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RESUMO 

 

 

Objetivando compreender os fatores intervenientes no processo de aprimoramento da 

competência argumentativa por estudantes do 2º ano do Ensino Médio, empreendemos uma 

pesquisa de abordagem qualitativa e natureza interventiva, durante a qual adotamos a conduta 

da observação participante, numa escola pertencente à rede estadual de ensino do Rio Grande 

do Norte, localizada na periferia do município de Natal. O corpus analisado constituiu-se no 

ínterim da intervenção e enseja as respostas a um questionário semiestruturado, quatorze 

artigos de opinião e três debates regrados, produzidos pelos estudantes, além das 

videogravações de dez sessões e notas pessoais referentes a outras seis, totalizando dezesseis 

sessões observadas no decurso do ano letivo de 2014. Como principais referências teóricas 

tomamos o estudo das competências e da argumentação, na perspectiva do 

sociointeracionismo discursivo. Na análise dos dados tomamos de empréstimo o princípio da 

categorização, optando pela apresentação crítico-descritiva e nos foram revelados, por via dos 

indícios categorizados, que dentre os fatores intervenientes no processo estudado, afigura-se 

com maior relevância a constituição de uma comunidade intelectual efetiva, a qual reúne em 

constante interação os sujeitos, que se alternam assumindo as condições de oradores e de 

auditório. A constituição dessa comunidade depende em muito da mediação docente e se faz 

imprescindível à (re)elaboração da competência estudada, nas interações por ela 

proporcionadas os sujeitos aprendem e desenvolvem sua competência, reformulando os 

limites de sua zona de desenvolvimento proximal. 

 

 

Palavras-chave: Competência. Argumentação. Ensino Médio. Mediação. 

 

  



ABSTRACT 

 

 

In order to understand the factors involved in the improvement process of argumentative 

competence by students of 2nd year of high school, we undertook a qualitative approach 

research and interventional nature, during which we adopted the conduct of participant 

observation in a school belonging to the state schools of Rio Grande do Norte, located on the 

outskirts of the city of Natal. The analyzed corpus consisted in the interim intervention and 

entails the answers to a semi-structured questionnaire, fourteen opinion articles and three 

regrados debates, produced by the students, in addition to video recordings of ten sessions and 

personal notes pertaining to another six, totaling sixteen sessions observed during the school 

year 2014. As the most important bibliographical references we study skills and reasoning 

from the perspective of discursive social interactionism. Analyzing the data we loan the 

principle of categorization, opting for critical-descriptive presentation and were revealed to 

us, via the classified evidences, that among the factors involved in the study process, it 

appears with more relevance to set up an effective intellectual community, which meets in 

constant interaction subjects, which alternate assuming the conditions of speakers and 

audience. The constitution of this community depends largely on the teaching mediation and 

is indispensable to the (re)design of the studied competence, in interactions with her the 

subjects afforded learn and develop their competence, reshaping the limits of their zone of 

proximal development. 
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Capítulo 1 
 
 

 
Apresentação – um proêmio 

 

 
Cada investigação é uma experiência única, que utiliza caminhos 

próprios, cuja escolha está ligada a numerosos critérios, como sejam 

a interrogação de partida, a formação do investigador, os meios de 

que dispõe ou o contexto institucional em que se inscreve o seu 

trabalho. 

 

(QUIVY e CAMPENHOUDT, 1998, p. 120) 
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1 Apresentação – um proêmio 

 

Esta dissertação, apresentada como documento conclusivo do curso de Mestrado 

em Educação, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (PPGED – UFRN), enseja os resultados obtidos de pesquisa 

realizada numa escola da rede pública de ensino básico deste estado, que teve como eixo 

central de investigação o(s) processo(s) de aprimoramento da competência argumentativa por 

estudantes do segundo ano do Ensino Médio. 

O nosso texto soma-se ao construto desenvolvido no grupo de pesquisas Ensino, 

Linguagem e Formação do Leitor e está ordenado em seis capítulos, em que estão dispostas: 

neste primeiro, uma apresentação panorâmica da pesquisa realizada; no segundo, a 

fundamentação teórica com que dialogamos; no terceiro, a “trama” metodológica que guiou 

todo o trabalho; no quarto e no quinto capítulos, a exposição e a análise dos dados construídos 

e; por fim, algumas considerações que pudemos vislumbrar, seguidas das referências 

consultadas e de nossos anexos. Entretanto, faz-se necessário alertar que nossas páginas 

capitulares, como acima expusemos, intentam apenas ordenar, favorecer a construção de uma 

sequência de leitura, sendo antes elementos conectivos, em vez de separadores de partes. 

Assim, elas se tornam, por vezes, mais permeáveis que de costume, permitindo que esta ou 

aquela informação “se coloque” em determinado parágrafo seguindo um pacto de autoria e 

leitura motivado prioritariamente pela preservação de sentidos e secundariamente pela 

fidelidade a rigores. 

 

1.1 A construção do objeto e dos objetivos 

 

É sabido que a escola pública brasileira e não obstante a da nossa cidade, Natal – 

Rio Grande do Norte –, concentra, historicamente e mais ainda nos dias atuais, diversos 

problemas intervenientes nos seus processos de ensino e de aprendizagem. Sabe-se também 

que uma parte significativa desses problemas gerais, que comprometem o rendimento (ou 

desenvolvimento) do aluno na aprendizagem dos conhecimentos discutidos nos vários 

componentes curriculares, advém de outros mais específicos, gerados ou intensificados nas 

aulas de língua materna, uma vez que seria este o espaço mais legítimo – no âmbito escolar – 

para ampliação do domínio das linguagens utilizadas pelo aluno no exercício de suas práticas 

sociais e, principalmente, por questões didáticas e de valorização social, para “habilitá-lo” ao 
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uso coerente do padrão linguístico próprio do ambiente escolar e vigente em grande parte das 

esferas profissionais. 

Dentro dessa perspectiva, em que os partícipes das comunidades escolares 

costumam atribuir ao ensino da língua materna a responsabilidade prioritária pelo 

desenvolvimento do que seria o sustentáculo central de todo o funcionamento das escolas, a 

competência comunicativa – uma vez que o modelo de escolarização mais comumente 

praticado em nosso país ainda depende quase exclusivamente do sucesso da interação 

discursiva –, investigar esse processo para a identificação dos aspectos geradores dos 

insucessos de sua prática e, a partir disso, programar intervenções que possam conduzir à sua 

melhoria, tornou-se uma necessidade premente e tem atraído o interesse de vários 

pesquisadores, tanto da área da educação, quanto dos estudos da(s) linguagem(ns) e de outras 

correlatas. Mas essa observação, dadas a amplitude, a diversidade e a multiplicidade, tanto do 

campo de estudo em que se inserem as aulas de Língua Portuguesa, quanto dos processos de 

ensino e de aprendizagem que lhe são peculiares, não seria possível, ou ao menos não seria 

producente, sem uma delimitação prévia, um “recorte temático” que viabilize a investigação 

científica. 

Assim, para estabelecer o nosso recorte, partimos de inquietações constituídas 

empiricamente ao longo de nossas experiências vividas em escolas situadas na periferia de 

Natal, como professor de Língua Portuguesa, atuando no Ensino Básico oferecido pela rede 

estadual de ensino do Rio Grande do Norte. Experiências estas que sempre confluíram para 

uma direção, mostrando-nos como cerne das dificuldades apresentadas pelos alunos à 

compreensão de conceitos e definições presentes nos diversos conteúdos; à realização de 

atividades, sejam elas mais reflexivas ou mais práticas; e à formulação de respostas mais 

elaboradas, um problema basilar comum: a dificuldade por eles encontrada de interagir com o 

mundo a sua volta por meio da(s) linguagem(ns), de fazer usos mais conscientes desse recurso 

interativo em situações que excedam o atendimento de suas necessidades primordiais e lhes 

permitam que se posicionem ativamente na (trans)formação de cenários sociais mais amplos, 

conseguindo, por exemplo, expor e defender suas opiniões de modo organizado e 

convincente, argumentar em defesa das posições assumidas, seja por via de produções 

textuais escritas, ou orais, ou noutra modalidade de expressão, ou mesmo numa perspectiva 

multimodal. 

Percebemos ao longo do tempo que, embora a competência comunicativa seja 

subsidiária à construção das outras competências adquiridas no contexto escolar ou fora dele, 
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e talvez exatamente por isso, as dificuldades à sua aquisição, ou aprimoramento, acompanham 

o aluno perpassando as fases de sua vida escolar. Em certa medida, isso pode ser visto como 

algo aceitável, quando entendemos que essa competência emerge de um processo interativo 

que envolve sujeitos aprendizes em contato com textos cuja variedade e a complexidade se 

ampliam gradativamente. No entanto, estranhamos que, no contexto escolar aqui mencionado, 

pareça sempre haver significativas discrepâncias entre as habilidades/competências almejadas 

para os alunos inseridos em cada nível de ensino – conforme apresentam os documentos 

oficiais que apontam diretrizes para o trabalho escolar: Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (9.394/96), Plano Nacional de Educação, Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio, por exemplo – e aquelas que de fato têm sido construídas. 

