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“Um locutor não é o Adão bíblico perante objetos 

virgens, ainda não designados, os quais é o 

primeiro a nomear”. 
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RESUMO 

 
Este trabalho fundamenta-se nas reflexões acerca do dialogismo presente em todos os tipos de 
discurso. É importante considerar que cada indivíduo constitui-se como um sujeito social 
capaz de modificar seu meio, sem perder sua individualidade. Para tanto, constrói seu 
discurso baseando-se em outros discursos que o cercam socialmente em um contexto histórico 
e cultural. Em razão disso, consideramos pertinente que a questão da heterogeneidade 
discursiva seja discutida de maneira relevante em nossa pesquisa. É por isso que nos 
baseamos nos conceitos teóricos de Bakhtin e Authier-Revuz. Além de nos ocuparmos com o 
conteúdo dos discursos presentes nos comentários que selecionamos, temos, como outro foco, 
levantar discussões que envolvem o ensino de língua portuguesa e sua relação com a escrita e 
a leitura através do trabalho com gêneros. Foram selecionados 27 comentários de professores, 
especialistas e educadores em geral. Nessas postagens, encontramos discursos sobre o ensino 
com gêneros e suas implicações no processo de formação do indivíduo. A maioria dos 
comentaristas considera importante trabalhar com os mais diversos gêneros. Dessa forma, 
podemos afirmar que há uma crescente preocupação, por parte dos educadores, com a 
utilização de gêneros textuais na sala de aula e, por isso, cada vez mais profissionais da 
educação têm buscado se informar sobre o assunto. Nossa pesquisa, portanto, aborda uma das 
questões mais debatidas recentemente. Em razão disso, consideramos nosso trabalho como 
uma pequena extensão desse amplo debate, visto que, outros trabalhos poderão surgir com o 
intuito de oferecer mais contribuições para essas reflexões educacionais. 
 
Palavras-chave: Dialogismo; heterogeneidade Discursiva; Comentários; Nova Escola. 
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ABSTRACT 

 

This work is based on the reflections on the dialogism present in all types of speech. It is 
important to consider that each individual is constituted as a social subject capable of 
modifying their environment without losing their individuality. For this, constructs his speech 
based on other discourses that surround him socially in a historical and cultural context. For 
this reason, we consider it appropriate that the issue of discursive heterogeneity is discussed 
in a relevant manner in our research. That's why we rely on the theoretical concepts of 
Bakhtin and Authier-Revuz. In addition to concern ourselves with the contents of these 
speeches in the comments that we selected, we, like other focus, raise discussions that involve 
the teaching of Portuguese language and its relation to writing and reading through the genres 
work. We selected 27 comments from teachers, specialists and educators. In those posts, we 
find discourses on gender and education, with its implications for the formation of the 
individual. Most commentators considered important to work with the most diverse genres. 
Thus, we can say that there is a growing concern by educators, with the use of genres in the 
classroom and, therefore, more education professionals have sought to learn about the subject. 
Our research therefore addresses one of the most debated issues recently. For this reason, we 
consider ourselves as a small extension of this broad debate, since other studies may arise in 
order to offer more educational contributions to these reflections. 
 

Keywords: Dialogism; Discursive Heterogeneity; Comments; New School. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

É possível perceber que a discussão sobre gêneros do discurso/textuais tem estado 

presente no que se diz respeito às praticas pedagógicas relacionadas com a 

transdisciplinaridade. Através do trabalho coletivo das mais diversas disciplinas, é possível 

trazer a realidade do aluno para a sala de aula, e isso se dá por meio dos mais variados 

recursos pedagógicos que carregam consigo os gêneros discursivos. E quando se trata de 

formar cidadãos críticos, capazes de agir e pensar em seu meio social é imprescindível não 

citar o termo gênero do discurso.  

Aristóteles já discutia gêneros em suas obras. Em Poética, tem-se uma 

valorização de estilo englobando a gramática. Na Retórica, acontece uma proximidade maior 

do indivíduo com as questões sociais da polis, com uma liberdade maior na formação de um 

discurso.  

Nesse aspecto, a nossa reflexão nos mostra que “as idéias da Retórica aproximam-

se mais da teorização bakhtiniana” porque ambas levam em consideração o poder social que 

um indivíduo pode exercer em seu meio (ROJO, 2008, p.84). É a idéia da participação desse 

indivíduo em sua sociedade que o faz apropriar-se de uma liberdade discursiva em diferentes 

áreas da polis. Assim, vários discursos se entrelaçam, se contradizem, ou, mesmo se 

completam. 

É claro que a mudança da sociedade implica na existência de novos gêneros 

discursivos, e, de Aristóteles até os nossos dias, muita coisa mudou e muitos outros gêneros 

apareceram. O surgimento da ciência Linguística contribuiu largamente com o estudo dos 

gêneros quando passou a se preocupar com textos, incluindo até tipologias, na esperança de 

tentar organizar o estudo. 

Nos dias atuais, muitos ainda acreditam que a noção de gêneros do discurso no 

ensino de língua portuguesa seja uma contribuição recente. Mas a verdade é que a questão dos 

gêneros vem acompanhando as mudanças no currículo de Língua Portuguesa, que sofreu 

modificações ao longo da historia da educação brasileira. 

Então, sabendo que o assunto sobre gêneros é um dos mais debatidos nos dias de 

hoje entre pesquisadores, professores de Língua Portuguesa e educadores em geral, nos 

interessamos em descobrir que tipos de discursos têm prevalecido a respeito do mesmo. 

Um dos tantos meios que promovem a discussão em questão é a revista Nova 

Escola. Por isso, nos propusemos a pesquisar, ler e analisar comentários disponíveis no site da 
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revista sobre gêneros discursivos.Para a análise, selecionamos 27 comentários dos meses de 

agosto e setembro de 2009 e março de 2010. Consideramos aqueles de maior conteúdo (sobre 

ensino de Língua portuguesa em geral e gêneros textuais) e pontos de vistas expressados com 

clareza. 

Dessa forma, baseando-nos basicamente na teoria dialógica de Bakhtin e na 

proposta de heterogeneidade discursiva de Authier-Revuz, nos dispusemos a constatar se 

realmente um discurso é constituído por outros discursos e/ou palavras ditas anteriormente. 

Além do nosso objetivo textual centrado nos comentários, apontamos para a 

simplicidade que a internet proporciona aos comentaristas: entrar no site, ler o texto (artigo) 

na tela e postar um comentário ao final do texto, parece ser bem mais fácil do que a escrita e o 

envio de uma carta. 

É pensando em todos esses aspectos que abordaremos como têm sido pensados os 

seguintes itens: a questão dos gêneros na escola, o crescimento dos gêneros midiáticos nesses 

últimos anos, a questão dos suportes e sua relevância para o texto e a heterogeneidade 

discursiva nos comentários e seu reflexo na sociedade. 

O presente trabalho é constituído por quatro capítulos. No primeiro, “A 

contribuição dos estudos linguísticos para o ensino de Língua Portuguesa: o caso dos gêneros 

do discurso”, apresentamos, resumidamente, a trajetória do currículo de língua portuguesa no 

Brasil desde sua implantação, no Brasil colônia até os dias de hoje, quando se discute a 

questão de gêneros do discurso. No segundo capítulo, “Os gêneros do discurso”, destacamos a 

presença da Línguística no estudo dos gêneros, a visão de Bakhtin sobre gêneros e a ligação 

dos mesmos com a questão dos suportes, com a digitalização no âmbito educacional e, com os 

PCNs e ensino de língua. No capítulo terceiro “Sobre dialogismo e heterogeneidade 

discursiva” nos ocupamos com as concepções de sujeito, Bakhtin e seus estudos sobre 

dialogismo e com a heterogeneidade discursiva apresentada por Authier-Revuz. No quarto e 

último capítulo, “Discursos sobre os gêneros textuais em comentários postados na revista 

Nova Escola eletrônica” apresentamos um comentário sobre a revista Nova Escola, 

discutimos também a estrutura do gênero comentário e, finalmente analisamos os comentários 

dos internautas, destacando seus discursos. 
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1. A CONTRIBUIÇÃO DOS ESTUDOS LINGUÍSTICOS PARA O 

ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: O CASO DOS GÊNEROS DO 

DISCURSO 

 

Compreender a evolução do ensino de Língua Portuguesa no Brasil é entender o 

que isso representa em termos de estudos gramaticais e linguísticos. Assim, neste capítulo, 

busca-se evidenciar alguns estudos referentes a essa temática, tendo em vista que a inclusão 

da disciplina de Língua Portuguesa no currículo escolar brasileiro não foi instantânea. Para 

começar, no Brasil colônia tínhamos três línguas: o português (de Portugal), a língua geral 

(línguas indígenas que tinham como base o Tupi) e o Latim. No cotidiano colonial prevalecia 

à língua geral pela necessidade da comunicação entre colonizadores e colonizados, que 

visava, sobretudo, também a catequese (SOARES, 2002, p.157-158). 

Outro fato que chama atenção é o quanto o Latim se firmava como uma língua 

importante no Brasil colônia. O português era só a língua base para a alfabetização, e a partir 

daí, o ensino era voltado somente para o Latim (a gramática latina e a retórica eram estudadas 

com base em autores latinos). O alunado dessa época, de acordo com Soares (2002, p. 158), 

até meados do século XVIII, era uma minoria advinda de classes privilegiadas que seguiam o 

modelo educacional da época.  

Uma valorização maior foi dada ao português já no final do século XVIII com a 

reforma pombalina. Ciente de que a conquista de terras e, consequentemente, de povos se 

daria, a princípio, pela imposição da língua dos dominadores, Marquês de Pombal interviu na 

educação brasileira, quando julgou ser obrigatório o uso da Língua Portuguesa no Brasil. 

Dessa forma, o Português passava a ter seu valor na escola. 

Já não se estudava mais o Latim em primeiro plano, e sim, o Português na 

alfabetização, com a gramática dessa mesma língua. O Latim passava a aparecer em segundo 

plano para possíveis comparações entre as duas línguas. Aí, sim, a gramática portuguesa 

passava a fazer parte da composição curricular juntamente com a gramática latina (SOARES, 

2002, p.160). 

No século XIX, o Português já conseguia se firmar como língua aprendida na 

escola, ao mesmo tempo em que o Latim sofria a exclusão no ensino. A partir daí, começaram 

a surgir gramáticas que, no primeiro momento, eram escritas por professores de língua. A 

retórica, que outrora era estudada apenas em autores latinos, passa a ser estudada também em 

autores de Língua Portuguesa. 
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Não é por acaso que Gregolin (2007, p.55) afirma que o século XIX foi um marco 

da constituição da identidade brasileira, porque nesse mesmo século surgiam escolas que 

focavam o ensino de uma língua oficial, importante, criando assim, a idéia de nacionalidade 

que se desenvolvia cada vez mais. 

Antes de chegar a um ensino equilibrado entre gramática, compreensão e 

produção de textos, o ensino de Língua Portuguesa, até metade do século XX, se resumia 

apenas à gramática normativa. O Brasil ainda procurava encontrar sua verdadeira identidade 

linguística, permanecendo dependente da língua de Portugal, tentando criar a ilusão da 

“homogeneidade linguística” enquanto as variações das outras línguas, até então presentes no 

Brasil, eram apagadas (GREGOLIN, 2007, p.58). 

A tradição literária contribuiu largamente com o ensino culto da Língua 

Portuguesa. Os primeiros escritores brasileiros seguiam à risca as composições literárias 

portuguesas. Mas não podemos esquecer que nesse mesmo século XIX surgiria uma literatura 

com presença dos brasileirismos gramaticalizados. A língua no Brasil começava a se 

desprender do português de Portugal. Continuava culta, mas agora preservando traços 

linguísticos brasileiros. Cria-se, a partir daí, a prescrição do que provocava até um preconceito 

linguístico, já que a Sociolinguística ainda não se firmara para explicar as variedades 

presentes em uma língua.  

Mas, com o advento do modernismo, a literatura passava a demonstrar com mais 

intensidade os falares típicos da língua portuguesa brasileira. Era a nacionalidade que 

aflorava. Mesmo assim, o foco na gramática normativa no ensino da língua persistiu até a 

década de 1960, onde vemos que 

 
... Essa língua da gramática ensinada na escola é vista como um objeto abstrato para 
o estudo da sua estrutura para decoração de regras para interiorização da norma 
culta (...). Na escola há centralidade na escrita (...). Separam-se atividades de leitura 
– redação -aprendizagem da gramática normativa ... (GREGOLIN, 2007, p. 62). 

 

Como já foi dito, a norma culta, principalmente utilizada na escrita, era relevante 

no ensino de Língua Portuguesa até 1960. Todavia, a partir desses anos, o Brasil passaria por 

mudanças no campo político com a implantação da ditadura militar. E isso refletiria 

amplamente na educação. O que acontecia, era que, enquanto a ditadura se instalava, sucedia 

a democratização do ensino (produzida pela ditadura), e isso significava que a diversidade 

cultural e, consequentemente, a linguística se encontrariam em salas de aula.   

Ainda nessa mesma época aconteceria a expansão dos meios de comunicação de 

massa. Tudo isso influencia o processo de ensino de língua, inclusive a denominação da 
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disciplina que passa a se chamar “comunicação e expressão”, fruto das idéias da “teoria da 

comunicação” encontrada nos Guias curriculares da década de 1960 (GREGOLIN, 2007, 

p.63-64). 

A formação dos professores também passa por mudanças, pois a Linguística 

obtém seu lugar nos cursos de Letras. Os livros didáticos sofrem transformações na tentativa 

de equilibrar o ensino da gramática com a prática da comunicação. É claro que tudo isso 

ocorria em meio a um tecnicismo, que servia o poder político que se refugiava em discursos 

científicos. Portanto, a Linguística foi recusada nessa época, porque não se permitia 

questionar a estrutura de ensino imposta pela ditadura militar.  

