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ABSTRA CT: This pap er pres ents an attempt to  charact erize the them es privileged  by 
the brazilian scientific research when it engages on the g enre’s qu estion. W e focus the 
implications of the debate about genre to the didactic pratices of  language teaching in 
schools. 
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0. Introdu ção:  A qu estão do  gên ero  como retorno 
 
 Pôr em questão a relev ância de u m trab alho que objetiva tratar do problema do 
gênero é aparentemente razoáv el: trata-se d e u ma no ção  cujos contornos  vêm sendo 
traçados desde a antigüidade clássica. A pertinência d e u m estudo co mo o que 
propo mos está exatamente nesse parado xo: o deb ate atual sobre gên ero justifica-s e pela 
necessidad e de dissipar a aparente familiaridad e do con ceito, condição p ara s e tentar 
teorizar sobre ele. Uma tal reflexão parece n ecessári a princip al mente em u m mo mento 
em qu e a questão do gênero adqui re nu ances explicitamente didáticas e, nessa di reção, 
corre o risco de ser reduzida a u m p roblema de cunho meramente técni co-metodológico. 
Chiss (2001) adverte para u m t al risco ao discutir a relação entre a didática de línguas e 
a disciplinarização 1. Segundo o  autor : 
 

“ O interesse da indagação, da apreensão didática, é também de operar o 
retorno a cont extualizações indispensáveis, de assinalar as ad erên cias 
culturais de saberes, de nos advertir sobre suas determinações conceituais e 
institucionais, de  inseri-las em um universo intelectual mais amplo. É também 
nessa direção que parece impossível renunciar à reflexão epistemológica em 
didática em fa vor da urgência e da utilidade sociais.”2 (Chiss: 2001: 161 ). 
 

 Não basta, portanto, ad mitir qu e existe, atualmente, um “ retorno aos 
gêneros”3, mas conceitualizar ess e retorno no que se refere aos discursos que 

                                                 
1 A disciplinarização refere-se ao p rocesso em que d eterminados saberes são postos na 
ordem institucional de uma disciplina, ou seja, são normatizados segundo u ma dinâmi ca 
institucional que lhes atribui um pertenci mento a u ma área ou campo  de estudos.  
2 A v ersão  traduzida das citaçõ es dev e s er to mada co mo d e nossa responsabilidade. 
3 Título do artigo de Branca-Rosoff (1996 ). 
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possibilitam sua existência e aos do mínios institucionais em que adquire visibilidade. 
No que respeita, por exemplo, aos estudos da linguagem de matiz discursivo, u ma tal 
categoria, segundo  Maingueneau (2002), ao retornar, localiza-s e na articul ação  entre a 
ordem do texto e a ord em do discurso: trata-se, nessa direção, de u ma cat egoria à qual a 
análise do  discurso  é obrigada a con feri r u m “ papel central”. 

Quanto a este estudo, d efinir os  contornos do  reaparecimento  mais recent e do 
debate sobre a questão do gênero , no Brasil, exige a consideração das i mplicações 
didáticas que u m tal fenômeno faz emergir. Nessa direção , questões co mo as que propõe 
Coste (1991) parecem bastante esti mulantes: i) por que a didática tem necessidade de 
tipologias? e ii) de que tipos de tipologias ela tem necessidade? Para o autor,  
 

“ Na literatura recente, é do lado da didática ou em relação a ela que têm tido 
maior eco as tipologias de discurso. No momento atual, não parece que os 
especialistas da teoria literária ou  da r eflexão  ‘propriamente’ lingüística 
tenham enfaticamente dado atenção a essas questões. Assinala-se, além disso, 
que a maior parte de nomes associados aos debat es atuais constitua-se – pelo 
menos no que respeita à produção francófona – de pessoas que têm ou tiveram 
a ver  com a didática, mesmo  se eles  se d efinam ou s ejam consid erados 
lingüistas ou psicólogos.” (Coste, 1991:75) 

