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Etimologia
O gênero sm. ‘conjunto de espécies com

característIcas comuns’ ‘espécie, ordem
classe’ XV Do lat. * generum, por genus –
eris com mudança de declinação. Do lat.
Generalis gerar (p. 314)

CUNHA, A. G. Dicionário etimológico da língua
portuguesa. 4. ed. RJ: Lexicon, 2010.



Mais etimologia
O gen- : “gerar”, “produzir”, 

O Latim – genus, generis : linhagem, estirpe, 
raça, povo,  nação



O gênero – unidade de classificação – reunir
diferentes com base em traços comuns

O gêneros são tipos relativamente estáveis de
enunciados



História da teorização dos 
gêneros

O Platão – “República” – três modalidades de
mímese: lírica, épica e dramática

O Aristóteles – (384 a.C. – nascimento   322 a. 
C. – morte)

- Retórica: gêneros deliberativo, judiciário e
epidítico

- Poética: tragédia, epopéia e comédia (?)



Os três gêneros da retórica
Ato Tempo Fim

Deliberativo Conselho/
dissuasão

Futuro Conveniente/
prejudicial

Judiciário Acusação/
defesa

Passado Justo/
Injusto

Epidítico Elogio/
Censura

Presente Belo/Feio



Poética - tradução
Poesia é imitação (= literatura)

Epopéia, tragédia, ditirambo, autlética e citarística

Meios de imitação: ritmo, linguagem e harmonia.
Espécies de poesia imitativa, classificadas segundo o objeto de

imitação: imitação de homens que praticam alguma ação.

Comédia: imita homens piores do que nós.

Tragédia: imita homens melhores do que ordinariamente são. 
(p. 105), procura caber dentro de um período de sol (p. 109)

Epopéia: imitação de homens superiores, metro único e forma 
narrativa, não tem limite de tempo. (p. 109)



Espécies de poesia imitativa, classificadas segundo o 
modo de imitação:

- forma narrativa: assumindo a personalidade de
outros – Homero – epopéia

- drama: imita pessoas, operando e agindo elas
mesmas – drama/dramaturgia



O ênfase nas propriedades formais

O Romantismo: surgimento do romance e
crítica ao teatro clássico (unidade de
espaço, tempo e personagem) provocavam
uma crise no tema dos gêneros



Tradução do texto de arquivo “Os gêneros do 
discurso” ( rietchevye janry) (1953-54) 

primeiramente do francês em 1992 e depois do russo
em 2003.

- caminhos para o estudo da linguagem com
atividade sociointeracional
- Frase – unidade da língua – objeto da

linguística
- Enunciado – unidade da comunicação

discursiva/socioverbal – objeto da
metalinguística



Gêneros -“tipos relativamente estáveis
de enunciados” no interior das esferas

O produto e produção

O Correlação enre os tipos de enunciados
(gêneros) e suas funções na interação
socioverbal

O Vinculação entre linguagem e esferas da
atividade humana

O gêneros têm conteúdo temático,
organização/construção composicional e estilo



O falamos por meio de gêneros no interior no
interior de determinada esfera da atividade
humana (ciência, religião, jornalismo,
publicidade, política etc.)

O Esferas – princípio de classificação



O Relativamente estáveis: historicidade
(mudança) e imprecisão de suas
características e fronteiras (os gêneros se
hibridizam constantemente)

O Estabilidade e mudança: gêneros mais e
menos estandardizados



Exemplos de esferas e gêneros

O Esfera literária: romance, conto, novela, poesia
lírica, drama etc.

O Esfera jornalística: editorial, reportagem, notícia,
artigo, resenha, entrevista, charge, carta do
leitor etc.

O Esfera científica: artigo, tese, dissertação,
conferência, entrevista, resenha, manual,
comunicação oral, painel, relatório etc.



Exemplos de esferas e gêneros

O Esfera jurídica: boletim de ocorrência,
estatutos, leis, contrato, ofício, declaração
de direitos, procuração, depoimentos,
regimentos, discurso de acusação,
regulamentos, discurso de defesa,
requerimentos etc.

O Escolar: ata, relatório, debate regrado,
relatos de experiências, livro didático,
exposição oral, resenha, júri simulado,
resumo, mapas, seminário, palestra, texto
argumentativo, pesquisas, prova etc.



Funções sociocognitivas dos 
gêneros

O organizadores das atividades nas atividades

O orientam diante do novo

O meios de conhecimento situado

O modos e meios sociohistóricos de visualização e
conceitualização da realidade – tema ou conteúdo
temático

O novos modos de ver e conceitualizar a realidade
gerarão novos gêneros



O domínios dos modos de dizer em uma
esfera da atividade humana: domínios
variados

O falta de conhecimento vivido do que é o
todo do enunciado em uma esfera

O Maior domínio – maior liberdade

O Gêneros primários e secundários –
interdependentes



Estilística
O Estilo está ligado ao gênero discursivo –

posição semelhante à retórica aristotélica

O Relação entre os gêneros discursivos e o 
estilo individual

O Enunciado: lugar de encontro da língua
nacional com o estilo individual



Estilo do gênero e estilo 
individual

Pai Nosso, que estais no Ce ́u Santificado seja o Vosso 
Nome
Venha a nós o Vosso Reino
Seja feita a Vossa Vontade,
Assim na Terra como no Ce ́u
O Pão-Nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as 
nossas ofensas 
Assim como nós perdoamos a Quem nos tem ofendido
E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do Mal
Ame ́m



