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Introdução 

 

Com o início das publicações da obra de Mikhail Bakhtin e do seu Círculo, nos anos 

1980, a designação do termo “gênero do discurso” ou “gênero discursivo”, e até mesmo 

“gênero textual”, foi sendo incluída nos documentos oficiais de Educação e nos discursos no 

âmbito escolar, sobretudo. Isso muito nos alegra, professores e pesquisadores da linguagem, 

pois o contato com a teoria dos gêneros do discurso (BAKHTIN [1952-1953], 2011) 

incorpora o diálogo da vida, a enunciação, a interação, a alteridade, como elementos 

essenciais para a construção do fazer intelectual e da comunicação.  

Este artigo abordará a questão do gênero do discursivo como objeto, apontando 

aspectos inerentes ao texto, que nos permitem estabelecermos nexos entre o processo de 

construção e de interpretação, tanto para professores, quanto alunos e também abrangente a 

outros profissionais de outras esferas da atividade humana. 

Sabemos que a questão do gênero do discurso ou textual (como é mais conhecido nas 

escolas, nas universidades, na academia em geral), atualmente, é tema de grande interesse dos 

profissionais da educação, pela falta do conhecimento teórico (pois não era disciplina da 

graduação até recentemente). Utilizaremos neste artigo as duas formas, ora “gênero”, ora 

“texto” com o mesmo sentido discursivo. 

Por isso, apresentaremos uma reflexão sobre a linguagem como prática social e os 

gêneros do discurso, em especial, a noção de “relativamente estável”, as esferas de circulação 

e a crítica à língua como sistema fechado. Assim, almejamos que as reflexões, no tempo e 

espaço que forem dialogadas, possam contribuir para a compreensão da essencialidade dos 

gêneros discursivos, não em termos de classificação, “enquadramento”, mas como 

instrumento que possibilitam o diálogo e a construção de sentidos na enunciação. 
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1. A linguagem como prática social 

 

Todas as Ciências na contemporaneidade se ocupam de observar a vida, 

principalmente às ações e o comportamento humano em situações cotidianas, que estão 

impregnadas de signos e que enunciam algo, com respeito aos estudos da Semiótica – um dos 

saberes mais antigo da humanidade – e da Linguística (que trata dos signos linguísticos), duas 

áreas do conhecimento reconhecidas recentemente. 

O estudo da Semiótica (uma ciência considerada nova, sistematizada a partir de 

Charles Sanders Peirce – 1839/1914) tem seu princípio na antiguidade, com uma disciplina da 

área médica chamada Semiologia, onde Hipócrates2 e Galeno3 são os notáveis precursores nas 

observações dos sinais, dos sintomas que o corpo apresentava. Assim, tais sinais davam a 

direção ao tratamento, possibilitando a indicação dos remédios para a melhora do paciente. 

Esses sintomas no corpo davam indícios da causa, diziam algo ao outro (nesse caso, ao 

médico).  

Nessa perspectiva, pode-se dizer que o corpo humano é material primário que confere 

a função de signo ideológico a um fenômeno da realidade material externo (material 

secundário semiótico em relação ao corpo), da vida, elementos esses chamados de 

extracorpóreos. O corpo humano, portanto, é o ponto de partida da valoração axiológica que 

se manifesta no material externo, ou, melhor dizendo, surge da relação do corpo com os 

elementos do contexto. Essas expressões são percebidas em nossas práticas sociais, cada vez 

mais apuradas, mais desenvolvidas. 

De lá para cá, os sinais, os signos na vida não deixaram de nos importar como sujeitos 

atuantes na sociedade, e principalmente na esfera educacional, onde os profissionais da 

educação agem em prol de uma educação inclusiva e de qualidade social.  

É preciso lembrar que a linguagem nasceu da necessidade do ser humano em se 

comunicar, e continua sempre se renovando à medida que as necessidades são apontadas na 

vida. Aqui vale destacar e referenciar duas das necessidades mais recentes, principalmente no 

âmbito educacional, uma delas surgiu com a inclusão de alunos surdos nas escolas públicas, o 

que exige de todos os profissionais da educação o conhecimento e a utilização da linguagem 
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dos sinais (Língua Brasileira de Sinais), e a outra diz respeito à linguagem tecnológica, que 

também demanda formação, pois a cada dia, em virtude do desenvolvimento econômico e 

social, essa linguagem evolui aceleradamente e influencia todos os setores da atividade 

humana. 

