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Antes de falarmos, propriamente, dos gêneros discursivos, seu processo histórico 

de constituição na linguagem e sua relação com os sujeitos, começamos esclarecendo o 

sentido da palavra “gênero”.

Faraco  (2009),  ao  falar  sobre  os  gêneros  discursivos,  começa  refletindo  a 

respeito da etimologia da palavra, explicando que:

A palavra gênero remonta a base indoeuropéia * gen – que significa “gerar”, 
“produzir”. Em latim, relaciona-se com esta base o substantivo genus, generis 
(significando ‘linhagem’, ‘estirpe’, ‘raça’, ‘povo’, ‘nação’) e o verbo gigno, 
genui,  genitum,  gignere (significando ‘gerar’,  ‘criar’,  ‘produzir’,  ‘provir’), 
com  o  qual  se  relacionam  palavras  como  genitor,primogênito,  genital,  
genitura (FARACO, 2009, p. 122 – 123).

Essa referência etimológica nos faz entender melhor a construção dos gêneros, 

pois a própria palavra traz a ideia de processo criativo do gerar, do produzir humano que 

se desenvolve através de uma ação dinâmica. É algo que está bem relacionado à visão 

bakhtiniana de linguagem, uma vez que, para Bakhtin, a língua é muito mais que um 

sistema abstrato.  É algo ligado diretamente às ações dos sujeitos que participam do 

processo de interação linguístico-discursiva.

Esclarecido o sentido da palavra “gênero”, antes de discutirmos a constituição 

dos gêneros discursivos, seus tipos e usos no contexto educacional, queremos expor, em 

síntese, um pouco da trajetória histórica desses estudos, pois acreditamos que, quando 

um pesquisador se propõe a fazer uma investigação, é interessante conhecer a origem 

dos  estudos  voltados  para  seu  objeto  de  pesquisa  através  do  trabalho  de  outros 

pesquisadores que o antecederam nessa investigação. Assim, observando as pesquisas 

realizadas nas diversas áreas do conhecimento, é interessante perceber que grande parte 

dos investigadores, quando buscam a origem das reflexões em torno do seu objeto de 

estudo,  quase  sempre,  vão  beber  na  fonte  dos  filósofos  gregos.  Nos  estudos  da 

linguagem, por exemplo, e mais especificamente na investigação a respeito dos gêneros 

discursivos, que é o caso deste trabalho, não é diferente, considerando que:
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parece que Platão foi o primeiro a falar de gênero quando, no livro III da 
República, divide a mimese (isto é, a representação literária da vida) em três 
modalidades:  a  lúdica,  a  épica  e  adramática.  Aristóteles  elaborou  na 
sequência, dois trabalhos importantes de sistematização dos gêneros: na Arte 
retórica, propôs a estudar três gêneros retóricos (o deliberativo, o judiciário e 
o  epidítico);  e,  na  Arte  poética,  buscou  tratar  da  produção  poética  em si 
mesma e de seus diversos gêneros, explorando, extensamente as propriedades 
da  tragédia  e  da  epopeia  (e  segundo se  acredita,  da  comédia  no  livro  II, 
totalmente  perdido).  Esses  dois  trabalhos  de  Aristóteles  foram referências 
durante séculos na discussão dos gêneros. (FARACO, 2009 p. 123).

Ainda, relacionando a origem dos estudos dos gêneros com os filósofos gregos, 

Rojo (2008) 2, analisando essa obra de Aristóteles citada por Faraco (2008), mostra mais 

detalhadamente  a  herança  aristotélica  no  que  se  refere  aos  gêneros  dos  discursos 

poéticos  e retóricos.  Fazendo essa análise,  a  autora percebe,  também, a relação dos 

estudos de Aristóteles com Bakhtin. Assim, ela conclui que

em termos bakhtinianos, poderíamos dizer que a poética aristotélica dispensa 
considerável atenção à forma composicional e ao estilo (formas linguísticas) 
dos gêneros que aborda. Não deixa, entretanto, de fazer alguma referência às 
condições de recepção da Tragédia pelo espectador, quando, por exemplo, no 
capítulo  14,  faz  menção  à  origem  da  composição  e  do  temor.  (...) 
diferentemente da  Poética, na  Retórica, o Estagirita desenvolve seu tema a 
partir da situação de produção dos discursos (em especial, as relações entre  
interlocutores)  e  de  seus  temas e  situa  os  gêneros  em  suas esferas  de 
produção/circulação: política, jurídica e científica ou escolar.) (ROJO, 2008, 
in SIGNORINI, 2008, p. 83 – 84).

Fiorin (2008, p. 61), ao discorrer a respeito dos estudos em torno dos gêneros 

discursivos, mostra, também, que, desde a Grécia, o Ocidente trabalha com a noção de 

gênero.  No  entanto,  essa  noção,  para  ele,  esteve  sempre  muito  mais  inclinada  ao 

conceito de gênero como produto. Assim, esse autor, analisando a história literária no 

tratamento dos gêneros, explica que ela oscila entre períodos em que os gêneros são 

rigorosamente  codificados  e  aqueles  em que  as  formas  são  mais  livres,  em que  se 

abandonam as formas fixas. Entretanto, mostra que essa noção esteve sempre muito 

mais inclinada ao conceito de gênero como produto.

