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RESUMO: 

Este artigo consiste em um recorte de um estudo de caso da Rede Municipal de Ensino 
de Florianópolis realizado no ano de 2010. Seu objetivo é depreender concepções de 
professores alfabetizadores da Rede em questão sobre a alfabetização em um dos 
domínios da pesquisa: o teórico-epistemológico, especificamente no que se refere às 
concepções dos professores ligadas à teoria de Bakhtin e aos gêneros 

textuais/discursivos. Possui abordagem exploratória porque envolve pesquisa 
bibliográfica, entrevistas e análise de exemplos que favorecem a compreensão. O 
processo de coleta de dados aconteceu por meio de questionários de cunho quantitativo 
e entrevistas com abordagem qualitativa. O aporte teórico deste tópico da pesquisa vem, 
principalmente, de estudos de Bakhtin (2003 [1952/53]); Voloshinov; Baktin (2000 
[1929]; Faraco (2007) e Kleiman (2006). Os resultados do estudo apontam para um 
contato superficial dos professores participantes da pesquisa com a teoria de Bakhtin e 
gêneros textuais/ discursivos. Os dados demonstram que, possivelmente, grande parte 
dos profissionais “já ouviu falar”, já leu algo em revistas de educação de grande 
circulação sobre o assunto, mas dificilmente fez leitura de livro ou artigo científico da 
área, o que mostra o retardamento da chegada dos estudos de Bakhtin às escolas 
catarinenses.  
 
Palavras-chave: alfabetização; concepções de professores; gêneros 

textuais/discursivos. 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

 Com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, no final da década de 

1990, o pensador russo, Mikhail Bakhtin, fundamentado no ideário marxista, começa a 

ganhar projeção em nível nacional no Brasil. De acordo com Rojo (2005), as ideias de 

Bakhtin, principalmente sobre gêneros do discurso (BAKHTIN, 2003 [1952/53]) 

passam a ser alvo de pesquisas principalmente a partir de 1995/1996. A concepção de 

gêneros do discurso defende a linguagem como mediadora/instituidora das relações 

sociais –  relacionamo-nos com o outro e com o mundo por meio da linguagem. 
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  Essa vertente de pensamento toma a língua como objeto social e, no que diz 

respeito à ação escolar, fundamenta que devemos ensinar a língua materna na escola 

valendo-nos de gêneros do discurso, concebidos como as formas relativamente estáveis 

por meio das quais as relações humanas se estabelecem (BAKHTIN, 2003 [1952/53]). 

Essas formas de interação orais ou escritas, que têm lugar em diferentes esferas da 

atividade humana – esfera do jornalismo, esfera acadêmica, esfera escolar, esfera 

religiosa etc. – passaram a ser compreendidas, a partir dos PCNs, como o objeto de 

ensino e de aprendizagem de língua materna. 

 Valendo-se dessas considerações, o presente artigo expõe um recorte de uma 

pesquisa realizada no ano de 2010 com 84 professores que lecionavam nos três 

primeiros anos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. 

O principal objetivo da pesquisa foi depreender concepções de professores 

alfabetizadores da referida Rede de Ensino em questões sobre alfabetização, no que se 

refere a domínios ontológicos, entendidos como as propriedades gerais, da essência do 

ato de alfabetizar – o que é alfabetizar?; domínios axiológicos, no que se referem à 

valoração social, cultural e histórica atribuída a esse mesmo ato – qual a importância da 

alfabetização para o homem contemporâneo?; domínios teórico-epistemológicos, 

entendidos como os princípios sobre os quais o ato de alfabetizar está fundamentado – o 

que o professor precisa saber para alfabetizar?; e domínios metodológicos, percebidos 

como as bases procedimentais do ato de alfabetizar – como o professor deve proceder 

para alfabetizar alguém.  

 Trata-se de um estudo de caráter quantitativo e qualitativo, pois foram entregues 

119 questionários a professores de 33 escolas da Rede Municipal de Ensino de 

Florianópolis e foram entrevistados oito professores da mesma Rede. Ademais, é 

importante considerar que a Rede possui um total de 36 escolas e que foi feita a 

devolutiva de 84 questionários, o que corresponde a 70% do total de educadores 

participantes da pesquisa dos três primeiros anos de escolarização da Rede Pública em 

questão.  

