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  Atualmente, universidades, escolas, secretarias de educação promovem 

programas de formação continuada e discussões acerca de um ensino-aprendizagem de 

línguas tendo como base a teoria bakhtiniana dos gêneros discursivos. Entretanto, 

muitos professores que participam de encontros de formação em serviço ainda possuem 

dificuldades de transpor a teoria adquirida nesses cursos para sua prática efetiva de sala 

de aula, uma vez que, em certa medida, não aprofundam o estudo acerca da teoria de 

gêneros discursivos (BAKHTIN [1952-53/1979] 2003) e, dessa forma, não se mostram 

seguros para operacionalizar uma mudança efetiva em sua prática e acabam por 

continuar utilizando em suas aulas as mesmas ações pedagógicas quando se deparam 

com a variedade de textos que circulam na escola e fora dela. Para ilustrar, 

apresentamos a seguir alguns exemplos4 que vão ao encontro dessas questões: 

 

Exemplo 5:  

 

 “A minha expectativa quanto ao curso Gêneros Discursivos é grande, pois 

tenho dúvidas referentes ao seu conceito e se trabalho corretamente em sa la 

de aula com os gêneros” (P1). 
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Exemplo 6:  

 

“Atualmente se fala muito no ensino através de gêneros. Já fiz um curso de 

capacitação pela Seduc
5
 para orientação de como trabalhar com eles. 

Desenvolvi alguns trabalhos, mas ainda me sinto insegura para esse trabalho  

[...]” (P2).  

Exemplo 7:  

 

“Concordo plenamente com o ensino através dos gêneros textuais, porque 

esses gêneros fazem parte do nosso cotidiano” (P3).  

 

 Nessa direção, Rojo (2000) afirma que já se percebe uma consonância no ensino 

de língua materna, mesmo que às vezes apenas verbalizado, de que é preciso trabalhar 

com uma diversidade textual uma vez que “não há um texto prototípico que consiga 

ensinar a compreender e a produzir textos pertencentes a todos os tipos existentes” 

(ROJO, 2000, p.152). Ou seja, observamos que nos encontramos em um contexto sócio-

histórico em que há a necessidade de estreitarmos esses espaços que ligam os processos 

de formação continuada e o que se configura, verdadeiramente, em sala de aula. 

Destacamos mais dois exemplos6: 

 

Exemplo 8:  

 

“Nos dias de hoje, fala-se muito em gêneros textuais, então nos deparamos a 

todo o momento discutindo este assunto, nas mais variadas formas; em sala 

de aula, cursos, em trocas com os colegas, etc. Acredito que o ensino através 

do gênero é muito interessante, pois estimula o aluno a pensar [...]” (P4).  

 

Exemplo 9: 

 

“Com certeza, o trabalho com gênero pode trazer melhoria para o ensino de 

língua materna, porém precisamos estudar como fazê-lo. Porque na escola 

ensinamos da nossa forma, mas será que é desta forma?” (P5).    

 

 Ao considerarmos a intenção da nossa pesquisa, que se insere no campo da 

formação de professores para o trabalho com os gêneros discursivos, objetos de estudo 
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ainda complexos para muitos docentes, como se pode observar acima no excerto de P5: 

“... mas será que é dessa forma?”, é importante que alguns aspectos sejam sinalizados.  

 O primeiro aspecto é que Bakhtin (1929) compreende a língua como dialógica. 

O mestre russo considera a língua viva, em constante mudança. Para que a interação se 

consolide, é necessário o uso da linguagem que, segundo Bakhtin ([1952-53/1979] 

2003), é uma criação coletiva que tem a palavra como material essencial. 

 Pensar a linguagem nessa perspectiva é considerar um trabalho com os gêneros 

discursivos que leva em conta os interlocutores, o contexto sócio-histórico, as condições 

sociais de produção, circulação e recepção do gênero na escola e fora dela.  Nesse 

sentido, para operacionalizar esse trabalho, a escola precisa envolver os alunos em 

constantes práticas discursivas que os agreguem à vida em sociedade. 

 Em Tezza (2007), encontramos: 

 

Bakhtin considerou o homem como ser essencialmente social e histórico, que 

numa relação com o outro, em uma atividade prática comum intermediada 

pela linguagem se constitui e se desenvolve como sujeito, talvez tenha 

condições de apontar um novo caminho para as relações entre a psicologia e 

a educação. Um caminho em que o homem, à medida que se constrói sua 

singularidade, atua sobre as condições objetivas da sociedade, 

transformando-as. (TEZZA, 2007, p: 144-145) 

 

 Nesse contexto, o homem vai se construindo como sujeito a partir da sua relação 

com o outro. Essa relação é sempre dialógica, mediada pela linguagem.   

