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0. Introdu ção 

 
Em trab alho recente desenvolvido por mim e apresentado co mo co municação 

de seção coo rden ada no 5o. Celsul, mostrou-se que o ensino escol ar ainda tem co mo u m 
dos objetos de ensino a “dissertação ” porqu e, entre outras caus as possíveis, os 
vestibulares, grandes reguladores do acesso às universidades, ainda exigem redação 
nesses moldes. Para constat ar isso, analisou-se, por u m lado os livros didáticos  usados 
no Ensino Médio nas aulas de Português , principalmente em suas séries finais, por isso 
precedentes  ao v estibular, e os livros usados no próprio cursinho de pré-vestibular; por 
outro lado, analisou-se, tamb ém a p roposta d e redação solicitada nos princip ais 
vestibulares, em Santa Catarina, e na prova do ENE M. A conclusão a qu e se chegou 
com o con fronto entre os livros didáticos e as propostas  de red ação vestibulares é que 
ambos tratam da produ ção textual co mo “ dissertação ”, ou “ texto dissertativo”. Naqueles 
pri meiros , a p reo cupação co m o ensino da fo rma, estrutura, técnicas d e org anização do 
texto “dissertativo”, bem como o direcionamento para o vestibular. Nestas últi mas, a 
solicitação do texto para a escritura através da mes ma terminologia, “ dissertação”, ou 
“texto dissertativo”, e, os aspectos ressaltados co mo susceptíveis de análise, em todas as 
propostas, foram apenas asp ectos lingüístico-gramaticais, i man entes ao texto. Isso dei xa 
claro du as coisas: pri meiro  que o ensino escolar, principal ment e no  que concerne à 
produção textu al,  é balizado pelos con cursos vestibulares; segundo, que o ensino da 
produção textual não se dá a partir de gênero do discurso, mas a partir de seqü ências 
textuais , o  que podemos d enominar aqui como  sendo  gênero escolarizado .  

Diante do que ficou dito, colocou -se a questão de sab er se cab eria à es cola 
mudar o objeto de ensino da produção textual para qu e os vestibulares mudass em 
também, ou a escola mudaria (s entir-se-ia obrigad a a mudar) se os vestibulares 
mudassem sua forma d e solicitação. Essa incógnita constatou a di ficuldade de se saber à 
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qual instância soci al perten ce a autorid ade d e decidir sobre o que deva ser ensinado no  
Ensino Básico: aos documentos o ficiais ou aos formadores de opinião? Uma resposta 
que a princípio parecia óbvia seria acreditar  que caberia ao Ensino Básico mudar, u ma 
vez que ele está amparado pel a LDB e os vestibulares deveriam fazer suas solicitações a 
partir do que fora ensin ado lá. Mas, se coubesse à escola, de fato e tão so ment e, ela já 
poderia tê-lo feito, conquanto os docu mentos o ficiais já d ão “ permissão” para, ou 
sugerem, tal mud ança. Mas não é isso qu e se presenci a. 

 
1. Vestibular e EN EM:  a ch ave p ara o ensino de g êneros na Educação Básica 

 
Se os concursos vestibulares e o ENEM são os responsáveis diretos pela 

forma co m que a produção textual vem sendo trabalhada/ ensinada no Ensino Básico, 
sua mudan ça d e postura no que tange à solicitação de produção textual em s eus exames 
seletivos, também i mplicará u ma forma out ra de ensino da produção textual no  Ensino 
Básico e na própria graduação, no sentido em que aqu ele primeiro se sentiria obrigado a 
trabalhá-lo/ensiná-lo, sob pena de os alunos, futuros v estibulandos, não lograrem êxito 
nas provas dos exames sel etivos; estes últi mos, dando formação condizent e aos futuros 
pro fissionais da língua no que diz respeito à aprendizag em da noção de gênero do 
discurso. Dess a forma estar-se-ia l egando o poder de decisão sobre o qu e ensinar no 
Ensino Básico aos formadores de opinião . Mas, considerando essa possibilidade, 
reinaria o parado xo: em se leg ando o poder, de igu al forma, tirar-se-lhes-ia o pod er, 
porque, ao solicitarem produção textual a partir d e gên ero do discu rso, o v estibular e o 
ENEM libertariam a escola d a necessidade de trab alhar/ensinar o tipo textual p ara 
trabalharem/ensinarem a partir d e g ênero  do discu rso. 

