
 

 
PROGRAMA GERAL DO COMPONENTE CURRICULAR- PGCC1  

 
I    IDENTIFICAÇÃO  

 

Natureza do componente: ( X ) Disciplina (   ) Atividades práticas e/ou experimentais  

(    ) Estágio de Docência (    ) Estudos Orientados (    ) Seminário Temático  

Nome do componente: Tópicos Avançados em Ensino:  “Gêneros do discurso e ensino” 

Créditos: 02   Carga Horária: 30h    (   ) Obrigatório ( X ) Optativo  

Curso: Mestrado Acadêmico em Ensino  

Turno: Matutino    Ano/Semestre: 2017.1 

Professor:   Dr. José Cezinaldo Rocha Bessa –  cezinaldobessauern@gmail.com 

 

 
II EMENTA 

 
Conteúdos específicos de cunho teórico e/ou prático, vinculados às linhas de pesquisa.  
 

 
III OBJETIVOS 

 
Objetivo geral: 
 
Compreender e avaliar contribuições da abordagem de gêneros do discurso do Círculo de Bakhtin para os 
estudos da linguagem e o ensino no contexto brasileiro, enfatizando a apropriação e incorporação dessa 
abordagem em propostas de ensino de língua materna em nosso país. 
 
Objetivos específicos: 
 

✓ Discutir alguns fundamentos teórico-metodológicos da abordagem de gêneros do discurso do Círculo 
de Bakhtin; 

✓ Compreender o conceito de gêneros do discurso na abordagem do Círculo de Bakhtin, focalizando 
sua definição, caracterização e especificidade; 

✓ Discutir a questão da apropriação do conceito de gêneros do discurso do Círculo de Bakhtin em 
documentos oficiais do ensino, em projetos pedagógicos, em planos de ensino e nas práticas de sala 
de aula;  

✓ Refletir sobre implicações e contribuições da abordagem de gêneros do discurso para o processo 
de ensino-aprendizagem da leitura, da escrita e da gramática na educação básica; 

✓ Analisar criticamente materiais didáticos, documentos oficiais do ensino e propostas e práticas 
pedagógicas voltados para o trabalho com os gêneros do discurso na educação básica. 

 

 
IV CONTEÚDO  

UNIDADE I – Gêneros do discurso – questões conceituais e metodológicas 
 
1.1 Breve contextualização sobre as abordagens de gêneros nos estudos da linguagem. 
1.2 Fundamentos teórico-metodológicos da abordagem de gêneros do discurso do Círculo de Bakhtin.

 1.3 O conceito de gêneros do discurso no Círculo de Bakhtin: definição, caracterização e especificidade. 
1.4 Questões teóricas e metodológicas na análise de gênero do discurso.
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UNIDADE II – Gêneros do discurso e questões de ensino 
 
2.1 Contribuições da abordagem bakhtiniana de gêneros do discurso para o ensino de língua materna.

 2.2 A relação gêneros do discurso, PCNs e ensino de língua materna. 
2.3 Gêneros do discurso nas práticas escolares de leitura e escrita. 
2.4 Gêneros do discurso e o trabalho com a gramática na escola. 
 

 
V METODOLOGIA 

Os conteúdos programáticos descritos acima serão desenvolvidos através de: aulas expositivas; debates; 
seminários; estudos dirigidos; leitura, produção e análise de textos. 
 

 
VI PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A avaliação da disciplina considerará a participação nas discussões, o engajamento e aproveitamento nas 
atividades propostas (estudos dirigidos, debates, seminários), bem como o desempenho na produção 
escrita, individual, de um texto, na forma de artigo científico. O artigo solicitado deve se constituir uma 
reflexão crítica sobre algum dos tópicos abordados na disciplina. Encoraja-se vivamente que o tópico 
abordado no artigo estabeleça alguma articulação com o projeto de pesquisa em desenvolvimento pelo 
aluno, e que, preferencialmente, apresente algum esboço de análise empírica. No que se refere ao aspecto 
estrutural e técnico, o texto deve apresentar as partes essenciais de um exemplar típico do gênero, conter 
de 8 a 12 laudas e ser redigido de acordo com as normas da ABNT.  
 

 
VII REFERÊNCIAS 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 
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BARBOSA J. P. Do professor suposto pelos PCNs ao professor real de Língua Portuguesa: são os PCNs 
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VIII OUTRAS OBSERVAÇÕES 

 
CRONOGRAMA DOS ENCONTROS 

1º Encontro: 11/05/2017 
✓ Apresentação e discussão do PGCC; 
✓ Exposição e discussão do texto “Perspectivas de abordagens de gêneros” (MARCUSCHI, 2008, 

p.152-153); 
✓ Exposição de questões iniciais sobre a abordagem de gêneros do discurso do Círculo de Bakhtin. 

2º Encontro: 18/05/2017 
✓ Exposição e discussão do texto “Os gêneros do discurso” (BAKHTIN, 2003, p. 261-306). 

3º Encontro: 25/05/2017 
✓ Exposição e discussão do texto “Análise de gêneros do discurso na teoria bakhtiniana: algumas 

questões teóricas e metodológicas” (RODRIGUES, 2004, p.415-440). 
4º Encontro: 01/06/2017 

✓ Estudo dirigido dos textos “Modos de transposição dos PCNs às práticas de sala de aula: progressão 
curricular e projetos” (ROJO, 2000, p. 27-38), “Do professor suposto pelos PCNs ao professor real 
de língua portuguesa: são os PCNs praticáveis? ” (BARBOSA, 2000, p.149-182) e “Bakhtin e o 
ensino de língua materna no Brasil: algumas perspectivas” (CAMPOS, 2016, p. 123-137). 

5º Encontro: 08/06/2017 
✓ Estudo dirigido dos textos “Os gêneros discursivos: contribuições teóricas e aplicadas ao ensino de 

línguas” (PAES DE BARROS, 2008, p. 17-32), “Letramento escolar e ensino do texto: entre a 
tipologia textual e os gêneros do discurso (VIDON, 2015, p. 480-490) e “Práticas de leitura de gêneros 
discursivos: a reportagem como proposta” (LOPES-ROSSI, 2008, p.51-68). 

6º Encontro: 15/06/2017 
✓ Estudo dirigido dos textos “Contribuições bakhtinianas para o ensino da gramática” (PERNAMBUCO; 

FIGUEIREDO, 2011, p. 682-696) e “Gêneros do discurso e gramática no ensino de língua materna” 
(GOLDSTEIN, 2009, p. 95-109) 

✓ Esboço de análises de documentos e materiais didático-pedagógicos que propõem o trabalho com 
gêneros do discurso; 

✓ Encaminhamentos e orientações para elaboração do trabalho final da disciplina. 
 

 
                          

 Aprovado em: _____/_____/________ 
 
 

 

_______________________________ 
Prof. Dr. José Cezinaldo Rocha Bessa 

Responsável pela disciplina 
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Profa. Dra. Simone Marinho Cabral dos Santos 

Coordenadora do PPGE/UERN 
 

 
 