 Outra questão que nos parece relevante é mobilizar, nos encontros de formação 

continuada nas escolas, um estudo sobre as aproximações e distanciamentos entre 

gêneros textuais e gêneros discursivos, uma vez que, segundo nossa experiência, essa é 

uma das primeiras dúvidas dos professores. Se o objetivo da escola estiver voltado para 

trabalho com gêneros discursivos nas aulas de língua portuguesa, apreender essas 

diferenças certamente trará aos professores mais segurança para pensar na possibilidade 

de transformar suas práticas pedagógicas. 

 Figueiredo (2005) apresenta em sua dissertação de mestrado um resumo das 

considerações feitas por Rojo acerca dessas duas teorias: 

 

 TEORIA DOS GÊNEROS 

TEXTUAIS 

TEORIA DOS GÊNEROS DISCURSIVOS 

Ênfase nas formas composicionais.  Ênfase na situação de enunciação. 



Busca descrever a função ou a 

materialidade do texto/gênero através de 

unidades estáveis que o compõem, entre 

estas, as seqüências típicas ou os tipos de 

discurso.  

Busca a significação, a acentuação valorativa e o 

tema, indiciados pelas marcas lingüísticas, pelo 

estilo e pela forma composicional do texto.  

Apesar de estabelecer uma aproximação 

com o discurso bakhtiniano, dele se 

distancia e com ele praticamente rompe, em 

muitos pontos.  

Mantém uma postura crítica e dialógica com as 

teorias bakhtinianas, sem, no entanto, se 

distanciar demasiado delas.  

Em termos didáticos, busca definir um 

gênero colocando paralelamente vários 

textos supostamente pertencentes a ele e 

buscando assim regularidades formais 

ligadas à língua ou à função do gênero, 

tendo como “pano de fundo” o contexto de 

produção.  

Em termos didáticos, busca definir um gênero a 

partir de regularidades e similaridades das 

relações sociais numa esfera de comunicação 

específica. Portanto, parte-se da análise em 

detalhe dos aspectos sócio-históricos da situação 

enunciativa para daí buscar as marcas 

linguísticas que refletem esses aspectos da 

situação. 

Principais autores nos quais se apóiam os 

trabalhos dentro desta tendência 

analisados por Rojo: Bronckart (1997), 

Adam (1998/99), Marcuschi (2002). 

Principais autores nos quais se apóiam os 

trabalhos dentro dessa tendência analisados por 

Rojo: Bakhtin e seu círculo, Holquist, Silvestre & 

Blank, Brait, Faraco etc. 

(Figueiredo, 2005, pp.46-47) 

  

 Rojo (2005) salienta que os gêneros textuais e discursivos oferecem práticas de 

leitura “metaforicamente diferentes”:  

 

Ambas as vertentes se encontram enraizadas em diferentes releituras da 

herança bakhtiniana, sendo que a primeira – teoria dos gêneros do discurso – 

centra-se, sobretudo, no estudo das situações de produção dos enunciados ou 

textos e em seus aspectos sócio-históricos e a segunda – teoria dos gêneros 

do texto – na descrição da materialidade da língua (ROJO, 2005, p. 185) 

  

 Sabe-se que são inúmeras as releituras da obra de Bakhtin e seu Círculo, por 

isso, ao nos colocarmos imbricados nesse momento sócio-histórico, vislumbra-se a 

necessidade da academia se lançar mais nessa corrente discursiva para uma nova leitura 

desses textos; buscando uma compreensão ativa desse arcabouço teórico que vem sendo 

redescoberto a cada ano. Dessa forma, acreditamos que essas discussões não podem 

ficar apenas no espaço acadêmico, elas precisam estar ancoradas nos programas de 



formação continuada, nos documentos oficiais, e concretizadas nas escolas em práticas 

de sala de aula.  

 Sobre o trabalho com gêneros discursivos, Paes de Barros (2008) defende que: 

 

O professor, no trabalho com os gêneros discursivos como ferramenta de 

ensino, tem a possibilidade de criar, nas aulas de Língua Portuguesa, espaços 

onde os discursos circulem e as opiniões possam ser debatidas, mas, 

principalmente, pode dar voz aos alunos, possibilitando que eles leiam 

diferentes textos, leitura tida aqui não somente no sentido estrito, mas na sua 

acepção mais ampla: que possam ler também o que está escrito, as 

entrelinhas dos discursos, os temas de fatos e atitudes que fazem parte da 

vida cotidiana. (PAES DE BARROS, 2008, p. 23) 

  

 Dessa forma, ao pensarmos nos gêneros discursivos como instrumento de ensino 

nas aulas de línguas, estamos abrindo caminhos para interseção entre o eu e o outro, 

entre a linguagem e a vida; enfim os alunos poderão circular por diferentes esferas da 

atividade humana, interagindo com diferentes interlocutores. 