 
Pressupondo-se qu e exista u ma necessidade de tipologização d emandad a p ela 

didática, cabe indagar em que medida essa demanda contribui para a comp reens ão do 
reap areci mento do debat e sobre a questão do gênero . E, inversamente, quais as 
i mplicaçõ es do reapareci mento dess e debate p ara os estudos de linguag em 
particularmente p reocup ados co m questõ es didáticas. 
 A resposta a essas questões exige, inicial mente, reconhecer que não é o 
chamado retorno do problema do g ênero que inaugura a reflexão sobre os 
procedi mentos de tipologização nos estudos da linguagem. Advertidos contra o risco da 
ilusão de ineditis mo (os chamados  modismos) qu e n ão raramente marca o  prestígio de 
determinados temas/aport es teóricos nos estudos lingüísticos, vale investir em u m passo 
seguinte: se se pressupõe que exista u m retorno, co mo apreendê-lo? Entre as 
deli mitaçõ es possíveis, qual a qu e pode eventual mente melho r dar conta dos problemas 
a que a questão  do gênero d ar visibilidade?  
 De nossa parte, buscamos  caracterizar a emergência mais recente do conceito 
de gênero no domínio da teorização acad êmi co-cientí fica, no Brasil, por meio da análise 
de artigos publicados em periódicos esp ecializados de lingüística, entre 1998 e 2002. 
Nessa direção , a tarefa que propomos localiza-se no en contro de preocupaçõ es tanto do 
domínio dos estudos da linguagem quanto d aquel e das chamad as ci ências d a educação 
(ou didática) e, po r ess a via, inscreve-se no  espaço interdis ciplinar que tem marcado a 
pesquisa em lingüística quando  de sua aproxi mação de problemas de ordem didática.  
 
1. D a constituição e do t ratamento dos d ados 
 

Para discutir a emergência mais recente do conceito de gênero , no Brasil, 
optamos por analisar artigos científicos que tematizam a questão do gênero, publicados 
em periódicos especi alizados de lingüística (115 artigos) e em coletân eas (42 artigos) 
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particularmente organizad as co m a fin alidade de discutir o problema do gên ero. 
Tematizar o conceito de gênero consistiu, conforme opção  metodológica deste estudo, 
em estab elecer algu m tipo de articulação do objeto e das questões de pesquisa de que se 
ocupam os trabalhos com o conceito de gênero , mes mo que esse conceito, em alguns 
trabalhos, esteja ap enas pressuposto. Não bastou, portanto, na el eição dos trabalhos, a 
consideração d a mera nomeação do obj eto sob an álise co mo s endo um gên ero X ou Y 
(embora esse dado tenh a sido também considerado indicador da suposta tematização do 
conceito de gên ero), mas a p roblematização de algum aspecto dessa no meação , a 
explicitação d e que s e estava trat ando do objeto co mo um gênero. Além disso, a 
veri ficação da bibliografi a citada nos artigos foi fator relevante na seleção por que 
optamos. Seguem os quadros dos periódicos e col etâneas em que foram publicados os 
artigos que constituem o corpus deste estudo. 
 
Tabela 1: No . de artigos ci entífi cos por periódico 

Periódico/Ano 1998 1999 2000 2001 2002 Total 
1. Publicações da AB RALIN (Boletim 23 e 
25/ Anais do 2o. Congresso Nacional  e do  
2o. Congresso  Internacional)  

- 
 
 

12 1 42 - 55 

2. Anais do 4o. En contro do CE LSUL - - - 1 - 1 
3. Anais das XVI e XVII Jornadas do  
GELNE 

- 6 23 - - 29 

4. Estudos Lingüísticos XXVII, XXVIII, 
XXIX, XXX, XXX I 

3 4 4 12 7 30 

 
Tabela 2: Coletân eas s elecionadas p ara a constituição  do corpus 
Título da col etânea Organizadores Vínculo  

