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Esta pesquisa de mestrado, ora em andamento, apresenta o seguinte problema: como os 

professores concebem e desenvolvem a prática pedagógica, alicerçada nos gêneros do 

discurso em três escolas de ensino fundamental do município de Cuiabá-MT? Levanta 

ainda as seguintes questões: como se realiza a prática pedagógica alicerçada nos gêneros 

do discurso? Há uma proposta de ensino da língua materna que contempla o uso dos 

diversos gêneros discursivos que circulam na sociedade para ampliar a competência 

linguística dos alunos, apontando inúmeras formas de participação social que conduzam 

ao letramento? Que concepção de ensino e leitura revela a prática pedagógica desses 

professores? A perspectiva enunciativa bakhtiniana juntamente com as reflexões de 

autores que tratam à língua em seus aspectos discursivos como Bernard Schnuewly e 

Dolz, Geraldi, Meure, Oliveira e Brandão são o aporte teórico. A visão presente nos 

PCN(s) de língua portuguesa para o 2º e 3º ciclos, por exemplo, é a de um usuário eficaz 

e competente da linguagem escrita, imerso em práticas sociais e em atividades de 

linguagem letradas, que, em diferentes situações comunicativas, utiliza-se dos gêneros 

do discurso para construir ou reconstruir os sentidos de textos que lê ou produz. Essa 

visão é bastante diferente da visão corrente do leitor/escrevente como aquele que 

domina o código escrito para decifrar ou cifrar palavras, frases e textos, e, mesmo, 

daquele leitor/escrevente que, dentre os seus conhecimentos de mundo, abriga na 

memória de longo prazo, as estruturas gráficas, lexicais, frasais, textuais, esquemáticas 

necessárias para compreender e produzir, estrategicamente, textos com variadas metas 

comunicativas. As observações demonstram que a prática pedagógica com ênfase nos 

gêneros do discurso não privilegia a variedade dos gêneros que circulam na sociedade. 

Os sinais de uma prática pedagógica tradicional aparecem na organização do trabalho 

pedagógico que se apóia na aprendizagem da gramática descontextualizada. Nota-se que 

o livro didático nas escolas é o único material de leitura para os alunos. Observa-se 

também que nas Instituições Escolares as bibliotecas são insuficientes com relação ao 

acervo e sub-utilizadas. Portanto, o objetivo de formar um aluno “leitor-escritor”, que é 

reiteradamente expresso nos currículos escolares e nos planos dos professores é, na 

maior parte do tempo uma utopia. 
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Introdução 

 

 Há mais de quinze anos leciono a disciplina língua portuguesa no ensino 

fundamental e médio e venho observando que os alunos, que chegam ao 2° grau 

apresentam um desempenho linguístico sofrível. Os mesmos podem até dominar a 
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ortografia e as convenções da escrita, mas poucos escrevem textos coesos, coerentes e 

pragmaticamente relevantes, além da dificuldade em interpretar o que lêem quando os 

significados não lhes são óbvios. Diante desse cenário que se repete, ano após ano me 

propus a investigar como os professores concebem e desenvolvem a prática pedagógica, 

alicerçada nos gêneros do discurso, em três escolas de ensino fundamental do município 

de Cuiabá-MT, levantando as seguintes questões: Como se realiza a prática pedagógica 

alicerçada nos gêneros do discurso? Há uma proposta de ensino da língua materna que 

contempla o uso dos diversos gêneros que circulam na sociedade para ampliar a 

competência linguística dos alunos, apontando inúmeras formas de participação social 

que conduzam ao letramento? Que concepções de ensino aprendizagem e leitura revela 

a prática docente desses professores? 

 Como uma investigação desta natureza exige que o pesquisador vivencie o 

cotidiano da sala de aula por um longo período de tempo, o estudo está organizado em 

etapas; o primeiro momento contempla as observações que serão registradas no diário 

de campo, o segundo momento será dedicado as leituras das publicações diversas no 

campo da linguagem acerca do ensino da língua portuguesa e os gêneros do discurso, o 

terceiro um contato mais direto com os sujeitos da pesquisa (entrevistas semi-

estruturadas e questionários), o quarto momento análise dos dados e por fim a produção 

escrita do estudo proposto.    