No Brasil, até a década de 1970, o nível secundário, com estudo denominado 

“clássico” (Latim, gramática, literatura, filosofia e línguas estrangeiras), era restrito apenas à 

elite. Havia maior ênfase na leitura de prosa e poesia, e, assim, o texto servia como pretexto.  

Segundo Gregolin (2007, p. 66-67), a Linguística só encontrou seu lugar na 

década de 1980, e isso gerou uma crise teórica no ensino do Português: a Sociolinguística e a 

textualidade aparecem com suas idéias sobre a heterogeneidade linguística e o uso do texto no 

desenvolvimento da formação de um leitor/produtor. A partir daí, o enunciado oral, 

juntamente com suas variações, também passou a ser mais reconhecido e entendido como 

consequência do contexto dos falantes. Tivemos, finalmente, o reconhecimento do processo 

da oralidade e não mais só da escrita. 

No início da década de 80, o ensino de língua passa ser ministrado mediante 

textos (ou início de um reconhecimento de ensino que poderia ser efetivado perante a leitura e 

escrita de textos). Isso porque a ideia de que vivemos cercados de textos foi reconhecida. 

Então, a linguística textual ganhou seu espaço nas discussões educacionais e surgiu a 

contribuição dada à produção de texto, mediante o reconhecimento de gêneros dentro das 

salas de aula. 

Nos anos 90 (século XX), presenciamos a influência de Bakhtin na forma de 

pensar sobre a enunciação nas aulas de Língua Portuguesa. O conceito de gênero passa a ser 

mais lido, estudado, discutido e, enfim, é transferido para os PCNs de Língua Portuguesa. 

Assim, texto e discurso começam a ser mais explorados nas salas de aula, levando o aluno a 

situar-se em meio à sociedade.  

Entretanto, por mais que a questão dos gêneros discursivos seja amplamente 

discutida nos dias de hoje, principalmente por causa dos PCNs de Língua Portuguesa, vemos, 

ainda, que muita coisa precisa mudar. Baseando-se nos estudos de Bakhtin (2000), Rojo 

(2008) discute a respeito da “palavra autoritária” (de pais, professores e adultos no geral), que 
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simplesmente é exercida por meio de um discurso de persuasão, impedindo a “compreensão 

ativa e livre” de um sujeito em formação. Essa é mais uma razão pela qual o ensino através de 

gêneros não tem sido tão eficaz como o esperado. É o caso, por exemplo, de composições 

escritas sem um fundamento prático, lidas somente pelo professor. Trabalhar a criatividade do 

aluno é necessário, afinal de contas, a prioridade é formar sujeitos críticos. 
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2. OS GÊNEROS DO DISCURSO 
 

 

A todo o momento, ao longo do nosso dia a dia, deparamos com uma infinidade de 

textos que variam conforme os objetivos afins. Nesse entendimento, partimos do princípio 

que os gêneros do discurso estão relacionados aos mais variados estilos, podendo ir de uma 

simples carta a um livro. Lembrando, ainda, que existe uma infinidade de gêneros da 

oralidade. 

Assim, os estudos linguísticos sobre gêneros do discurso estão pautados em vários 

aspectos relevantes e têm sido importantes para a evolução do ensino de Língua Portuguesa 

no Brasil. Até porque, de acordo com Bakhtin (2000), os discursos são produzidos de acordo 

com as diferentes esferas de atividades humanas e essa produção varia conforme a evolução 

dos tempos. 

 
2.1 Os estudos sobre gêneros ao longo da história 

 

Aristóteles já discutia gêneros em suas obras. Em Poética, tem-se uma valorização 

do estilo formal da língua, englobando a gramática e a estilística. De certa forma, a Poética 

corresponde às fases de ensino de língua padronizado, aquele que se volta apenas para 

questões gramaticais normativas levando em consideração a beleza de se construir um 

discurso tido como “correto”. Já na Retórica acontece uma proximidade maior do indivíduo 

com as questões políticas/sociais da polis, onde há uma liberdade maior de expressão, e, 

consequentemente, uma libertação maior da gramática vista como padrão da língua.  

Com base na visão de Aristóteles, observamos que, ao longo da história, o estudo 

que abordava gêneros era inicialmente uma preocupação literária, atendo-se a uma distinção 

inicial aos gêneros lírico, épico e dramático. Essa proposta se didatizou e foi parar no ensino 

escolar. No entanto, a partir do aparecimento recente da Línguistica, as tipologias surgiram 

como forma de facilitar o estudo dos gêneros. Mas, isso não foi imediato, visto que, a 

princípio, a nova ciência se preocupava com fonemas, palavras e frases. Só então, quando o 

texto passou a ser considerado em sua totalidade, é que a linguística ocupou-se com os 

gêneros discursivos. 

De acordo com Brandão (2000, p. 23), temos as quatro tipologias da linguística 

mais comentadas: as tipologias funcionais; as tipologias enunciativas; as tipologias 

cognitivas; e, finalmente, a tipologia sócio-interacionista do teórico Bakhtin. Para nossa 

pesquisa, nos restringiremos em comentar as funcionais e a sócio-interacionista. 

 



 

 

17 

As tipologias funcionais se referem ao modelo de Karl Bühler, que considerava 

apenas três das seis funções que hoje, graças às contribuições de Jakobson, fazem parte desse 

modelo funcional, sendo: as funções expressivas, a que se fala; a apelativa, a quem se fala; e a 

informativa, de quem se fala. Depois de Jakobson, são considerados seis fatores que fazem 

parte do ato comunicativo: mensagens com foco no destinador, no destinatário, no referente, 

no código, no canal e na própria mensagem.  

Dessa forma, quando se tem o foco no remetente ou destinador, ocorre a função 

emotiva, com preocupação no que é demonstrado por aquele que envia a mensagem e que se 

manifesta, por exemplo, com interjeições. Quando o foco é no destinatário, naquele que 

recebe a mensagem, temos a função conativa, percebida através de vocativos, sintaxe e 

termos morfológicos empregados.  Já, quando o referente é focalizado, tem-se a função 

referencial, que se manifesta mediante o contexto sobre aquilo ou de quem se fala. No 

momento em que a mensagem é destacada, temos a função poética, que leva em conta a 

construção, a linguagem empregada na mensagem. A função fática é a que se destina aos 

discursos que tendem a testar o canal pelo qual passará a mensagem, seja, por exemplo, numa 

conversa telefônica, onde pode aparecer “Alô, está me ouvindo?”. Quando se focaliza o 

código, a língua que está sendo empregada tem-se a função metalingüística; linguagem como 

objeto. 

Como a nossa pesquisa é totalmente baseada na teoria de Bakhtin, damos 

destaque, ao longo de todo o texto, à tipologia sócio-interacionista, na qual se encontram as 

explicações necessárias e pertinentes ao nosso trabalho. Partimos da conceituação do autor 

que os gêneros discursivos se realizam mediante a situação social, histórica e cultural dos 

interlocutores no momento da utilização da comunicação. Tudo se define de acordo com a 

vida em seu cotidiano e contexto próprio. 

Sendo assim, as duas tipologias brevemente apresentadas são prova do quanto a 

Línguistica tem contribuído para o estudo dos gêneros discursivos. A partir desses estudos, 

presenciamos em nossos dias uma grande preocupação educacional das escolas em relacionar 

o ensino de Língua Portuguesa com a realidade dos alunos. É um processo do reconhecimento 

de que se o ensino for agregado ao cotidiano do estudante, o desenvolvimento comunicativo, 

intelectual e humano desse aluno se fará real. 

 
 
 
 
 



 

 

18 

2.2 Os gêneros do discurso em Bakhtin 
 

Para Bakhtin (2000), não se pode entender a língua isoladamente, mas de forma 

contextualizada. Neste aspecto, seja em qualquer análise lingüística deve-se considerar fatores 

extra-linguísticos como contexto de fala, a relação do falante com o ouvinte, momento 

histórico, entre outros fatores que envolvem a ação humana na constituição do enunciado. 

Diante disso, segundo o mesmo autor, os gêneros do discurso são derivados das 

“esferas da atividade humana” e são pré-estabelecidos conforme a necessidade de cada um 

desses domínios. É por essa razão que ele afirma que os gêneros do discurso são infinitos: 

porque a atividade humana é “inesgotável” (BAKHTIN, 2000, p.279). 

Cada um dos indivíduos convive em determinadas “esferas de atividade humana”. 

Isso os torna de certa forma, seres sociais. Ao construir seu discurso, o sujeito seleciona 

aquilo que fará parte de seu estilo: o léxico, formas gramaticais e como será apresentado o 

discurso, seja com entonação ou não, com ênfases ou não. Mas, o importante é que a 

socialização reflete no discurso do indivíduo sem, contudo, retirar sua individualidade, seu 

próprio estilo. 

 

[...] O enunciado oral e escrito, primário e secundário, em qualquer esfera da 
comunicação - é individual e por isso pode refletir a individualidade de quem fala 
(ou escreve). Em outras palavras possui um estilo individual (BAKHTIN, 2000, p. 
283). 
 

Além do mais, de acordo com Bakhtin (2000), têm-se duas divisões básicas de 

gêneros: os primários e os secundários. Os primários são aqueles de construção simples, que 

fazem parte da vida cotidiana. Não exigem grande preocupação com sua elaboração. Os 

secundários são aqueles que “absorvem” e “digerem” os primários (FIORIN, 2006, p. 70).  

Estes dependem da simplicidade daqueles para que ocorram transformações mais elaboradas, 

como, por exemplo, um discurso político, a fala em uma conferência, entre outros derivados 

de diálogos cotidianos.  

É a partir desse fato que ressaltamos que os gêneros podem se cruzar. Um gênero 

nunca será puro. Ao contrário, um gênero pode conter outros em sua estrutura. Como 

exemplo: num poema pode conter uma narrativa em seu conteúdo, mesmo que sua estrutura 

de versos seja mantida. 

A discussão sobre gêneros discursivos que Bakhtin (2000) apresentou persiste até 

hoje. Essa discussão continuará enquanto houver novas esferas de atividades com suas 

demandas comunicativas, sejam elas orais ou escritas. Possíveis definições e classificações 
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dos gêneros do discurso constituem um círculo que nunca será terminado, porque enquanto 

acontecerem mudanças sociais, terá uma demanda maior de novos gêneros. Além disso, há 

aqueles que ao longo do tempo serão substituídos por outros. Tudo isso ocorre simplesmente 

para suprir a necessidade de interação dos sujeitos no mundo. 

 

2.3 Gênero e suporte 
 

Não é difícil perceber que vivemos cercados de textos. Os chamados gêneros do 

discurso ocupam sempre um lugar específico em uma dada esfera de comunicação. A 

importância fundamental dos gêneros discursivos é que desempenham funções sociais pela 

sua circulação e alcance. Para tanto, cada tipo de gênero “exige um suporte especial”, de 

acordo com a esfera que serve (MARCUSCHI, 2003, p.1). Nesse sentido, discutiremos 

brevemente a respeito da relação entre os gêneros e seus suportes, já que ainda se trata de um 

assunto pouco discutido. 

 Marcuschi (2003, p.6) apresenta três idéias para uma possível definição de 

suporte: “a) suporte é um lugar físico; b) suporte tem um formato específico; c) suporte serve 

para fixar e mostrar o texto”. Portanto, podemos entender o suporte como algo “real”, 

material, com formatos peculiares, que tem como função primordial tornar o texto alcançável.  

Em nossos dias, vemos o quanto os suportes digitais vêm ganhando cada vez mais 

espaço. Xavier (2009), em seu trabalho sobre hipertexto, dedica uma parte à discussão 

histórica sobre os suportes. Segundo o autor, a idéia de suporte surgiu com a invenção da 

escrita. A necessidade de se deixar algo registrado, gravado e marcado fez o homem 

desenvolver a capacidade da escrita. A partir daí, aparece, também, um número maior de 

gêneros do discurso.  

Assim, desde seu aparecimento, a escrita impulsionou a criação de vários tipos de 

suporte, como: argila, pedra, bronze, ouro, papiro, papel, pergaminho, até chegar à tela digital. 

Cada suporte abrigava (e abriga) gêneros diversos, como, por exemplo, o ouro, a prata e o 

bronze eram utilizados para documentos importantes para que mostrassem ao povo (leitor) 

que se devia ter “reverência” e “respeito” em sua leitura (XAVIER, 2009, p.66). 

Além do mais, ao mesmo tempo em que o homem buscava mais conhecimentos, a 

invenção da tipografia trouxe à existência o livro. Esse, agora produzido em maior 

quantidade, carregava em si vários gêneros que foram circulando cada vez mais na sociedade, 

como os jornalísticos, crônicas, manuais técnicos, artigos científicos, entre outros. Até a 

leitura sofreu influência, já que agora se tornara silenciosa e a cultura da escrita se propagava. 
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Já com o avanço da mídia, da tecnologia, há quem acredite que a cultura escrita, 

que antes era tão idolatrada na figura do livro, esteja perdendo seu espaço para as outras 

formas de comunicação midiáticas que estão se popularizando cada vez mais. Temos como 

exemplo, o hipertexto. Há quem consiga ler e goste de ler na tela de um computador. Mas, 

tem-se o outro lado: pessoas que não conseguem ler na tela e que preferem os livros.  

No entanto, mesmo que a troca da escrita no livro pelo hipertexto ocorra, não será 

de uma hora para outra. Segundo Xavier, isso só acontecerá se a sociedade aceitar que um 

artefato tecnológico sobreviveu em seu meio (CARLA HESS,1996 apud XAVIER, 2009, p 

91). 

O que se pode afirmar por enquanto, com toda certeza, é que quanto mais contato 

o leitor obtiver com as novas tendências tecnológicas, mais terá facilidade de lidar com os 

mais diversos gêneros digitais. Isso ocorre porque o leitor emprega a familiaridade que já 

possui com um suporte que demandará novas reações (RIBEIRO, 2007, p.131).  

