos. Além disso, o material didático torna-se confuso, pois não 

aborda a distinção desses elementos. No Manual do Professor, conforme foi 

mencionado, também não se distingue os termos. Para Rojo (apud SANTOS 2011, 

p.84), considerar apenas essa terminologia reduz o papel discursivo, sócio-histórico do 

texto.  

Na verdade, não há uma definição clara a respeito dos gêneros, pois os autores 

do livro didático fundem a noção de “tipologia” com “gêneros”. No entanto, parece 

haver uma predileção pela noção de “gênero textual”, pois Cereja e Magalhães 

apresentam os gêneros numa perspectiva na qual o enfoque está na estrutura linguística 

(e cognitiva) do texto. Os autores tratam do gênero editorial a partir de como ele é 

organizado estruturalmente com introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa 

estrutura segue a mesma estrutura de muitos textos. Parece, portanto, que a abordagem 



feita no livro Português: linguagens a respeito dos gêneros discursivos é um pouco 

vaga. 

Porém, além de valorizar a estrutura do texto, Cereja e Magalhães trabalham 

também com a concepção cognitiva na medida em que propõe que alunos reflitam e 

debatam sobre o tema dos textos apresentados no livro. Essa perspectiva estruturalista, 

em relação à linguagem, e cognitivista, em relação ao conteúdo do texto, recai em uma 

metodologia tradicionalista que não situa, por exemplo, aspectos sociais e históricos das 

práticas de linguagem. Para Dolz e Schneuwly, assim como para Cereja e Magalhães, a 

questão discursiva dos gêneros não aparece. No livro Português: linguagens não se 

discute, por exemplo, a questão ideológica do jornal, os enunciadores, os destinatários, 

etc. 

Para a Linguística textual, não há necessidade de diferenciar os termos, uma vez 

que o que interessa são elementos como coesão e coerência. Isso a leva a um trabalho 

voltado para elementos internos do texto. Já para a Análise do Discurso a distinção é 

fundamental, uma vez que, o extralinguístico também é indispensável, visto que os 

elementos internos do texto não existem sem contexto. 

Para Bakhtin, o enunciado é uma unidade de comunicação discursiva e está 

dentro do campo discursivo, pois  

 

Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada 

referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da 

linguagem, ou seja pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção composicional. 

(BAKHTIN, 2003, p. 261). 

 

Percebe-se, então, que a indefinição dos gêneros discursivos no livro em análise 

reduz o trabalho com os gêneros, uma vez que variados elementos, que constituem um 

texto, como o estilo, não é cogitado. Cereja e Magalhães trabalham o gênero na 

perspectiva de Dolz e Schneuwly como um instrumento didático, e afastam-se da 

concepção bakhtiniana de gênero discursivo. 

 

4. Gêneros do discurso dissertativo- argumentativo no livro português: 

linguagens 

 



A inserção de textos do discurso argumentativo-dissertativo nas escolas é valida 

na medida em que  

 

Embora algumas universidades já apresentem propostas de produção de 

variados tipos de texto para avaliar a capacidade de escrita do aluno, o que se 

tem ainda de maneira predominante é a exigência de um modelo dissertativo-

argumentativo, em que um aluno deve defender um ponto de vista acerca de 

determinado assunto a fim de demonstrar, dentre outras coisas, sua 

capacidade de argumentar construindo um texto coerente. (MORAIS, 2011, 

p. 18,19). 

 

Neste trabalho, serão analisados os gêneros discursivos Editorial e Carta 

argumentativa.  De acordo com o agrupamento feito por Dolz e Schneuwly (2010, p. 

51, 52), esses gêneros compreendem os domínios sociais da argumentação, que se 

baseia na discussão de problemas sociais controversos. 

 

4.1 Editorial 

 

Os autores do LDP classificam o editorial com um “tipo de texto”. Mais 

especificamente como um “tipo de texto argumentativo”. Essa nomenclatura, todavia, 

aparece sem nenhuma explicação, tanto no conteúdo destinado aos alunos quanto no 

Manual do Professor.  

Além disso, no capítulo 3 “Introdução aos gêneros do discurso”, do livro em 

análise, os textos da esfera jornalística, como editorial e carta argumentativa, são 

denominados gêneros e não “tipos de texto”. Essa confusão terminológica parece 

prejudicar o trabalho com os gêneros do discurso, dessa forma, os professores 

comumente estão diante de “uma mistura de termos que, sem explicação devida e sem 

qualquer referencial teórico no Manual do Professor, dificulta a compreensão e a 

aplicação dos conceitos” (SANTOS, 2009, p.15). 

O editorial é um gênero discursivo do âmbito da argumentação presente em 

jornais e revistas. Este texto, por meio da persuasão, transmite o posicionamento do 

jornal ou revista acerca de determinado assunto. Com isso, ele apresenta, entre outros 

elementos, um objetivo específico, persuadir o leitor em relação a determinados 

assuntos da mídia; um público-alvo e um posicionamento. 