Desse modo, embora seja recente a discussão intensiva, na área de linguagens, 

em torno dos gêneros discursivos, esse estudo já vem se desenvolvendo há muito tempo, 

conforme nos afirma Faraco (2009), que chega a usar a expressão “uso inflacionado”, 

ao se referir à maneira como, atualmente no Brasil,  os gêneros discursivos têm sido 

tema de discursos pedagógicos voltados para a linguagem. 

22 Cf. Rojo in Signorine, 2008, p. 82 - 86.



Segundo Fiorin (2008), Bakhtin não elaborou uma obra didática pronta para ser 

ensinada na escola. Não há nela uma teoria facilmente aplicável nem uma metodologia 

acabada para a análise dos fatos linguísticos e literários. Todavia, isso não impede que o 

pensamento bakhtiniano norteie as práticas pedagógicas, mesmo porque, conforme diz 

Miotello*, o mais importante não é fazer um estudo exegético da obra de Bakhtin, mas 

pensar: o que podemos fazer com o pensamento bakhtiniano? Quais contribuições a sua 

obra oferece para a linguagem, para o mundo, para a vida dos sujeitos? E conclui a sua 

reflexão  dizendo  que  são  grandes  e  valiosas  essas  contribuições.  Seria  interessante 

lembrar, também, que Bakhtin exerceu a docência e, considerando que ele faz toda a sua 

reflexão mostrando a  imbricação entre  linguagem e vida,  provavelmente,  algo dessa 

experiência docente está presente na sua obra. Sendo assim, apesar de o filósofo russo 

não ter desenvolvido a sua teoria dos gêneros voltada, especificamente, para o trabalho 

pedagógico,  houve uma apropriação dos seus estudos,  no âmbito da educação,  para 

orientar  os  educadores  no  sentido  de  ajudar  os  educandos  a  desenvolverem  suas 

competências e habilidades linguísticas. 

Assim sendo, observando os PCN de Língua Portuguesa, percebemos que muitas 

das  suas  orientações  sobre  o  ensino  de  língua  estão  alicerçadas  no  pensamento 

bakhtiniano.  Isso  porque,  analisando  a  teoria  de  Bakhtin,  é  possível  encontrar  nela 

reflexões interessantes que podem respaldar muitas das discussões atuais no que tange 

ao processo ensino/aprendizagem de língua materna, pois, segundo ele,

a língua materna – sua composição vocabular e sua estrutura gramatical – não 
chega ao nosso conhecimento a partir de dicionários e gramáticas, mas de 
enunciações  concretas  [enunciados concretos]  que nós mesmos ouvimos e 
nós mesmos reproduzimos na comunicação discursiva viva com as pessoas 
que nos rodeiam. Nós assimilamos as formas da língua somente nas formas 
das enunciações [enunciados] e justamente com essas formas. As formas da 
língua e as formas típicas dos enunciados,  isto é,  os gêneros do discurso, 
chegam  à  nossa  experiência  e  à  nossa  consciência  em  conjunto  e 
estreitamente  vinculadas.  Aprender  a  falar  significa  aprender  a  construir 
enunciados (porque falamos por enunciados e  não por orações isoladas e, 
evidentemente, não por palavras isoladas) (BAKHTIN, 2006, p. 282 – 283).

Partindo  dessa  concepção  linguística  de  Bakhtin,  pode-se  discutir  o  trabalho 

linguístico-pedagógico  voltado  para  as  práticas  de  leitura  e  escrita,  tomando  essas 

práticas como fazer humano através do qual os sujeitos leitores e produtores de texto 

interagem  no  contexto  linguístico-discursivo,  criando  e  recriando  discursos  e,  por 

conseguinte, enunciados que se apresentam por meio de gêneros. Daí, a importância de 



o sujeito ter domínio dos gêneros do discurso, pois é através deles que o homem se 

comunica com o outro num constante processo dialógico.

Toda essa discussão em torno dos gêneros discursivos tem levado os estudiosos 

a adotarem conceitos diferentes a esse respeito. Para Bazerman (1994), gêneros são o 

que  as  pessoas  reconhecem  como  gêneros  a  cada  momento  do  tempo,  seja  pela 

denominação, institucionalização ou regularização. Os gêneros são rotinas sociais  de 

nosso dia a dia.

Já  para  Marcuschi  (2008),  os  gêneros  não  são  superestruturas  canônicas  e 

deterministas, mas também não são amorfos e simplesmente determinados por pressões 

externas. São formações interativas, multimodalizadas e flexíveis de organização social 

e produção de sentidos.

Conforme Fiorin (2008), os gêneros são, pois, tipos de enunciados relativamente 

estáveis, caracterizados por um conteúdo temático, uma construção composicional e um 

estilo.

