
 
GÊNEROS IN TE RPESSOAIS NO S MA NUAIS ESCOLA RE S DE  EN SIN O MÉDIO∗ 

 
Clecio BU NZEN (PG-UNICAMP) 
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0. Intro dução 

Esse artigo tem co mo finalidade discutir brev emente as propostas de produções 
textuais v eiculadas nos manuais escola res de líng ua materna de Ensi no Médio. 
Nossa preocupação aqui é observar como estão sendo encaminhadas, no livro do aluno 
e no manual do professor (doravante MP), as produções textuais dos gêneros 
pertencentes ao do mínio interpessoal1 (cartas, bilhetes, cart ão-postal, diário pessoal, 
etc.)  em recent es manu ais es colares. 

 Neste caso, apres entaremos  a s eguir a discussão das seguintes  questões inter-
relacion adas:  i) como se dá o processo de didatização utilizado pelos autores para o 
trabalho de produção textual co m esses gêneros; ii) qual a relação entre as atividades de 
leitura, qu e “ normalmente” ant ecedem a produção textual, e as  atividades d e produ ção 
dos gêneros interp essoais; iii) quais características textu ais e discursivas dos g êneros 
são apontadas pelos autores 2.   
1. Ma nuais escolares  de Ensi no Médio: a  questão  dos  gêneros 

Segundo Bronck art (1998 , apud Bueno, 2002), existem, em circulação, na 
sociedade, v ários conh eci mentos que pod em ser to mados co mo objetos de ensino, 
contudo cada época elege determin ados saberes co mo mais “ corretos” ou mais “ novos” 
ou mais “completos”. É o que podemos perceb er, atual mente, com a tendência em 
desenvolver trabalhos com os  gêneros no  campo  teórico  e aplicado, co mo mostram os 
levantamentos de Marcuschi (2002  b) e Rojo (2003).  

                                                 
∗ Esta pesquisa está inserid a no Projeto de Pesquisa Integ rado "Práticas de escrita e de 
reflexão sobre a escrita em contextos  de ensino" (CNPq  No . 520427/2002-5 ). 
1 Estamos utilizando a expressão do mínio discursivo, como Marcuschi (2002a:23 ), para 
designar “uma es fera ou instância de produção discursiva ou de atividade hu man a. 
Esses do mínios não são textos nem discursos , mas propiciam o surgi mento de discu rsos 
bastante especí fi cos”.  
 
2Co mo esses  objetivos são bastante amplos, não teremos condiçõ es, neste artigo, de 
desenvolver de forma mais  sistemática noss as análises. Entretanto, eles nos guiaram 
para u ma brev e análise desses manuais, mes mo co m a redução  de algumas variantes.  
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E m relação aos manuais escolares de Ensino Médio percebemos qu e o discu rso 
sobre o ensino de língua materna e sua rel ação co m os estudos sobre o gênero do 
discurso deve-se prin cipal mente ao fato dos manuais tentarem at ender as Diretrizes 
Curri culares Nacionais p ara o Ensino Médio (1998) e os Parâmet ros Curricul ares 
Nacionais de Ensino Médio (1999).  

 Em suma, podemos dizer que os documentos o ficiais, b aseados nos estudos 
acad êmi cos sobre os gên eros (p rincipal mente da Escola de Gen ebra), t eorizam 
(brev emente, no caso do Ensino Médio) sobre o que dev e ser feito co m o ensino de 
língua matern a, mas não diz co mo . Os manu ais, por sua vez, procuram fazer o que é 
dito que “ deve ser feito” e produzem o processo de di dati za ção desses conceitos ao 
proporem unidades didáticas diferenciadas do método tradi cional, como podemos 
perceber n essa pass agem retirada do manual do professor:“O trabalho com a produção 
de texto alarga os horizontes, inserindo agora a noção de gênero textual ou discursivo 
e criando práticas concretas de interação pela linguagem, orais e escritas, com o 
desenvolvimento d e projetos” (Cereja e Mag alhães , 2000: 2 ). 

Os professores e as es colas, co mo salientou Bu eno (2002), pressionados pela 
necessidad e de mudança e atualização de seus métodos de ensino via mídia, academia e 
governo, pro curam buscar os materiais didáticos que refletem t ais mudan ças, 
apres entando conheci mentos “ novos” e atualizados. O pro cesso de recepção de novas 
teorias via manual es colar é muito mais co mplexo, pois os conhecimentos novos são 
assi milados e trans formados po r outros já existentes na tradição escol ar, se assu mirmos 
que a escola constrói seus próprios tipos de saberes ou habilidades conforme os mod elos 
de elaboração , cuja lógica pode ser encontrada dentro dos próprios sistemas 
educacionais 3 (cf. Hébrard, 1999). 
 