Estilo
O Arranjo do dizer pelo falante: 

1) Atualização individual do sistema (Bally)

2) Expressão criativa do psiquismo individual
(idealismo linguístico)

Atividade estilística do falante envolve gesto de
escolha entre as alternativas do sistema ou as
possibilidades da criação expressiva



Estilo em Bakhtin:
O a linguagem é uma realidade social

infinitamente estratificada (vozes sociais,
indivíduo, gêneros)

O o estilo se constrói a partir de uma
orientação social de caráter apreciativo



Construção composicional
O Ênfase na construção composicional:
“Esses enunciados refletem as

condições específicas e as finalidades de
cada referido campo não só por seu
conteúdo (temático) e pelo estilo de
linguagem, ou seja, pela seleção dos
recursos lexicais, fraseológicos e
gramaticais da língua mas, acima de tudo,
por sua construção composicional.”
(2003[1952-1953], p. 261)



Construção composicional
O Natureza dialógica:
“Ao falar, sempre levo em conta o fundo aperceptível

da percepção do meu discurso pelo destinatário: até
que ponto ele está a par da situação, dispõe de
conhecimentos especiais de um dado campo
cultural da comunicação; levo em conta as suas
concepções e convicções, os seus preconceitos (do
meu ponto de vista), as suas simpatias e antipatias
– tudo isso irá determinar a ativa compreensão
responsiva do meu enunciado por ele. Essa
consideração irá determinar também a escolha do
gênero do enunciado e a escolha dos
procedimentos composicionais e, por último, dos
meios lingüísticos, isto é, o estilo do enunciado.”
(2003[1952-1953], p. 302)



Construção composicional
O Texto de 1924 – forma e articulações

composicionais:
“O drama é uma forma composicional (diálogo,

desmembramento em atos, etc.) (...) o
capítulo, a estrofe, o verso, são articulações
puramente composicionais (embora possam
ser compreendidos de modo estritamente
lingüísticos, isto é, independente do seu telos
estético).” (1993[1924], p. 24)
“As formas composicionais que organizam o

material têm um caráter teleológico, utilitário,
como que inquieto, e estão sujeitas a uma
avaliação puramente técnica, para determinar
quão adequadamente elas realizam a tarefa
arquitetônica.” (1993[1924], p. 25)



LEI No 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 
Dispõe sobre o Regime Juri ́dico dos Servidores Públicos Civis da União, 
das Autarquias e das Fundac ̧ões Públicas Federais. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA; 
Fac ̧o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
lei: 
TÍTULO I
Capi ́tulo Único
Das Disposic ̧ões Preliminares
Art. 1o Esta Lei institui o regime juri ́dico dos servidores públicos civis 
da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das 
fundac ̧ões públicas federais.



Art. 2o Para os efeitos desta Lei, servidor é a pessoa
legalmente investida em cargo pu ́blico.
Art. 3o Cargo pu ́blico é o conjunto de atribuic ̧ões e
responsabilidades previstas na estrutura organizacional
que devem ser cometidas a um servidor.
Para ́grafo u ́nico. Os cargos pu ́blicos, acessi ́veis a todos
os brasileiros, sa ̃o criados por lei, com denominac ̧a ̃o
própria e vencimento pago pelos cofres pu ́blicos, para
provimento em cara ́ter efetivo ou em comissa ̃o.
Art. 4o E ́ proibida a prestac ̧a ̃o de servic ̧os gratuitos,
salvo os casos previstos em lei.



TÍTULO II
Do Provimento, Vaca ̂ncia, Remoc ̧a ̃o, Redistribuic ̧a ̃o e 
Substituic ̧a ̃o
CAPÍTULO I Do Provimento 
SEC ̧A ̃O I
Disposic ̧ões Gerais
Art. 5o Sa ̃o requisitos ba ́sicos para investidura em cargo 
pu ́blico: I - a nacionalidade brasileira;
II - o gozo dos direitos poli ́ticos;
III - a quitac ̧a ̃o com as obrigac ̧ões militares e eleitorais; 



Articulações composicionais 
do gênero lei:

O Capítulo: informa o tema geral daquela 
divisão

O Artigo: informa definições básicas dentro da
temática, aspectualiza/trata partes do
tema



Conteúdo temático
- Capaz de suscitar resposta graças ao seu
acabamento
Ø exauribilidade ou esgotamento semântico-

objetual (diferença entre ciência e literatura)

- Ligado ao seu falante e/ou autor e aos demais
participantes da comunicação discursiva
>A intenção do sujeito do discurso ou autor em
relação ao aspecto semântico-objetual do
enunciado determina a escolha dos meios
expressivos e do gênero discursivo
> Expressão da avaliação emocional do falante em
relação ao conteúdo semântico-objetual



Floresta em pé é mais barata e 
mais saudável para o País

O https://jornal.usp.br/atualidades/floresta-
em-pe-e-mais-barata-e-mais-saudavel-para-
o-pais/
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