institucional  
Editora/ Local, 
Data de 
publicação 

No. de 
artigos  

A. G êneros do  
discurso na es cola 

M. H . N . Brandão USP Cortez Editora/  
São  Paulo, 2000 

5 

B. Gêneros textuais 
e ensino 

A. P. Dionísio 
A. R. Machado 
M. A . Bezerra 

UFPE 
PUC-SP 
UFPB 

Lucern a/ Rio  de 
Jan eiro, 2002 

15 

C. Gên eros textuais J. L . Meu rer 
D. Motta-Roth 

UFSC 
UFSM 

EDUSC/Bauru 
(SP), 2002 

13 

D. A prática de 
linguagem em sala  
de aula –  
praticando os PCNs 

R. Rojo PUC-SP EDUC e Mercado  
de Letras/São  
Paulo e 
Campinas, 2000 

9 

 
 Os artigos selecionados foram org anizados s egundo quatro catego rias: i)  
enfoques temáticos; ii) aportes teórico-metodológicos; iii) tipos de dados analisados; 
iv) contextos institucionais de constituição dos dados analisados. O estab eleci mento 
dessas catego rias decorreu, d e um lado , de u m estudo explorató rio (Go mes Santos 
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2002) e da leitura de trab alhos que tiveram a proposta de estabelecer uma esp écie de 
estado do conheci mento sobre a al fab etização no Brasil (So ares 1989); sobre a aquisição 
e o ensino da escrita (Caron et al.: 2000); sobre as relações entre lingüística, ensino de 
língua e formação de pro fessores (G eraldi et al.: 1996) e ainda sobre a circulação do 
conceito de g ênero (Rojo: mi meo). De outro lado, a própri a leitura dos artigos 
possibilitou a depreensão de info rmações que se constituíram elementos para o 
estabeleci mento das catego rias men cionadas. Opt amos  por apresentar, a seguir , apenas 
u ma das categorias mencionadas: a relativa aos enfoques temáticos  privilegiados p elos 
trabalhos quando do tratamento da questão do gênero. 
 
2. Os  enfoques  temáticos do  tratamento d a qu estão do  gên ero4 
 

A categoria enfoques temáticos refere-se às deli mitaçõ es ou aos recortes 
temáticos propostos pelos trab alhos quando do tratamento e/ou uso do conceito de 
gênero.  
 
 
Tabela 3: En foqu es temáti cos do  tratamento do conceito de gên ero. 

Enfoqu es temáti cos No. de 
artigos 

% 

1. Análise de fatos da di mens ão textual-enun ciativo-discursiva da 
linguagem e/ou análise de questões macrodiscursivas em g êneros  
particulares 

44 28 

2. Identi ficação, an álise, caracterização e/ou descrição de gêneros co m 
objetivos os mais diversos 

41 26,1 

3. Problematização de qu estões d e ordem didática (d e situaçõ es  
didáticas) pelo recu rso às teori as e/ou  à descrição  e uso de g êneros 

35 22,3 

4. Problematização do conceito por meio de vis adas históricas, pela 
reflexão de cunho teórico-epistemológico e/ou pela discussão sobre 
opções metodológicas e dispositivos de análise 

18 11,5 

5. Usos e repres entaçõ es/imagens de determinados gên eros em 
suportes, domínios e co munidad es p articulares 

13 8,3 

6. An álise de asp ectos macrodiscursivos em gêneros p articulares 4 2,5 
7. An álise de ev entos de p rodução de gên eros com en foque para a 
interação 

2 1,3 

 
 Sintetizando, a interp retação dos dados no que con cerne aos enfoques 
temáticos sobre os quais se volta a pesquisa acad êmi ca sobre g ênero aponta para quatro 
tendências/pro cedi mentos p rincipais: 