2. A presentando  as col eções: um breve pa nora ma  
 

Serviram como corpus para est e estudo duas  coleções d e manuais escolares 
que defendem explicitamente, no manual do pro fessor, u ma proposta de trabalho co m a 
diversidade t extual, a sab er: Português: linguagens (Cereja e Magalhães, 2000 ); 
Português para o ensino médio (Nicola, Floriana, Ernani, 2002).4 Ambos os manuais, se 
baseiam nas  propostas lan çad as pelos nos  Parâmet ros Cu rriculares d e Ensino Médio 
(doravante PCN), como  podemos p erceber n essas citações retiradas dos MPs: 

 
• “A obra Português: Linguagens chega  à sua terceira edição, 

completament e reformulada e atualizada. As mudanças procuram at ender 
às necessidades do estudante de Ensino Médio de hoje e os novos desafios 
lançados pela Lei de Diretrizes e Bases  e p elos Parâmetros Curriculares 

                                                 
3 E m nossa dissertação de mestrado, em andamento, procuraremos investigar mais 
detalhadamente esse p rocesso.  
4 Neste trabalho utilizaremos o termo Ma nual 1 para nos referirmos ao livro organizado 
por Cereja e Magalhães (2000) e Ma nual 2 para o livro organizado por Nicola, Floriana 
& E rnani (2002).  
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do Ensino Médio, particularmente  na área de Linguagens Códigos e suas 
Tecnologias.”(Manual 1: 2) 

 
 O Manual 1 é dividido em três volu mes. D e uma man eira geral, cada volu me 
apres enta 36 capítulos: 13 destinados à produção textual , 9 d estinados ao estudo da 
“língua” e 14 destinados à literatura. O Ma nual 2 é u m volu me único, tipo de materi al 
didático bastante utilizado no Ensino Médio, diferentemente do Ensino Fundamental I e 
II. O Manual 2 apresent a 41 capítulos divididos em 4 unidades: Unidad e 1: Ling uagem 
e linguagens; Unidad e 2: A li nguagem verbal: s uas estruturas e recursos 
expressivos; Unidade 3: Literatura: a arte da palavra e Unidade 4: Os gêneros 
textuais. 
2.1 Discutindo  as ati vida des de pro dução textual5 
 Como est aremos en fo cando os gêneros interpessoais, faz-se necessário 
explicitar qu e gêneros  estão  sendo  selecionados por esses dois manuais es colares p ara 
fazerem part e do letramento es colar: 
 
Ma nuais Manual 1 Ma nual 2 
Gêneros int erpessoais Volume 1 Volume 2 Volume 3 Vol ume 

Único 
Carta Pessoal X   X 
Convite X    
Cartão-Postal X    
Relato pessoal X    
Diário X    
Bilhete    X 
Teleg rama    X 
 
 Como  podemos perceb er, na tabel a aci ma, os g êneros interp essoais ap arecem 
apenas em poucas atividades de produção textual no Ensino Médio. Por esses 
resultados, pod emos fazer vári as hipóteses sobre ess e fato: a) os autores acreditam que 
esse domínio discursivo não é adequ ado para essa fai xa d e escolaridades; b) não é pap el 
da escola trab alhar co m gên eros mais próxi mo do cotidiano do aluno, principal mente no 
Ensino Médio; c) a di ficuldad e de p ropor atividades com esse do mínio discursivo p ara 
alunos do Ensino Médio, entre outras.  
 Entretanto, os autores dos Manuais 1 e 2, ao justi ficarem a presença desses 
gêneros mostram com que obj etivos tais atividades foram propostas . A explicação dada 
pelo Manu al 1 é a seguinte: “Na unidade 1 do volume 1, por exemplo, em que se estuda 
a linguagem, língua, texto, discurso, etc. são explorados gêneros relacionados com a 
comunicação  cotidiana, como o cartão-postal, a carta comer cial (mala direta), o 
folheto informativo. Na  unidade 2, em que se estuda o Quinhentismo e a literatura de 
expansão ultramarina, são explorado gêneros como a carta, o relato, o diário pessoal e 
o diário de bordo”( MP, 2000: 6). Ou s eja, p ara os autores , a utilização desses g êneros 