Nesse aspecto, vale ressaltar que o crescimento e o aparecimento da quantidade de 

novos gêneros e suportes ocorrem à medida que a sociedade se desenvolve, para que, assim, 

sejam atendidas as demandas de informações necessárias às esferas que eventualmente forem 

surgindo. 

 

2.4 Gêneros digitais e educação 
 

Diante dos avanços que ora presenciamos, nossa sociedade se encontra em um 

estágio tecnológico relevante. Cada vez mais temos a necessidade de estarmos conectados e 

atualizados com a rede mundial (WWW – World Wide Web). É pensando nisso que os 

educadores têm se preocupado em adicionar recursos tecnológicos às praticas pedagógicas. 

E com o advento da tecnologia tem crescido a necessidade da criação de novos 

gêneros discursivos, já que as esferas da atividade humana aumentam em quantidade e 

exigem maior organização discursiva. E tudo isso gira em torno da fala e da escrita, do 

letramento, que é responsabilidade da escola. Daí a razão pela qual a escola busca utilizar 

mais gêneros nas salas de aula, quer dizer, “... diferentes gêneros do discurso ampliam o 

conhecimento das áreas em que são criados, ampliando as possibilidades de leitura do 

mundo” (GOULART, 2007, p.45).  Então, se a proposta da escola é instruir o sujeito no seu 

processo de formação, há uma exigência maior de convívio entre o sujeito, seu ambiente 

social e os diversos gêneros que o cerca. Assim será possível despertar a consciência crítica 

desse sujeito. 
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Nesse sentido, a presença de gêneros digitais na escola tem promovido, de certa 

forma (mesmo que passos lentos), uma inclusão dos estudantes e professores no uso de 

recursos tecnológicos (mesmo que precariamente). Temos como exemplo, a presença de 

laboratórios de informática nas escolas, o que possibilita ao professor a diversificação de suas 

aulas, trabalhando com um suporte que abriga vários tipos de gêneros, possibilitando ao aluno 

conhecer os vários gêneros que o cerca, percebendo melhor a realidade na qual está inserido. 

Mas é bom lembrarmos que a solução não está só na aquisição de computadores como recurso 

pedagógico. Além de um letramento eficiente, é preciso “condições político-pedagógicas a 

professores e alunos para viver com dignidade, criatividade, crítica, ética e responsabilidade 

social o exercício cotidiano de ensinar e aprender” (GOULART, 2007, p.57). São essas 

ferramentas aliadas com a tecnologia que promoverão a formação de um sujeito ativo em seu 

meio. 

Considerando o que já foi elaborado até aqui, vemos que o ensino caminha para a 

pluridisciplinariedade ___ interação entre conteúdos ou disciplinas ___ a qual consideramos 

como um ponto positivo, contemporâneo e necessário. Afinal, se queremos indivíduos prontos 

para a vida social, devemos buscar o desenvolvimento do mesmo, levando-o a ter 

experiências com assuntos diversos, atuais e cotidianos presentes nas diferentes esferas, além 

do que, para que aconteça uma boa preparação dos nossos alunos, é preciso “viver bem o 

presente” e é por isso que a escola deve fazer parte dessa realidade tecnológica que envolve 

nossa sociedade (RIBEIRO, 2007, p.88-91). 

 

2.5 Gêneros, PCNs e ensino de Língua Portuguesa 

 

Segundo Barbosa (2000), os PCNs (1999) sugerem que no ensino de Língua 

Portuguesa sejam trabalhados os gêneros do discurso em sala de aula, tendo em vista o 

propósito de estimular e desenvolver a participação crítica do aluno no que diz respeito à 

linguagem e a sociedade. 

Sugerindo que o ensino de Língua Portuguesa esteja pautado num trabalho que 

objetiva a expansão das várias possibilidades do uso da linguagem, tanto oral quanto escrita, 

os PCNs, em Brasil (1999), defendem a idéia de que deve ser proporcionado aos participantes 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, adaptar suas atividades lingüísticas nas 

várias situações de comunicação, que possa surgir no seu dia a dia. 

Diante disso, visando uma educação de qualidade, que se justifica pela sua 

importância na formação de sujeitos críticos, conscientes e autocríticos, entendemos, 
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conforme o que é sugerido pelos PCNs de Língua Portuguesa, que os gêneros do discurso são, 

entre tantas possibilidades, uma das melhores alternativas de ensino em termos de 

desenvolvimento da linguagem. Ainda mais, “tendo em vista o desenvolvimento efetivo da 

competência discursiva dos alunos, um dos ‘passaportes’ para a cidadania” (BARBOSA, 

2000, p. 151). 

Para tanto, vemos a necessidade de se trabalhar com variedades de textos, levando 

em conta a realidade de mundo do aprendiz. Mesmo porque, quando se adota uma postura de 

ensino da Língua Portuguesa com a utilização dos gêneros do discurso, é uma forma de 

possibilitar ao aluno não só o conhecimento e o domínio da linguagem escrita, no seu aspecto 

formal, mas também o da oralidade, seja no aspecto formal ou informal.  

Dessa forma, os gêneros textuais podem ser considerados a materialização das 

várias práticas sociais que permeiam a sociedade, articulados de tal forma que são 

imprescindíveis à vida em sociedade. Por isso, é que os gêneros são a efetiva realização da 

linguagem oral ou escrita, uma vez que,  

 
A esse propósito, vale dizer que uma outra vantagem da adoção da noção bakhtiniana 
de gêneros do discurso reside no fato de que esta possibilita um melhor tratamento da 
linguagem oral, que também deve ser, como bem salienta os PCNs, objeto de 
ensino/aprendizagem, possibilitando, além disso, uma superação da dicotomia 
estabelecida pelos estudos linguísticos entre escrita e oralidade (BARBOSA, 2000, p. 
153).  
 

Quer seja oral ou escrita, a escola precisa promover momentos de ensino-

aprendizagem de forma que possibilite ao aluno identificar aspectos inerentes à oralidade e à 

escrita. O que a escola não deve é promover a contradição entre essas duas modalidades do 

ensino de Língua Portuguesa.  

O que os PCNs (1999) ressaltam é que a leitura e a produção de textos, tanto orais 

quanto escritos, são as práticas discursivas que, combinadas com a reflexão sobre as estruturas 

da língua, devem ser priorizadas no trabalho com a língua materna. Assim sendo, aponta que: 

 
no processo de ensino e aprendizagem dos diferentes ciclos do ensino fundamental 
espera-se que o aluno amplie o domínio ativo do discurso nas diversas situações 
comunicativas, sobretudo nas instâncias públicas de uso da linguagem, de modo a 
possibilitar sua inserção efetiva no mundo da escrita, ampliando suas possibilidades 
de participação social no exercício da cidadania (BRASIL, 1999, p. 32). 

Percebe-se que tomar os gêneros orais públicos como objetos de ensino, é 

possibilitar ao aluno um maior desenvolvimento de suas capacidades comunicativas 

(BARBOSA, 2000, p. 155). Dessa forma, ainda de acordo com essa autora, os gêneros 

seriam, então, um instrumento que viabiliza a materialização de uma atividade de linguagem, 
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que pode envolver a oralidade e a escrita, práticas essas presentes no meio sócio-cultural do 

aluno. 

Portanto, é nesse contexto teórico que os PCNs (1999) propõem a utilização dos 

gêneros do discurso para a efetivação do processo de ensino e aprendizagem de Língua 

Portuguesa, partindo do pressuposto básico de que sob a ótica dos gêneros textuais podemos 

proporcionar o desenvolvimento de diferentes habilidades comunicativas. Isso ocorre, 

conforme a relação entre texto e contexto e suas implicações sociais, para que os alunos 

reconheçam a funcionalidade dos conteúdos e das atividades trabalhadas em sala de aula para 

sua vida social (BRASIL, 1999, p. 32-33).  
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3. SOBRE DIALOGISMO E HETEROGENEIDADE DISCURSIVA 
 
 

Levando em conta que a partir de um texto há a (inter) relação entre sujeito e 

sociedade, e que a partir do estudo da configuração enunciativa de um texto é possível 

constatar sentidos de outros discursos, o que buscamos desenvolver e analisar neste capítulo 

diz respeito a alguns estudos que discutem sobre a heterogeneidade discursiva no gênero 

comentário.   

 
3.1 Algumas concepções de sujeito 

 
A Análise do Discurso enxerga o sujeito não como um “eu” individualizado, 

existindo por si e para si. É fundamental para a AD que o sujeito seja reconhecido como um 

“eu” “que tem existência em um espaço social e ideológico”. Para tanto, esse sujeito está 

ligado a outros sujeitos de sua dada realidade e, por isso, em sua voz há presença de outras 

vozes (FERNANDES, 2005, p.34). 

Entretanto, essa concepção de sujeito desenvolvida pela Análise do Discurso foi 

posterior à maneira de pensar de grandes filósofos e estudiosos. Temos como exemplo, 

Benveniste, que postulou a teoria na qual o “eu” seria o centro de um enunciado à medida que 

existia um “tu”; o “eu” se apropria da língua para construir seu discurso, o que faz com que 

esta teoria seja comumente lembrada como uma abordagem subjetivista da linguagem. 

Descartes, com sua famosa frase “Penso, logo existo” também fortificava a idéia da 

subjetividade já que ao homem “cabia apenas a função do reconhecimento e não de 

construção do saber” (BRANDÃO, 1997, p.282). 

Com o advento da AD, estudos começaram a apontar para a descentralização do 

sujeito. Além de um indivíduo ter a capacidade de aprender uma língua de acordo com sua 

convivência social, ele pode fazer uso dessa língua em um “contexto imediato”, ou seja, de 

acordo com a situação é possível que haja uma maior obediência às regras ou não quanto à 

organização e estrutura do enunciado (FERNANDES, 2005, p.34-35). Entendemos, portanto, 

que as formas de utilização da língua podem ser selecionadas pelo “eu” conforme seu 

contexto social, com o qual estabelece uma relação direta. 

Devido a essa estreita relação entre sujeitos e sociedade, Bakhtin (2000) constatou 

que o sujeito é “polifônico”. Isso quer dizer que, por detrás de sua voz há várias outras vozes 

constituídas numa mesma situação social e cultural. Muitos indivíduos podem partilhar as 

mesmas idéias sobre os mais variados assuntos. Daí a razão de se dizer sobre um 

 



 

 

25 

“entrelaçamento de discursos”. Nessa mesma linha de pensamento é possível discernir 

“sujeito falante” de “sujeito falando”. O primeiro diz respeito a um sujeito que é capaz de se 

comunicar em seu meio sociocultural. O segundo corresponde às mais variadas vozes que 

compõem o discurso desse sujeito (individualizado). Retornamos, nesse último, à questão da 

polifonia e, no primeiro, ao chamado “sujeito idealizado” (FERNANDES, 2005, p.35). 

Tomando por base que um discurso nunca é o primeiro a ser constituído, no 

sentido de ser original, chegamos à questão de contrariedade que envolve homogeneidade e 

heterogeneidade. Em oposição ao pensamento de Benveniste, estudiosos da AD concluíram 

que o sujeito não é homogêneo, ou seja, seu discurso não é puro, não é formado por ele 

mesmo. Então, a heterogeneidade existe nos discursos, porque há várias idéias (vozes) que 

constituem os enunciados e o sujeito se torna disperso, incompleto e busca construir seu 

diálogo a partir de “peças” encontradas em outros sujeitos. 

Assim, o indivíduo, no ato de seu discurso, manifestará naturalmente a 

“heterogeneidade constitutiva”. A “heterogeneidade mostrada” se manifesta num discurso, no 

qual esse se coloca em relação com outros dizeres presentes, que seu locutor queria marcar ou 

não como o discurso do outro que utilizou na formação do seu. Ambos os conceitos foram 

apresentados por Authier-Revuz (1990), através de seus estudos sobre os escritos de Bakhtin e 

que serão melhores discutidos posteriormente.  

Percebemos até aqui, que a interação social é à base de todo esse estudo. Há, 

porém, a ideia do próprio sujeito ter a “ilusão” de que controla totalmente seu enunciado, sem 

considerar o quanto de seu exterior existe em seu interior. Seus pensamentos, suas ideologias, 

a forma com a qual se expressa, tudo isso, entre outros quesitos, é resultado de sua 

participação no meio em que convive. Como afirma Bakhtin (2000, p.319), ninguém é o 

“Adão bíblico”, pois cada um de nós ao nascermos encontramos um mundo já formado seja 

por idéias, ações etc. Considerando que a sociedade passa por constantes mudanças, os 

indivíduos também seguem esse mesmo ritmo e, por isso, a “identidade do sujeito não é fixa”, 

está em contínua construção (FERNANDES, 2005, p.43). 

Com relação à situação estabelecida entre escritor/leitor, Brandão (1997, p. 286-

287) ressalta que aquele que produz determinado discurso (escrito ou falado) se preocupa com 

aquele que possivelmente será seu destinatário. Nesse caso, o leitor (destinatário) se coloca no 

texto através de um “nível pragmático”, onde o autor procura, ao máximo, facilitar a 

comunicação tendo em vista seu público alvo. Conforme o que propõe o “nível lingüístico- 

semântico”, cabe ao destinatário preencher os vazios que encontrará no discurso, 

estabelecendo, literalmente, um diálogo com o emissor e, a partir disso, possibilitando a 
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entrada do outro no discurso, como nos mostra Brandão (1997, p.287) que: “a operação do 

leitor é uma atividade cooperativa de recriação do que é omitido, de preenchimento de 

lacunas, de desvendamento do que se oculta no tecido textual”. 

