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Resumo: A teoria dos gêneros do discurso ganhou destaque no Brasil a partir de 1995. 
Isso se deve principalmente ao fato de estar postulado nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Língua Portuguesa – PCNs-LP a eleição do conceito dos gêneros discursivos, 

constitutivos do texto, como unidade básica do ensino e aprendizagem da língua materna. 

Ressalte-se ainda que, a base teórica dos gêneros discursivos está presente em 95 títulos 

sênior, 12 dissertações de mestrado e sete teses de doutorado, tendo como referência 

pesquisa realizada pela Associação Nacional de Pós- Graduação e Pesquisa em Letras e 

Linguística-ANPOLL, nos anos de 1995 a 2000. Desses trabalhos, 63 se dedicam ao campo 

da linguagem e da educação, o que reforça a hipótese do impacto dos PCNs-LP sobre esses 

estudos. No que se refere ao processo de ensino e aprendizagem da língua materna, não 

se deve desconsiderar o dado de que os estudiosos estão tomando como referência o texto 

Os gêneros do discurso, que se encontra na obra Estética da criação verbal de Mikhail 

Bakhtin. Desse modo, as reflexões desse autor ancoram pesquisas e documentos 

curriculares, os quais acenam para um trabalho com os gêneros textuais como forma de 

redimensionar o ensino da Língua Portuguesa, ao buscar a integração entre as atividades 

de leitura, de produção de textos e de análise e reflexão sobre a língua. Ao configurar essa 

justificativa, elege-se como problemática de estudo, deste Grupo de Trabalho – GT, o modo 

como as teorizações de Mikhail Bakhtin estão engendrando as práticas de ensino da língua 

materna. Com isso, objetiva-se debater o ensino e aprendizagem da língua materna à luz 

dos pressupostos bakhtinianos; analisar as implicações do conceito de gêneros textuais 

para o ensino e aprendizagem da língua materna; socializar o modo como os estudos do 

campo da linguística aplicada estão articulando as teorias de Bakhtin para as aulas de 

Língua Portuguesa. A orientação teórica parte dos estudos do autor russo Mikhail Bakhtin 

como também de autores que traduziram e, ao mesmo tempo, tomaram os conceitos desse 

autor como ponto de partida para as suas pesquisas, tais como, Wanderley Geraldi, 

Bernard Schneuwly, Joaquim Dolz, Roxane Rojo, Jaqueline Barbosa, Luiz Antônio 

Marcuschi, Beth Brait, entre outros. Dentre os gêneros textuais, focaliza-se o gênero 

redação para, a partir da crítica que se faz dele (GERALDI, 1997) como gênero artificial, 

distante das práticas sociais, identificar outros gêneros textuais nos quais a tipologia 

argumentativa possa ser experimentada pelo aluno em situações comunicativas reais. 

Sobre argumentação, partimos da tipologia de argumentos proposta por Aristóteles e a 

versão moderna e simplificada dos conceitos de persuadir e convencer em ABREU (2006) e 

sua proposta de gerenciar informação e relação, respectivamente, em textos com 

predominância de argumentação. No que se refere à metodologia, acredita-se na 

abordagem qualitativa, na qual o pesquisador não olha os fatos e dados de forma neutra 

como assim defende Bakhtin quando afirma que o observador não tem posição fora do 

mundo, pois sua observação é componente do objeto pesquisado. Uma dinâmica em 

compreender o pesquisador como aquele que dialoga com o objeto da pesquisa.  
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