 Por ser uma pesquisa ampla, que envolve diferentes discussões teóricas e 

resultados, focalizaremos neste artigo apenas um dos itens pesquisados no domínio 

teórico-epistemológico do estudo: a importância dos gêneros do discurso e da teoria de 

Bakhtin para os professores participantes da pesquisa. Para isso, faremos uma discussão 

teórica de alguns conceitos do pensamento de Bakhtin, como linguagem, dialogismo, 

alteridade, enunciação e gêneros do discurso; e, em seguida, debateremos à luz das 
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teorias da área, resultados da pesquisa anunciada a partir de uma questão do 

questionário e outra da entrevista que pediam aos professores para que listassem as 

teorias que possuíam maior importância para o seu trabalho. 

 

2. IMPLICAÇÕES DO PENSAMENTO DE MIKHAIL BAKHTIN PARA A 

ALFABETIZAÇÃO 

 

 No que respeita ao pensamento bakhtiniano, importa registrar que Mikhail 

Bakhtin é autor russo filiado ao marxismo e comprometido com a corrente sócio-

histórica. Dentre os muitos estudos que realizou, Bakhtin se interessou pela linguagem, 

não como gramática, mas no que se refere às interações verbais concretas, ou seja, os 

enunciados e os textos. (FARACO, 2007).  

 Para compreender o que o estudioso entende por linguagem, é importante fazer 

remissão ao conceito de alteridade e ao conceito de dialogismo, formulados por ele. 

Segundo Faraco (2007), Bakhtin afirma que os indivíduos, apesar de serem únicos, se 

constituem com base no outro; nada somos fora da relação com o outro. Sob esse ponto 

de vista, nossas enunciações não são adâmicas, originais na essência; elas se compõem 

de muitas vozes, o que remete ao simpósio universal do existir humano. Nessa 

perspectiva, constituímo-nos nas relações interpessoais, mediadas pela linguagem: o 

dialogismo da teoria bakhtiniana sugere que a nossa voz nunca é só nossa, é formada 

por inúmeras outras vozes marcadas pelas nossas vivências e valores. “As vozes sociais, 

pela boca dos falantes, vivem em múltiplos e contínuos contatos que constituem uma 

imensa teia dialógica a que Bakhtin dá o nome de heteroglossia dialogizada” 

(FARACO, 2007, p. 47). 

  Bakhtin concebe a língua como objeto social, do que deriva a consideração de 

que importa para o locutor e para o interlocutor a língua em contextos de uso concretos, 

e não como um sistema fechado de normas e inflexível (VOLOSHINOV; BAKHTIN, 

2000 [1929]). A essa consideração relaciona-se o conceito de enunciação, que advém da 

interação de dois sujeitos socialmente situados; sua estrutura é determinada pela 

situação social imediata e pelo meio social mais amplo. Para o autor a organização da 

enunciação é exterior ao interlocutor e, ainda,  
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A enunciação enquanto tal é um puro produto da interação social, quer 
se trate de um ato de fala determinado pela situação imediata ou pelo 
contexto mais amplo que constitui o conjunto das condições de vida 
de uma determinada comunidade linguística (VALOSHINOV; 
BAKHTIN, 2000 [1929].  
 

 Nessa direção, estudar a linguagem faz sentido apenas se o estudo contemplar os 

diferentes usos que os homens fazem da língua em suas relações intersubjetivas. 