Estranhamos ainda mais, ao observar a nossa própria prática e a de colegas de área 

junto aos quais planejávamos atividades, que pareça nunca se atingir uma consonância entre o 

fazer pedagógico dos professores de Língua Portuguesa inseridos no contexto ao qual nos 

referimos, as recomendações contidas nos documentos anteriormente citados e, 

principalmente, os anseios percebidos na convivência com a própria comunidade escolar para 

a formação de seus estudantes. Revelou-nos tais distorções o acompanhamento cotidiano dos 

índices de insucesso obtidos pelos alunos como resultados de suas avaliações escolares, nos 

diversos componentes curriculares, especialmente no que ministrávamos. Movidos por essas 

inquietações e alimentados por tais resultados – à época coletados ainda de modo pouco 

sistemático, sem o fiel rigor metodológico –, é que passamos a repensar a nossa mediação no 

processo formativo de leitores/produtores de textos e assim começamos a questionar a 

realidade a nossa volta e, consequentemente, a delinear o que veio a constituir o objeto 

problematizado nesse estudo ao qual nos propusemos. 

Questionávamos, por exemplo, porque em geral os alunos – especialmente os do 

Ensino Médio – estavam sempre envolvidos espontaneamente em discussões polêmicas das 

mais diversas ordens, inclusive aquelas cujas temáticas emergiam da rotina escolar, nelas 

demonstrando claro posicionamento crítico e razoável competência persuasiva, mas não o 

faziam em produções sistematizadas de textos argumentativos, solicitadas nas aulas de Língua 

Portuguesa. E desdobrando esse questionamento, pensávamos: Seria isso resultante de falta de 

clareza na construção dos enunciados motivadores das produções textuais? Seria falta de 

“intimidade” dos alunos com os gêneros solicitados ou mesmo com a modalidade escrita de 

expressão verbal? Poderia ser falta de motivação pela natureza do tema proposto? Quem sabe 

uma construção pouco eficiente dos conceitos subsidiários à produção? 
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Da tentativa de resposta a essas e outras perguntas, iniciaram-se, em paralelo, dois 

processos, um de revisão crítica e reformulação da nossa própria dinâmica de ensino, outro – 

em consequência do primeiro – de delimitação da nossa questão-problema, que começou pela 

escolha do grupo no qual fora desenvolvida esta pesquisa, feita considerando o “padrão” das 

dificuldades apresentadas pelos alunos em atingir as competências esperadas para o nível 

escolar em que se encontravam, de acordo com as recomendações presentes nos documentos 

oficiais emitidos pelo MEC – Ministério da Educação e da Cultura. Por esse critério, 

selecionamos as turmas do segundo ano do Ensino Médio, nível da educação básica para o 

qual se espera que, ao concluir, o aluno detenha um domínio da(s) linguagem(ns) que lhe 

permita se posicionar de forma crítica perante os diversos textos com os quais interage – o 

que se faz necessário ao exercício pleno da cidadania. 

Em decorrência da constatação de que era a “forja” desse(a) 

pensamento/posicionamento/atitude crítico(a) perante o mundo o maior distintivo esperado 

dos alunos ao final do Ensino Médio, dá-se a escolha pela interface com a argumentação. Mas 

também, e especialmente, por percebermos o quão profícuo poderia e deveria ser esse 

trabalho de potencializar uma característica tão inerente ao jovem nessa fase do 

desenvolvimento de sua personalidade: seu senso crítico. Selecionamos, então, como 

elemento indicador do desenvolvimento da competência que resolvemos estudar: o domínio 

da sequência textual argumentativa, revelado pelo aluno em algumas práticas de leitura e de 

produção de textos nos quais ela predomina, realizadas no espaço escolar. E aqui supomos 

válida a ressalva de que em momento algum figurou entre nossos propósitos o estudo do texto 

argumentativo ensimesmado, por nenhum trajeto linguístico, embora assumidamente 

tenhamos utilizado a discussão de aspectos da textualidade como uma das luzes que 

alumiaram os caminhos do nosso trabalho. 

Ressaltamos que a escolha pelo segundo ano especificamente, dentre os três que 

compõem o Ensino Médio, foi também uma forma de avaliar em que medida o “lugar” 

destinado à discussão mais sistematizada da argumentação no programa habitualmente 

utilizado em Língua Portuguesa, neste nível da escolarização, na rede de ensino na qual a 

pesquisa foi desenvolvida – normalmente apenas o terceiro ano – pode ser uma das causas 

para o insucesso dos alunos, verificado em situações avaliativas que tenham como elemento 

principal a construção de textos da ordem do argumentar. Considerada a complexidade natural 

do estudo de tais textos, supomos que talvez o “espaço” destinado a ele no currículo 

comumente adotado pelas escolas públicas locais seja muito pequeno, tendo em vista que 
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atualmente o programa de Língua Portuguesa, empregado no terceiro ano do Ensino Médio, 

por força da pressão exercida sobre as escolas pelos exames seletivos para ingresso nas 

universidades, tem ganhado caráter meramente preparatório – em muitos casos, revisório –, 

comprimindo o tempo/espaço destinado aos “conteúdos novos”. Entretanto, não consideramos 

adequada a proposição de uma abordagem mais aprofundada desse conteúdo já no primeiro 

ano, visto que, nesse período é que normalmente ocorre uma discussão mais consistente sobre 

gêneros textuais – a distinção clara de gêneros e tipos/sequências textuais e a caracterização 

das outras cinco sequências (narrativa, descritiva, explicativa, injuntiva e dialogal) são 

conhecimentos imprescindíveis ao estudo eficaz dos textos argumentativos em nível mais 

profundo. 

No tocante a esse aspecto curricular da discussão – que apenas tangenciamos, por 

imposição da confluência temática, mas com a consciência clara de que excede o horizonte de 

nossas pretensões, e de que subsidiaria sem carências outro trabalho de igual fôlego – parece-

nos válido esclarecer dois pontos. O primeiro deles se refere à alocação proposta do estudo 

sistemático dos textos argumentativos no segundo ano do Ensino Médio. Sobre isso, 

reiteramos que estamos considerando o aprofundamento, a verticalização, de um estudo que 

pretende aprimorar uma competência cujo desenvolvimento se dá longitudinalmente e 

transversalmente por toda a vivência escolar do aprendiz, num momento propício de 

alinhamento do amadurecimento escolar constituído e do desenvolvimento de sua 

personalidade, o que não desconsidera ou desmerece os essenciais subsídios agregados, por 

exemplo, ao longo do Ensino Fundamental, para que tal discussão se constitua. 

O segundo ponto, cujo esclarecimento não podemos nos furtar, refere-se ao 

currículo/programa habitualmente utilizado na rede de ensino em que fora desenvolvida a 

nossa pesquisa. Sobre isso, precisamos dizer que não se trata de um documento formalmente 

estabelecido por qualquer órgão de controle das atividades escolares, tampouco pelas próprias 

escolas. Talvez possamos definir esse programa como o resultado de uma práxis 

coletivamente instituída e repetida por muitos professores de seguir acriticamente a disposição 

dos conteúdos encontrada nos livros didáticos, numa inversão de valores em que o educador 

tira de si mesmo a atribuição de deliberar sobre o uso que fará de um recurso didático, para se 

dizer limitado à pobreza imposta pelo referido recurso. 

A isso ainda se adicionam comumente a antipatia por este ou aquele conteúdo, 

como justificativa para extirpá-lo do processo de ensino; bem como o rechaço imediato a 

diversas sugestões/indicações/recomendações advindas da gestão da rede de ensino, 
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rotineiramente recebidas como imposições, coerções ou interferências no processo 

pedagógico, muitas vezes sem a constituição de qualquer fórum capaz de validar o 

acolhimento – e o modo de implementação – ou a rejeição da medida proposta. Dessa prática 

tem resultado normalmente uma fragmentação do conhecimento que, além de dificultar muito 

a interdisciplinarização do ensino, atinge também o âmago de cada componente curricular, 

que acaba se constituindo de forma desarticulada, sem a programação devida de uma 

sequência entre os conteúdos abordados numa e noutra séries, num e noutro níveis. Dessa 

forma, os subsídios fornecidos ao aluno durante os níveis 1 e 2 do Ensino Fundamental 

acabam não tendo uma aprendizagem significativa, pois ocorrem muitas vezes em vivências 

esparsas, desconectadas e desordenadas, que comumente são retomadas, reunidas e 

sistematizadas apenas no Ensino Médio. 