Assim, à medida que um texto oferece “proliferação de sentidos”, ou 

multiplicação de sentidos - “movimento de expansão”- o locutor ou emissor do discurso guia 

o destinatário à seleção daquilo que lhe será útil interpretar, compreender. Nesse último, 

temos o “movimento de filtragem”, ambos apresentados por Maingueneau (1990) (apud 

BRANDÃO 1997, p. 287). Esses movimentos acontecem através do diálogo que o 

destinatário constrói com a mensagem que lhe foi enviada. Tudo isso veremos na prática 

quando analisarmos os comentários dos leitores da revista Nova Escola. 

 
3.2 O dialogismo 
 
 

Outra questão interessante abordada por Bakhtin (2000, p. 290), é a “atitude 

responsiva ativa”. Segundo o teórico, o sujeito recebe um determinado discurso e, ao exercer 

sua capacidade de compreensão, formula seu próprio discurso acerca do que compreendeu, 

seja concordando ou não, completando, adaptando, executando. 

Nesse aspecto, o objetivo de uma atitude responsiva ativa pode ser coercitivo, 

visto que um discurso pode suscitar vários tipos de reações expressas nas réplicas. É nesse 

contexto que reafirmamos a proximidade da ideia da retórica de Aristóteles, com as ideias de 

Bakhtin (2000). A responsiva ativa surge a partir do momento que o sujeito quer se expressar: 

 
A obra, assim como a réplica do diálogo, visa à resposta do outro (dos outros), uma 
compreensão responsiva ativa, e para tanto adota todas as espécies de formas: busca 
exercer uma influência didática sobre o leitor, convencê-lo, suscitar sua apreciação 
crítica, influir sobre êmulos e continuadores, etc. [...] (BAKHTIN, 2000, p.298). 
 
 

De acordo com Barros (1997), um texto sempre “significa” algo que já carrega em 

si contextos históricos, culturais e sociais. Em razão disso, o texto não pode ser considerado 

como uma matéria qualquer, e também não se pode considerá-lo de acordo com o campo 

subjetivo daquele que o produz. Considerando toda essa construção significativa que envolve 

a realidade vivida pelo sujeito produtor, encontramos aí a noção de dialogismo defendida por 

Bakhtin (2000), de que o texto é dialógico, porque “define-se pelo diálogo entre interlocutores 

e pelo diálogo com outros textos” (BARROS, 1997, p.29). 

Barros (1997, p.29) ressalta, ainda, o que Bakhtin discutiu em relação ao objeto de 

estudo das ciências exatas. Para a autora, o estudo dessa área sempre apresenta “uma coisa e 
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pronuncia-se sobre ela”; ao passo que as ciências humanas se preocupam em “interpretar, 

compreender” o sujeito em lugar de buscar conhecer um objeto. Isso demonstra que faz parte 

do ser humano a busca pelo entender o outro. 

Devido a isso, Bakhtin (2000) discute sobre dois tipos de “sociabilidade” 

comunicativa: a interação entre os interlocutores e a relação entre os sujeitos em seu meio 

social. Deve-se, portanto, considerar os mais variados “elementos que caracterizam o 

discurso” ___ como gênero, profissão, idade, região, entre outro ___ quando o assunto envolver 

comunicação verbal no meio social. 

Considerando o fato de que um texto seja um “tecido de muitas vozes”, o contexto 

histórico também faz com que um discurso fique carregado de informações vindas da 

interação. É o que Bakhtin (2000) denomina de dialogismo. A palavra “diálogo”, para 

Bakhtin (2000, p. 290), não se resume naquilo que existe entre duas pessoas no ato da 

comunicação. Consiste no ato de buscar uma resposta do outro que pode ser de aceitação ou 

concordância, discordância ou complemento. É o suscitar a chamada “atitude responsiva 

ativa” do outro. 

No entanto, para formular uma réplica a um discurso qualquer, é necessário que o 

sujeito compreenda o que lhe foi passado. Assim, antes de chegar à conclusão do que se quer 

dizer, o sujeito buscará em outras respostas, dadas em um determinado contexto sócio-

histórico, a base para construção de seu discurso. Por isso, é a interação entre interlocutores 

que propicia a formação de um discurso. Desse modo, a “intersubjetividade” (interação com 

outros diálogos) é anterior à subjetividade (BARROS, 1997, p.30). Além disso, é nesse 

processo de construção da enunciação que o sujeito é construído.  

Dessa forma, um discurso pode ser polifônico ou monofônico. O primeiro ocorre 

quando é possível perceber a presença de várias vozes na elaboração do enunciado. Já o 

segundo, ocorre quando os diálogos entre vozes são disfarçados sob um aspecto de uma única 

voz em um único discurso. 

Portanto, a noção de dialogismo de Bakhtin (2000) vem para reafirmar o que de 

fato sempre existiu na sociedade humana: ninguém é o primeiro a dizer algo e nem a 

apresentar uma resposta inédita. Todos nós buscamos uma base que nos forneça a 

competência para que nós mesmos sejamos formados, ao mesmo tempo em que tecemos 

nossos discursos, estabelecemos, assim, nossa própria identidade. Essa base só a encontramos 

no (s) outro (s). 
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3.3 A heterogeneidade discursiva 
 

O termo heterogeneidade discursiva remete a um discurso heterogêneo, 

composto, mesclado por natureza. Sem a interação social vivida pelo sujeito não seria 

possível reconhecer a heterogeneidade nos discursos. É no seu cotidiano social que o 

indivíduo se constrói como parte de seu meio. O que possibilita esse entrelaçamento de 

discursos é a linguagem. É por meio dela que os sujeitos se conhecem, revelam-se uns para os 

outros. 

O termo heterogeneidade, que se opõe à homogeneidade, foi proposto por 

Authier- Revuz (1990) com base na concepção de dialogismo desenvolvida por Bakhtin 

(2000), quando diz respeito à questão da presença do outro no discurso. Assim, nenhum 

discurso é puro e original já que há sempre algo que já foi dito.  

 
3.3.1 A heterogeneidade constitutiva 
 

O simples fato da existência de uma convivência social leva à existência dos 

discursos e, por isso, constituem-se como inseparáveis. Temos a linguagem como 

propiciadora desse encontro. Dessa forma, não há uma manifestação dialógica real nesses 

enunciados porque não se mostra claramente. Só é possível notar essa situação dialógica 

graças ao conceito de interação social, e levando em conta que nada é original ou inédito. 

Então, “as palavras são, sempre e inevitavelmente, as palavras dos outros” (AUTHIER 

REVUZ, 1990, p.26). 

A questão da homogeneidade não existe em um discurso, visto que, na construção 

do mesmo, o sujeito depara-se com discursos opostos, o que influencia na não existência do 

discurso homogêneo. Nesse caso, tem-se a chamada heterogeneidade constitutiva resultante 

dos vários entrelaçamentos entre discursos, e que, de certa forma, influenciam o sujeito 

falando em uma dada realidade e um contexto social. Dessa forma acha-se um sujeito sempre 

em processo de mutação, porque as ideologias sociais e o próprio tempo passam por 

constantes mudanças. 

Outra questão que pode ser notada no conceito da heterogeneidade discursiva é a 

formação do sujeito enquanto locutor. Um sujeito nunca é homogêneo, sofre mudanças em si 

próprio, porque sofre influencia de seu meio, que, por sua vez, passa sempre por 

transformações. Daí a razão de considerarmos as evoluções que nossa sociedade alcançou e 

alcança, quando pensamos na constituição de sujeitos. 
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Tomamos como exemplo a ideia que, em determinado contexto social e histórico, 

era considerada inviável: a mulher conquistar sua independência mediante a sua entrada 

definitiva no mercado de trabalho. Muitos sujeitos e seus discursos se influenciavam com essa 

ideia antifeminista. Hoje, sabemos muito bem que esse pensamento tem sido banido da nossa 

sociedade. Tanto é que a mulher tem conquistado seu espaço e os discursos a respeito têm 

mudado. 

Logo, ao construirmos nossos “próprios” discursos, necessitaremos da presença 

do outro, quer percebamos ou não, querendo ou não. Nunca conseguiremos formular 

enunciados sozinhos, buscaremos sempre no que os outros dizem ou disseram a base para 

nossa réplica, por que: “Nenhuma palavra é neutra”, mas inevitavelmente “carregada”, 

“ocupada”, “habitada”, “atravessada pelos discursos nos quais viveu sua existência 

socialmente sustentada’’ (AUTHIER-REVUZ,1990, p.26). 

 
3.3.2 A heterogeneidade mostrada 

 
Denominado por Fiorin (2006) como “segundo conceito de dialogismo”, a 

heterogeneidade mostrada (fundamentada em Bakhtin(2000)) diz respeito à composição 

discursiva: a voz do outro é visível no discurso, ou seja, é incorporada de maneira perceptível. 

Nesse caso, o locutor preocupa-se em delimitar seu discurso com o do outro, colocando 

limites na constituição discursiva. 

Assim, Authier-Revuz (1990, p. 29) aponta para uma “unicidade” alterada na 

cadeia discursiva. Isso quer dizer que aquela uniformidade existente na heterogeneidade 

constitutiva, onde aparentemente aparece um “único discurso”, desaparece. Agora há uma 

preocupação em mostrar que o discurso do outro aparece explicitamente na constituição de 

um novo discurso. 

A heterogeneidade mostrada pode ser marcada ou não-marcada. Quando se quer 

demarcar o discurso do outro visivelmente, o sujeito pode recorrer aos recursos linguísticos. 

Isso se dá por meio do “recorte” ou da citação das palavras dos outros. Nesse aspecto, 

segundo Fiorin (2006, p. 33), Bakhtin (2000) nomeia de “discurso objetivado” o discurso 

alheio demarcado. Quando não há uma demarcação explícita das palavras do outro em um 

discurso, diz-se que não é demarcado, e corresponde à heterogeneidade não-marcada. Na 

primeira forma, o discurso alheio aparece explícito. Já na segunda forma, é camuflado e, por 

isso, implícito. 
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Para marcar as palavras do outro em seu discurso, o sujeito pode valer-se de 

meios lingüísticos como o discurso direto, discurso indireto, negação, aspas, sinais gráficos, 

entre outros. Já o discurso não-marcado pode aparecer por meio do discurso indireto livre, da 

polêmica clara e da polêmica velada, da paródia, da estilização, entre outros, como lembra 

Fiorin (2006 p.37-48). 

Segundo Fiorin (2006, p. 33-51), temos, em relação a demarcações: o discurso 

direto, que aparece com “verbos introdutórios e travessão”; discurso indireto com “verbos 

introdutórios e conjunções”; discurso demarcado com aspas; e discursos que apresentam a 

negação. 

Quando a voz do outro não aparece demarcada, pode aparecer o discurso indireto 

livre, onde se tem a “mistura de vozes”; a polêmica clara, que nada mais é do que o debate 

entre duas vozes contrárias; a polêmica velada, em que as vozes não aparecem expressas 

abertamente; a paródia, que é a “imitação de um texto com o objetivo de negá-lo ou expor ao 

ridículo” e a estilização, que pode ser entendida como uma imitação sem a presença da 

“ridicularização”. 
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4. DISCURSOS SOBRE OS GÊNEROS TEXTUAIS EM COMENTÁRIOS 

POSTADOS NA REVISTA NOVA ESCOLA ELETRÔNICA 

 
 

Observar os gêneros do discurso, nas diversas variações de linguagem empregadas 

por uma língua, possibilita entender os diferentes propósitos comunicativos e expressivos que 

essa mesma língua apresenta no envolvimento dos sujeitos, seja no processo da oralidade ou 

da escrita. 

Diante disso, neste capítulo serão analisados os comentários postados na Revista 

Nova Escola, especialmente por professores de Língua Portuguesa do Ensino fundamental, no 

intuito de observar e analisar quais discursos sobre a questão dos gêneros que circulam neste 

espaço são mais recorrentes. 

 
4.1 A revista Nova Escola 

 

A revista Nova Escola constitui um projeto voltado para professores e educadores 

em geral. Sua circulação totaliza nove meses ___ uma edição por mês durante o período 

escolar anual. Nessas edições são discutidos tópicos atuais que abrangem práticas 

pedagógicas e reflexões sobre assuntos educacionais de todas as disciplinas estudadas na 

educação básica. Além da edição impressa, tem-se também a edição eletrônica ou virtual, a 

qual foi utilizada em nossa pesquisa. 

Ao entrar no site da revista (www.revistaescola.abril.com.br), o internauta se 

depara com três links maiores: edições impressas, onde estão presentes as edições anteriores 

da revista; planos de aula, onde o professor tem acesso a atividades que podem ser 

desenvolvidas em suas aulas, seja qual for a disciplina; tudo sobre educação, onde se 

encontram reportagens sobre educação infantil, ensino fundamental, gestão escolar, 

planejamento e avaliação, formação, políticas públicas, inclusão, criança e adolescente. 

Ainda no site, encontramos matérias em destaque e, logo abaixo, diversas 

matérias que abordam os mais diferentes e atuais tópicos que envolvem a educação, 

principalmente a brasileira. Na parte lateral direita do site, tem- se um resumo dos temas mais 

lidos e mais buscados que serve como uma direção ao internauta, já que mostra quais as 

questões mais procuradas atualmente pelos visitantes recentes. 

Em nosso trabalho, preferimos trabalhar com o tema ensino de língua portuguesa 

com referência explícita à questão dos gêneros textuais. Definimos nosso corpus com as 
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postagens deixadas pelos leitores virtuais no site da revista. Na página, ao final de cada artigo 

há um espaço destinado ao público leitor, denominado Comente, para que sejam 

demonstradas opiniões, críticas, experiências, complementos acerca do tema discutido. 

Ressaltamos que os comentários, os nomes e perfis profissionais dos leitores são exibidos 

publicamente no site. Assim, constata-se que da mesma forma que as cartas de leitores da 

revista impressa são abertas, os comentários virtuais também são. 