Os homens da idade da pedra utilizaram por longo tempo a comunicação por gestos e 

por mímica, por compreenderem que as mãos tem papel fundamental nesse tipo de 

comunicação. A linguagem das mãos – como chamou, convencionalmente, Bakhtin, no livro 

organizado por Augusto Ponzio intitulado “Linguaggio e Scrittura”4 (2003, p. 99). Mesmo 

assim, os “sons certamente poderiam acompanhar essas ‘enunciações’ faciais, gestuais, mas 

ainda eram gritos inarticulados e constituíram-se, principalmente, de emoção, que expressa 

um estado de ânimo/humor a um alto grau de excitação” (ibidem – tradução nossa). 

Com o desenvolvimento do aparelho fonador, os homens foram articulando melhor os 

sons, os gestos e mímicas, condição necessária para o sucesso das atividades produtivas, e, 

consequentemente, acompanhadas dos determinantes do trabalho coletivo. 

A linguagem das mãos, gestos, mímicas e outras foram se aperfeiçoando, assim como 

o corpo humano – percebido pela evolução histórica, e a comunicação verbal foi se 

constituindo como instrumento especial do processo econômico, o que nos indica na 

contemporaneidade a conceituação que Bakhtin atribuiu à linguagem: de que sua natureza é 

social. Além disso, segundo Bakhtin (PONZIO, op. cit., p. 117), “através da linguagem são 

criados e formados os sistemas ideológicos, como a ciência, a arte, a moral, a lei, e ao mesmo 

tempo criou e formou a consciência individual” (tradução nossa). 

Diante dessas considerações, podemos nos considerar, neste foco, seres semióticos 

(amplamente falando) e linguísticos (por conta do uso dos textos verbais). Portanto, somos 

humanos (em desenvolvimento, sem acabamento) que utilizamos a linguagem, em sua 

diversidade, conforme as necessidades e os contextos impregnados de valores ideológicos, e 

que precisamos levar em conta o diálogo e o outro.  

A Antropologia Cultural, Ciência que estuda o homem e a humanidade em sua 

totalidade, deve ser levada em consideração nos estudos da linguagem, principalmente nestes 

tempos contemporâneos, tendo em vista a grande migração de povos e o intenso diálogo entre 
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culturas (SOLIMINI, 2005). A alteridade, o pensamento no outro é foco também dessas 

discussões e que aqui fica registrada no âmbito das reflexões da realidade. 

Toda a forma de linguagem e os vários signos estão impregnados de ideologia, de uma 

acentuação valorativa, axiológica e pragmática (aspectos relacionados ao signo ideológico 

abordado por Volochinov e Bakhtin no livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, 2002).  

A ideologia, nas comunicações oficiais (sociais) e não oficiais (cotidianas), é a 

expressão de um posicionamento prático, de uma orientação, que não é particular, é social, e 

pode ser compreendida como o conjunto de reflexões e refrações da realidade social, 

processado pelo cérebro humano e expresso por meio de palavras ou outros sinais. Sobre esse 

assunto, sugerimos a leitura do artigo “O que é linguagem”, de Bakhtin, que compõem a 

coletânea de Ponzio (2003), que aborda mais explicitamente a definição de ideologia, pois não 

prosseguiremos com o desenvolvimento desse tema, neste artigo. 

Após essas reflexões sobre a linguagem como prática social, podemos dizer que as 

atitudes humanas, mediadas pela linguagem, tem o contínuo movimento de desenvolvimento 

e de acordo com as necessidades, com o crescimento da sociedade e com o resultado dos 

fenômenos inexoráveis da migração, que imediatamente repropõe a questão de viver com o 

outro, a questão da alteridade. 

A linguagem não é algo imóvel, morta, petrificada, ela é dinâmica, está em constante 

movimento e seu desenvolvimento segue o da vida social. Este movimento progressivo da 

linguagem e também da língua é realizado no processo de comunicação humana, que não é só 

um processo produtivo (setor econômico), mas também verbal e não-verbal. Na comunicação 

social elaboram-se diversos tipos de enunciações correspondentes aos diferentes tipos de 

atividades, os quais Bakhtin ([1952-1953], 2011) os nominou como “gêneros do discurso”. 