Assim, o estudo que realizamos teve como tema o que denominamos processo de 

apropriação (ou domínio), pelo aluno, da competência argumentativa, ou seja, de sua 

capacidade de ler/produzir textos de natureza argumentativa (des)envolvendo com isso/para 

isso/a partir disso um posicionamento crítico. É essa situação limítrofe, que põe em 

confluência os estudos da linguagem e da educação, o nosso centro de interesse, que toma por 

base o texto, o evento comunicacional, mas não como fim e sim como meio para entender o 

processo de aprimoramento da competência comunicativa pelo aluno. Esse estudo da 

influência da argumentação no andamento das aulas de leitura e produção de textos que não se 

volta exclusivamente para a argumentação do mediador, mas observa a interação como um 

todo e nela busca focalizar o leitor/produtor. Essa prática de leitura/produção de textos 

realizada no ambiente escolar, mas que não parte dos excertos nem dos fragmentos, que não 

se inicia nem se finda em si mesma, que se conecta às práticas sociais dos alunos, (re)criando 

cenas enunciativas reais, legítimas e que, portanto, considera o texto para além dos limites de 

um determinado gênero, ou de determinados suportes, habitualmente considerados didáticos, 

buscando uma leitura, uma percepção, uma interação comunicativa multimodal. 

Nosso objetivo era o de entender o processo em que ocorre esse aprimoramento 

da competência argumentativa. Como se dá? Como é possível aprimorá-lo? Por que 

espontaneamente o engajamento dos alunos acontece e quando motivado, quando assistido, 

muitas vezes, não? Por que na maior parte das vezes a oralidade funciona melhor que a 

escrita? Mais especificamente, queríamos identificar possíveis fontes de ruptura do processo 

e/ou fatores nele intervenientes, onde se assentavam. Na mediação? Nos recursos? Nas 

escolhas temáticas? Nos gêneros adotados? É precisamente nesse ponto em que se encontram 
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o já visto e o porvir, em que Linguagem e Educação coabitam, que reside o nosso 

objeto/problema em estudo. E termos nos encontrado nesse “lugar” temático, nos permitiu 

encontrar também a fonte de apoio e de orientação de que precisávamos para seguir em frente, 

para dar novo fôlego, nova direção, em nossa busca por respostas e (re)significações. Tal 

apoio pretendido, receberíamos do grupo de pesquisa Educação e Linguagem, inscrito na 

linha de pesquisa Educação, Linguagem e Formação do Leitor, do Programa de Pós-

Graduação em Educação da UFRN, mas obter essa adesão à nossa pesquisa era também uma 

tarefa da ordem do argumentar, iniciada pela exposição de nossa(s) justificativa(s). 

 

1.2 Justificativa(s) a priori 

 

Como vimos expondo, o processo de construção do nosso objeto, começa muito 

anteriormente ao nosso ingresso neste curso de mestrado, decorre do nosso exercício da 

docência em escolas públicas filiadas à rede estadual de ensino, tomadas por todas as 

conhecidas dificuldades ao desenvolvimento de uma atividade pedagógica de qualidade e 

localizada numa área periférica de nossa cidade, o que nos proporcionou a vivência de 

situações das mais diversas – muitas vezes, das mais adversas também. Durante essa vivência, 

começada ainda em concomitância com a nossa formação acadêmica inicial, no curso de 

Licenciatura em Letras desta mesma Universidade Federal do Rio Grande do Norte – período 

em que teve início também a nossa atividade como pesquisador, com bolsa de iniciação 

científica vinculada à linha de pesquisa atualmente denominada de Práticas Pedagógicas e 

Currículo, filiada a este Centro de Educação da UFRN; àquela época já voltada para questões 

relativas à formação do leitor/produtor de textos no cotidiano escolar –, começamos a 

perceber a recorrência de certas dificuldades encontradas em nossa prática de ensino e de 

outras apresentadas pelos alunos em seus percursos de aprendizagem. 

Tal observação deflagrou uma busca permanente pelas possíveis relações 

existentes entre esses processos, tornando urgente saber os porquês do que dava ou não certo 

na sala de aula. Eram as histórias de formação de muitos sujeitos – inclusive a nossa – ali 

implicadas, não podíamos ser negligentes. Por isso começamos a procurar outras vozes que 

pudessem dialogar com aquela que ouvíamos interiormente, que pudessem nos ajudar a 

esclarecer, a sistematizar, a tratar os dados obtidos de nossa prática docente e dar-lhes 

sentidos capazes de nortear novos trajetos pedagógicos. Nessa busca, a nossa primeira 

descoberta foi a de que, antes do encontro com as vozes que poderiam nos ajudar a construir 
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as respostas das quais precisávamos, encontraríamos no percurso tantas outras que se 

emparelhavam às nossas perguntas, mas que muitas vezes, por motivos ligados à própria 

formação, sentiam-se impossibilitadas de se envolver em pesquisas e isso nos acrescentava 

mais uma responsabilidade que ora tentamos começar a cumprir: a de partilhar os resultados 

que obtivéssemos, torná-los públicos, acessíveis aos colegas de labor. 

E em busca de emprestar alguma ordem acadêmica àquele momento de conflito 

pedagógico é que surgiu o nosso então projeto de pesquisa, o qual já no nascimento parecia 

trazer, como que tatuadas em sua superfície, algumas questões latentes, às quais não 

regatearemos em tentar responder, ao longo de todo o nosso texto – até por serem primeira e 

prioritariamente de interesse nosso. Para este momento, pensamos caber as primeiras linhas 

em resposta a mais fundamental dessas questões: Por que, dentre tantas possibilidades 

existentes nas aulas de Língua Portuguesa no Ensino Médio, investigar esse processo de 

“apropriação”, pelo aluno, da competência argumentativa? As demais serão desveladas, cada 

qual, em seu momento oportuno. 

Interessamo-nos pelo desenvolvimento da competência argumentativa, porque 

desde os tempos da antiga civilização grega, considerada até o presente como berço da 

intelectualidade ocidental, o exercício da argumentação – à época referida como retórica – 

figura como atividade que necessitava ser aprendida, por possibilitar ao indivíduo a defesa de 

seus direitos e o pleno exercício de sua cidadania. Segundo Manuel Alexandre Júnior, na 

introdução à sua tradução da Retórica, de Aristóteles: 

Por volta de 485 a.C., dois tiranos sicilianos, Gélon e Hiéron, povoaram 

Siracusa e distribuíram terras pelos mercenários à custa de deportações, 

transferências de população e expropriações. Quando foram destronados por 

efeito de uma sublevação democrática, a reposição da ordem levou o povo à 

instauração de inúmeros processos que mobilizaram grandes júris populares 

e obrigaram os intervenientes a se socorrerem das suas faculdades orais de 

comunicação. Tal necessidade rapidamente inspirou a criação de uma arte 

que pudesse ser ensinada nas escolas e habilitasse os cidadãos a defenderem 

as suas causas e lutarem pelos seus direitos. E foi assim que surgiram os 

primeiros professores da que mais tarde viria a se chamar retórica. 

(ARISTÓTELES, 2012, p. XVI). 

Essa passagem situa a inscrição da retórica entre os interesses da educação, no 

entanto o que nos revela um olhar mais acurado, que se volte a qualquer dos períodos da 

história humana, registrada em livros dos mais variados campos do conhecimento, é que se 

argumenta desde sempre, sobre e para tudo, pois, se é dialógica a maioria dos atos de 

comunicação praticados no cotidiano das pessoas, em certa medida têm fundo argumentativo 
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boa parte dos diálogos constituídos, desde os que se estabelecem para a resolução de impasses 

na intimidade da rotina familiar, até aqueles que visam à delimitação ou à garantia de direitos 

e deveres que determinam os rumos de toda uma sociedade. 

Parece, então, aceitável afirmar que o ímpeto de convencer um “outro” acerca de 

algo, de buscar adesão para aquilo que defendemos ou em que acreditamos é intrínseco ao ser 

humano. Como nos diz Aristóteles em sua Retórica – pedra fundamental de nossos estudos 

sobre argumentação –, “[...] todas as pessoas [...] tentam em certa medida questionar e 

sustentar um argumento, defender-se ou acusar.” (ARISTÓTELES, 2012. p. 5). Parece-nos 

também razoável, portanto, afirmar que argumentar/persuadir nos é intrínseco porque é 

necessário, ou com maior justeza de grau, é imprescindível à vida em sociedade. 