 
4.2 O gênero comentário 

 
Já sabemos que, quanto mais a sociedade obtiver avanços com a tecnologia, mais 

gêneros novos surgirão. Todas as possíveis mudanças no mundo concorrem para isso. À 

medida que as esferas de atividades humanas evoluem, há uma demanda maior de certas 

funções que somente determinados gêneros poderão realizar. É nesse contexto que 

apontaremos as características principais do gênero com o qual trabalhamos em nossa 

pesquisa: o comentário. 

Outro gênero bastante comum, e que se assemelha com o gênero comentário, é a 

carta de leitor. Na revista impressa da Nova Escola, temos esse gênero utilizado com 

frequência por aqueles que querem apresentar abertamente sua opinião sobre determinado 

assunto. Como tratamos do site da revista, deparamos com os comentários que possuem 

praticamente a mesma função das cartas dos leitores. 

Tem-se ainda que, na esfera virtual, tudo é mais rápido, simples e compacto. É 

uma das razões que nos leva a analisar a estrutura de um comentário ao ser postado: curto e 

objetivo. É possível encontrar comentários com maior número de caracteres, mas a essência 

desse gênero é a objetividade, por isso as idéias aparecem bastante resumidas. Como se vê no 

exemplo abaixo: 

 
(1) ANIELLIS DE SOUSA AZEVEDO - Postado em 14/08/2009 11h08min58seg 
Se todos os professores das séries iniciais aproveitarem as sugestões que compõem 
esta matéria e enriquecerem suas aulas, a fim de desenvolver práticas satisfatórias 
em leitura e escrita, com certeza nossos alunos estarão sendo bem preparados para 
formarem um grupo de leitores e escritores diferentes dos atuais 
(http://revistaescola.abril.com.br/, Agosto, 2009). 

 
No site da revista Nova Escola, o que aparece primeiro é o espaço destinado para 

o nome de quem está comentando. Esse espaço só é preenchido quando o leitor quer se 

identificar, caso contrário aparece a expressão “nome não registrado”. Logo à frente do 

nome, a data e a hora do envio da mensagem são mostradas. É importante observarmos que 
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nesse gênero específico, não encontramos um espaço para adição de vocativos, já que a leitura 

do comentário é pública e, portanto, não é destinada a um só indivíduo, como em 2: 

 
(2) Nome não registrado - Postado em 22/08/2009 15h02min42seg. 
É de extrema importância o trabalho em sala de aula a partir dos gêneros textuais, 
pois só assim os educandos poderão ter uma aprendizagem mais completa, 
abordando tanto a gramática, e a produção textual quanto à leitura e a escrita 
(http://revistaescola.abril.com.br/, Agosto, 2009). 
                                                                                                  . 

No corpo do texto, encontramos discursos rápidos, objetivos e que revelam algo 

da subjetividade de quem escreve, pois os mesmos narram experiências, apresentam 

reflexões, críticas, elogios e até mesmo agradecimentos. Ao final do comentário não há um 

espaço definido para despedidas, o que não impede de encontrarmos internautas se 

despedindo, mesmo que de maneira sutil, como nos mostram os exemplo 3 e 4:  

 
(3) Rosivania Guedes de Souza - Postado em 12/08/2009 18h33min4seg. 

Rosivania Guedes de Souza: Fiquei muito feliz com essa reportagem, pois estou 
trabalhando com os meus alunos os gêneros textuais, e essas dicas da nova escola 
enriquecem o meu trabalho, sou leitora desde 2005 e não perco nenhuma das 
sugestão de atividades, e ainda passo para meus colegas de trabalho. Parabéns nova 
escola! (http://revistaescola.abril.com.br/, Agosto, 2009).  
  
                                                                                                      
(4)Maria Silviane de Sousa Bezerra - Postado em 11/05/2009 11h39min51seg. 
Estou encantada com as reportagens da série Produção de texto.Faço Licenciatura 
em Língua Portuguesa e vejo o quanto a equipe da revista está atualizada.Durante as 
aulas sempre utilizo as reportagens como referencial teórico. Parabéns! 
(http://revistaescola.abril.com.br/, Agosto, 2009). 

                                                                                                    

Além disso, no exemplo 3, é possível verificar a repetição desnecessária do nome 

da internauta. Isso denota que nem sempre os internautas se adéquam corretamente à estrutura 

de comentários proposta pelo site, nos quais expõem seu ponto de vista. Como vimos há 

presença da palavra “Parabéns”, ao final dos comentários, o que nos mostra que é possível 

elogiar, utilizando-se da exclamação no sentido de demonstrar satisfação pela leitura das 

reportagens oferecidas no site. 

Por tudo isso que foi apresentado sobre o gênero comentário, consideramos que 

sua forma é simples e sua mensagem é breve. Cabe ao internauta criar ou produzir o discurso 

que melhor se enquadra à sua realidade, a partir do que lê na página virtual da revista. 
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4.3 A heterogeneidade discursiva sobre os gêneros textuais em comentários postados na 

revista Nova Escola eletrônica 

 
Considerando a questão da heterogeneidade discursiva, selecionamos alguns 

comentários postados na página virtual da revista Nova Escola, os quais mostram o quanto o 

sujeito discursivo é influenciado pelo que lê e ouve do outro. Lembramos que só se pode 

postar um comentário abaixo de uma reportagem que discute determinado assunto e, nesse 

caso, voltado para a educação. Portanto, antes de postar sua mensagem, o internauta lê a 

reportagem e até mesmo outros comentários, e, aí, se encontra em condições de construir o 

seu. Os comentários escolhidos compreendem os meses de agosto e setembro de 2009 e 

março de 2010. 

Para facilitar nossa análise, dividimos as mensagens sobre gêneros e ensino de 

Língua Portuguesa, de acordo com os assuntos mais enfatizados que aparecem em cada uma 

delas. Então, veremos comentários cujos principais enfoques relacionados com gêneros serão: 

leitura/escrita/produção de texto; gramática; tecnologia e suportes; o trabalho do professor; 

reflexões gerais sobre aprendizagem de gêneros; experiências; gêneros e tipos textuais; e 

agradecimentos e/ou elogios e/ou sugestões. Ressaltamos que preservamos a escrita original 

dos textos dos internautas. 

Um dos assuntos mais pertinentes em relação ao trabalho com gêneros é a ligação 

que se estabelece entre leitura, boa escrita e produção textual. Muitos dos internautas 

insistiram em comentar a melhora que se pode obter na escrita dos alunos a partir da leitura de 

diferentes gêneros. Abaixo, temos alguns exemplos que ilustram isso: 

 
(1 )Eliana Cardoso de Sá - Postado em 08/09/2009 21h38min19seg. 
Trabalhar com gêneros textuais possibita o aluno a desenvolver a leitura, escrita e a 
interpretação, ocorrendo de forma prazerosa o ensino-aprendizagem. Leva também 
o aluno a familiarizar se com vários tipos de texto. Eliana Espinosa MG- Professora 
e especialista (http://revistaescola.abril.com.br/, Setembro, 2009). 
 

(2) Rita Nunes de Moraes - Postado em 26/08/2009 10h28min57seg. 
A abordagem da variação de gêneros em sala de aula, faz-se necessária na 
preparação dos alunos, de forma absoluta para que sejam bons leitores e 
consequentemente bons produtores de textos. Sem contar que, a diversidade de 
leituras ampliam o conhecimento e facilitam o aprendizado de qualquer pessoa. Rita 
Nunes de Moraes – SP (http://revistaescola.abril.com.br/, Agosto, 2009). 

 
Percebemos em 1 e 2 que os discursos se complementam, se entrelaçam e 

ressaltam o auxílio que os alunos têm para aprender a escrever melhor quando se faz a leitura 

de diversos gêneros. A primeira internauta afirma que o aluno aprende de “forma prazerosa” a 

ler, escrever e interpretar, quando se trabalha com gêneros. A segunda reafirma, praticamente, 
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o que foi dito nos discursos anteriores, só que se volta mais para a questão da importância das 

“diversidades de leituras que ampliam o conhecimento e facilitam o aprendizado de qualquer 

pessoa”. 

Nos comentários que se seguem, temos a mesma questão sendo apresentada. 

Estes, porém, complementam os anteriores, iniciando a reflexão dos problemas que envolvem 

o trabalho com gêneros na sala de aula: 

 
(3) Patricia dias Santana Cruz - Postado em 02/09/2009 10h50min23seg. 
É DE SUMA IMPORTÂNCIA TRABALHAR GÊNEROS, COMPACTUANDO A 
TEORIA COM A PRÁTICA É POSSÍVEL ALAVANCAR A MELHORIA DA 
LEITURA E DA ESCRITA, QUE HOJE ESTÁ SENDO UM DOS MAIORES 
PROBLEMAS DA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO. COORDENADORA 
PEDAGÓGICA TINGUI/SITIO DO QUINTO- BA 
(http://revistaescola.abril.com.br/, Setembro, 2009). 
 
 
(4) Sabrina Gomes Ramos - Postado em 23/08/2009 10h29min15seg. 
O trabalhar diversos gêneros textuais é mais que indispensável. É ensinar a 
aprender, já que a leitura proporciona conhecimento e, quanto mais autonomia os 
alunos tiverem ao fazer essas leituras, mais poderão avançar. Porém não adianta 
achar que aprenderão apenas tendo contato com o material escrito: é preciso que 
eles leiam, escrevam, discutam e reflitam, ou seja, produzam de fato. Aí haverá 
aprendizagem (http://revistaescola.abril.com.br/, Agosto, 2009). 

 
No comentário 3, a autora reconhece a relevância do trabalho com gêneros e 

aponta qual é o problema que mais afeta o desenvolvimento de um indivíduo, a má formação 

de leitura e, consequentemente, de escrita. No comentário 4, a comentarista chama atenção 

para o fato de que “não adianta achar que aprenderão apenas tendo contato com o material 

escrito: é preciso que eles leiam, escrevam, discutam e reflitam, ou seja, produzam de fato”. 

Essa última reconhece que não pode existir um ensino superficial com gêneros. 

Já nas postagens a seguir, os comentaristas criam uma espécie de polêmica velada, 

questionando a respeito do ensino baseado na gramática normativa: 

 
(5) Maria Cristina Almeida - Postado em 23/08/2009 13h40min45seg. 
Muito pertinente esta abordagem sobre os gêneros literários. Trabalho com um 
projeto de leitura na Escola Estadual Coronel Casimiro Osório, em Itajubá, no sul 
de Minas e há muito tempo venho debatendo esta questão. Abordo a questão da 
diversidade de textos e pesquiso o assunto constantemente. Nossos alunos atuais 
não dominam a escrita, então questiono sobre as regras gramaticais obrigatórias. 
Eles não levarão isto para a vida prática, porque a maioria nem chegará a concluir o 
segundo grau. O mais importante é prepará-los para as diversas linguagens, como 
saber ler um mapa, endereços, para entrega de carnes ou flores. Discernir a 
diferença entre as mercadorias, ao empacotá-los num super mercado. Ler uma 
instrução de rótulo ou receita de pão, pois serão ajudantes em alguma padaria. 
Estamos falando de Brasil sem profissionalismos gerais. O que importa se o verbo 
está no pretério perfeito ou subjuntivo? Se o aluno souber a diferença entre 
futuro,presente e futuro já é um avanço! A maioria deles não sabe escrever chegarão 
ou chegaram. E Hortelã? (ortelam). Muito interessante a proposta de Nova Lima. Só 
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questiono os livros escolhidos para literatura. Será que na periferia da capital 
mineira os alunos lerão no quinto ano do ensino básico, um livro do tipo Cem Anos 
Entre Céu e Mar, de Almyr KLink? Se sim, parabenizo a região. Estou no sul de 
MG, cidade universitária, próximo a São Paulo e Rio de Janeiro, Sudeste do Brasil, 
e não vejo nossos alunos tão vorazes na leitura... Por favor, verifiquem minhas 
sugestões no plano de ação do Projeto Estímulo À Leitura, no blog linguagemea 
fins.blogspot.com. Garanto que meu simples projeto faz sucesso. Além do que estou 
levando-o para os alunos do Tempo Integral, que são também defasados 
(http://revistaescola.abril.com.br/, Agosto, 2009). 
                                                                                                    
 
(6) Sabrina Gomes Ramos - Postado em 23/08/2009 10h42min21seg. 

Ensinar Língua Portuguesa a partir dos gêneros textuais é respeitar a inteligência 
dos alunos. É muito mais proveitoso, por exemplo, discutir e analisar as funções de 
uma palavra em um texto significativo do que listar milhares de conjunções ou 
preposições que ninguém lembra para quê servem! E como cada gênero tem suas 
finalidades, os alunos ganham autonomia para aprender de diversas fontes 
(http://revistaescola.abril.com.br/, Agosto, 2009). 
                                                                                                    
 

O primeiro discurso dessa categoria (5) se mostra de maneira pessimista em 

relação ao aprendizado dos alunos no quesito “regras gramaticais obrigatórias”. Segundo a 

comentarista, não vale a pena ensinar regras gramaticais para alunos que nem chegarão “a 

concluir o segundo grau”. Para ela, o melhor é preparar os alunos para a vida e não ensinar 

aquilo que não vão precisar. Até comentários a respeito do ensino de literatura aparecem em 

seu discurso. O que realmente suscita a polêmica é a pergunta: “O que importa se o verbo está 

no pretérito perfeito ou subjuntivo?”. Assim, conforme o discurso, o que adianta ensinar ou 

tentar ensinar nomenclaturas? São ideias debatidas até hoje, quando se discute o ensino de 

língua voltado para gêneros. Ainda nesse comentário, temos algo curioso: a internauta pede 

para que os leitores “verifiquem” suas “sugestões” de “estímulo à leitura” em um blog. 