 

Um diálogo com os teóricos 

 

 Elegendo o pensamento bakhtiniano, o processo de interação como lócus 

produtivo da linguagem e, ao mesmo tempo, como o centro organizador e formador da 

atividade mental, já que “não é a atividade mental que organiza a expressão, mas, ao 

contrário, é a expressão que organiza a atividade mental, que modela e determina sua 

orientação” (BAKHTIN, 1992, p. 112), pode-se dizer que o trabalho linguístico é 

tipicamente um trabalho constitutivo: tanto da própria linguagem e das línguas 

particulares quanto dos sujeitos, cujas consciências de significado se formam com o 

conjunto das noções que, por circularem nos discursos produzidos nas interações de que 

os sujeitos participam, são por eles internalizadas. 

 Segundo Bakhtin (2003) “todos os diversos campos da atividade humana estão 

ligados ao uso da linguagem” (BAKHTIN, 2003, p. 261). Para o autor a língua se 



  

manifesta em forma de enunciados e esses enunciados mostram as condições especificas 

e as finalidades de cada campo da atividade humana, seja pelo seu conteúdo, estilo da 

linguagem e construção composicional todos esses componentes estão intimamente e 

indissoluvelmente ligados ao enunciado e são determinados e organizados em esferas de 

atividades comunicativas. Argumenta Bakhtin (2003) “evidentemente, cada enunciado 

particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente 

estáveis de enunciados os quais denominamos gêneros do discurso” (BAKHTIN, 2003, 

p.262).   

 Pode-se desprender desta reflexão que dentro de uma dada situação linguística o 

falante/ouvinte produz uma estrutura comunicativa, tais formas estão sujeitas a 

alterações em sua estrutura, dependendo do contexto de produção do falante/ouvinte que 

produz, o qual atribui sentido a determinado discurso assim pontua Bakhtin (2003) 

 

a riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 

inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em 

cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, 

que cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica um 

determinado grupo (BAKHTIN, 2003, p.262). 

 

 

 O fato de ser ampla a heterogeneidade dos gêneros do discurso torna-se 

impossível enquadrá-los em um só plano de estudo. A tentativa de classificar os gêneros 

vem da Antiguidade, época em que se desenvolveu o estudo dos gêneros literários, 

porém a questão linguística geral do enunciado e dos seus tipos era pouco considerada. 

Foi naquela época também que se iniciaram os estudos sobre os gêneros da retórica com 

relevância os gêneros jurídicos e políticos, a questão da natureza linguística dos gêneros 

não recebeu a atenção devida. 

  Somente sob a ótica da Linguística Geral representada pelos estudos de Saussure 

que o estudo dos gêneros discursivos do cotidiano teve relevância, entretanto nas 

palavras de Bakhtin (2003) 

 

... esse estudo também não podia redundar em uma definição correta da 

natureza universalmente lingüística do enunciado, uma vez que estava restrito 

à especificidade do discurso oral do dia-a-dia, por vezes orientando-se 

diretamente em enunciados deliberadamente primitivos (BAKHTIN, 2003, p. 

263). 

 

 



  

 A concepção bakhtiniana sobre os gêneros do discurso propôs dividir os gêneros 

em primários e secundários essa distinção proposta por Bakhtin repousa sobre o caráter 

social da linguagem em que o gênero é considerado produto da interação social. Nessa 

perspectiva, cada palavra é definida como produto de trocas sócias e o enunciado está 

ligado a uma situação material concreta, assim como o contexto mais amplo que 

constitui o conjunto de uma determinada comunidade linguística. 

 A linguagem enquanto atividade social como denomina Schneuwly (2004, p.23) 

“é o instrumento pelo qual o indivíduo irá apropriar-se da realidade social, bem como 

será o viés para a sua própria constituição identitária”. (SCHNEUWLY, 2004, p.23). 

Para o mesmo autor toda a aprendizagem se dá não individualmente, mas nas interações 

sociais. Segundo o estudioso a língua só existe na interação na comunicação entre 

pessoas. Portanto, quando dizemos um simples bom dia, por exemplo, estamos usando 

palavras que são um recurso para cumprimentarmos alguém, recurso esse que foi 

construído ao longo da história da humanidade nas relações sociais. Para explicar a 

complexidade que é a apropriação desses gêneros (SCHNEUWLY, 2004, p. 29-30) 

propõe fazê-lo reinterpretando a noção de gênero primário e secundário proposta por 

Bakhtin. 