Entretanto, parece-nos igualmente claro, por tudo o que já lemos a respeito, que o 

domínio da argumentação não é para o ser humano uma habilidade inata, ou um “dom” – 

como fora tratado a certas épocas da história –, longe disso, é uma competência aprendida, 

desenvolvida como produto histórico-social e de cada indivíduo nos constantes embates com 

o seu ambiente de convivência. Embates esses que, visando a uma melhor compreensão, 

atrelaremos a dois padrões de “cenas enunciativas”: um cujas ocorrências se dão em maior 

escala, de forma espontânea, como resultado das atividades triviais cotidianas, sobre as quais 

normalmente não fazemos reflexões sistemáticas; outro que abriga as situações controladas, 

criadas com o propósito primeiro de favorecer o desenvolvimento da referida competência, as 

quais tem seu assento prioritário no espaço escolar/acadêmico e que, embora vivenciadas em 

menor número, em razão de sua natureza analítica e sistematizada, deveriam deixar maior 

contribuição para o aprimoramento da competência argumentativa dos sujeitos nela 

envolvidos. 

Assim, partindo das premissas de que a competência argumentativa se faz 

imprescindível ao indivíduo, para o exercício pleno de sua cidadania, especialmente no 

tocante à garantia de seus direitos e da possibilidade de sua mobilidade social e; de que é, 

desde muito tempo, da escola, no ínterim das aulas de língua materna, a responsabilidade de 

proporcionar o aprimoramento sistemático dessa competência, parece-nos irrefutável o 

argumento de que é para lá, para esse processo de aprendizagem ocorrido na escola, que 

devem se voltar os olhos de quem pretende compreender a maneira como se dá a 

aquisição/desenvolvimento de tal competência. Parece-nos sensato crer que esteja lá, no 

desencadear desse processo educacional, a chave para a compreensão de uma série de 

questões latentes em nossa sociedade atual e cujas origens, vistas de longe, parecem vir em 
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grande parte do domínio que os indivíduos revelam ter da(s) linguagem(ns) de que se servem 

e por meio da(s) qual(is) se movem socialmente. 

Por isso, escolhemos lançar nosso olhar para esse fenômeno: o processo de 

aprendizagem da argumentação. E escolhemos fazê-lo, propositadamente, numa escola 

pública, situada num bairro de periferia da nossa cidade, por entender que lá encontraríamos 

um elemento que consideramos fundamental ao aprendizado que pretendíamos investigar: 

motivação. Motivação cuja existência estava para nós presumida, não somente por já termos 

lecionado naquela escola e conhecermos de antes os problemas e os anseios manifestos 

naquela comunidade, mas, principalmente, por sermos nós mesmos frutos de situação em tudo 

semelhante, uma vez que guardamos na história de nossa própria formação a passagem por 

escolas que poderiam, ocultados os nomes, serem facilmente confundidas com aquela na qual 

realizamos nossa pesquisa. Comunidades escolares muito semelhantes em suas precariedades, 

mas, sobretudo, em sua notória vontade de superá-las. 

Foi também resultante da presumida motivação a escolha que fizemos – por 

ensejar no nível médio da educação básica o nosso trabalho: nesse caso uma motivação tripla. 

A primeira parte, ou o primeiro aspecto, dessa vinculação tripla resulta da afinidade 

percebida, ao longo de nossa experiência docente, com o alunado inserido nesse nível de 

ensino, formado por sujeitos que vivem um momento rico em (re)descobertas de si mesmos, 

do(s) outro(s) e do mundo à sua volta, o que os coloca mais críticos e reflexivos perante tudo, 

como se estivessem envolvidos num permanente debate. É uma afinidade refletida na 

linguagem, na maneira de se expressar, mas fundamentada principalmente na tomada de 

consciência acerca do protagonismo diante da vida, na percepção do momento naturalmente 

propenso à transformação em que se encontram, na elucidação do que querem ou não para si, 

acompanhada de uma irreverência que, caso seja acolhida adequadamente em sala de aula, 

rende um ótimo combustível para as discussões argumentativas. 

O segundo aspecto dessa tríade motivacional soma-se ao primeiro como uma luva 

à mão: a cobrança, do meio em que vive um jovem morador de periferia, de que essa busca 

por transformações apresente, o quanto antes, resultados práticos, concretos, que melhorem 

sua vida e a de sua família imediatamente, seja por via da entrada no mercado formal de 

trabalho, seja pelo ingresso num curso de nível superior ou, mais comumente, pelos dois. Esse 

momento em que a “pressão” externa coincide com um desejo interior consonante pode, se 

encontrar amparo na escola, dar bons frutos, cujo processo de crescimento e maturação 

também conhecemos e cujo sabor da colheita madura também já desfrutamos. 
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Por fim, como terceiro lado do triângulo, temos o próprio objetivo do Ensino 

Médio que, segundo a lei que estabelece diretrizes e bases para a educação nacional, 

configura-se como etapa final da formação básica do indivíduo, devendo, portanto, assegurar-

lhe “[...] a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos construídos ao longo do 

Ensino Fundamental [...]”, e tem por finalidade “o aprimoramento do educando como pessoa 

humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico” (Lei Nº 9.394/96, Seção IV, Art. 35, itens I e III); e segundo as 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio, deve buscar “práticas que propiciem a 

formação humanista e crítica do aluno, que o estimulem à reflexão sobre o mundo, os 

indivíduos e suas histórias, sua singularidade e identidade” (MEC, 2006, Vol. 1, p. 33). Esse 

terceiro aspecto, a nosso ver, é a linha que costura e define a forma da nossa motivação para 

empreender o trabalho cujos resultados ora apresentamos. 

Acreditamos que essas condições almejadas para os educandos sejam reveladas 

mais claramente na construção dos textos nos quais predomina a sequência argumentativa; 

primeiramente, porque esta pode apresentar em sua macroestrutura elementos constitutivos, 

ou mesmo trechos prototípicos, de todos os outros modelos textuais que devem ter sido 

aprendidos pelos alunos nos anos anteriores, sem o domínio dos quais, portanto, não seria 

possível articular um texto da ordem do argumentar, em qualquer que seja o gênero, com 

qualidade; depois porque só a sequência argumentativa exige necessariamente do 

leitor/produtor um posicionamento crítico acerca do tema discutido. Acreditamos também 

que, se é no decurso do Ensino Médio que se deve aprimorar a autonomia intelectual e o 

pensamento crítico para que se possa exercer plenamente a cidadania e; se é nesse momento 

da vida que o jovem habitualmente vivencia pressões internas e externas por mudanças na sua 

relação com o meio em que vive; é, portanto, no Ensino Médio que reside o campo mais 

profícuo à (re)construção dos conhecimentos sobre argumentação, de posse dos quais estará 

melhor instrumentado a se posicionar perante o mundo, o que lhe confere maior autonomia de 

pensamento e de ação. 

Com isso definimos e justificamos a escolha do nosso objeto de estudo, o 

processo de apropriação/aprimoramento da competência argumentativa por alunos do nível 

médio, da educação básica ofertada numa escola da rede pública de ensino da cidade de Natal, 

no estado do Rio Grande do Norte. Entretanto, se faz necessário esclarecer de que forma esse 

objeto está enredado numa problemática, revelar a silhueta de nosso trabalho, sua relevância 

para nós mesmos, para nossos pares e para a nossa sociedade. 
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1.3 Estado da arte 

 

Definidos o objeto da pesquisa e a sua abordagem, era preciso situá-lo no 

horizonte acadêmico, descobrir as correlações com outros trabalhos, verificar se havia 

conflitos, confluências ou superposições temáticas e/ou metodológicas, das quais pudéssemos 

nos servir como auxílio à compreensão pretendida. Para tanto, utilizamos o Banco de Teses (e 

dissertações) e o acervo constante do Portal de Periódicos disponíveis no sítio da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, onde consultamos 

trabalhos publicados em nosso primeiro ano de curso do Mestrado (2013) e nos cinco 

anteriores. Como parâmetros para a referida investigação – que atualizamos semestralmente –, 

utilizamos oito expressões-chave: argumentação, competência argumentativa, 

multimodalidade, leitura crítica, pensamento crítico, produção textual, artigo de opinião e 

debate regrado, a serem obtidas de qualquer campo dos trabalhos – título, palavras-chave, 

tema, conteúdo etc. 

Pelo fato de investigarmos um objeto situado numa zona de confluência temática, 

para onde se voltam olhares da linguística, da educação, da psicologia e da sociologia, 

precisamos empreender esse trabalho de investigação nos bancos de dados que tomamos 

como referências, a partir de expressões-chave de uso bastante alargado, pois, quando 

tentávamos especificar mais a busca não encontrávamos qualquer resultado, contudo tínhamos 

consciência de que essa primazia de pesquisa era apenas aparente e certamente ilusória. De 

fato, a busca orientada por expressões de maior abrangência, embora nos tenha imposto uma 

enorme demanda analítica e nos requerido bastante tempo para sua concretização, foi-nos de 

grande valia ao nos favorecer um conhecimento mais preciso de nosso objeto de pesquisa, de 

suas fronteiras, de seu caráter multifacetado. 