No sexto comentário, o questionamento do ensino da gramática continua, pois a 

autora questiona se devemos “discutir e analisar as funções de uma palavra em um texto 

significativo” ao invés de “listar milhares de conjunções ou preposições que ninguém lembra 

para quê servem!” (o que se dá a entender, que se tem o texto como pretexto). E ainda afirma 

que, através do ensino com gêneros, a inteligência do aluno é respeitada. Assim, podemos 

entender o que as autoras de 6 e 7 quiseram passar através de seus discursos: suscitar no leitor 

uma reflexão acerca da validade ou não do ensino gramatical e deixar a discussão em aberto 

para outros comentaristas. 

Nas mensagens a seguir (7, 8 e 9), vemos a reflexão sobre gêneros do discurso 

voltada para a tecnologia e os suportes: 
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(7) Cristina Venturini - Postado em 25/08/2009 18h30min45seg. 
Também acho pertinente comentar que podemos acrescentar a todo esse trabalho de 
sala de aula a interação com softwares no laboratório de informática tem alguns no 
mercado e na feira saber /SP eu li que será lançado um software pra a produção 
textual chamado bicho da mata escritor. Acho que vale a pena (claro para as escolas 
que já dispõe de laboratório) fazer uso da tecnologia porque certamente é um 
atrativo a mais para o aluno (http://revistaescola.abril.com.br/, Agosto, 2009). 
 
 

No comentário acima, notamos a preocupação da internauta em aliar o ensino da 

sala de aula à informática. Este comentário representa muito outros que permanecem com a 

intenção de agregar a tecnologia ao ensino. O interessante é que a autora do comentário dá 

uma informação sobre o lançamento de um software para produção de textos. Essa 

informação dada foi utilizada na tentativa de convencer quem lê o comentário. 

Logo abaixo, temos comentários que lembram a questão dos suportes: 

 
(8) Aparecida Barony Lage Costa - Postado em 15/08/2009 17h45min09seg. 
Parabéns a NOVA ESCOLA por esta reportagem sobre os gêneros, ressalto a 
importância dada ao falar do suporte do texto, e o para quem escrever, pois acredito 
que é daí que surgem os escritores. Um abraço, Cida Barony – Pedagoga 
(http://revistaescola.abril.com.br/, Agosto, 2009). 
 
 
(9) Silvana de Souza - Postado em 15/09/2009 20h02min07seg. 
Trabalho com gêneros textuais objetivando melhorar a leitura e escrita em minha 
escola. Apresentando suportes reais os alunos vão além das características de cada 
gênero, praticam e descobrem que a maioria deles está presente a todo momento em 
suas vidas. É prazeiroso ver e sentir no aluno que o ensinamento e a descoberta de 
como economizar um pouco da água gasta em casa, por ex., compreendendo tudo 
que o cerca faz sentido, é coerente, é valoroso. Silvana de Souza- Guaxupé (MG) 
(http://revistaescola.abril.com.br/, Setembro, 2009).  

 

No comentário 8, a comentarista reafirma que é importante considerar o suporte 

de um texto, pois facilita para o escritor. Essa discussão é pertinente, pois é através do suporte 

que o escritor vai saber a situação real de seu texto, no qual fará as adequações linguísticas e 

estruturais necessárias para que os leitores compreendam a mensagem. 

Em 9, a autora da mensagem diz que é a partir da apresentação dos suportes que 

“os alunos vão além das características de cada gênero, praticam e descobrem que a maioria 

deles está presente a todo momento em suas vidas”. Mais uma vez, o suporte é colocado como 

algo que precisa ser considerado e um facilitador para aqueles que escrevem. Além disso, 

nesse discurso, presenciamos a questão da cidadania que se desenvolve no aluno que estuda 

com base na perspectiva dos gêneros, experiência contada pela comentarista: “É prazeiroso 

ver e sentir no aluno que o ensinamento e a descoberta de como economizar um pouco da 

água gasta em casa...”. 
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Continuando nossa análise, temos, agora, mais três comentários que dialogam 

entre si a respeito do papel do professor no trabalho com gêneros: 

 
(10) Zeneide Monique da Silva - Postado em 13/08/2009 14h27min01seg. 
O professor tem a obrigação de levar a leitura aos seus alunos, para que eles 
desenvolva o habito de ler. Trabalhar sistematicamente a leitura de forma prática e 
clara, faz a diferença para quem não conhece o mundo dos livros e da leitura 
(http://revistaescola.abril.com.br/, Agosto, 2009). 
                                                                                                            
 
(11) Mônica Cássia Pereira - Postado em 18/08/2009 10h30min21seg. 
É como leitores e escritores dos vários gêneros que os alunos encontram sentido na 
construção do conhecimento e domínio da Língua Portuguesa. Cabe ao Professor 
criatividade, senso crítico, persistência para despertar e cultivar "o leitor" e "o 
escritor" que cada aluno representa como pérolas raras 
(http://revistaescola.abril.com.br/, Agosto, 2009). 
 
 
 (12) ANIELLIS DE SOUSA AZEVEDO - Postado em 18/08/2009 22h05min 

3seg. 

Hoje em dia nos deparamos cada vez mais com propostas inovadoras a fim cultivar 
a existência de leitores e escritores de verdade. Esta perspectiva de melhora é 
almejada através do trabalho dos docentes. Os professores precisam se dar conta de 
que o poder de revelar bons leitores e escritores faz dos mesmos os "verdadeiros 
mágicos" que usam as estratégias mais ricas para alcançar o avanço dos alunos 
(http://revistaescola.abril.com.br/, Agosto, 2009). 

 
Segundo os textos 10, 11 e 12, depende do professor fazer com que o aluno 

desperte para a leitura e a escrita.  Em 10, temos um discurso mais sério, representado pela 

palavra “obrigação”, que é o que o mestre tem para com seus alunos em relação ao 

desenvolvimento comunicativo. Em 11, o discurso é mais poético devido ao uso dos 

substantivos “criatividade”, “persistência” e da expressão “senso crítico”. O trecho “para 

despertar e cultivar "o leitor" e "o escritor" que cada aluno representa como “pérolas raras”, 

demonstram que esse trabalho pode render frutos. Em 12, o discurso é mais reflexivo quando 

cita o termo “propostas inovadoras” que surgem para ajudar professores em sala de aula. A 

expressão lúdica “verdadeiros mágicos” sugere que não é fácil conduzir o aluno à leitura e à 

boa escrita e, quando se consegue isso, o professor pode ser comparado a um mágico. 

A seguir, trazemos os comentários 13 e 14, onde seus autores discorrem sobre 

suas experiências atuais mediante o uso dos gêneros do discurso em discussões ou mesmo em 

salas de aula: 

 
(13) Nome não registrado - Postado em 29/09/2009 17h19min40seg. 
Marilene a.B.C.lima,Sou Educadora e já venho trabalhando generos em minha sala 
de aula e acredito que a Nova Escola com esta edição muito tem contribuido para 
melhor desenvolver minhas tão arduas tarefas com meus educandos ,facilitando 
assim a melhor compreensão e diferenciação dos generos aplicados e usados no dia-
a-dia de cada um.estou aproveitando as experiencias mencionadas nesta edição para 
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nossa discução naos momentos de grupos de estudos 
(http://revistaescola.abril.com.br/, Setembro, 2009). 
                                                                                                                
 
(14) Heloisa Helena Da Silva De Oliveira - Postado em 01/03/2010 

22h55min24seg. 
Sou professora e já venho trabalhando gêneros em sala de aula e acredito que 
trabalhar com gêneros contribui muito para um desenvolvimento melhor com os 
meus alunos. É muito importante trabalhar com gêneros textuais para melhorar cada 
vez mais a leitura e a escrita de nossos educandos 
(http://revistaescola.abril.com.br/, Março 2010). 
                                                                               
 

Os dois comentários acima mostram discursos aproximados, até mesmo pela 

construção. Em 13, o trecho “Sou Educadora e já venho trabalhando gêneros em minha sala 

de aula (...)” se assemelha com o 14, que se inicia com “Sou professora e já venho 

trabalhando gêneros em sala de aula (...)”. Analisando bem, ambos os textos trazem verbos, 

como “desenvolver”, facilitar ( comentário 14), contribuir, melhorar ( comentário 15),  que 

reforçam o apoio que o trabalho com gêneros proporciona em termos de crescimento aos 

estudantes. 

Abaixo, seguem os comentários 15 e 16, cujos discursos consideramos gerais 

sobre a questão dos gêneros: 

 

 (15) Rosimeire Gonçalves Braga Oliveira - Postado em 06/08/2009 

14h52min42seg. 
Acho interessantíssimo o trabalho com textos, você levar os alunos à compreensão 
de como é usada a leitura e escrita em nossa vida, e que tanto nos faz falta. É muito 
mais emocionante você descobrir o que é um adjetivo num texto de sua própria 
autoria, sem decorebas. Para quem gosta de ler e estudar Nova Escola sempre 
acrescenta a nossa prática com estas reportagens. Parabéns! 
(http://revistaescola.abril.com.br/, Agosto, 2009). 
 
 
 (16) LUCIANA MARIA GANDINI - Postado em 24/08/2009   20h04min31seg. 
Para trabalhar a diversidade de genêros de maneira funcional e adequada, é 
fundamental construir uma rotina de trabalho pautada num planejamento que 
garanta o trabalho em equipe e sua continuidade 
(http://revistaescola.abril.com.br/, Agosto, 2009). 
                                                                                       
 

O comentário 15 apresenta um discurso pessoal, onde a comentarista discorre 

sobre seu ponto de vista e descobertas que fez após leituras de artigos publicados na revista 

Nova Escola, e, por que não, após outros textos que ouviu ou leu no meio em que vive. O 

tema discutido é leitura e escrita, sobre o qual a internauta afirma que acha “interessantíssimo 

o trabalho com textos” e, indiretamente, levanta uma discussão: a palavra “decorebas” remete 

ao ensino através de nomenclaturas (gramática descritiva). Esse discurso termina com uma 
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dica de leitura: ”Para quem gosta de ler e estudar, Nova Escola sempre acrescenta a nossa 

prática com estas reportagens”. 

O discurso, no comentário 16, é centrado na questão do trabalho em equipe, que 

na opinião de sua autora, é “fundamental” que haja uma “continuidade” do trabalho realizado 

com gêneros. 

Nesse aspecto, a discussão sobre ensino por meio de gêneros do discurso pode 

suscitar equívocos de compreensão daqueles que formulam seus comentários. Já outros 

demonstram que entendem a proposta da discussão, conforme Marcuschi (2005, p. 23). 

Temos como exemplo, as postagens a seguir: 

 

(17) Nome não registrado - Postado em 23/09/2009 15h10min27seg. 
Professora: Layde Maria Sousa Lira de Araújo. A Prática de Gêneros Textuais no 
Espaço Escolar subsidia ao aluno várias possibilidades de composição e 
funcionalidade dos gêneros textuais na escola e sociedade. Sabe-se que é através 
dos gêneros textuais que a língua se realiza; é no gênero que percebemos as 
diferentes relações sociais. Assim, na prática pedagógica deve-se priorizar o estudo 
dos gêneros textuais a partir das sua funções comunicativa, ou seja, levando-se em 
conta o plano temático e o estilo específico de cada gênero discursivo, e não 
somente o seu plano composicional. Na prática, todos os falantes de uma língua, 
aprendem juntamente com a aquisição das regras gramaticais desta língua, a se 
expressar por meio de diferentes gêneros textuais, antes mesmo de aprendê-los na 
escola. Layde Araújo; Professora de Língua Portuguesa; Pós-Graduada em 
Gramática e Texto; Salvador- Bahia (http://revistaescola.abril.com.br/, 
Agosto, 2009). 
                                                                                       
 

No comentário acima, percebemos que a professora conhece bem o assunto de 

gêneros, indicando que os mesmos proporcionam a compreensão das “diferentes relações 

sociais”. Além disso, reconhece que os gêneros discursivos são identificados a partir de suas 

funções sócio-comunicativas, e que possuem atributos particulares, como nos mostra o 

seguinte trecho: “(...) deve-se priorizar o estudo dos gêneros textuais a partir das suas funções 

comunicativas, ou seja, levando-se em conta o plano temático e o estilo específico de cada 

gênero discursivo, e não somente o seu plano composicional”. Então, não foram constatados 

equívocos de compreensão sobre o assunto nessa postagem. 

Os dois próximos comentários discorrem sobre tipos textuais em relação ao 

ensino com gêneros:  

(18) Eliana Cardoso de Sá - Postado em 08/09/2009 21h38min19seg. 
Trabalhar com gêneros textuais possibita o aluno a desenvolver a leitura, escrita e a 
interpretação, ocorrendo de forma prazerosa o ensino-aprendizagem. Leva também 
o aluno a familiarizar se com vários tipos de texto. Eliana Espinosa MG- Professora 
e especialista http://revistaescola.abril.com.br/, Agosto, 2009). 
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(19) JORGE ADRIANO PIRES SILVA - Postado em 12/08/2009 

11h04min54seg. 
A partir de um gênero, um ou mais tipos textuais podem ser identificados. Um 
trabalho contextualizado, que seja realizado pela escola e que faça parte da vida real 
dos alunos, pode muito bem desenvolver a capacidade de interpretação e técnicas de 
leitura e escrita dos mesmos (http://revistaescola.abril.com.br/, Agosto, 
2009). 

 
No comentário 18, a internauta aponta que ao trabalhar com gêneros textuais os 

alunos se familiarizam com os tipos de textos, além de desenvolver a leitura, a escrita e a 

interpretação de texto. É por causa dessa explicação que percebemos que a distinção entre tipo 

textual e gênero textual está devidamente compreendida por ela. 

O discurso presente no comentário 19 também ressalta a consequência positiva de 

se utilizar gêneros em sala de aula, trazendo sempre para a realidade do aluno, como mostra a 

expressão “trabalho contextualizado”. A primeira frase do texto “A partir de um gênero, um 

ou mais tipos textuais podem ser identificados” demonstra que o autor sabe diferenciar tipos 

textuais de gêneros textuais, o que é fundamental para quem ensina Língua Portuguesa. 