 
 
2. O  cronotopo  das  provas  seletivas  do v estibular e do  ENE M 

 
Ao se discutir a questão sob re privilegiar o gênero do discurso nas prov as 

seletivas de redação no vestibular/ENEM, é preciso que se faça um discerni mento entre 
dois aspectos: um é quanto à escolha d e u m dado gênero em que se d ará a produ ção 
textual pretendida. Essa é uma etapa da universidad e. Outro asp ecto diz resp eito à 
produção  propriamente dita. Essa é etapa do v estibulando 

Para se pedir gênero nas provas de redação no vestibular e no ENEM é 
preciso que o cronotopo dessa situação  de interação especí fica esteja explícito. O 
cronotopo dá condiçõ es d e escolha do gên ero. Há algu mas questões  que devem ser 
considerad as ao se pensar o cronotopo das provas sel etivas do vestibular e do ENEM: O 
que se quer analisar na redação? O que s e quer analisar a partir dela? Quem é o sujeito 
que se quer analisar co m ela? Qual a área especí fi ca pretendida?, en fim, é preciso que se 
tenha no  horizonte o que v em ant es da prov a d e redação  – o  Ensino Médio , o  Ensino 
Fundamental – e o que v em d epois – a Graduação e a Pós. É preciso sab er como o 
Ensino Fundamental e Médio trab alham a produ ção textual e co mo p assariam a 
trabalhar a no ção de gên ero. É preciso sab er qu al é a situação de interação a que o 
vestibulando estará inserido  ao passar n a prova. A que gên eros ele estará submetido na 
graduação . É preciso sab er s e o gênero solicitado no vestibular e no EN EM será o 
sufici ente para fazer o papel mediador ou intermediário entre o Ensino Médio e o 
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Superior. Ao s e selecionar o g ênero para a prov a de redação é preciso, enfi m, lev ar em 
conta todos esses asp ectos, qu e não s ão envolventes d esse gên ero s elecionado, mas são 
partes constitutivas dele. Dessa forma, estar-se-i a, a princípio, cont empl ando  o gênero à 
man eira de Bakhtin: de aco rdo com o cronotopo.  

Depois precisaria mais: alcançado o gênero especí fico p ara u ma d eterminada 
prova, aí novamente careceria d e u ma nova análise cronotópica. Pegue-se, por exemplo, 
a modo de ilustração, u ma proposta de redação cujo curso pleiteado foss e o de 
Mat emática. Dentre os inú meros gêneros possíveis para a escolha, poder-se-i a, por 
exemplo, privilegiar, em u ma p rova d e redação de vestibular, a produção textual do 
cabeçalho de u m problema matemáti co dado . Nele, o  vestibulando teria que d ar conta 
de dizer, por es crito, qual resolução p retendid a. N esse sentido, esp erar-s e-ia que o 
vestibulando desse conta d e produ zir u m t exto, a partir de u m dado gênero cujo 
cronotopo fosse previ amente determin ado pela questão da prov a. Ainda co mo u ma 
variação da prova, poder-se-ia p edir a escritura d a leitura d e u m gráfico . N esse caso, o 
aluno deveria explicitar, através da análise, que houv e ent endi mento e consideração do 
cronotopo do gênero: quem publicou o gráfico , do que trata o gráfico, qual o objetivo do 
gráfico, em que d ata fora publicado , quais eram os contextos histórico-políticos em que 
houve o pico e em qu e não houve, em que livro ou periódico  o gráfico fora publicado, 
em que p arte do suporte ele figura, qual o caráter id eológico subjacente ao gráfi co, ou 
ao suporte, en fi m, todos os aspectos cronotópicos pertencentes àquela situação de 
interação específi ca. 

Contudo, isso não quer di zer que em todos as prov as vestibulares, esse 
devesse s er o  gên ero p rivilegiado, pelo contrário , d ada a diversidade de g ênero que 
caracteriza cada repertório, a p robabilidade de se ter que repetir algum gênero em 
provas sucessivas seria raríssi ma, ou nula. E o mes mo que s e p ensou para a prova 
especí fi ca de Matemática se aplica a outras áreas. 