 Para Schneuwly (2004), “os gêneros primários são aqueles apreendidos 

espontaneamente, já os gêneros secundários são aqueles mais complexos elaborados que 

precisam de sistematização para ser apreendidos” (SCHNEUWLY, 2004, p. 29). Nesta 

perspectiva o autor considera que as funções psicológicas inferiores da inteligência 

humana são à base da constituição das capacidades superiores. Quando o indivíduo, nas 

interações sociais, desenvolve novas capacidades, as primeiras não deixam de existir, 

mas são absorvidas pelas mais elevadas. O novo nível supera o antigo, incorporando o 

outro nível. Portanto, é próprio de a espécie humana desenvolver-se cada vez mais à 

medida que cria novos instrumentos e a partir desses instrumentos criados a humanidade 

cria outros instrumentos cada vez mais complexos.  

 

Notas sobre as concepções de leitura 

 

O ato de leitura amplia sua dimensão quando concebemos a leitura como a 

construção de uma concepção de mundo, e de compreender, a partir de 

nossos conhecimentos prévios e de nossos posicionamentos, o que está 

fixado no texto. (Oliveira, 2005, p. 153). 

 

 



  

 Muitas discussões ao longo das últimas décadas têm como balize o ato de ler 

essa atividade desenvolvida na escola, na maioria das vezes como uma atividade 

mecânica, de decodificação tem sido apontada como um dos elementos que compromete 

a formação de sujeitos letrados. 

 Segundo Kato (1987) o ensino de leitura subjazem diferentes concepções. A 

primeira noção sobre leitura para a autora molda-se na teoria estruturalista, segundo a 

qual: “A leitura é um processo mediado pela compreensão oral, isto é, o leitor produz, 

em resposta ao texto, sons de fala (no caso leitura oral) ou movimentos internos (no 

caso da leitura silenciosa) e é essa resposta – estimulo que é associado o significado” 

(KATO, 1987, p.62).  A autora reflete que essa corrente teórica considera o texto como 

centro dos sentidos e o professor é aquele que ensina a ler apenas pedindo que os alunos 

decodifiquem as palavras. 

 Segundo a mesma autora a concepção de leitura que contempla o texto como um 

espaço aberto é uma corrente de reflexão que enfatiza a polissemia e, portanto, a 

multiplicidade de todo tipo de sentidos de um texto, para essa teoria o leitor é o centro, 

assim todo tipo de interpretação é considerada valida. Para essa concepção o professor 

no ato da leitura é apenas o facilitador da aprendizagem propicia momentos e materiais 

para que o aluno aprenda interagindo com eles. O papel do professor não é ensinar o 

importante é que o aluno fale sobre o que a leitura lhe sugere. 

 A concepção que contempla o ato de ler como resultado da integração entre 

autor, texto e leitor é a corrente teórica interacionista, para essa teoria é na prática da 

leitura que os sentidos possíveis se constroem. A concepção interacionista de leitura 

considera o professor fundamental para o ensino, pois é ele, leitor mais experiente, que 

será o mediador no ensino da leitura.  

 A perspectiva interacionista define que ler é muito mais do que decifrar códigos, 

do que passar o olho pelas linhas do texto, atribuindo a esse ato significado superficial. 

A luz dessa perspectiva, ler é construir sentido. Entretanto, esse sentido não está pré-

estabelecido no texto, ele deve ser elaborado num processo que sugere trabalho, ação 

entre sujeitos, num movimento dialógico. Segundo Geraldi (1996) a leitura deve ser 

entendida 

 

Como interlocução entre sujeitos e, como tal, espaço de construção e 

circulação de sentidos, impossível descontextualiza-la do processo de 

subjetivação, alargado pelas possibilidades múltiplas de interação que o 

domínio da escrita possibilitou e possibilita. (GERALDI, 1984, p.96). 



  

 

 Compreende-se assim, que o sentido do texto não está nele mesmo, mas é 

sugerido pelo autor e construído pelo leitor, mediado pelo texto, o leitor dialoga com o 

autor, construindo os sentidos possíveis e estabelecidos por este.  

 Na perspectiva interacionista, o ato de ler é um processo socialmente 

compartilhado desde o momento em que o texto é produzido. A teoria intercionista 

considera o ato de ler como um momento crítico de constituição do texto, um momento 

privilegiado da interação verbal em que os sujeitos sociais desencadeiam o processo de 

significação, num confronto definido pelas condições de produção de leitura. De acordo 

com essa reflexão argumenta Orlandi (1996) “os fatores que constituem essas condições 

é que vão configurar o processo de leitura” (ORLANDI, 1996, p.193). 