Mas nem sempre o texto dos comentários expressa clareza. O autor do comentário 

20 não nos deixa claro se sabe realmente diferenciar tipos textuais de gêneros textuais:  

 
(20) jamel doukan rodrigues - Postado em 14/08/2009 12h37min39seg. 
É necessário que o professor utilize em sala de aula estratégias de leitura. Para que o 
aluno adquira familiaridade com vários tipos e variedades de generos textuais, é 
preciso identificar não apenas a ideia , mas, ler as entrelinhas,exigindo do leitor um 
conhecimento de mundo. Além de localizar, inferir e identificar informações deve-
se também distingui-los se são narrativos/argumentativos. Reconhecer essa 
diferença é essencial para que o aluno possa tornar-se crítico e participativo 
(http://revistaescola.abril.com.br/, Agosto, 2009). 

 

Seu discurso gira em torno da evolução que o aluno pode obter mediante leituras 

de diversos gêneros, tornando-o “crítico e participativo”. Mas, no trecho “(...) deve-se 

também distingui-los se são narrativos/argumentativos (...)”, não sabemos se o comentarista 

refere-se aos tipos textuais ou aos gêneros. Se analisarmos a construção sintática, 

principalmente na parte em que aparece o verbo com o pronome oblíquo –“distingui-los”- o 

referente se torna a última expressão da oração anterior “gêneros textuais”.  Se considerarmos 

o discurso por esse ângulo, entenderemos que o comentarista não sabe a diferença entre os 

termos: tipos e gêneros. Nesse caso, por algum motivo, o autor não conseguiu efetivar com 

lucidez seu discurso e, é claro, que isso não é anormal. Podemos nos expressar de maneira 

equivocada por inúmeros motivos e em qualquer situação. 

A última parte de nossa análise destina-se aos comentários que agradecem, 

elogiam e dão sugestões de reportagens para o site da Nova Escola. 
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(21) Juliana Parreiras - Postado em 12/08/2009 18h10min03seg. 
Muito legal! Estava escrevendo um projeto sobre gêneros textuais quando resolvi 
consultar o site da nova escola e fiquei surpresa ao ver que a capa da revista é 
justamente o que estava pesquisando. Tô correndo pra banca pegar meu exemplar. 
Bjos pra todos! Juliana Parreiras (http://revistaescola.abril.com.br/, Agosto, 
2009). 
 
 
 (22) Janaina oliveira barros - Postado em 09/08/2009 10h08min03seg. 
Mais uma vez quero parabenizar a Nova Escola pela maravilhosa reportagem sobre 
o trabalho com leitura e escrita. A revista de agosto reafirma a necessidade de 
mergulharmos na gramatica das histórias presente nas mais diversas narrativas que 
além de promover uma imersão na representação cognitiva dos acontecimentos, 
estados e seus encadeamentos oportuniza a analisa das palavras ou no como se diz o 
que aproxima os leitores e escritores em formação das composições de excelencia e, 
além disso, nos revela a necessidade de saltar para além do genero e mergulhar em 
práticas sociais e reais em que os propositos didáticos e os conteúdos a serem 
aprendidos estão claramente presentes em todo o processo. Parabéns Nova Escola, 
por investir em necessidades reais dos profissionais professores 
(http://revistaescola.abril.com.br/, Agosto, 2009). 
 
 
 (23) Ariane dos Santos Martins - Postado em 16/08/2009 14h25min53seg. 
Parabéns pelo trabalho e também por todas as outras edições que abordaram o tema 
"Produção de Texto". No entanto, parece que a maioria das matérias são voltadas 
para o Ensino Fundamental I. Gostaria de pedir que continuem abordando o tema, 
mas que voltem o trabalho também aos professores do Ensino Fundamental II, 
mesmo porque é nessa faixa etária que parece cada vez mais difícil estimular os 
alunos a escreverem (http://revistaescola.abril.com.br/, Agosto, 2009).  
                                                                                       
 

No comentário 21, aparecem somente elogios, já que o assunto discutido na 

revista era o que a leitora “estava pesquisando”. Percebemos a gratidão da comentarista à 

revista, registrada graficamente pelas frases exclamativas “Muito legal!”, e a despedida com 

“Bjos pra todos!”.  As palavras “tô” e “Bjos” chamam a atenção porque demonstram que a 

comentarista se sente à vontade ao postar seu comentário e, além disso, a era tecnológica 

influencia na escrita, tornando-a mais simples e rápida. Provavelmente, se fosse uma escrita 

em uma carta de leitor, o “tô” voltaria para “estou” e “Bjos” seria grafado como “Beijos”.  

Na postagem 22, a internauta parabeniza a revista Nova Escola logo no início. Em 

seguida, há uma reflexão sobre a prática de estudo da gramática por meio de textos e o 

“saltar” para as “práticas sociais”. O elogio final é reforçado pelo uso da palavra “Parabéns” e 

afirma para a revista que, de certa forma, os assuntos debatidos têm suprido as “necessidades 

reais dos profissionais professores”. 

Já no discurso do comentário 23, além do uso de “Parabéns” para elogiar a 

matéria sobre “Produção de texto”, há uma sugestão pessoal da comentarista, mas pode servir 

para outros leitores da revista e/ou do site: “Gostaria de pedir que continuem abordando o 
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tema, mas que voltem o trabalho também aos professores do Ensino Fundamental II. Mesmo 

porque, é nessa faixa etária que parece cada vez mais difícil estimular os alunos a 

escreverem”. Segundo o discurso, a discussão do tema foi de grande valia; mas para quem 

trabalha com o Ensino fundamental I. Isso é claramente demonstrado pelo uso da locução 

conjuntiva adversativa “no entanto”, que mostra que o discurso não seguiria apenas uma ideia, 

mas que mostraria outra adversa à anterior. 

Através da análise das postagens escolhidas, foi possível concluir que os 

internautas que postam seus discursos, trabalham com educação. Mesmo quando não colocam 

seus nomes ou não citam suas funções, encontramos sempre vestígios nos discursos que nos 

levam a crer que são professores ou educadores em geral. 

 
 (...) Trabalho com um projeto de leitura na Escola Estadual Coronel Casimiro 
Osório, em Itajubá, no sul de Minas e a muito tempo venho debatendo esta questão. 
Abordo a questão da diversidade de textos e pesquiso o assunto constantemente (...) 
(comentário 5) (http://revistaescola.abril.com.br/, Agosto, 2009). 
 
Trabalho com gêneros textuais objetivando melhorar a leitura e escrita em minha 
escola... (comentário 9) (http://revistaescola.abril.com.br/, Agosto, 2009). 
 
 

Já em outros discursos, os perfis são apresentados explicitamente no corpo do 

texto: 

(...) Sou Educadora e já venho trabalhando generos em minha sala de aula (...) 
(comentário 13) (http://revistaescola.abril.com.br/, Agosto, 2009). 

 
Sou professora e já venho trabalhando gêneros em sala de aula (...) ( comentário 14) 
(http://revistaescola.abril.com.br/, Agosto, 2009). 
 
 

Outros internautas simplesmente citam suas funções, seja no começo ou no final 

dos comentários: professores, educadores, especialistas, pedagogos e coordenadores. 

Lembramos que a estrutura do comentário do site da revista não disponibiliza um espaço 

destinado às funções desempenhadas pelos internautas. Por isso, esse quesito não se torna 

obrigatório e, portanto, há uma liberdade para quem quer citar ou não sua função. 

Terminamos nossa análise reafirmando o que Bakhtin explicou de acordo com 

seus estudos: “Um locutor não é o Adão bíblico perante objetos virgens, ainda não 

designados, os quais é o primeiro a nomear” (BAKHTIN, 2000, p. 319). Quantos e quantos 

discursos já foram elaborados acerca do tema gêneros discursivos, leitura e escrita. Ninguém 

sabe ao certo nem quando e nem quem iniciou essa discussão. Como vimos, já existia há 

muito tempo. É por isso que não podemos dizer que só agora essas questões estão sendo 
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discutidas.  Os comentários postados no site da Nova escola não serão os primeiros e nem os 

últimos sobre o tema citado. 

As questões sociais, quando discutidas, fazem suscitar no sujeito a atitude 

responsiva ativa apresentada por Bakhtin, pela qual o locutor formula seu discurso após se 

informar sobre qualquer assunto. Foi, a partir desse fato, que se tornou possível a elaboração 

desses discursos que contribuem positivamente para a sociedade em geral, principalmente a 

escolar. 

Para elaborar esses comentários, os internautas se informaram sobres as 

discussões acerca dos assuntos e, devido a isso, percebemos o quanto o dialogismo se 

manifesta nos discursos. Vimos ainda, durante a análise, o quanto os discursos se aproximava, 

manifestando-se, privilegiadamente por meio da heterogeneidade constitutiva.  No entanto, 

mesmo que um discurso manifeste outras tantas vozes, não sofrerá interferências a ponto de 

não apresentar a subjetividade do locutor. A individualidade do criador do discurso aparecerá 

sempre, pois estamos buscando, continuamente, pela construção da nossa identidade racional 

para, assim, sermos capazes de transformar o meio em que vivemos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Nessa pesquisa procuramos provar que o dialogismo, termo adotado por Bakhtin, 

ou a heterogeneidade discursiva, como denomina Authier-Revuz, se faz presente nos 

comentários de profissionais da área de Educação quando se põem a debater a questão dos 

gêneros do discurso por meio de comentários publicados no site da Revista Nova Escola. 

Assim como ocorre nos discursos apresentados nas cartas de leitores que se 

constituem como “réplicas”, em cada um dos comentários analisados há presença do 

dialogismo, já que “todos os enunciados constituem-se a partir de outros” (FIORIN, 2006, 

p.30). Aqueles que enviam seus comentários para a revista Nova escola podem defender ou 

não a mesma opinião presente nas reportagens que leram e ainda podem buscar argumentos, 

conforme suas experiências de vida e do meio em que vivem, constituindo, assim, suas 

próprias argumentações. Outras vozes podem influenciar e compor um discurso seja direta ou 

indiretamente, demarcadas ou não.  

Como as reportagens das quais retiramos os comentários discutiam mais os pontos 

positivos do trabalho com gêneros, os comentaristas apoiaram as idéias presentes nos artigos: 

seja por meio de elogios, do relato de experiências, de sugestões e adição de idéias etc. A 

construção desses discursos se deu por meio de reflexões pessoais e consequentemente tida 

como necessária pelos profissionais da educação.  

Não poderíamos esquecer-nos de citar que, quanto mais a tecnologia avança, mais 

gêneros de esfera midiática surgirão. É por isso que, de acordo com uma situação específica, o 

reconhecimento e o saber utilizar um gênero estabelecem relações com o ensino de língua. 

Daí a importância de se discutir como o ensino por meio de gêneros pode ser realizado com 

sucesso. 

Sabe-se que o indivíduo é um ser social e, por isso, sua contribuição na sociedade 

em que está inserido é importante não só para si, mas também para os outros, já que provoca 

seu próprio crescimento. A partir disso, acreditamos que ler e analisar discursos, construídos 

com uma proposta social, é tão importante por nos proporcionar muita satisfação. Nossa 

leitura sobre o ensino de gêneros contribuiu para nosso crescimento profissional, para nossas 

reflexões, que jamais devem se esgotar. 

Como profissionais da educação, precisamos nos atualizar constantemente, e 

vemos que os educadores, em geral, têm buscado mais informações na esperança de melhorar 

o ensino em nosso país. Há, do mesmo modo, um crescimento dos meios de comunicação que 
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abordam assuntos pertinentes à educação. Inúmeras revistas, sites, conferências, programas de 

TV etc., têm demonstrado certo interesse em suprir as expectativas de discussões valiosas 

procuradas pelos profissionais da educação, como é o caso da revista Nova Escola, além de 

outros meios. 

Dessa forma, concluímos que o círculo de discussão sobre assuntos educacionais 

nunca deve se fechar, visto que nosso mundo passa por constantes transformações e, 

consequentemente, nossa visão de mundo precisa se ampliar cada vez mais. Participamos 

apenas de uma pequena parcela daqueles que levantam discussões sobre os gêneros do 

discurso e suas implicações no processo de ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa. 

Esperamos que a partir desse estudo, mais reflexões acerca desse tema sejam realizadas, para 

que juntos possamos encontrar o caminho para uma sociedade mais justa, através de um 

ensino de qualidade. Nossa outra expectativa, é que novos estudos sobre gêneros midiáticos 

sejam desenvolvidos, já que são inúmeros e inesgotáveis. E, como pesquisadores, 

reconhecemos que nosso estudo é só o começo de uma jornada sem fim. 
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ANEXOS 

 

Postagens1 da Revista Nova escola sobre o assunto Gêneros Textuais  

 
Nome não registrado - Postado em 29/09/2009 17h19min40seg. 

Marilene a.B.C.lima, Sou Educadora e já venho trabalhando generos em minha sala de aula e acredito 
que a Nova Escola com esta edição muito tem contribuido para melhor desenvolver minhas tão arduas 
tarefas com meus educandos ,facilitando assim a melhor compreensão e diferenciação dos generos 
aplicados e usados no dia-a-dia de cada um.estou aproveitando as experiencias mencionadas nesta 
edição para nossa discução naos momentos de grupos de estudos. 
 
Silvana de Souza - Postado em 15/09/2009 20h02min07seg. 
Trabalho com gêneros textuais objetivando melhorar a leitura e escrita em minha escola. Apresentando 
suportes reais os alunos vão além das características de cada gênero, praticam e descobrem que a 
maioria deles está presente a todo momento em suas vidas. É prazeiroso ver e sentir no aluno que o 
ensinamento e a descoberta de como economizar um pouco da água gasta em casa, por ex., 
compreendendo tudo que o cerca faz sentido, é coerente, é valoroso. Silvana de Souza- Guaxupé(MG). 
 