Exigir a redação vestibular a partir de gênero seria muito interessante, 
principal mente do  ponto de vista do Ensino Básico , ao mes mo tempo em que 
responderi a ao que o processo atual de solicitação do tipo textual não  responde: por que 
a universidade exige a redação e por que ness es moldes? A resposta, que co m certeza o 
leitor já deve ter formulado , pode s er dad a da seguinte forma, pri meiro , para sab er se o 
vestibulando teria condições de manipular sua linguagem de aco rdo co m a linguagem 
acad êmi ca, necessária p ara freqüentar u m cu rso superior e, segundo , porqu e a situação 
de interação vivenciada na prova de redação seria co erent e àquel a perten cent e à área 
especí fi ca pretendida p elo candidato e co m cujo teor o então v estibulando se dep araria, 
diariamente, no decorrer do cu rso, ao  ingressar n a universidade. 

Pensando dessa forma, haveria coerên cia tanto em o porquê se solicitar u ma 
produção textu al, como em o quê se cobrar nela, porque não s e trat aria de u ma postura 
formalista, ou, nas palavras de Bernardo (1988) ap enas para cu mprir u m objetivo, sobre 
a qual nem a universidad e, n em o Ensino Básico têm cl areza, nem se trataria da 
produção de u m tipo textual abstrato-formal cujas questões susceptíveis de 
análise/avaliação não dizem muito nem sobre o candidato, nem sobre o conheci mento 
que o candidato possui, muito menos  sobre a situação d e interação; também não se 
trataria da produ ção de  u m texto que seri a ‘enquadrado pelo av aliador nu m cont exto 
devido ou indevido’ (PÉCORA , 1989) à bas e de parâmetros lingüístico-estruturais, u ma 
simpl es fo rmalidade, mas se trat aria de gêneros discu rsivos. 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 631-637, 2004. [ 633 / 637 ]



3. Mônad a d e Leibniz & retroflexo discursivo 
 
Salvad a a coerênci a da cobrança através de g ênero, o que já seria muito 

apropriado , diga-se de passag em, resulta, ainda, os benefícios  conseqüentes de sua 
aceitação: o reflexo no Ensino Médio , no Ensino Fundamental e, principal mente, o 
retro flexo  na próp ria universidade. 

Quando se fala em reflexo no Ensino Fundamental e Médio, p ensa-se na 
possibilidade de se estar ampliando os horizontes da es fera es colar do Ensino Básico, 
em s e estar, n ecess ariament e – o que é melhor – diante de uma nova postura de ensino 
da produção textual: u ma postura modern a, rica, co erente e, no míni mo , sensata. E 
quando se fala em retro fl exo na própri a universid ade, vislumbra-se o caráter dialético-
discursivo da so ciedad e. Como a Môn ada d e L eibniz serviu a Bakhtin para discutir  
gênero, de igual fo rma ela vai aqui an alogicamente para caracterizar as ações 
discursivas da universidad e: o s eu discu rso volta para si mes mo e se precipita sobre o 
outro discurso do  qual  ele é também constituído. 

É claro que tudo não se resolve por aí, porque surgem outras questões cuja 
discussão adquire  relev ânci a í mpar. Não é objetivo desse trabalho ir além e mergulhar 
nesse novo campo de estudo que surg e a partir da proposta de se solicitar gênero no 
vestibular, at é porque, cada ponto a ser discutido é u ma tese a ser defendid a. No 
entanto, esse trab alho tecerá alguns co ment ários, sem se estender muito, sobre alguns 
aspectos pontuais, cuj a discussão teórica já encont ra repres entantes, co mo po r exemplo, 
Rosenblat (in: RO JO, 2001:185).  

As questões que se julgam  merecedora de investigação ap ro fundad a dizem 
respeito, por exemplo , co mo o Ensino Médio trabalharia os g êneros? Ele trab alharia 
gêneros ou gênero? Co mo  estabelecer a distinção entre ess es dois conceitos? Ao se 
trabalhar gên eros, quais privilegiar? Os secund ários? Privilegiar quais? Que critérios 
são considerados? Qu em estipula os critérios? Co m base em quê? et c. 