Esse levantamento das produções acadêmicas correlatas ao estudo que 

desenvolvemos, mais do que nos auxiliar na constatação da relevância do que fizemos, 

constituiu-se para nós como etapa formativa; mostrando-nos, por contraposição, em que nossa 

pesquisa diferia de outras; e por via de algumas analogias possíveis, qualificando nossos 

instrumentos; além de “treinar” nosso olhar para futuras atividades de seleção, de 

categorização. Em prol da viabilidade de levar a termo essa tarefa, tivemos de delimitar 

critérios mínimos de afinidade para os trabalhos encontrados, foram eles: o objeto da 

investigação, que deveria ser o desenvolvimento da competência argumentativa e, por via 

dela, do pensamento crítico; o campo, que deveria ser escolar; os indícios observados, que 
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deveriam emergir de processos de leitura e/ou produção textual, ocorridos no contexto das 

atividades pedagógicas destinadas ao ensino e aprendizagem de língua materna. Disso, 

resultou também uma determinação mais clara do escopo de nossa própria temática, da 

tessitura de nosso próprio objeto. 

Por esses critérios, encontramos nos dois bancos de dados adotados como 

referências, duas teses de Doutorado, quatro dissertações de Mestrado Acadêmico e nove 

artigos publicados em periódicos especializados, sendo seis destes escritos em Espanhol 

produzidos em universidades da América Latina. Alguns desses trabalhos guardam com o 

nosso afinidade temática, outros apresentam afinidades metodológicas, porém em nenhum 

caso encontramos superposição. Observamos também que a maior parte dos trabalhos 

acadêmicos a que tivemos acesso, quando tratam da formação de leitores críticos, o fazem 

normalmente a partir da discussão de textos literários ou midiáticos e normalmente avaliam 

apenas uma modalidade de apresentação textual; já aqueles que tratam do domínio da 

sequência argumentativa implicado nas aulas de leitura, estão predominantemente voltados 

para a performance do mediador, focalizando principalmente a argumentação na atividade do 

professor em sua interação com os aprendizes, ou ensejam as análises prioritariamente no 

objeto texto, por percursos estruturalistas ou funcionalistas, sem dar igual visibilidade ao 

processo de produção ocorrido. 

Passaremos, então, a uma breve exposição dos trabalhos que selecionamos, 

segundo os parâmetros anteriormente expostos, e do tipo de relação que estabelecem com o 

nosso, para uma melhor compreensão desse horizonte no qual estamos nos inserindo. 

Destacaremos aqueles cujos objetos e/ou as abordagens teórico-metodológicas estabelecem 

com o nosso relações mais profundas de proximidade e/ou complementaridade, agrupados – 

por mera questão de ordenação – pelo tipo de produção (tese, dissertação, artigo). 

As duas teses que selecionamos têm com esse nosso trabalho dissertativo uma 

ligação apenas tangencial. O trabalho de LIMA (2012), Autoria e argumentação em textos do 

Ensino Médio, embora tenha seu foco centrado em elementos predominantemente linguísticos 

presentes no texto escrito pelos sujeitos envolvidos – no que se distancia bastante de nossa 

proposta –, busca, por via do que a autora chama genericamente “marcas de autoria e de 

argumentação”, identificar um posicionamento crítico do aprendiz e indícios capazes de 

revelar sua competência argumentativa, objetivos inscritos nos nossos. Já a tese de 

CARNEIRO (2011), intitulada A argumentação nos textos de opinião do jornal escolar: 

composições e operações discursivo-enunciativas, construída, a partir da análise de textos 
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escritos por alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, para publicação num jornal que circula 

na própria escola em que foi realizado o estudo, aproxima-se do nosso trabalho pelo trajeto 

metodológico percorrido, de natureza interventiva, com uma produção textual prévia tomada 

como referência e atenção voltada para o processo de elaboração de outro texto, escrito ao 

final da intervenção e também tomado com referência. Com este último também encontramos 

afinidade pela preocupação em constituir uma atividade de produção textual que corresponda 

aos interesses dos alunos em seu momento presente, que se configure num gênero autêntico e 

lhe dê significado no contexto escolar onde surgiu, apesar de fazê-lo no nível fundamental do 

ensino, no que se distancia do que fizemos. 

Das quatro dissertações de Mestrado Acadêmico selecionadas, duas também se 

distanciam dos contornos do nosso trabalho por buscarem os seus subsídios no Ensino 

Fundamental – nestes casos, especificamente, nos primeiros anos –, enquanto temos nosso 

objeto situado no Ensino Médio. O texto de JACOBIK (2011), Rodas de leitura na escola: 

construindo leitores críticos, revela já no título a única ligação que estabelece com o nosso, o 

interesse pelo processo formativo do leitor crítico, ligação temática que nos põe transitando 

pela mesma “vizinhança teórica”, no tocante aos conceitos leitura, texto, linguagem, interação 

linguística etc. O trabalho de SILVA (2012), A argumentação em textos escritos por crianças 

em fase inicial do Ensino Fundamental, diferentemente do de JACOBIK (2011), busca seus 

subsídios na observação de textos escritos – o que coincide com parte de nossa metodologia 

de obtenção dos dados –, neles procurando indícios daquilo que também objetivamos 

compreender: a competência argumentativa dos aprendizes, revelada pelo domínio da 

constituição da macroestrutura argumentativa. 

As outras duas dissertações, apesar de resultarem de pesquisas cuja temática tem 

assento nas discussões do(s) processo(s) de aprendizagem da argumentação em salas de aula 

do Ensino Médio, nem por isso apresentam maior proximidade com o nosso trabalho que as 

duas anteriores, o que se explica pelo posicionamento do olhar para a cena pesquisada. O 

trabalho de CAMPOS (2012), A produção textual escrita de textos argumentativos: reflexões 

sobre prática docente e aprendizagem dos alunos, compõe uma análise cujos planos estão 

ordenados em perfeita harmonia com o título, dando destaque à performance docente, da qual 

os ecos estariam assinalados nos textos dos alunos. Em DIAS (2012), Consciência 

metatextual e produção de textos argumentativos: estudo com um grupo de alunos do 1º ano 

do Ensino Médio na cidade de São Paulo, o olhar sobre o objeto já se aproxima um pouco 

mais do nosso, mas em ambos os casos as maiores afinidades percebidas estão na dinâmica do 
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trabalho de pesquisa: a observação participante e a análise comparativa de textos produzidos 

no início e no final da observação. 

Os artigos, embora sejam textos de “menor fôlego acadêmico”, acabaram por 

constituir o grupo mais fértil, em aproximações complementares e em analogias, dentre eles 

alguns merecem maior destaque, outros uma exposição mais breve, proporcional às 

contribuições para nós trazidas. No artigo Processos escolares de ensino e aprendizagem, 

argumentação e linguagens sociais (GOULART, 2010), descreve-se a análise de situações de 

produção textual escrita, ocorridas em sala de aula nas diversas etapas do ensino básico, 

focalizando a participação tanto do professor quanto de alunos. A autora aborda a 

argumentação de forma bastante abrangente, tratando todo ato enunciativo como um ato de 

argumentação, o que, segundo ela, encontraria subsídio nas teorias de Bakhtin. 

Essa pesquisa se aproxima da nossa por focalizar aspectos dos processos de 

aprendizagem e ensino da linguagem em situações concretas de sala de aula. Entretanto, há 

um distanciamento pelo fato de o referido estudo focalizar a produção do texto escrito, e 

interessar-se por todos os anos do Ensino Fundamental, enquanto nossa abordagem é mais 

abrangente quanto à modalidade, já que tratamos de interações entre a oralidade e a escrita na 

construção da competência argumentativa, e mais pontual quanto ao público envolvido, o qual 

restringimos a alunos de um único ano do Ensino Médio. 

Observamos ainda outra semelhança entre os estudos: ambos se interessam pela 

distância existente entre a caracterização feita dos gêneros textuais na escola e as 

características pertinentes a esses mesmos gêneros em suas ocorrências cotidianas. Ambos 

acreditamos que essa prática do simulacro genérico, criando uma versão escolar dos gêneros 

possa ser um elemento dificultador da aprendizagem dos alunos, se estes não forem auxiliados 

na construção de uma ponte clara entre o modelar e o concreto. Dito de outro modo, 

acreditamos que a didatização de um gênero até pode favorecer o aprendizado de suas 

características composicionais, mas desfavorece a compreensão de nuances que só são 

apreensíveis diretamente de seu lugar de emprego social. 