E, na concepção de linguagem de Bakhtin, como os gêneros são problematizados 

e definidos?

Todos  os  diversos  campos  da  atividade  humana  estão  ligados  ao  uso  da 
linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse uso 
sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana, o que, é claro, 
não contradiz a unidade nacional de uma língua. O emprego da língua efetua-
se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos 
pelos  integrantes  desse  ou  daquele  campoda  atividade  humana.  Esses 
enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido 
campo não só por ser conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, 
pela  seleção  dos  recursos  lexicais,  fraseológicos  e  gramaticais  da  língua 
acima de tudo, por sua construção composicional. Todos esses três elementos 
–  o  conteúdo  temático,  o  estilo,  a  construção  composicional  –  estão 
indissoluvelmente  ligados  no  todo  do  enunciado  e  são  igualmente 
determinados pela especificidade de um determinado campo da comunicação. 
Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada campo de 
utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, 
os quais denominados gêneros do discurso (BAKHTIN, 2006, p. 261 - 262).

Analisando o que postula  Bakhtin,  nota-se que ele,  ao falar  da linguagem, a 

considera como atividade humana sócio-interacionista. Sua análise parte do enunciado 

como unidade linguística, ao contrário da tradição que toma a sentença ou a palavra 

como  unidade  de  análise.  Esse  enunciado,  para  Bakhtin,  é  visto  e  analisado  como 

elemento da comunicação que interage com a própria vida, considerando-o como evento 

social, pois é algo concreto. Para ele,



o enunciado concreto (e não a abstração linguística) nasce, vive e morre no 
processo da interação social entre os participantes da enunciação. Sua forma 
e  significado  são  determinados  basicamente  pela  forma  e  caráter  desta 
interação. Quando cortamos o enunciado do solo real que o nutre, perdemos a 
chave tanto de sua forma quanto de seu conteúdo – tudo que nos resta é uma 
casca linguística abstrata ou em esquema semântico igualmente abstrato (a 
banal  “ideia  da  obra”,  com  a  qual  lidaram  os  primeiros  teóricos  e 
historiadores da literatura) – duas abstrações que não são possíveis de união 
mútua porque não há chão concreto para sua síntese orgânica (BAKHTIN, 
1986, p. 9 – 10).

Nas reflexões bakhtinianas, a língua é um elemento concreto, uma vez que só 

acontece através de sujeitos que a utilizam para o seu fazer em sociedade. Assim, a 

realização  linguística  ocorre  por  meio  do  discurso,  composto  de  enunciados  que  se 

manifestam ou se apresentam no contexto linguístico-discursivo através dos gêneros.

Observando  as  práticas  desenvolvidas  pela  escola  no  que  tange  aos  gêneros 

discursivos, percebe-se que elas são trabalhadas mais pelo viés do produto,  ou seja, 

coloca-se em evidência o aspecto formal, negligenciando-se, muitas vezes, o processo 

de  construção,  de  produção  dos  gêneros.  No entanto,  na  perspectiva  bakhtiniana,  o 

grande  enfoque  está  no  processo  de  construção  desses  gêneros,  não  deixando  de 

mostrar, também, a maneira como se apresentam quando se tornam produto.

Faraco (2009), analisando o trabalho de Bakhtin nesse sentido, conclui que:

Os gêneros  não  são  enfocados  apenas  pelo  viés  estático  do  produto  (das 
formas), mas principalmente pelo viés dinâmico da produção. Isso significa 
dizer  que a  teoria do Círculo (de Bakhtin)  assevera axiomaticamente uma 
estreita  correlaçãoentre  os  tipos  de  enunciados  (gêneros)  e  suas  funções 
nainteração sócio-verbal; entre os tipos e o que fazemos com elesno interior 
de uma determinada atividade social (FARACO, 2009,p. 126).

Para Bakhtin, a vida e a linguagem caminham juntas, estão entrelaçadas em cada 

fazer humano. Por isso, Faraco (2009, p.126-127) afirma:

Fica,  assim,  claro  que,  para Bakhtin,  gênero  do discurso e  atividades  são 
mutuamente  constitutivos.  Em  outras  palavras,  o  pressuposto  básico  da 
elaboração de Bakhtin é que o agir humano não se dá independentemente da 
interação;  nem o dizer  fora do agir.  Numa síntese,  podemos afirmar que, 
nesta  teoria,  estipula-se  que  falamos  por  meio  de  gêneros  no  interior  de 
determinada esfera da atividade humana.

Assim,  fica  evidente  que  as  atividades  humanas  de  modo  geral  acontecem 

através da linguagem. É na língua que nascemos, crescemos, interagimos com o outro, 

trocando experiências, ensinando e aprendendo as lições da vida. Alguém já parou para 

imaginar  a  vida  sem  a  linguagem?  Será  que  haveria  vida?  É  através  dela  que 



construímos o conhecimento num constante processo dialético. Por isso, cada ação do 

homem, por menor que seja, está relacionada com a linguagem.
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