E o Ensino Fund amental? Além de se s eguir as  mes mas interrogações feitas 
no Ensino Médio, há de se sab er se o processo de se trabalh ar/ensinar a partir de gênero 
com o Ensino Médio pode ser igual no Fundamental? Se for o caso de se privilegiar 
gêneros , eles serão os pri mários, ou os mes mos que os do Ensino Médio? E quanto à 
universidade, qual seu papel no Curso de Let ras/Pedagogia? Co mo ela trabalha ou 
trabalhará a noção de gênero com os futuros pro fissionais da língua? A universidade 
está preparada para en campar mudan ça tão signi ficativa? 

Essas são qu estões básicas qu e merecem atenção cuidadosa. Por isso, torna-
se i mportante que se digam algumas palav ras  que possam instigar, no leitor, u ma 
reação-resposta – para louvar a Bakhtin – e, quem sabe, s er u ma resposta bem grande a 
ponto de elucidá-l as. 

Do ponto de vista deste trabalho, a opinião sobre o que e co mo ensinar 
produção textual no Ensino Médio e Fundamental deve ser ent endido considerando 
alguns aspectos relevant es. 

Se, con forme afi rma Bakhtin, o do mínio de um gên ero n ão dá  condições de 
domínio de outro , então, pode-se dizer, que o ensino de u m modelo textu al seria 
irrelev ante, d e igual forma é irrelev ante querer ensinar todos os gêneros, uma vez que é 
i mpossível apreendê-los a todos. Por isso, O que se p recisa não é saber todos os 
gêneros , mas, essen cial mente, saber sobre gên ero . No processo de estudar você aprende 
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a pensar. Se o estudo só serve para aprender a pensar, não há por qu e perder tempo co m 
conheci mentos qu e s erão  esqu ecidos, ou que não  poderão s er reprodu zidos por 
i mitação , co mo é o caso dos  gên eros, porque cada situação  de interação  requ er u m 
gênero especí fico. Cada esfera, u m novo gênero . Os atuais processos educativos 
focalizam o erro , não a solução . E uma forma de se focar a solução seria trab alhar a  
produção  textual escrita a partir  de g êneros do discu rso: os gên eros  pri mários, 
conco mit antemente aos  secund ários e es feras  específicas mais complexas . 

Ora, se o ensino de gên ero não pressupõ e mod elo, então não h á o porquê 
relacion ar em uma lista u ma in finidade de gêneros possíveis por dois motivos óbvios: 
pri meiro , po rque é sabido, con forme fal a Bakhtin, que os gên eros  se co mplexi ficam à 
medida qu e a sociedad e tamb ém s e co mplexifica; segundo, porque o sujeito, sabendo 
como os gên eros se comportam nessa ou naqu ela esfera, p roduzirá aquele que for 
necessário para d eterminad a situação. Se, por exemplo, esse trabalho foss e realizado 
antes do adv ento da intern et, e se ele pretendess e rel acionar todos os gêneros possíveis 
existent es, certamente o e-mail ficaria de fora, uma vez que, antes do advento da 
internet não seria possível  prev er esse gên ero  tão utilizado  nos dias  de hoje. 

Se a escola quiser insistir em privilegiar determinados gêneros sob a alegação 
de que são aqueles co m os quais o aluno se dep arará n a sua vida afora, ainda assim ela 
estará fechando os hori zontes de expectativas do seu aluno, porqu e o li mitará a ensinar 
determinados gên eros que, com o tempo , poderão acabar por terem modelos para serem 
ensinados. A  questão p ri mordial para os p ro fissionais da língua, port anto, volta-s e a 
reiterar, não é apenas  ensinar ess e ou aquele gênero, também o é, mas, além disso, 
pri mar pelo entendimento de ‘como’ se dev e trabalh ar co m os gêneros. Se no ensino 
escolar é mais co mu m que o aluno produza determinado gênero porque a situação o 
exig e – a situação, não o currículo ! – co mo o resumo e a resenha, por exemplo, ou o 
trabalho acadêmico , que s ão de uso const ante do ensino es colar, então fi ca óbvio que o 
aluno o produ zirá. Parado xal mente, também é v erd ade que quanto menos gên eros o 
ensino escolar propuser para o aluno produzir , menos estará contribuindo para o 
‘repertório’ de gên eros qu e o aluno poderia ter. Claro que aumentar o repertório de 
gêneros do aluno não é tarefa só da escola, mas de toda a sociedad e, afin al, o aluno vive 
em socied ade e nela el e se expressa. Precisa es crever para o jornal, por exemplo, precisa 
elaborar carta de emprego , currículum vitae, dei xar bilhetes, escrever memorandos na 
emp resa em que trabalha, elabo rar o fícios, fazer d eclaração, en fi m, sub meter-se a toda 
sorte de gêneros.  