Escreve o autor (2000 [1929], p. 95): “Em suma, um método eficaz e correto de ensino 

[de línguas] prático exige que a forma seja assimilada não no sistema abstrato da língua, 

isto é, como uma forma sempre idêntica a si mesma, mas na estrutura concreta da 

enunciação, como um signo flexível e variável.” Essas considerações têm tido impacto 

sobre o processo de alfabetização em muitos entornos, em nível nacional. A mesma 

direção, Bakhtin (2003 [1952/53], p. 282-283) sustenta que:  

 

A língua materna – sua composição vocabular e sua estrutura 
gramatical – não chega ao nosso conhecimento a partir de dicionários 
e gramáticas, mas de enunciações concretas que nós mesmos ouvimos 
e nós mesmos reproduzimos na comunicação discursiva viva com as 
pessoas que nos rodeiam. Assimilamos as formas da língua somente 
nas formas das enunciações e justamente com essas formas. As formas 
da língua e as formas típicas dos enunciados, isto é os gêneros do 
discurso, chegam à nossa experiência e à nossa consciência em 
conjunto e estreitamente vinculadas. Aprender a falar [e, para as 
finalidades desta dissertação, aprende a ler e escrever] significa 
aprender a construir enunciados (porque falamos por enunciados e não 
por orações isoladas, evidentemente, não por palavras isoladas). 

  
  

 Esse ideário teve – e ainda tem – grande impacto no ensino e na aprendizagem de 

língua materna em escolas brasileiras, estendendo-se, em inúmeros espaços 

educacionais, para as atividades relacionadas à alfabetização. A compreensão de que o 

estudo da língua faz sentido se acontecer em contextos de uso – concepção que já vinha 

ganhando lugar nacionalmente em decorrência do advento do ideário vigotskiano – 

ressignifica-se para a compreensão de que importa ensinar a língua materna tendo os 

gêneros do discurso como instrumentos de interação, tal qual propõe Schneuwly (2004, 

p. 137), com base no conceito vigotskiano de instrumento: 

 

Uma maneira metafórica e heuristicamente fecunda de definir os 
gêneros textuais consiste e encará-los como instrumentos 
culturalmente forjados. Os instrumentos são artefatos historicamente 
construídos, frutos da experiência de várias gerações, necessários para 
agir eficazmente em uma situação. Psicologicamente, um instrumento 
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tem sempre duas dimensões: por um lado, ele é um artefato material 
ou simbólico, que materializa, por sua forma, a finalidade a que serve 
e, por outro, constitui um esquema de uso que contém a possibilidade 
de agir numa situação. A apropriação desses instrumentos – ou gênese 
instrumental – pode, a partir disso, ser compreendida como um 
processo que cria novos saberes, que torna possíveis novas ações e 
que as orienta. 

  

 Em se tratando dos gêneros do discurso, vale mencionar que a língua, de acordo 

com Bakhtin (2003 [1952/53], p.262), é empregada por meio de enunciados orais e 

escritos, que se caracterizam por conteúdo temático, estilo e construção composicional 

específicos. Cada um deles é determinado pelas características de cada esfera da 

atividade humana. Os enunciados são individuais, contudo, “cada campo de utilização 

da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais 

denominamos gêneros do discurso”. Os gêneros são heterogêneos e se modificam de 

acordo com o desenvolvimento de campos de comunicação. Devido ao seu caráter 

social, podem surgir ou desaparecer da vida das pessoas. Podemos dizer que os gêneros 

instituem as interações humanas,  

 

São correias de transmissão entre a história da sociedade e a história 
da linguagem. Nenhum fenômeno novo (fonético, léxico, gramatical) 
pode integrar o sistema da língua sem ter percorrido um complexo e 
longo caminho de experimentação e elaboração de gêneros e estilos 
(BAKHTIN, 2003 [1952/53], p. 268).  
 

 Sob essa perspectiva, conceber que as relações humanas se estabelecem mediadas 

pela linguagem, em tais tipos relativamente estáveis de enunciados, tal qual propõe 

Bakhtin (2003 [1952/53]), implica empreender um processo de ensino e aprendizagem 

de língua materna – em se tratando deste estudo, modalidade escrita – que se institua 

por meio dos gêneros do discurso, processo que parece ter tido espaço crescente no 

universo da alfabetização. 

  

 

3.  AS CONCEPÇÕES DOS ALFABETIZADORES 

 

 Com o objetivo de depreender as teorias do campo educacional que sustentam o 

trabalho dos professores que participaram da pesquisa relatada neste artigo, solicitamos 

aos docentes que classificassem, por ordem de importância, as seguintes teorias do 
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campo educacional em se tratando de seu trabalho como alfabetizador: construtivismo 

de Ferreiro; sociointeracionismo de Vigotski; teorias de Bakhtin; teorias de letramento; 

teorizações neurocientíficas e teorizações sobre gêneros textuais/discursivos. Temos 

consciência de que esses não são os únicos encaminhamentos teóricos existentes para o 

processo de alfabetização; tratou-se de uma escolha que teve como critério o percurso 

histórico do processo de alfabetização, com base em Mortatti (2000).  