                                                 
5 Devido a qu estão do  esp aço, apres entaremos , apenas as atividades propostas  pelo 
Manu al 1 .  
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foi priori zada devido à rel ação co m os conteúdos sejam gramaticais ou literários que 
compõem as unidades. Entretanto, não en contramos, no manual do aluno, indícios 
explícitos dessa rel ação .  
 As atividades de produ ção de g êneros interpessoais aparecem, no Manual 2,  
em u m capítulo único [o último do volu me] co m o título de As Correspo ndências e 
suas linguag ens . Nesse capítulo, observ amos  uma forte influênci a da teoria da 
comunicação, assu mida explicitamente p elos autores: “teoricam ente, na 
correspondência o emissor en via uma mensagem ao d estinatário. Essa mensagem, que 
é escrita em um código, trata de um determinado assunto e é enviada através de um 
suporte (carta, bilhete, telegrama, e-mail, etc.). [...] Na produção d e textos (e em 
especial no gênero aqui trabalhado, em que o destinatário é muito bem definido), os 
alunos deverão observar que a linguagem a ser utilizada deverá estar adequada em 
função dos elementos presentes no processo  de comunica ção”(Manual 2, 2002, 
MP:108).  

Notamos , então, que u m dos conflitos dos autores de manuais de língua mat erna 
parece ser unir uma teoria de base enunciati va – gêneros do discurso –, proposta pelos 
PCN co m u ma tradi ção es colar co m b ase nos estudos do esquema da co municação 
proposto por Jakobson  (cf. Bezerra, 2001;  Soares, 2002). Co mo unir concepções de 
língua tão opostas? Essa questão ainda merece s er melhor analisada e apes ar de n ão ser 
o en foque do nosso trabalho , perpassa as propost as de produção textual, principal mente 
dos gêneros interp essoais, co mo podemos comprov ar nas atividades de l eitura que 
antecedem as produ ções . 

As atividades de produção textual , no Manu al 1, o rganizam-se em torno de 
duas ou três seções, a saber: tra balhando o gênero, produzi ndo o gênero em estudo e 
escrevendo com coerência/ co m co esão/ com expressi vida de. Segundo os auto res, a 
pri meira seção tem co mo finalidade fazer co m que o aluno, ao observ ar asp ectos da 
linguagem, do conteúdo e da estrutu ra do texto, constru a aos poucos “ um mod elo do 
gênero em estudo ”. Na s egunda s eção, por sua vez, “o aluno põe em prática o que 
aprendeu, produzindo  u m ou dois textos com as características  do g ênero  estudado ” 

O Manual 1 sempre traz u m exemplo do gênero que será solicitado para produ ção 
em u m p rimeiro momento . Esse “ exemplo-mod elo”, muitas vezes, vem aco mp anhado 
de perguntas sobre a estrutura ou a temáti ca. No capítulo 2 (volume 1), por exemplo , os 
autores p edem para qu e os alunos leiam o convite para um espetáculo teatral e, em 
seguida, respond am  algu mas perguntas: “Quem é o  remet ente, isto é , aqu ele que faz 
(envia) o convite?”; “ Quem é o destinatário, ou seja, a quem se dirige (se destina) o 
convite?”6 (Manu al 1 , volu me 1: 23).  

Após alguns comentário, os autores criam u m quad ro-síntese Características do 
gênero em estudo p ara “ reunir e organizar aspectos discutidos sobre a linguagem, o 
conteúdo e a estrutura do texto ”.  No quadro-síntese do gênero cart ão, percebemos 

                                                 
6 Esse tipo de p ergunta está bem pró ximo dos livros que utilizam co mo b ase os 
esquemas da comunicação de Jakobson. Entretanto, ao assu mir u ma p erspectiva mais 
discursiva, o Manu al 1 tenta se afastar dess a concepção de língua co mo código, mas 
u ma análise mais detalhada pod e con firmar o con flito entre várias concepçõ es de língua 
presentes  no manu al.  