Co mo a solicitação d e  gêneros no vestibular refletiria no ensino dos gên eros 
no Ensino Médio e Fundament al, para este últi mo , os da esfera es colar, para s e ter  u m 
pri meiro contato co m os gêneros: resumo , res enha, trabalho acadêmi co, bilhete e outros 
que permitissem o exercício da cidadania (PCN); para aquele pri mei ro, novamente a 
resenha, carta, resumo , trab alho acadêmico , mais o ensaio, o artigo, a crônica, rel ato 
cientí fico de experi ência ou de viag em, resultado  de pesquisa etc. 

É i mpo rtante lembrar aqui que essa proposta é di ferent e daquel a defendida 
por Pilar (2002:159, in MEURER&MO TTA-RO TH). Lá, ela trab alha sobre o gênero 
escolari zado e o aceita tal qual, inclusive co mo modelo. Ao trabalhar a redação 
vestibular co mo  gênero, entende-a co mo  um texto em qu e o autor o rganiza o 
pensamento lógico para co mprovar seu ponto d e vista sobre o tema p roposto para a 
prova; u m gên ero textual que t em a função de comprovar a co mpet ência no uso da 
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linguagem do candidato aspirante à universidade. Diante disso, el a propõe qu e o ensino 
da redação do  vestibular como gênero pod e repres entar a possibilidade para que os 
candidatos se preparem mais efetivamente p ara enfrentar a p rova s eletiva. No entanto, 
não questiona o gênero tal como ele é, ‘escolarizado’, antes reforça a idéia de seu ensino 
como mais u m gên ero que dev e ser colocado à disposição do aluno , para que ele possa 
ter acesso  à universidad e.   

Aqui, o que se pretende, u ma vez que o texto de vestibular existe, é que mude 
a fo rma de solicitação: que seja dentro do gênero do discurso, da teoria b akhtiniana, por 
exemplo. 

 
4. CONCLUSÃO 

 
O trab alho des envolvido abordou dois pontos cru ciais ao  se pensar 

gênero/ensino: a discussão da concepção de g ênero e qu al a in flu ência dos formadores 
de opinião no  Ensino Básico  e co mo  trab alhar gênero no vestibular/ENE M. 

No pri meiro mo mento, houve a recapitulação dos asp ectos que discutem a 
estreita e co mpro met edora rel ação entre o ensino es colar da produ ção textu al e os 
formadores de opinião: Vestibulares e o ENEM. Nessa part e ficou estabel ecido que o 
ensino escolar está nu ma relação de sub missão aos formado res de opinião no que diz 
respeito, especificamente, ao  ensino  do tipo textu al em detri mento do  gên ero  discursivo. 

Depois, co mo objetivo central  do trabalho, sugeriu -se qu e os formado res de 
opinião passassem a  propor, em suas provas sel etivas, a es critura da redação a partir do 
gênero do discurso e não do tipo textual abstrato “ dissertação”. A sugestão an cora-se na 
perspectiva de que sua execu ção i mplicaria mudanças significativas no ensino da 
produção textual no Ensino Médio e Fund amental , bem co mo na Graduação , mais 
especi fi camente na área destinad a à formação dos  pro fissionais da língua. 

 
RESUMO: Este trabalho de pesquisa b aseia-se na teori a bakhtiniana sobre gênero do 
discurso. Ele discute a idéia de qu e a produção textual sugerida para es critura nas 
provas de redação do v estibular  e do ENEM dev esse privilegiar a produção  segundo a 
concepção  de gên ero do  discurso   d a visão bakhtiniana e não se limitar ao  tipo textual.  
 
PALAVRAS-CHA VE: gên ero; Bakhtin; texto; vestibular. 
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