                                                 
4 Muitas das considerações feitas aqui inspiram-se em estudo anterior (Go mes Santos 
2002). Que n ão se estranh e, port anto, a recorrên cia do modo d e interpret ação dos dados 
proposto, bast ante pró xi mo  daqu ele apres entado no  estudo  mencionado . 
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1) Pressuposição de u m con ceito de gênero e consideração de u ma prática de linguag em 
– tomada co mo u m g ênero particular – para a análise de u m fenô meno lingüístico 
especial ment e ligado à di mens ão textual-discursiv a da linguagem. O fo co é o fenô meno 
e o interesse é observ ar co mo ele se atu aliza em u m determinado gên ero, o qu e, em 
última instânci a, tem i mplicação para a caracterização  do g ênero  consid erado; 
2) Identi ficação e descrição de determinad as práticas de linguag em e/ou conjunto de 
textos para, a partir d a detecção de marcas lingüístico-discursivas del as constitutivas, 
caracterizá-las co mo gênero. O fo co de interess e, nesse caso, é o gênero . Parte-se, 
portanto, do global (o gênero eleito a ser descrito) e dirige-se ao particul ar, isto é, para o 
elenco, a organização e a an álise dos traços que dele seri am caracterizadores. Tais 
traços dizem respeito a várias das di mensões da linguagem – especial mente a textual-
enunciativo-discursiv a – e podem remeter ao funcionamento do gênero em p ráticas 
sociais de diversa ord em; 
3) Tematização de questões did áticas p elo recurso  ao conceito de g ênero em v ários de 
seus níveis de p roblematização teórica e metodológica, o que pode incluir a 
instru mentalização de con cepções teóri cas, a reto mad a do pens amento bakhtiniano e de 
outros autores , o  uso de modelos d e an álise, os mecanis mos de produ ção/aquisição  de 
gêneros , ent re out ros asp ectos. E mbora se poss a dizer qu e o  interesse didático 
aco mpanh e, em graus os mais diversos, toda a produção acad êmi ca (ou g rande p arte 
dela) sobre gênero , no caso em qu estão esse pendor didático é o foco, o móvel a partir  
do qual o conceito de g ênero é acessado , retomado e problemati zado. O p rocedi mento 
consiste em eleger u ma quest ão didática (ensino-ap rendizagem de língua, es crita e 
leitura; fo rmação de professores; livros didáticos etc.) e utilizar o conceito de gênero 
seja como  suporte teórico seja co mo  dispositivo operatório  de an álise, po r exemplo; 
4) Problematização do conceito por meio de visadas históricas, da reflexão de cunho 
teórico-epistemológico e/ou do questionamento de opções e dispositivos metodológicos. 
Nesse caso, temos co mo fo co a eleição do conceito de gênero integ rado a u ma reflexão 
sobre a atividade classi ficatória, o que resulta em u m es forço de estabeleci mento e de 
clari ficação de definiçõ es, de consideração  da p ertinênci a de mod elos de análise, de 
con fronto de opçõ es teóricas segundo disciplinas particulares dos estudos lingüísticos 
etc. O  foco é u m problema de o rdem teórica e/ou metodológica e o con ceito de gênero 
serve co mo fio  condutor para a discussão. 

Não dei xa de chamar a at enção o caráter de complementaridade qu e tais 
tendências/pro cedi mentos apresent am: de u m lado t emos a tendência de análise de 
fenô menos de linguagem em g êneros particulares associad a ao interess e de descrição de 
gêneros – amb as i mplicando n a caracteri zação dos mesmos . De outro, a necessidade de 
clari ficar o próprio conceito por meio de sua problemati zação. Para a reflexão que 
vimos desenvolv endo aqui, vale destacar qu e a investigação d e temas que se lo calizam 
no domínio das práticas didáticas atravessa, em u ma certa medida, os outros enfoques, o 
que indicia o papel central e articulado r do conceito de gênero na discussão de temas 
mais tipicamente didáticos e, inversament e, o quanto ele é pertinente quando a reflexão 
didática se volta a questões mais  tipicamente lingüísticas. 

É ness a direção que se con firma a suposição de que o retorno do interesse p ela 
questão do gên ero tanto atualiza o investimento taxionômi co recorrente na história dos 
estudos lingüísticos – sobretudo para aqueles d e matiz textual-discursivo – quanto 
fl exibiliza fronteiras disciplinares – entre, por exemplo, os estudos em lingüística (em 
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várias d e suas nu ances) e aqueles mais ligados à didática de línguas, estabelecendo -se, 
desse modo, co mo  mediador de discussões sobre o ensino de língua na escola.  
 
RESUMO: Buscamos , neste estudo, caracterizar os enfoques temáticos privilegiados 
pela pesquisa acadêmico-científica brasileira quando de seu  interesse p elo debate 
sobre a questão do gênero, assinalando as implicações do retorno desse debate para as 
práticas didáticas de ensino de língua na escola. 
 
PALAVRAS-CHA VE: conceito de gênero; pesquisa acadêmico-científica; enfoques 
temáticos; didática de línguas 
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