 

2. Os gêneros do discurso  

 

O gênero é um meio de produção de conhecimento, que o ser humano opta em seus 

afazeres cotidianos oficiais e não-oficiais, significado pelo próprio meio, uma vez que contém 

determinada concepção da realidade, de sujeito e de interação. 

Na comunicação, os sujeitos utilizam enunciados que refletem as condições 

específicas e as finalidades de cada campo por meio do seu conteúdo (tema), pelo estilo, tanto 

do autor, quanto do gênero e por sua construção composicional (forma). Todos esses 

elementos estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado, de forma orgânica. E cada 

enunciação, por si, é única, irrepetível, singular (ibidem). 



Dessa forma, há de se pensar que existe um leque infinito de diversidade de gêneros, 

tendo em vista às inúmeras atividades humana, e de que cada campo de atuação é dotado de 

um repertório de gêneros discursivos, que se modificam, conforme a demanda e 

complexidade do campo (esfera), ou caem em desuso. 

Para se compreender também a questão de gênero, além da obra de Bakhtin, Estética 

da criação verbal (2011), indicamos a obra de Medviédev, O método formal nos estudos 

literários: introdução a uma poética sociológica, que, segundo Beth Brait (2012), 

 
[...] demonstra, criteriosa e detalhadamente, que gênero é o conjunto dos modos de 

orientação coletiva dentro da realidade, encaminhado para a conclusão de que, por 

meio do gênero, é possível compreender novos aspectos da realidade, ou, em outras 

palavras, a realidade do gênero é a realidade social de sua realização no processo da 

comunicação, ligados de forma estreita ao pensar (p. 17). 

 
Aspectos esses da realidade do gênero, ligados a realidade social, que devem ser 

estudadas e compreendidas com muita leitura e diálogo entre os pares. Só assim, cada vez 

mais, o entendimento de que a escrita ou escritura de um gênero, a escolha do autor, requer 

capacidade de inventividade, de inovação, de construção e de reconstrução, atividades5 que 

encontram expressão nos textos verbais e não-verbais.  

Outra questão que pensamos ser interessante é o da particularidade dos gêneros com 

base na teoria bakhtiniana da linguagem e da cultura, uma vez que Bakhtin e seu Círculo 

abordam as questões dos sujeitos da enunciação e dos objetos da cultura, como os gêneros. Os 

gêneros, por si, possuem uma memória, “memória do objeto”, que se trata de uma memória 

que está na cultura, em seus objetos. O conceito bakhtiniano onde a memória do objeto 

aparece de maneira mais sistemática é o conceito de gênero do discurso (BAKHTIN [1952-

1953], 2011), pois ele vive do presente e recorda o seu passado. 

Assim como o gênero, a própria palavra é objeto portador de memória coletiva. “O 

falante não é um Adão bíblico, só relacionado com objetos virgens ainda não nomeados, aos 

quais dá nome pela primeira vez” (BAKHTIN, op. cit., p. 300). 

Diante disso, compreende-se que não há gênero (nem palavra dita) totalmente 

“virgem”, criado sem referência e pela primeira vez, como o mito de Adão, a existência do 

primeiro homem. Segundo Bakhtin: 
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[...] alguma coisa criada é sempre criada a partir de algo dado (a linguagem, o 

fenômeno observado da realidade, um sentimento vivenciado, o próprio sujeito 

falante, o acabado em sua visão de mundo, etc.). Todo o dado se transforma em 

criado. (2011, p. 326)  

 

Para isso, é necessário compreender que a sócio-história de cada um dos gêneros 

fornecerá dados decisivos, como as condições de produção: esfera de atividade em que 

circulam; situação de comunicação característica; papel social do enunciador e/ou do 

enunciatário; tipo de objetivo específico; etc. E o que é mais importante do que a 

classificação, o “enquadramento” de cada gênero, é a compreensão do seu projeto de dizer, é 

a construção de sentido que se dá nas enunciações. 

Falaremos a seguir, sobre a noção “relativamente estável” dos gêneros. 

 

3. A noção “relativamente estável” dos gêneros  e as modalidades 

 

Sabemos que os deslocamentos possíveis no uso da linguagem se devem também aos 

gêneros que são, por sua própria natureza, “relativamente estáveis” (BAKHTIN, op. cit. p. 