Eliana Cardoso de Sá - Postado em 08/09/2009 21h38min19seg. 
Trabalhar com gêneros textuais possibita o aluno a desenvolver a leitura, escrita e a interpretação, 
ocorrendo de forma prazerosa o ensino-aprendizagem. Leva também o aluno a familiarizar se com 
vários tipos de texto.Eliana Espinosa MG- Professora e especialista. 
 
patricia dias santana cruz - Postado em 02/09/2009 10h50min23seg. 
É DE SUMA IMPORTÂNCIA TRABALHAR GÊNEROS, COMPACTUANDO A TEORIA COM A 
PRÁTICA É POSSÍVEL ALAVANCAR A MELHORIA DA LEITURA E DA ESCRITA, QUE 
HOJE ESTÁ SENDO UM DOS MAIORES PROBLEMAS DA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO. 
COORDENADORA PEDAGÓGICA TINGUI/SITIO DO QUINTO- BA 
 
mirlene coutinho de melo - Postado em 30/08/2009 09h08min03seg. 

Os gêneros textuais são preciosos instrumentos de trabalho, pois estão presentes no nosso cotidiano, 
facilitando a relação teoria e prática. Trabalhando os gêneros de forma correta e com objetivos bem 
definidos, o professor e os alunos terão bons resultados, pois as habilidades de compreensão da língua, 
leitura e, especialmente, da escrita serão, facilmente, compreendidos e aplicados de acordo com os 
infinitos tipos de gêneros e seqüências textuais. Mirlene Coutinho, estudante de Letras - UFRN 
Parnamirim, RN  
 
LUCIANA MARIA GANDINI - Postado em 24/08/2009 20h04min31seg. 

Para trabalhar a diversidade de genêros de maneira funcional e adequada, é fundamental construir uma 
rotina de trabalho pautada num planejamento que garanta o trabalho em equipe e sua continuidade. 
 
Maria Cristina Almeida - Postado em 23/08/2009 13h40min45seg. 

Muito pertinente esta abordagem sobre os gêneros literários. Trabalho com um projeto de leitura na 
Escola Estadual Coronel Casimiro Osório, em Itajubá, no sul de Minas e a muito tempo venho 
debatendo esta questão. Abordo a questão da diversidade de textos e pesquiso o assunto 
constantemente. Nossos alunos atuais não dominam a escrita,então questiono sobre a regras 

                                                           

1 As postagens foram transcritas como estão publicadas na Revista, com eventuais erros do ponto de vista da 
norma padrão e da modalidade escrita da Língua Portuguesa.  
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gramaticais obrigatórias. Elesnão levarão isto para a vida prática,porque a maioria nem chegará a 
concluir o segundo grau. O mais importante é prepará-los para as diversas linguagens,como saber ler 
um mapa,endereços, para entrega de carnes ou flores. Dissernir a diferença entre as mercadorias, ao 
empacotá-los num super mercado.Ler uma instrução de rótulo ou receita de pão,pois serão ajudantes 
em alguma padaria. Estamos falando de Brasil sem profissionalismos gerais. O que importa se o verbo 
está no pretério perfeito ou subjuntivo? Se o aluno souber a diferença entre futuro ,presente e futuro já 
é um avanço! A maioria deles não sabe escrever chegarão ou chegaram. E Hortelã ? ( ortelam). Muito 
interessante a proposta de Nova Lima. Só questiono os livros escolhidos para literatura. Será que na 
periferia da capital mineira os alunos lerão no quinto ano do ensino básico, um llivro do tipo Cem 
Anos Entre Céu e Mar, de Almyr KLink? Se sim,parabenizo a região. Estou no sul de MG, cidade 
universitária, próximo a São Paulo e Rio de Janeiro, Sudeste do Brasil, e não vejo nossos alunos tão 
vorazes na leitura... Por favor, verifiquem minhas sugestões no plano de ação do Projeto Estímulo À 
Leitura, no blog linguagemea fins.blogspot.com. Garanto que meu simples projeto faz sucesso.Além 
do q ue estou levando-o para os alunos do Tempo Integral,que são também defasados. 
 
Sabrina Gomes Ramos - Postado em 23/08/2009 10h42min21seg. 
Ensinar Língua Portuguesa a partir dos gêneros textuais é respeitar a inteligência dos alunos. É muito 
mais proveitoso, por exemplo, discutir e analisar as funções de uma palavra em um texto significativo 
do que listar milhares de conjunções ou preposições que ninguém lembra para quê servem! E como 
cada gênero tem suas finalidades, os alunos ganham autonomia para aprender de diversas fontes. 
 
Sabrina Gomes Ramos - Postado em 23/08/2009 10h29min15seg. 
O trabalhar diversos gêneros textuais é mais que indispensável. É ensinar a aprender, já que a leitura 
proporciona conhecimento e, quanto mais autonomia os alunos tiverem ao fazer essas leituras, mais 
poderão avançar. Porém não adianta achar que aprenderão apenas tendo contato com o material 
escrito: é preciso que eles leiam, escrevam, discutam e reflitam,ou seja, produzam de fato. Aí haverá 
aprendizagem. 
 
Nome não registrado - Postado em 22/08/2009 15:02:42 
É de extrema importância o trabalho em sala de aula a partir dos gêneros textuais, pois só assim os 
educandos poderão ter uma aprendizagem mais completa, abordando tanto a gramática, e a produçaõ 
textual quanto à leitura e a escrita. 
 
jamel doukan rodrigues - Postado em 14/08/2009 12:37:39 
É necessário que o professor utilize em sala de aula estratégias de leitura. Para que o aluno adquira 
familiaridade com vários tipos e variedades de generos textuais , é preciso identificar não apenas a 
ideia , mas, ler as entrelinhas,exigindo do leitor um conhecimento de mundo. Além de localizar, inferir 
e identificar informações, deve-se tambem distingui-los se são narrativos/argumentativos. Reconhecer 
essa diferença é essencial para que o aluno possa tornar-se crítico e participativo.  
 
Heloisa Helena Da Silva De Oliveira - Postado em 01/03/2010 22:55:24 
Sou professora e já venho trabalhando gêneros em sala de aula e acredito que trabalhar com gêneros 
contribui muito para um desenvolvimento melhor com os meus alunos. É muito importante trabalhar 
com gêneros textuais para melhorar cada vez mais a leitura e a escrita de nossos educandos. 
 
Nome não registrado - Postado em 23/09/2009 15h10min27seg. 
Professora: Layde Maria Sousa Lira de Araújo. A Prática de Gêneros Textuais no Espaço Escolar, 
subsidia ao aluno várias possibilidades de composição e funcionalidade dos gêneros textuais na escola 
e sociedade. Sabe-se que é através dos gêneros textuais que a língua se realiza; é no gênero que 
percebemos as diferentes relações sociais. Assim, na prática pedagógica deve-se priorizar o estudo dos 
gêneros textuais a partir das sua funções comunicativa, ou seja, levando-se em conta o plano temático 
e o estilo específico de cada gênero discursivo, e não somente o seu plano composicional. Na prática, 
todos os falantes de uma língua, aprendem juntamente com a aquisição das regras gramaticais desta 
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língua, a se expressar por meio de diferentes gêneros textuais, antes mesmo de aprendê-los na escola. 
Layde Araújo; Professora de Língua Portuguesa; Pós-Graduada em Gramática e Texto; Salvador- 
Bahia.  
 
Silvana de Souza - Postado em 15/09/2009 20h02min07seg. 
Trabalho com gêneros textuais objetivando melhorar a leitura e escrita em minha escola. Apresentando 
suportes reais os alunos vão além das características de cada gênero, praticam e descobrem que a 
maioria deles está presente a todo momento em suas vidas. É prazeiroso ver e sentir no aluno que o 
ensinamento e a descoberta de como economizar um pouco da água gasta em casa, por ex., 
compreendendo tudo que o cerca faz sentido, é coerente, é valoroso. Silvana de Souza- Guaxupé(MG). 
 
Eliana Cardoso de Sá - Postado em 08/09/2009 21h38min19seg. 
Trabalhar com gêneros textuais possibita o aluno a desenvolver a leitura, escrita e a interpretação, 
ocorrendo de forma prazerosa o ensino-aprendizagem. Leva também o aluno a familiarizar se com 
vários tipos de texto.Eliana Espinosa MG- Professora e especialista. 
 
patricia dias santana cruz - Postado em 02/09/2009 10h50min23seg. 
É DE SUMA IMPORTÂNCIA TRABALHAR GÊNEROS, COMPACTUANDO A TEORIA COM A 
PRÁTICA É POSSÍVEL ALAVANCAR A MELHORIA DA LEITURA E DA ESCRITA, QUE 
HOJE ESTÁ SENDO UM DOS MAIORES PROBLEMAS DA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO. 
COORDENADORA PEDAGÓGICA TINGUI/SITIO DO QUINTO- BA 
 
Rita Nunes de Moraes - Postado em 26/08/2009 10h28min57seg 
A abordagem da variação de gêneros em sala de aula, faz-se necessária na preparação dos alunos, de 
forma absoluta para que sejam bons leitores e consequentemente bons produtores de textos. Sem 
contar que, a diversidade de leituras ampliam o conhecimento e facilitam o aprendizado de qualquer 
pessoa. Rita Nunes de Moraes – SP 
 
Cristina Venturini - Postado em 25/08/2009 18h30min45seg. 
Também acho pertinente comentar que podemos acrescentar a todo esse trabalho de sala de aula a 
interação com softwares no laboratório de informática tem alguns no mercado e na feira saber /SP eu li 
que será lançado um software pra a produção textual chamado bicho da mata escritor. Acho que vale a 
pena (claro para as escolas que já dispõe de laboratório) fazer uso da tecnologia porque certamente é 
um atrativo a mais para o aluno. 
 
LUCIANA MARIA GANDINI - Postado em 24/08/2009 20h04min31seg. 
Para trabalhar a diversidade de genêros de maneira funcional e adequada, é fundamental construir uma 
rotina de trabalho pautada num planejamento que garanta o trabalho em equipe e sua continuidade. 
 
ANIELLIS DE SOUSA AZEVEDO - Postado em 18/08/2009 22h05min30seg. 
Hoje em dia nos deparamos cada vez mais com propostas inovadoras a fim cultivar a existência de 
leitores e escritores de verdade. Esta perspectiva de melhora é almejada através do trabalho dos 
docentes. Os professores precisam se dar conta de que o poder de revelar bons leitores e escritores faz 
dos mesmos os "verdadeiros mágicos" que usam as estratégias mais ricas para alcançar o avanço dos 
alunos. 
 
Mônica Cássia Pereira - Postado em 18/08/2009 10h30min21seg. 
É como leitores e escritores dos vários gêneros que os alunos encontram sentido na construção do 
conhecimento e domínio da Língua Portuguesa. Cabe ao Professor criatividade, senso crítico, 
persistência para despertar e cultivar "o leitor" e "o escritor" que cada aluno representa como pérolas 
raras. 
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Ariane dos Santos Martins - Postado em 16/08/2009 14h25min53seg. 
Parabéns pelo trabalho e também por todas as outras edições que abordaram o tema "Produção de 
Texto". No entanto, parece que a maioria das matérias são voltadas para o Ensino Fundamental I. 
Gostaria de pedir que continuem abordando o tema, mas que voltem o trabalho também aos 
professores do Ensino Fundamental II, mesmo porque é nessa faixa etária que parece cada vez mais 
difícil estimular os alunos a escreverem.  
 
Aparecida Barony Lage Costa - Postado em 15/08/2009 17h45min09seg. 
Parabéns a NOVA ESCOLA por esta reportagem sobre os gêneros, ressalto a importância dada ao 
falar do suporte do texto, e o para quem escrever, pois acredito que é daí que surgem os escritores. Um 
abraço, Cida Barony – Pedagoga 
 
Juliana Parreiras - Postado em 12/08/2009 18h10min03seg. 
Muito legal! Estava escrevendo um projeto sobre gêneros textuais quando resolvi consultar o site da 
nova escola e fiquei surpresa ao ver que a capa da revista é justamente o que estava pesquisando. Tô 
correndo pra banca pegar meu exemplar. Bjos pra todos! Juliana Parreiras 
 
JORGE ADRIANO PIRES SILVA - Postado em 12/08/2009 11h04min54seg. 
A partir de um gênero, um ou mais tipos textuais podem ser identificados. Um trabalho 
contextualizado, que seja realizado pela escola e que faça parte da vida real dos alunos, pode muito 
bem desenvolver a capacidade de interpretação e técnicas de leitura e escrita dos mesmos. 
 
janaina oliveira barros - Postado em 09/08/2009 10h08min03seg. 
Mais uma vez quero parabenizar a Nova Escola pela maravilhosa reportagem sobre o trabalho com 
leitura e escrita. A revista de agosto reafirma a necessidade de mergulharmos na gramatica das 
histórias presente nas mais diversas narrativas que além de promover uma imersão na representação 
cognitiva dos acontecementos, estados e seus encadeamentos oportuniza a analisa das palavras ou no 
como se diz o que aproxima os leitores e escritores em formação das comosições de excelencia e além 
disso nos revela a necessidade de saltar para além do genero e mergulhar em práticas sociais e reais 
em que os propositos didáticos e os conteúdos a serem aprendidos estão claramente presentes em todo 
o processo. Parabéns Nova Escola, por investir em necessidades reais dos profissionais professores 
 
Rosimeire Gonçalves Braga Oliveira - Postado em 06/08/2009 14h52min24seg. 
Acho interessantíssimo o trabalho com textos,você levar os alunos à compreensão de como é usada a 
leitura e escrita em nossa vida,e que tanto nos faz falta.É muito mais emocionante você descobrir o 
que é um adjetivo num texto de sua própria autoria,sem decorebas.Para quem gosta de ler e estudar 
Nova Escola sempre acrescenta a nossa prática com estas reportagens.Parabéns! 
 

 

 