Outro artigo com o qual entendemos haver afinidade do nosso trabalho intitula-se 

Ensinar a escrever no ensino médio: cadê a dissertação? Tal artigo apresenta 

superficialmente a análise de textos argumentativos escritos produzidos por alunos do Ensino 

Médio, a partir das orientações de produção utilizadas nos vestibulares da Universidade 

Estadual de São Paulo e, embora tome por base o registro do processo de produção textual, 

considerando inclusive as condições extratextuais que envolvem essa produção, detém-se na 
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investigação do produto (texto). Nesse caso, encontramos semelhanças com o nosso trabalho 

especialmente na seleção do grupo pesquisado e na natureza dos textos. Como nós, as autoras 

também se interessam pelos “[...] modos por meio dos quais se tem ensinado aos alunos do 

ensino médio o que devem fazer para escrever um texto dissertativo.” (RIOLFI e IGREJA, 

2010, p. 313). 

Nessa mesma perspectiva de aproximação temática, voltados diretamente para a 

investigação do aprendizado da competência argumentativa, figuram três artigos interligados, 

frutos de um mesmo grupo de pesquisas vinculado à Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, no Chile. Dois deles, La interacción verbal argumentativa en la sala de clases: la 

participación de los alumnos y el rol Del profesor (ARIAS, 2009) e Los tipos de movemientos 

argumentativos en la interacción oral en la clase de lengua castellana y comunicación 

(RODRÍGUEZ G. e SALINAS, 2008), dedicam-se à descrição e caracterização, e à 

classificação, respectivamente, das competências argumentativas demonstradas pelos alunos e 

pelo professor de uma turma do terceiro ano do Ensino Médio, durante discussões coletivas, 

tratadas pelos autores como “espontâneas” – o que entendemos como, de livre distribuição 

dos turnos de fala. O terceiro artigo correlato, Esquemas argumentativos en textos escritos: un 

estudio descriptivo en alumnos de tercero medio de dos establecimientos de Valparaíso 

(HERRERA, 20--), resulta de investigação dessas mesmas competências reveladas em 

produções escritas – acreditamos, pela mesma turma. 

Com esses três trabalhos de pesquisa descritos nos referidos artigos, além da 

coincidência temática, encontramos afinidades nos referenciais teóricos subjacentes, 

entretanto há um considerável distanciamento metodológico e, em igual medida, dos objetivos 

de pesquisa, já que nos artigos podemos perceber que o tratamento dos dados e sua 

apresentação seguiram uma abordagem prioritariamente quantitativa e classificatória. 

Também com bastante semelhança, sobretudo no âmbito metodológico, 

encontramos o artigo Modos de apropriação do gênero debate regrado na Escola: uma 

abordagem aplicada (GOMES-SANTOS, 2009). Nele, além da estruturação da etapa 

preparatória do debate regrado e da forma escolhida para os registros dos dados, houve 

coincidência na escolha dos “sujeitos da pesquisa”, uma turma do segundo ano do Ensino 

Médio. Em contraponto, há algumas diferenças significativas entre os dois trabalhos: o 

trabalho de GOMES-SANTOS está detido na observação do domínio da argumentação, 

demonstrado pelos alunos em uma única modalidade de expressão, por meio da construção de 

um gênero específico; o autor utiliza o debate regrado como objeto de ensino e se interessa 
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pelo aprendizado que os alunos constroem do próprio gênero didatizado, enquanto por nós o 

debate é tomado como fonte de indícios materiais da competência adquirida pelos aprendizes 

do domínio da macroestrutura argumentativa. 

Igualmente dedicada ao estudo do processo de aprendizagem de um gênero com o 

qual trabalhamos foi a pesquisa realizada por OHUSCHI e BARBOSA (2011), nela as autoras 

elaboram uma proposta de intervenção para uma turma de 8ª série, na qual foram feitas 

atividades com o gênero artigo de opinião em sala de aula, inseridas numa reflexão de cunho 

essencialmente linguístico, cujo objetivo final era a construção de uma sequência didática a 

ser aplicada posteriormente no ensino do referido gênero para outras turmas da série 

analisada. Nesse caso, os pontos de afinidade que encontramos se limitam ao contexto escolar 

– ressalvado o nível de ensino –, o gênero discutido e, em razão disso, parte do referencial 

teórico. 

Ainda no território das contribuições por semelhança, podemos situar o trabalho 

de MOTA DE CABRERA (2010), no qual encontramos uma apresentação de sustentação 

sólida para a relação entre desenvolvimento da capacidade argumentativa e desenvolvimento 

do pensamento crítico, uma conceituação clara de pensamento crítico, bem como boas 

referências para o aprofundamento do tema. Faz-se importante elucidar que, apesar desse 

artigo advir de uma pesquisa desenvolvida com estudantes universitários, o que, por 

fidelidade aos critérios estabelecidos, o excluiria do grupo que selecionamos, verificamos 

após a leitura que, conforme prenuncia a autora em seu resumo, as experiências nele 

discutidas podem também ser aplicadas a outros níveis da educação. 

Entre as contribuições obtidas pela divergência citamos o estudo realizado por 

Juan Carlos Gómez Barriga (2012). Baseado em ampla revisão teórica, discussão de conceitos 

e prescrições de documentos oficiais, La formación de estudiantes de grado undécimo en el 

campo de la escritura argumentativa. Estudio de caso de cuatro colegios públicos em Bogotá 

resultou de dados coletados por meio de questionários respondidos por alunos do Ensino 

Médio acerca da visão que eles têm da produção de textos argumentativos em sala de aula. 

Compreendemos que no estudo não houve efetivamente investigação direta do processo, mas 

um confronto entre dados prescritivos e descritivos dele, o que difere bastante de nossa 

abordagem, mas nos descortinou instrumentos possíveis para a coleta indireta de dados. 

Entendemos, portanto, que este trabalho, o qual investiga a formação do leitor a 

partir de uma visão sociointeracionista de linguagem e de construção do conhecimento 

linguístico, envolvendo uma abordagem multimodal de texto e focalizando um estágio da 
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formação escolar, cujo objetivo central é o desenvolvimento da percepção crítica do aprendiz, 

alinha-se por afinidade aos trabalhos que já vêm sendo feitos e estabelece com eles uma 

relação de complementaridade, pelos seus traços distintivos. Nosso intuito foi o de lançar um 

novo olhar na direção do que entendemos metaforicamente como uma área de interseção ou 

uma “fresta” temático-metodológica dessas sempre existentes entre os limites de um e de 

outro trabalho surgidos na permanente busca acadêmica pela expansão do conhecimento. 

Dessa “fresta” tentaremos, em seguida, expor os primeiros traços de contorno. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 
 
 

 
Competências, argumentação e outras 

teorias – um diálogo com vozes de autoridade 
 

Somos oradores, seja nas rodas de conversas cotidianas ou nos 

debates acadêmicos. Somos também auditórios, pois, no desejo 

legítimo de persuadir, podemos perfeitamente ser persuadidos pelo 

outro, que não é o nosso inferno, como chegou a comentar Sartre, 

mas o contraponto necessário para que não nos enfeiticemos, como 

Narcisos, com a beleza das próprias convicções. 

 

(LEMGRUBER e OLIVEIRA, 2011, p. 09) 
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2 Competências, argumentação e outras teorias – um diálogo com vozes de autoridade 

 

Se para a determinação do nosso objeto de estudo – o processo que chamamos de 

aprimoramento da competência argumentativa –, dos nossos objetivos e do nosso corpus de 

pesquisa foi imprescindível manter um diálogo com nossos pares que, por estarem inseridos 

na mesma realidade de onde emergiram as nossas perguntas de partida, puderam nos ajudar a 

reestruturá-las, tornando-as mais diretivas ao nosso intento; na tentativa de encontrar 

respostas para essas mesmas perguntas, começamos um diálogo com outras vozes. Essas 

vozes trouxeram as luzes que iluminaram o trajeto por onde escolhemos empreender a nossa 

pesquisa, por onde tentamos compreender esse processo de (re)elaboração da competência 

argumentativa, vivido por alunos do Ensino Médio, analisando-o num conjunto de aulas de 

Língua Portuguesa, por via da produção de textos orais e escritos filiados a dois gêneros 

específicos, avaliada formalmente para a determinação parcial do índice de rendimento 

escolar dos alunos que participaram da pesquisa. Abraçar essa tarefa nos impôs a adoção e, 

agora, a exposição de alguns conceitos fundamentais ao nosso trabalho, de como se 

entrelaçam – ou em alguns casos, de como os entrelaçamos. 