 Schneuwly e Dolz (1997/2004) promovem releituras da teoria enunciativo-

discursiva de Bakhtin e seu Círculo e mobilizam pesquisas que sinalizam possibilidades 

para o ensino-aprendizagem dos gêneros discursivos na esfera escolar. Na opinião 

desses pesquisadores (1997/2004, pp. 75-76), “a escola sempre trabalhou com gêneros, 

pois toda forma de comunicação - portanto, também aquela centrada na aprendizagem - 

cristaliza-se em formas de linguagem especificas”. E acrescentam que a escola não 

torna fácil sua relação com o gênero porque o concebe como um instrumento de 

comunicação e também como objeto de ensino-aprendizagem e destacam que para se 

repensar esse trabalho, que é lento e complexo, deve-se ter em mente dois aspectos. 

 

a) toda introdução de um gênero na escola é resultado de uma decisão 

didática que visa objetivos precisos de aprendizagem, que são sempre de 

dois tipos: trata-se de aprender a dominar o gênero, primeiramente, para 

melhor conhecê-lo ou apreciá-lo, para saber compreendê-lo, para produzi-

lo na escola ou fora dela; e, em segundo lugar, de desenvolver 

capacidades que ultrapassam o gênero e que são transferíveis para outros 

gêneros próximos ou distantes. Isso implica uma transformação, pelo 

menos parcial, do gênero para que esses objetivos sejam atingidos e 

atingíveis com o máximo de eficácia: simplificação do gênero, ênfase em 

certas dimensões, etc;  

b) pelo fato de que o gênero funciona num outro lugar social, diferente 

daquele em que foi originado, ele sofre, forçosamente, uma 

transformação. Ele não tem mais o mesmo sentido; ele é, principalmente, 

sempre – nós acabamos de dizê-lo – gênero a aprender, embora 

permaneça gênero para comunicar. É o desdobramento, do qual falamos 

mais acima, que constitui o fator constitui o fator de complexificação 

principal dos gêneros na escola e de sua relação particular com as práticas 

de linguagem. Trata-se de colocar os alunos em situações de comunicação 



que sejam  mais próximas possíveis de verdadeiras de situações de 

comunicação, que tenham sentido para eles, a fim de melhor dominá-las 

como realmente são, ao mesmo tempo sabendo, o tempo todo, que os 

objetivos visados são (também) outros (SCHNEUWLY E 

DOLZ,1997/2004, pp. 80-81). 

 

 De acordo com Schneuwly e Dolz (1997/2004), é preciso entender como a 

escola lida com as práticas de linguagem, se elas se encontram espaço entre si e também 

nas propostas dinamizadas com os alunos em diferentes atividades. Com efeito, os 

autores sugerem que a escola explore as diferentes possibilidades para se ensinar um 

gênero, pois, dessa forma, o aprendiz passará a entender as dimensões particulares do 

funcionamento da linguagem nas múltiplas práticas sociais das quais se insere no 

cotidiano.  

 Quando começamos a nos apropriar dessas questões, percebemos que pensar em 

uma proposta de ensino que tenha como conteúdo os gêneros discursivos, figura 

compreender que essa é uma tarefa complexa.  Dessa forma, é fundamental refletir 

sobre a formação docente, uma vez que apenas com um programa de formação e de 

qualidade em que os formadores tenham acesso e conhecimento à teoria enunciativo-

discursiva de Bakhtin e seu Círculo e em que os professores possam experienciar 

diferentes leituras e atividades, poderemos pensar em propostas de transposição didática 

dessa teoria. 

 Em Mato Grosso, já contamos com projetos de pesquisa e grupo de estudos 

voltados para Estudos linguísticos e de Letramento com ênfase em discussões acerca de 

gêneros discursivos. Esse grupo de estudo tem como pesquisadoras a Profª Drª Cláudia 

Graziano Paes de Barros e a Profª Drª Simone de Jesus Padilha7. 

    Cabe esclarecer, ainda que, no caso deste estudo, organizar um trabalho com o 

gênero discursivo propaganda, nos lançou em uma arena de interação de linguagem em 

cada etapa de construção desta pesquisa dialógica. Portanto, refletir acerca dos sentidos 

dos enunciados, orais e escritos, produzidos pelos sujeitos participantes do curso de 

formação continuada, foi objetivo deste estudo.  
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