 

A trajetória da disciplina língua portuguesa: finalidades e conteúdos 

 

 De acordo com a autora Soares (2002, p.29-36), a disciplina língua portuguesa 

se inseriu na escola bem tardiamente, somente nas últimas décadas do século XIX 

quando o sistema de ensino já estava praticamente organizado em torno de leis que 

regulamentavam a educação brasileira.  Na história das disciplinas escolares até o final 

do império se fazia o ensino da língua portuguesa segundo a retórica, a gramática (do 

Latim; e bem mais tarde o estudo da gramática da Língua Portuguesa) e, a poética. 

Somente após esse período todos os estudos se concentraram em uma única disciplina, o 

português. Todavia a autora aponta que numa leitura atenta sobre a história da disciplina 

língua portuguesa a fusão das diversas disciplinas linguísticas numa única disciplina 

denominada de língua portuguesa ou português não deu origem a uma nova disciplina 

com finalidade e currículo novos. A disciplina manteve o ensino da gramática, da 

retórica e da poética, ou seja, o ensino sobre a língua. 

 Para Soares (2002, p.45- 48), foi somente no início do Século XX que 

começaram a ocorrer algumas mudanças no currículo da disciplina, aboliu-se a 

abordagem diacrônica do ensino da língua portuguesa; retirou-se do currículo de 1º e 2º 

graus o Latim, língua mãe do português, e a gramática de tradição histórica. No entanto 

a visão de um ensino que privilegiava a sincronia foi distorcida; de princípio porque não 

se levou em conta a noção saussuriana de sistema (talvez pela forma assistemática do 

próprio ensino da gramática); depois, pelo fato de se entender por „sincronia‟ apenas o 



  

ensino do “português atual” e não os diversos estágios que a língua portuguesa assume 

em cada momento de sua evolução histórica. O fato é que o ensino de português a partir 

desses anos restringiu-se ao estudo das estruturas linguísticas através de textos de 

autores modernos.  

  A mesma autora aponta também que nesse momento outra tendência da 

linguística moderna manifestou-se, implícita, no ensino de língua portuguesa: - o 

primado da oralidade sobre a escrita, não que o ensino da língua vernáculo se tenha 

voltado para o treinamento do desempenho oral dos discentes: os textos é que passaram 

a se escolher em função do seu “registro” oral da linguagem (crônica jornalística, 

diálogos ou escritos em linguagem quotidiana). E isso fez com que os alunos tivessem 

contato, apenas com um português de pouca densidade semântica, de vocabulário 

restrito ao quotidiano, estruturação sintática predominantemente sequencial com baixo 

índice de subordinação lógico-sintática, de associações emotivas mais do que ordenação 

lógica. Assumindo, predominantemente, a linguística tonalidades descritivas, se 

confundia na escola, as abordagens descritiva (a língua tal qual é) e normativa (deve-ser 

linguístico). 

  Na visão de Soares (2002, p.52) nos anos 70 o país respirava uma atmosfera de 

euforia desenvolvimentalista. O afã profissionalizante atingiu duplamente a disciplina 

língua portuguesa, que teve seu espaço curricular estreitado, como disciplina básica, 

mas também se viu obrigada a redimensionar seus objetivos em busca de matizes de 

maior pragmatismo. Neste contexto, os professores de português não podiam – como 

nos tempos de elitismo da escola – fazer com que seus alunos se dedicassem ao estudo 

dos autores “clássicos” da composição literária. Pois, a escola, além de supostamente 

profissionalizante, massificava-se, em nome de uma suposta democratização do ensino. 

 Neste cenário residia uma ambiguidade os professores que haviam se formado 

num sistema tradicional de ensino do português, eram os mesmos que sem preparação 

específica, responsabilizavam-se por um ensino com finalidades profissionalizantes. A 

conseqüência foi à improvisação, a mudança de roupagem para o ensino tradicional. 

Nas palavras de Geraldi (2003, p.5) “não se trata evidentemente de confinar a questão 

do ensino de língua portuguesa à linguagem, mas trata-se da necessidade de pensá-lo à 

luz da linguagem” (GERALDI, 2003, p.5). 