Ao propor que alunos do ensino médio produzam um editorial, os autores do 

livro didático retiram o gênero de seu ambiente natural, jornal ou revista, e transportam 



para um lugar artificial, a sala de aula. Da mesma maneira, eles se esquecem de 

problematizar o gênero da esfera para o didático. Eles retiram o texto de espaço de 

origem e colocam no LDP sem observar o que está fora desse texto. Não observam o 

autor, o leitor, o posicionamento da revista ou do jornal etc., como se observa no 

exercício a seguir:  

 

8. O editorial pertence ao grupo de textos argumentativos, ou seja, aqueles 

que têm a finalidade de persuadir o leitor e, portanto, precisam apresentar 

argumentos consistentes, construídos com base em comparações, 

depoimentos de autoridades, dados estatísticos de pesquisa, etc. Identifique 

no desenvolvimento do editorial lido um desses recursos. (CEREJA e 

MAGALHÃES, 2009, p. 379) 

 

4.2.  Carta argumentativa 

 

 Nas atividades do livro didático, verifica-se que é cobrado o tipo de linguagem, 

o tipo de carta argumentativa, a intenção do autor, a pessoa do discurso e etc. Já no 

tópico “Produzindo a carta argumentativa de reclamação ou de solicitação” os discentes, 

em grupo, poderão produzir uma carta argumentativa de reclamação e/ou de solicitação. 

Para auxiliá-los, há uma lista de problemas habituais em que eles terão sugestões de 

temas para elaborar o texto. 

Para produzir uma carta o escritor tem um motivo que o estimula a escrevê-la. 

Todavia, “Quando a produção da carta tem apenas objetivo escolar, ou seja, produzir 

para atender a solicitação do professor, temos uma atividade puramente escolar, pois 

não representa uma prática social de escrita” (SOUTO MAIOR, apud RODRIGUES, 

2007, p. 134).  

 

5. Os gêneros do discurso dissertativo-argumentativo nas provas de 

redação do vestibular 

 

No vestibular da Universidade A, por exemplo, para ingresso no primeiro 

semestre de 2012 foi cobrado, na prova de redação, que os alunos produzissem um 

editorial. Já no vestibular da Universidade B, de 2010, verifica-se uma questão em que é 

proposto que o candidato escreva uma carta argumentativa. 

Percebe-se nesses dois vestibulares (das Universidades A e B) uma preocupação 

da banca organizadora da prova em inserir gêneros discursivos em suas propostas. Isso 



parece ser muito válido, pois coloca o estudante diante de diversas possibilidades de 

gêneros. Porém, ainda se verifica uma predileção por tipos textuais, como a dissertação. 

No vestibular da Universidade B há três propostas de redação. Além da carta 

argumentativa, estão presentes a narração e dissertação. Santos (2011, p. 18-19) ressalta 

que 

 

Embora algumas universidades já apresentem propostas de produção de 

variados tipos de texto para avaliar a capacidade de escrita do aluno, o que se 

tem ainda de maneira predominante é a exigência de um modelo dissertativo -

argumentativo, em que um aluno deve defender um ponto de vista acerca de 

determinado assunto a fim de demonstrar, dentre outras coisas, sua 

capacidade de argumentar construindo um texto coerente. 

 

No vestibular na Universidade A também há um destaque maior para os tipos 

textuais, uma vez que é proposto a produção de um texto dissertativo-argumentativo e a 

produção de um texto narrativo. 

 

6. Considerações finais 

 

Ao analisar o livro Português: linguagens de Cereja e Magalhães percebe-se que 

o material que deveria auxiliar os docentes traz alguns conteúdos de forma confusa. No 

Manual do Professor, os autores trazem um pouco dos estudos de Bakhtin com a noção 

de gêneros do discurso, mas eles utilizam o termo gêneros textuais. 

Os autores do livro em análise misturam os conceitos de tipo textual com gênero 

textual sem definir o que é tipologia. Apenas no Manual do Professor há uma breve 

teorização ao citar os domínios sociais da comunicação de Dolz e Schneuwly. 

Os gêneros discursivos são trabalhados no livro Português: linguagens com 

ênfase na estrutura. Os alunos ao lerem a obra são convidados a produzir seguindo a 

forma apresentada.  

Dolz e Schneuwly veem o gênero discursivo como uma ferramenta da 

comunicação. Todavia, quando se transporta um gênero para o ambiente escolar ele sai 

de seu espaço natural, visto que, os gêneros estão em esferas da comunicação e se 

tornam um elemento a ser ensinado/aprendido. Conforme apontam esses autores, na 

escola “[...] o gênero não é mais um instrumento de comunicação somente, mas é, ao 

mesmo tempo, objeto de ensino-aprendizagem” (Dolz e Schneuwly, 2010, p. 65). 



 

Uma possibilidade de tornar a produção de um gênero discursivo um pouco mais 

próxima da realidade, no ambiente escolar, seria criar situações bem similares às reais. 

Assim, para trabalhar gêneros jornalísticos, como o editorial e a carta argumentativa, os 

professores poderiam elaborar um jornalzinho da própria escola, juntamente com os 

alunos.  Esse jornal seria um trabalho não somente da equipe de língua portuguesa, mas 

de todas as disciplinas. 

Da mesma maneira, as provas de redação dos vestibulares trazem propostas de 

produção de gêneros que simulam uma situação. Porém, nesse processo, os gêneros 

discursivos perdem suas características fundamentais, pois estão fora de seu ambiente 

natural. Com isso, se reduz a produção textual a um meio de avaliação. 
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