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 756-761, 2004. [ 759 / 761 ]



nitidamente u ma ênfase maior nos asp ectos estruturais , uma vez asp ectos culturais, 
sociais e discursivos quas e não s ão levados em consideração. Os autores chamam 
atenção dos alunos para in formaçõ es que devem estar present es no convite (data, hora, 
etc.)  e para a flexibilidade dos  níveis da linguagem, d ependendo do tipo d e evento ou 
dos interlocutores. O que nos inquieta é que apenas essas características, s em outros 
exemplos ou sem u m maior reflexão, prin cipalmente levando em conta questões 
culturais, são tidas co mo “sufici entes” para os alunos produzirem convites . Ainda 
poderíamos argu ment ar de outra fo rma: os alunos não escreveriam as propostas de 
convite sem essas informações? Em su ma, o que não fica clara é qual a rel ação dessas 
atividades de leitura, conheci mento explícito e sistemático do  “ gênero” com as 
propostas de produ ção t extual.  

Depois das etap as d escritas acima, os  autores indicam duas  propostas  de 
produção  de convites: 

1. Suponha que vo cê e sua turma p retend am fazer u ma festa diferent e e 
descontraída, como , por exemplo, u ma festa punk , ou uma festa cujo tema 
seja a década de 60 , ou de outro tipo. Crie u m co nvite qu e co mbine co m a 
festa que pretend em dar. Faça u m rascunho do texto, colocando as 
informaçõ es necessári as.  Cort e um ped aço d e pap el (colorido, se quiser), 
passe a li mpo o texto e ilustre-o com recortes ou desenhos . Troque o 
convite co m seu coleg a.  

2. Suponha que você t enha u ma b anda de músi ca que fará u ma apresentação 
especial  em prol d e u ma camp anha co munitária. Crie u m convite a s er 
publicado em uma revista dirigida a jovens. Faça u m rascunho do texto, 
colocando as informações necessárias e enfatizando tamb ém a i mportân cia 
da campanha. Pass e a li mpo  o convite e troqu e-o  como um coleg a.  

As atividades não nos  parecem arti ficiais e se enqu adram b em no universo 
adolescent e de muitas escolas públicas e particul ares . Os autores elencam dois eventos 
bastante freqüent es entre jovens d essa faixa de escolarid ade: org anizar festas e estar 
envolvido co m banda musical , grupos culturais, entre outros . E m contrapartida, u m 
aspecto que nos chama atenção é a produção indivi dual d esses convites. Para as 
situações cri adas, ach amos pertinente que a produção dev eria ser realizada em grupos e 
não ser apen as “trocada” co m o col ega, u ma v ez que esse colega não é o interlocutor do 
convite. Atividades co mo essa pod em s er bem aprov eitadas se fossem desenvolvidas, 
por exemplo , dentro de u ma unidad e temáti ca sob re estilos de época ou campanhas 
comunitárias, entre outros temas. O próprio PCN d e Ensino Médio defende u m trabalho 
trandisciplinar e transvers al.7  

.  
 Algumas  Co nclusões 
 Com esse trabalho , percebemos que a recepção da teo ria dos g êneros, seja ela 
de base mais textual ou discursiva, via manu al escolar de língua materna ainda precisa 
ser mais estudad a e d etalhada nos trab alhos acadêmicos . Precisamos conhecer o que 
estamos  fazendo ao receb er e didatizar esses  conheci mentos. Acredito que os próp rios 

                                                 
7 Sug eri mos  a leitura do livro “ Leitura e Interdisciplinarid ade” org anizado por Angel a 
Klei man  e Silvia Moraes (1999).  
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autores de manuais e professores de língua materna precisam entender como articul ar e 
propor atividades, articulando u ma noção de g ênero mais discu rsiva e menos formal.  
  O que estamos ch amando aten ção é que, dessa forma, o gênero via manual 
escolar é transfo rmado em mais u m conteúdo e não em espaço para circulação da 
leitura e da produção escrita. U ma abord agem desse tipo pode, no processo de 
didatização, redu zir a noção de gênero para de texto na equação função/ mod elo de texto 
(cf. Signorini, 2001).A es cola não deveria utilizar a noção de gênero para criar mod elos 
pedagógicos e, conseqü entemente, u m ensino de língua instru mental. Acreditamos que 
podem existir outras formas mes mo via mat erial didático para i mplementação de 
propostas mais enunciativas  e dialógicas .  
 
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo discutir as propostas de produção dos 
gêneros interpessoais (cart a, bilhete, diário, et c) nos manu ais de Ensino Médio de 
Língua Portuguesa e o p rocesso  de didatização  e de recep ção da teoria dos g êneros .  
PALAVRAS-CHA VE: gên ero; p rodução textual;  livro es colar. 
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