 Segundo Marcuschi (2009)  

 



  

[...] a grande mudança nas aulas de Língua Portuguesa foi a "chegada" dos 

gêneros à escola. Essa mudança é uma novidade a ser comemorada. Porém 

muitos especialistas e formadores de professores destacam que há uma 

pequena confusão na forma de trabalhar. Explorar apenas as características de 

cada gênero (carta tem cabeçalho, data, saudação inicial, despedida etc.) não 

faz com que ninguém aprenda a, efetivamente, escrever uma carta. Falta 

discutir por que e para quem escrever a mensagem, certo? Afinal, quem vai 

se dar ao trabalho de escrever para guardá-la? Essa é a diferença entre tratar 

os gêneros como conteúdos em si e ensiná-los no interior das práticas de 

leitura e escrita. Essa postura equivocada tem raízes claras: é uma infeliz 

reedição do jeito de ensinar Língua Portuguesa que predominou durante a 

maior parte do século passado. A regra era falar sobre o idioma e memorizar 

definições: "Adjetivo: palavra que modifica o substantivo, indicando 

qualidade, caráter, modo de ser ou estado. Sujeito: termo da oração a respeito 

do qual se enuncia algo". E assim por diante, numa lista quilométrica. Pode 

até parecer mais fácil e econômico trabalhar apenas com os aspectos 

estruturais da língua, mas é garantido: a turma não vai aprender. "O que 

importa é fazer a garotada transitar entre as diferentes estruturas e funções 

dos textos como leitores e escritores", explica a linguista Beth Marcuschi, da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). (Nova Escola 2009, p. 49) 

 

 

 Assim, mais uma redefinição do novo objeto de ensino emerge na tribuna do 

ensino de português, pois, não é suficiente apenas tomar o texto como unidade de 

ensino, se não se adota a concepção de “texto como “meio” de interação _ o texto na sua 

condição de enunciado (BAKHTIN, 2006, p.270). 

 

A metodologia da pesquisa  

 

 Partindo da intencionalidade da investigação que se constrói na perspectiva da 

análise e interpretação das concepções e práticas efetivas dos professores em toda a sua 

complexidade e contextualização sócio-histórica, estruturo metodologicamente a 

pesquisa, nas abordagens qualitativas. Busco suporte teórico-metodológico para 

justificar essa escolha nas definições de Bogdan e Biklen (1994): 

 

Utilizamos a expressão investigação qualitativa como um termo genérico que 

agrupa diversas estratégias de investigação que partilham de determinadas 

características. Os dados recolhidos são designados por qualitativos, o que 

significa ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e 

conversas e de complexo tratamento estatístico. As questões a investigar [...] 

são formuladas com o objetivo de investigar os fenômenos em toda a sua 

complexidade e em contexto natural (BOGDAN e BIKLEN. 1994 p.16).  

 

 

 O estudo busca subsídios nas observações da prática docente registrada no 

caderno de campo, entrevistas gravadas e questionários estruturados com os professores 



  

sujeitos da pesquisa. Leitura dos planos de ensino e do Projeto Político Pedagógico da 

escola. 

 

Primeiras análises dos dados 

  

 Durante as observações das práticas pedagógicas no campo, notei que os gêneros 

que circulam na sala de aula, são gêneros didáticos encontrável nos livros didáticos e 

historicamente usados para leitura e interpretação de texto. 

  Importante ressaltar que as professores da escola A e da escola B tiram xérox 

dos textos, pois os alunos não têm o livro didático e as atividades com os gêneros, 

geralmente, são reduzidas à leitura silenciosa e oral e as atividades com o texto 

contemplam superficialmente a reflexão sobre o tema. A prática pedagógica da 

professora DETE e da professora JÔ entrecruzam-se apesar de lecionarem em lócus 

diferentes, todos os dias o mesmo ritual a entrada da professora na aula, o mesmo tom 

de voz no ”Bom dia”, os mesmos gestos, o pedido de silêncio para fazer a chamada, a 

data no quadro, a ordem para pegar o caderno de português e copiar as atividades e 

conteúdos gramaticais do quadro. 

 A luz de Oliveira (2005) “ler é mais do que decodificar, é compreender é 

interpretar a cultura de forma crítica” (OLIVEIRA, 2005, p.112). Nos trechos “ensinar a 

ler é formar o aluno pra viver em sociedade” e “o meu aluno vai aprender a ler o 

mundo” observa-se que DETE tem conhecimento da teoria que sustenta a concepção 

discursiva de leitura, entretanto sua prática revela uma concepção de ensino tradicional.  

 Noto nas observações, que os professores consideram importante a leitura dos 

diversos gêneros na escola. No entanto, sua prática se perde por falta de elementos 

teóricos que os levem a refletir o gênero pelo seu conteúdo, estilo da linguagem e 

construção composicional. Justificando, assim, a necessidade de maiores estudos por 

parte dos professores e o comprometimento das políticas públicas no sentido de oferecer 

cursos que contemple o trabalho pedagógico com os gêneros do discurso. 
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