262). Portanto, nunca estão cristalizados em suas formas e funções. São mais flexíveis que os 

carros total flex. Nessas mudanças de função, os gêneros também mudam de forma; às vezes, 

o suficiente para que um novo gênero seja reconhecido. Exatamente como acontece com 

dialetos e línguas, por exemplo: em que momento exato o português deixou de ser um dialeto 

do latim? Sabe-se lá... 

 Sabemos que a existência ou usufruto de um gênero (oral ou escrito) é para atender a 

demandas de comunicação próprias de uma determinada esfera de atividade. Naturalmente, o 

gênero se constitui nesse âmbito. E, uma vez constituído, torna-se um instrumento útil 

também para tarefas afins. 

Exemplos práticos podem ser retomados. Quem tem mais de cinquenta anos, deve se 

lembrar de profissões, ofícios e ocupações que não mais existem: motorneiro, amolador de 

facas, bedel, etc. E de lá para cá, pode-se pensar em tantas outras que foram criadas, como: 

happer, surfista, performático, micreiro, etc. E certamente, poderemos fazer uma grande lista 

de atividades que deixaram de existir ou que mudaram de caráter e/ou função. Assim, é o 

mundo no qual vivemos. “Nada é permanente, a não ser a mudança” Heráclito (540-580 a.C). 

A língua, a linguagem, os gêneros, as pessoas, os animais, o mundo estão em constante 

mudança, transformação. 



Na comunicação, utilizamo-nos dos gêneros do discurso em suas modalidades (oral ou 

escrita). Não podemos nominá-las como “oral” ou “escrita” como se houvesse uma distinção 

clara e estanque entre as duas modalidades.  

Há também gêneros que são "híbridos", no sentido do emprego da linguagem, seja 

oral ou escrita. Citaremos dois exemplos de gêneros híbridos. O primeiro pode ser uma carta 

pessoal: na qual o suporte é o papel, utilizando-se de texto escrito como transcrição e com 

ressonâncias da oralidade. O segundo exemplo é o do programa radiofônico “Voz do Brasil”, 

onde seu suporte/meio é a emissão vocal nas Rádios, e hoje também na versão digital, 

utilizando-se de texto oral – voz, antecipadamente definida na programação escrita. 

Embora veiculados em um determinado suporte que, normalmente, exigiria um tipo de 

linguagem, o gênero em questão aceita outro tipo de linguagem. Assim, ao falarmos em 

modalidade, estamos nos referindo ao modo como o texto (ou gênero) é veiculado nas esferas 

e não ao tipo de linguagem que é utilizado (registro formal/informal/; mais ou menos próximo 

das normas urbanas de prestígio). 

No entanto, no ensino e na pesquisa é preciso explicitar essas tensões entre visões 

diferenciadas, pontos de vistas diversos, até onde for possível, para percebermos os limites e 

as possibilidades de um gênero e dos sujeitos envolvidos, e também, em relação à 

classificação em esferas “público” ou “privado”. Falaremos disso, no próximo item. 

 

4. As esferas e a prospectiva da literatura 

 

Não falaremos das esferas especializadas ideológicas, como: esfera acadêmica, esfera 

cotidiana, esfera jornalística, política, etc., pois pretenderemos refletir sobre as esferas de uma 

forma mais ampla e que causa estranhamento no âmbito escolar, onde professores se 

preocupam em “enquadrar” um determinado gênero, seja na esfera pública ou na esfera 

privada. No que consistiria essa abordagem na contemporaneidade? 

Aqui podemos, primeiramente, falar um pouco dos termos “público” e 

“privado”, conduzindo os sentidos aos conceitos que colaboram para uma abertura do texto na 

direção interpretativa, que são: “jogo do fantasiar” (“Il gioco del fantasticare”) proferida por 

Peirce (BONFANTINI, 2003); “visão obtusa” ou “terceiro sentido” por Barthes (1990); 

“dilatação semântica” enunciada por Jakobson (1974), Paul Valéry (1943) e Pasolini 

(FONTANELLA, 2005) e “enunciação” ou “dialogismo” teorizados por Bakhtin (2010, 

2011). Todos esses conceitos convergem aos lugares de leitura e de interpretação, onde no 

mínimo cada termo terá dois sentidos, “dois significados, num tempo só” (como diz Barthes). 