 Observemos o Gráfico 1 a seguir no qual estão quantificadas as respostas dos 

participantes sobre as teorias educacionais no campo da alfabetização, do que é possível 

depreendermos tendências teóricas. É importante destacar que neste gráfico o número 6 

representa o item mais importante, o 1 é o menos importante e o 0 é sem importância – 

as colorações correspondentes a esses números traduzem a importância atribuída pelo 

professor em cada uma dos itens. No questionário, contudo, o comando era inverso, o 

número 1 era o mais importante e o 6 era o menos importante, mas por razões 

estatísticas essa ordem precisou ser invertida.  

  Os itens da questão 10 do questionário da pesquisa representados no Gráfico 1 

abaixo significam: 101 – Construtivismo de Emília Ferreiro (Jean Piaget); 102 – 

Sociointeracionismo de Vigotski; 103 – Teorias de Bakhtin; 104 – Teorias de 

letramento; 105 – Teorizações neurocientíficas; 106 – Teorizações sobre gêneros 

textuais/discursivos.  

 

Gráfico 1  – Importância das teorias educacionais 

Fonte: construção da autora 
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 O gráfico suscita muitas análises, focalizaremos, contudo, apenas os itens 103 – 

Teorias de Bakhtin; e 106 – Teorizações sobre gêneros textuais/discursivos1.  Esses dois 

itens, na relevância das abordagens teóricas na ação desses alfabetizadores, foram 

classificados em quarto e quinto lugares, respectivamente. As teorias sobre gêneros não 

são recentes, circulam no Brasil há algum tempo, principalmente desde a publicação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais na década de 1990. Ainda assim, os estudos de 

Bakhtin e de autores nacionais que tratam do tema2 parecem não ter chegado a essas 

escolas e à prática dos educadores envolvidos neste estudo. Arriscamos supor que as 

informações que esses profissionais detêm acerca dos estudos bakhtinianos derivam de 

formações oferecidas pela Rede de Ensino ou por leituras de autores que escreveram 

sobre os textos originais; Bakhtin (2003 [1952/53]; 2000 [1929]) e suas discussões 

sobre gêneros discursivos, alteridade, dialogismo, dentre outros conceitos, parecem não 

fazer parte do cotidiano dos alfabetizadores. Exemplo disso foram as solicitações com 

que nos defrontamos no processo de geração de dados, ocasião em que fomos 

interpelados por vários alfabetizadores que pediam textos sobre Bakhtin, alegando 

querer saber mais sobre o autor, segundo eles, em voga hoje. Não registramos 

formalmente esses dados porque nosso estudo não previu diário de campo como 

instrumento de pesquisa.  

 Esse quadro justifica o nível intermediário para o nível quase sem importância – 

31,6% (coloração roxa na coluna 103) e 31,6% (coloração verde na coluna 106) do 

gráfico – apontado pelos professores em relações às teorias de Bakhtin e gêneros 

textuais/discursivos. Muitos desses alfabetizadores tiveram contato com tais 

abordagens, possivelmente grande parte dos profissionais “já ouviu falar” ou já leu algo 

em revistas de educação de grande circulação, mas dificilmente tenha feito leitura de 

livro ou artigo científico que abordem o assunto teoricamente.  Essa reflexão nos faz 

inferir o tempo que as teorias demoram para migrar da academia para as escolas: 

mesmo presente no Brasil desde a década de 1990 nas universidades, os alfabetizadores 

participantes da pesquisa demonstram ainda não ter familiaridade com as teorias de 

gêneros e de Bakhtin.  