 

2.1 Alguns conceitos primordiais 

 

Sem dúvidas, o conceito nuclear de nosso trabalho é o de competências. Nada 

teríamos feito sem a clara compreensão do que são e das implicações de se estruturar um 

processo educacional a partir de competências. A essa compreensão primordial chegamos 

guiados pelas vozes de Zabala e Arnau (2010), para quem 

A competência identificará aquilo que qualquer pessoa necessita para 

responder aos problemas aos quais se deparará ao longo da vida. Portanto, 

competência consistirá na intervenção eficaz nos diferentes âmbitos da vida 

mediante ações nas quais se mobilizam, ao mesmo tempo e de maneira inter-

relacionada, componentes atitudinais, procedimentais e conceituais 

(ZABALA e ARNAU, 2010, p. 37). 

Nesse conceito mais geral de competências se inscreve a competência 

comunicativa e dentro desta a competência argumentativa, mas já nessa dimensão geral 

encontramos aquilo a que precisamos estar atentos: do que nos dizem os autores podemos 

depreender que uma competência se verifica em uso, em resposta a uma demanda legítima 

que lhe requisite e que enseje o domínio de conceitos, procedimentos e atitudes. Mas faltava 

entender, sendo as competências algo tão complexo, cuja notoriedade se dá em uso e perante 
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demandas reais, como observá-la no ambiente escolar? E como encontrar os indícios da 

competência específica que buscávamos? Mais uma vez Zabala e Arnau (2010) nos trouxeram 

o direcionamento de que precisávamos ao esclarecer que existe uma estreita relação entre 

a relevância da aprendizagem e as competências, [e que] estas também são 

aprendidas com diferentes graus de domínio e eficácia. Não se é 

inteiramente competente ou completamente incompetente. Esses graus são 

relacionados às condições que intervêm no próprio processo de 

aprendizagem (ZABALA e ARNAU, 2010, p. 95). 

Esse esclarecimento foi a chave de que precisávamos, pois sinalizava que – como 

supúnhamos –, só poderíamos compreender o aprimoramento da competência argumentativa 

investigando em processo como os sujeitos são impelidos a argumentar. Mas que processo era 

esse? Quais seriam esses conceitos, procedimentos e atitudes esperados de um estudante do 

Ensino Médio no campo da argumentação? Em que contexto escolar a argumentação é 

exigida desse sujeito? 

Tal direcionamento encontramos nas recorrentes alusões feitas em vários 

documentos oficiais emitidos pelo MEC (Ministério da Educação e da Cultura), bem como na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), acerca da finalidade do 

Ensino Médio, das competências e/ou habilidades pretendidas para a formação do estudante 

inserido neste nível da educação básica, no que diz respeito ao aprendizado na área de 

linguagens e códigos. Cerca de vinte anos atrás, data da promulgação da LDB, conforme 

registra o texto da referida lei, já estava clara na cena educacional do país a necessidade de se 

restaurar para o nível médio de ensino da educação básica a atribuição de uma função própria, 

fazendo retroagir o movimento pelo qual esta etapa da formação escolar vinha se tornando tão 

somente uma ponte entre o Ensino Fundamental e o Ensino Superior, tendo no máximo um 

caráter preparatório para os exames de admissão a este último. 

Em sua sexta seção, no artigo 35, inciso III, a lei registra que é finalidade do 

Ensino Médio “o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico” (LDB 9394/96), 

o que entendemos relacionar-se diretamente com as competências formadas no âmbito dos 

estudos da comunicação e, mais especificamente, da argumentação. Essa revisão das 

atribuições do nível final da educação básica vai se avolumar na direção de exigir a 

constituição de um “espaço” mais favorável à formação de sujeitos conscientes de sua 

cidadania e mais protagonistas frente às demandas da vida em sociedade. 
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Os PCNEM – Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – (2000) 

traziam as primeiras linhas mais específicas nessa direção de formar sujeitos mais autônomos 

intelectualmente, mais habituados ao uso do pensamento crítico e de como contribuir para 

isso por via das atividades de linguagem. Já na quinta página do documento encontramos: 

As propostas de mudanças qualitativas para o processo de ensino-

aprendizagem no nível médio indicam a sistematização de um conjunto de 

disposições e atitudes como pesquisar, selecionar informações, analisar, 

sintetizar, argumentar, negociar significados, cooperar, de forma que o 

aluno possa participar do mundo social, incluindo-se aí a cidadania, o 

trabalho e a continuidade dos estudos (MEC – PCNEM, 2000, Parte II, p. 5, 

grifo nosso) 

Onde o desenvolvimento da competência argumentativa figura como atividade 

relevante para o pleno exercício da cidadania, o acesso ao mercado de trabalho e ao Ensino 

Superior. No restante do documento são expostas as concepções subsidiárias ao trabalho 

pedagógico com a linguagem no espaço escolar, quais as compreensões de língua e de texto 

adotadas, e como os sujeitos devem ser inseridos nesse processo formativo. 

A língua deve ser vista “situada no emaranhado das relações humanas, nas quais o 

aluno está presente e mergulhado. Não a língua divorciada do contexto social vivido. [Pois] 

sendo ela dialógica por princípio, não há como separá-la de sua própria natureza, mesmo em 

situação escolar” (PCNEM, 2000, Parte II, p. 17). Essa visão de língua, ou mais amplamente, 

de linguagem – campo das atividades intelectuais humanas onde se concretiza o nosso objeto 

de estudo – como processo e produto da interação social de sujeitos historicamente situados, 

tal como conceituam Koch e Elias (2006), alinhada à perspectiva sociointeracionista de 

compreensão dos atos de comunicação proposta por Bronckart (1999, 2006), é a que tomamos 

por base. Nessa perspectiva de compreensão da linguagem, os fatos linguísticos concretos, 

resultantes de interações entre sujeitos, dão-se 

[...] sob a forma de textos, construídos, de um lado, mobilizando-se os 

recursos (lexicais e sintáticos) de uma determinada língua natural e, de outro, 

levando-se em conta modelos de organização textual disponíveis no âmbito 

dessa mesma língua. Por isso, os textos podem ser definidos como os 

correspondentes empíricos/lingüísticos das atividades de linguagem de um 

grupo (BRONCKART, 2006, p. 139). 

Desse modo, tomamos o texto, ato constituído de linguagem, como elemento 

passível de análise, feita atrelando-o à sua cena enunciativa geradora, conforme apresentada 

por Maingueneau (2001), caracterizada pela situação de produção, pelos perfis do enunciador 

e do(s) coenunciador(es), pela intenção comunicativa mobilizadora, pelo suporte textual etc. 
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Nesse horizonte que destaca a natureza social e interativa da linguagem, onde esta 

é concretizada em textos, o aluno é 

aquele que pode ser entendido pelos textos que produz e que o constituem 

como ser humano. O texto só existe na sociedade e é produto de uma história 

social e cultural, único em cada contexto, porque marca o diálogo entre 

interlocutores que o produzem e entre os outros textos que o compõem. O 

homem [é] visto como um texto que constrói textos (MEC – PCNEM, 2000, 

Parte II, p. 18). 

O trabalho que empreendemos com textos tomados como fontes dos indícios da 

competência argumentativa demonstrada pelos sujeitos os considera a partir de sua vinculação 

a gêneros textuais – da oralidade e da escrita – nos quais predomina a 

sequência/modelo/macroestrutura textual argumentativa. Para o conceito de sequências 

textuais, e mais especificamente o de sequência argumentativa, tomamos por orientação o 

trabalho de Bronckart (1999), que por sua vez está embasado na conceituação apresentada por 

Adam (1992). Tal conceito é, para nós, bastante esclarecedor, quando levanta a discussão da 

sequência não apenas pelo foco estrutural – entendendo-se aqui estrutura como reunião de 

elementos “físicos” manifestos no texto –, mas também se preocupa com os mecanismos 

cognitivos que lhes são subjacentes. Afinamo-nos com essa apresentação de Bronckart (1999) 

porque não vemos e não tratamos, no escopo deste trabalho, a estrutura textual argumentativa 

e os mecanismos cognitivos nela envolvidos como elementos desconexos, nem estabelecemos 

entre eles qualquer tipo de relação dicotômica. Temos claro que ambos interagem, que se 

relacionam de modo tal que poderíamos dizer, superficialmente, que temos num elemento a 

corporificação do outro. 

Os gêneros textuais estão sendo compreendidos a partir do exposto por Marcuschi 

(2008), que nos apresenta a valiosa distinção entre gêneros e tipos textuais, por nós tratados 

como sequências. Para ele 

Tipo textual designa uma espécie de construção teórica {em geral uma 

seqüência subjacente aos textos} definida pela natureza lingüística de sua 

composição [...]. Em geral os tipos abrangem cerca de meia dúzia de 

categorias conhecidas como: narração, argumentação, exposição, descrição, 

injunção. 