Nesse pensamento, poderemos depreender três sentidos para a palavra público, ao 

mesmo tempo: algo “que advém do sistema (governamental, estatal)”; o “que se mostra a 

todos” e o que é de “uso comum, coletivo”. Quanto ao privado, podemos compreendê-lo em 

dois sentidos ao mesmo tempo: como “impedimento” e “limitação” (ex.: privado de liberdade; 

privado de direitos humanos); e também no sentido de espaço ou direito de um ou indivíduos 

específicos, algo particular (Universidade privada; propriedade privada). 

A ideia dos conceitos de “público” e “privado” é bem antiga, podemos retomá-la na 

Antiguidade Clássica, quando se falava em urbanística grega, nas cidades. Enfim, demandaria 

outra pesquisa. Retomamos esse assunto para dizer que a definição clara do limite entre o 

público e o privado se perdeu em vários momentos da história e continua assim, ainda hoje.  

O avanço tecnológico mostra como o espaço do que seja “público” e “privado”, no espaço 

virtual do “social network”, tem o mesmo sentido, sem nenhuma distinção.  

Na Literatura temos muitas obras que refletem criticamente sobre a vida e que nos 

reportam aos mesmos sentidos do que seja “público” e “privado”. Citaremos neste trabalho 

uma delas que é o romance publicado em 1949 e intitulado “1984”, de George Orwell (2001), 

escrito em 1948 (uma atenção para a criatividade do título, quando o autor inverte a posição 

dos dois últimos números – 48 para 84), onde o autor imagina um futuro inimaginável e o 

Poder da comunicação combinado com o “Poder da língua” e a “Língua do Poder”. 

Nesse romance, o poder estatal, personificado no personagem “Grande irmão”, vigiava 

a tudo e a todos. Daí uma representação feita em vários países, baseado nesse personagem e 

no conceito de pessoas com constante vigilância – o programa BBB, o privado que é público. 

No romance, o governo cria um projeto: o da redução da língua. Para isso, cria uma 

nova gramática, que ele chama de “Novafala” (Neolingua - em italiano), cancelando palavras, 

reduzindo o dicionário e conduzindo ao término cada termo a um único significado. Ex.: 

“Guerra é paz”; “Liberdade é escravidão”; “Ignorância é força” (ORWELL, 2001, p. 20, 

tradução nossa). Na escola, no contexto do romance, os alunos queriam ser ignorantes, para se 

mostrarem fortes. Em suma, esse era o objetivo do projeto: o de diminuir a possibilidade do 

pensamento. 

Outro detalhe interessante, e que na obra quando o governo tentou reduzir a Literatura, 

sua ação foi prorrogada, pois se constatou que era uma tarefa impossível. O projeto teve que 

parar, definindo-se um novo ano para a possível retomada: 2050. 

Nesse trecho da obra, podemos compreender que a Literatura (e também a obra 

artística como um todo) continua resistindo à redução da língua, como sistema fechado. Aqui, 

para falarmos da língua, reportamo-nos ao discurso metafórico da fábula grega antiga de 



“Aquiles e a tartaruga”, na qual “Aquiles” representa a língua como sistema fechado, limitada 

em si. E a “tartaruga” representa a significância, que está sempre avante ao significado, 

inacessível à “língua” como instrumento e cilada linguística. A tartaruga do poder da 

significância, enunciação irrepetível, se mostra sempre como “outro”, ineliminável, indizível, 

indisponível e antipática à língua representacional. 

O texto artístico, segundo Luciano Ponzio (2002, p. 8), na sua análise sobre os gêneros 

textuais teorizados por Mikhail Bakhtin (Apontamentos 1970-71, in: BAKHTIN, 2011, pp. 

367-392), é um texto de “rafiguração”, uma escritura prospectiva e criativa da realidade 

objetiva e identitária das esferas da vida, e se exprime necessariamente num movimento 

contrário que é outro, que conserva a própria alteridade, não sendo nem um movimento que 

se integra à identidade, nem um movimento que anula a excedência de visão externa que é 

próprio da rafiguração em contraposição à representação. 