                                                 
1 Reconhecemos o profundo imbricamento entre os itens teorias de Bakhtin e teorizações sobre gêneros 

textuais/discursivos, mas optamos por mantê-los em alternativas separadas por conta, sobretudo, de nossa 
hipótese acerca de uma possível penetração mais efetiva do ideário de Genebra dentre esses professores. 
Ainda que, mesmo assim, o imbricamento se mantivesse, entendemos haver especificidades no 
pensamento da Escola de Genebra, além da hipótese de que muitos professores falem sobre gêneros sem 
estabelecer relações mais efetivas com Mikhail Bakhtin. 
2 A exemplo de Carlos Alberto Faraco, Beth Brait e Roxane Rojo. 
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  A mesma demora aconteceu, por exemplo, com a teoria de Emilia Ferreiro. Seus 

pressupostos parecem ter demandado cerca de duas décadas para chegar às salas de aula 

e, tal qual adverte Kleiman (2006), sua teoria nas escolas parece ter sido marcada por 

ressignificações substantivas em relação aos enfoques originais. 

 Nas entrevistas realizadas com oito dos professores que responderam ao 

questionário, Bakhtin é citado, mas de forma superficial. Ao serem questionados sobre 

teorias do campo da alfabetização, as educadoras afirmam que só agora o autor está 

sendo utilizando nas formações e que estão lendo algo sobre ele, tal qual menciona 

Prof86: “(1) a gente fez um curso que a professora usava bastante Bakhtin” (Entrevista 

n.1, realizada em 10/08/10) e a Prof108 complementa:  

 

(2) O Bakhtin eu não li nenhum livro a respeito dele ainda, porque, assim, pra mim 

ele também é novo, agora que tá vindo nos livros didáticos, aí eu sinto como uma 

necessidade de começar a estudá-lo né, mas, assim, é o único que eu realmente não 

tenho nenhum estudo de nenhum artigo, nenhum livro (Entrevista n.5 realizada em 
20/08/10). 

 

Esse retardamento da chegada dos estudos de Bakhtin às escolas reitera a 

inferência registrada anteriormente de que as teorias acadêmicas demoram a chegar ao 

universo escolar. E, nesse percurso, como adverte Kleiman (2006), elas tendem a 

sofrer ressignificações. Dentre elas, podemos citar a objetificação dos gêneros, 

apontada por Geraldi (2010), que implica tornar os gêneros conteúdos de ensino, 

destituindo-os da condição de instrumentos e conferindo a seu estudo dimensão 

conceitual que leva à verticalização do conhecimento em determinados gêneros, 

escrutinando-os, como se o objetivo fosse tornar as crianças experts na leitura e na 

produção dos gêneros eleitos para a seriação escolar. 

 A despeito dessas questões, parece haver, em nível nacional, a preocupação com 

alfabetizar considerando os gêneros discursivos, no sentido de evitar tomar o ensino da 

língua escrita em sua imanência, prezando por uma abordagem que considere o fato de 

essa modalidade da língua prestar-se a instituir relações interpessoais em contextos 

situados, ainda que não se conheça as teorias de Bakhtin e de gêneros 

textuais/discursivos que abordam esses assuntos.                                                    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A alfabetização a partir da disseminação de uma concepção de língua como objeto 

social, com ênfase em usos situados da escrita, modificou-se sob vários aspectos e em 

muitos espaços escolares, sobretudo com a aproximação ao ideário bakhtiniano 

sobremodo no que respeita aos gêneros do discurso. Importa o registro de que, a 

exemplo de toda teorização que ganha vulgarização científica, as concepções sobre 

gêneros do discurso, além de demorarem para chegar nas escolas, também têm sido 

objeto de equívocos.  

 A pesquisa que realizamos na Prefeitura Municipal de Florianópolis vai ao 

encontro desta afirmação, pois a teoria de Bakhtin e dos gêneros textuais/discursivos 

parece não fazer parte de forma efetiva da vida profissional dos alfabetizadores, fato 

decorrente da demora que as teorias levam para migrar para as escolas. Por outro lado, 

devido à vulgarização científica, a teoria pode ser utilizada de forma ressignificada nas 

salas de aula, o que não significa que não exista um esforço por parte dos professores e 

principalmente da secretaria de educação em levar os gêneros do discurso para as 

classes de alfabetização. 
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