Nesse percurso, poderemos refletir sempre sobre a linguagem, língua e a realidade em 

que vivemos, recorrendo-nos à leitura de textos artísticos, de escrituras, enfim, de textos de 

“rafiguração”, desenvolvendo novos pontos de vista, nova visão, nova orientação ampliada 

sobre a vida e sobre os produtos culturais.  

Falando de leitura, para quem ensina, a primeira particularidade é de se promover o 

interesse pelo gênero a ser lido, de criar expectativa no aluno/leitor, para que seja possível a 

“surpresa, a curiosidade, a hipótese, a verificação, a convalidação, que são fatores inerentes à 

leitura” (PONZIO, 2007, p. 53, tradução nossa), seja de gêneros primários (simples) da esfera 

da vida ou secundários (complexos) da esfera da arte, como prenunciou Bakhtin (BAKHTIN 

[1952-1953], 2011). 

Dessa forma, a leitura da obra “1984”, de Orwell, ou de outras da Literatura em geral, 

como texto de visão, texto artístico, texto complexo, permite a recuperação de uma posição 

outra, critica, a compreensão da vida na sua totalidade e, ao mesmo tempo, mostra como a 

“realidade verdadeira” e a “identidade” são conceitos metafísicos e limitados porque são 

fechados em uma representação “exclusiva” (no sentido que exclui outras possíveis 

realidades). 

 

Considerações finais 

 

Alinhavando todas essas reflexões para uma breve conclusão, entendemos que quanto 

mais fundo tivermos ido ao enfrentamento das tensões (elas são necessárias e enriquecedoras), 

mais saberes práticos sobre os gêneros, sujeitos, atividades humanas e esferas teremos 



acumulado, mais estaremos preparados e abertos para fazermos discursos e aplicarmos as 

teorias, dialogando sobre os contornos/modelos/formas disponíveis e os que forem surgindo, 

onde estivermos situados.  

Assim, o crescimento intelectual para a leitura e escrita de forma discursiva, 

empreende-se na compreensão ativa da linguagem (texto, contexto, gênero, discurso, diálogo), 

quando possivelmente conseguimos dar sentido ao que escutamos e lemos, e que sempre 

respondemos, num grau diferente de dialogismo, conscientes ou não das respostas enunciadas. 

Portanto, é importante a compreensão ativa dos sujeitos situados, em particular, pelos 

profissionais da educação, das reflexões aqui apresentadas como elementos essenciais no uso 

da linguagem e por meio dos gêneros (objeto), como indícios para se participar ativamente e 

responsavelmente da vida na contemporaneidade, mediante a globalização da produção de 

comunicação- informação. 

Citamos também a relevância desses elementos nas atividades de produção textual 

(oral e/ou escrita; imaterial e/ou material) em atendimento à demanda social e às linguagens 

que se modificam continuamente. Além disso, precisamos observar e relevar a importância do 

discurso do outro como se fosse seu próprio, como “ecos da alternância dos sujeitos do 

discurso” (BAKHTIN, op. cit., p. 299). Cremos que o dialogismo, a compreensão, a 

interpretação, a apreciação gera um novo contexto e faz com que os interlocutores revisitem a 

filosofia e o pensamento sobre o mundo ao nosso entorno.  

Cada palavra (cada signo) dos gêneros que temos contato e elaboramos 

cotidianamente, leva-nos ao horizonte de possibilidades de interpretação porque está 

correlacionada a outros textos e outros autores, que antecederam ao momento presente e que 

antecipam um prospectivo futuro contextual. Isso tudo está na vida e na arte. Os sujeitos ao 

agir nesse mundo, transformam-no e são transformados por ele. A vida é uma festa, por vezes 

conflituosa por depender das atitudes dos seres humanos, mas que vale a pena ser vivida e o 

mais belo é que “tudo muda o tempo todo” (SANTOS, 2004). 

 Pensando-se nessa renovação cotidiana, finalizamos este artigo com o pensamento de 

Augusto Ponzio (2007, p. 135), que ao falar da formação linguística, num sentido mais amplo, 

incorporando também a educação literária, diz que ela coincide com a formação individual 

complexa de cada um de nós, como um processo de formação permanente, não só em função 

das novas tecnologias, mas também em relação aos processos de ensino-aprendizagem e da 

compreensão e reflexão das línguas e das linguagens. 
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