[...] Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária 

e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por 

composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente 

realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e 

técnicas. Em contraposição aos tipos, os gêneros são entidades empíricas em 

situações comunicativas e se expressam em designações diversas, 

constituindo em princípio listagens abertas (MARCUSCHI, 2008, p. 154 – 

155, grifos do autor). 
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Nesse entrelaçamento entre competências e argumentação, a outra ponta, a dos 

conhecimentos sobre a natureza do argumentar, buscamos em Aristóteles (2012) e em 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), que nos forneceram, diluídos em suas obras, conceitos 

sobre a própria natureza desses textos, suas partes constitutivas, seus mecanismos de 

funcionamento e primeiramente seu objetivo, que é 

[...] provocar ou aumentar a adesão dos espíritos às teses que se apresentam 

a seu assentimento: uma argumentação eficaz é a que consegue aumentar 

essa intensidade de adesão, de forma que se desencadeie nos ouvintes [ou 

leitores] a ação pretendida (ação positiva ou abstenção) ou, pelo menos, crie 

neles uma predisposição para a ação, que se manifestará no momento 

oportuno (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 50). 

Entretanto, é válido reiterar que o nosso estudo tem nesses conhecimentos os 

subsídios para a abordagem do objeto, uma competência de natureza abstrata, mas cuja 

visualização só é possível diante dos resultados concretos decorrentes de seu uso. Logo, esses 

resultados concretos – os textos da ordem do argumentar – nos servem de fontes de indícios 

para chegarmos à competência investigada. Não guardamos por eles nenhum outro interesse, 

portanto não nos detivemos profundamente nas análises da caracterização dos gêneros 

adotados, somente dos itens da macroestrutura capazes de revelar a competência 

argumentativa dos sujeitos. 

Contudo, se não há como acessar a competência investigada em qualquer outra 

atitude dos sujeitos que não seja a partir de suas produções textuais, se elas compunham o 

nosso corpus, isso nos impôs a necessidade de construir as cenas enunciativas geradoras 

desses textos dos quais precisávamos, o que fizemos durante uma intervenção no campo da 

pesquisa. Essa intervenção na qual empreendemos a nossa pesquisa qualitativa, por meio de 

uma observação participante, foi orientada por Quivy e Campenhoudt (1998), que nos 

ofereceram os passos constitutivos de nossa pesquisa; por Bogdan e Biklen (1994), fonte mais 

abundante dos recursos de que nos servimos para a compreensão de como conduzir uma 

abordagem qualitativa, de como nos comportarmos durante a observação participante em 

campo. Nessas duas obras encontramos claramente as disposições de o que devíamos fazer e 

como podíamos fazê-lo. Somando-se a esse construto, adotamos Kaufmann (2013), cujo 

incremento após a leitura de dois manuais foi “a devolução de nossa liberdade”, esclarecendo 

que nem todos os passos eram compulsórios para assegurar o perfil qualitativo de nossa 

pesquisa. Ainda tínhamos liberdade de fazer escolhas, inclusive para atender a demandas 

nascidas no campo. 
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2.2 Outros conceitos trazidos do campo 

 

No campo, diante dos atos de comunicação em que foram gerados os textos dos 

quais emergiram nossos dados para análise, estivemos também diante das demandas concretas 

advindas da preparação e da realização dos debates regrados, bem como da produção dos 

artigos de opinião, sendo a primeira delas o aprofundamento que nós mesmos precisamos 

fazer do conhecimento que tínhamos desses dois gêneros. Acerca dos debates regrados, 

recorremos a Scheneuwly e Dolz (2004) e a Gomes-Santos (2009) – cuja discussão também 

toma por base a obra anteriormente referida –, em ambos os casos encontramos referências 

que nos ajudaram a conhecer melhor a estrutura do gênero que adotamos, mas pela “via 

negativa”. Ou seja, escolhemos uma variante do gênero debate regrado, que os autores 

tomaram como contraponto do seu trabalho e para a caracterização da variante adotada por 

eles, terminaram por caracterizar a nossa. 

O trabalho de Scheneuwly e Dolz (2004) se volta para os processos de ensino de 

alguns gêneros textuais, dentre os quais figura o debate regrado. Os autores defendem, como 

condição ao aprendizado efetivo do gênero, a adoção de uma variante escolar deste. Segundo 

eles, o ensino do debate é realizado habitualmente na sociedade – durante as campanhas 

eleitorais, por exemplo – não traria grandes contribuições para a cena educacional, uma vez 

que este modelo, o qual prioriza os aspectos polêmicos do texto, acirra discussões tornando-as 

pouco produtivas. Talvez para os propósitos que tinham os autores – de adotar o debate 

regrado como instrumento pedagógico que sirva de meio para a compreensão de temas 

diversos – seja mais produtivo o trabalho com a variante escolar do gênero, na qual, segundo 

eles, mais do que se envolver com os aspectos polêmicos do tema em discussão os sujeitos 

acabam por negociar posições originalmente contrárias na direção de encontrar 

cooperativamente uma resposta consensual para a questão controversa que lhe deu origem. 

Considerados os nossos propósitos, discordamos duplamente desta visão. 

Já de início, considerando que o MEC indica como objetivo do Ensino Médio a 

formação de sujeitos críticos, discordamos que evitar o formato socialmente corrente do 

debate regrado, centrado nos aspectos polêmicos do texto, trazendo em seu lugar uma versão 

apascentada do gênero seja de fato mais produtivo à formação dos estudantes. Em igual 

medida, discordamos de que, como dizem os autores, instituir uma variante escolar dos 

gêneros seja a única forma de propiciar o aprendizado deles. Mas para além dessas 

discordâncias, a nossa opção por inserir em nossa intervenção o debate regrado inspirado nos 
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debates eleitorais amplamente divulgados na mídia televisiva foi motivada essencialmente por 

sabermos que o tempo de nossa permanência com os sujeitos era bastante curto e que, 

portanto, precisávamos recorrer a uma estrutura que eles já conhecessem. Também, como já 

ressaltamos, o nosso propósito não era investigar nas produções dos sujeitos especificamente 

o domínio dos gêneros que adotamos, mas por meio delas investigar o domínio da 

macroestrutura argumentativa. 

Para caracterizarmos o artigo de opinião e melhor orientarmo-nos acerca da 

condução de sua produção numa turma de Ensino Médio, recorremos também a Scheneuwly e 

Dolz (2004), a Passarelli (2012) como leituras mais diretivas, entretanto, para subsidiar o 

trabalho com este gênero, diversas outras leituras contribuíram pontualmente. Contudo, como 

não havia o propósito primeiro de nos dedicarmos aos gêneros, nosso amparo teórico mais 

consistente veio mesmo de Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), que aliás subsidia também 

parcialmente todas os demais textos que lemos sobre argumentação. 

Por termos realizado a nossa investigação no decurso de uma intervenção que 

conduzimos na condição de observador participante e cuja participação se deu pela assunção 

da docência perante a turma, tivemos de lidar com as demandas pedagógicas do trabalho com 

os gêneros a que nos referimos. Além de observar como se dava a sua produção, tivemos de 

orientá-la e posteriormente de avaliá-la. Essas demandas nos trouxeram a necessidade de 

responder a carências encontradas na formação dos alunos, buscando dar-lhes condições para 

a execução das atividades propostas e reduzindo a interferência do domínio precário de outros 

conhecimentos basilares à competência comunicativa, sobre os resultados encontrados na 

prática do argumentar. Uma das carências encontradas, que tivemos de tentar suprir, uma vez 

que gerou uma interferência muito substancial na primeira produção textual realizada, e com a 

qual tivemos posteriormente de lidar também para a avaliação dos textos produzidos, dizia 

respeito ao domínio da coesão e da coerência textuais. 

Como base para o trabalho com esses aspectos dos enunciados, tomamos os 

pensamentos de Koch e Elias (2006, 2012) e Koch e Travaglia (2001), que compuseram uma 

apresentação muito bem ilustrada/exemplificada dos elementos presentes na superfície do 

texto, capazes de revelar o nível de presença/ausência dessas qualidades. Adicionamos a isso 

o que conseguimos apreender de Fávero (2006), sobre os aspectos cognitivos implicados 

nessas relações, procurando assim tratá-las em toda a amplitude que lhes é inerente. Os 

conceitos de coesão e de coerência, embora de modo subjacente ou subsidiário, foram 

fundamentais ao desenvolvimento deste trabalho, inclusive como auxílio para classificarmos 
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junto aos alunos o que é e o que não é texto, condição prévia ao entendimento de qualquer 

sequência ou gênero. 

Tal classificação poderia parecer óbvia, portanto desnecessária para estudantes 

inscritos no final da formação educacional básica, e seria mesmo, caso o Ensino Médio 

idealizado nos documentos oficiais e a realidade que encontramos no nosso campo de 

pesquisa se igualassem, mas estão longe disso. Infelizmente, os problemas mais recorrentes 

nas produções textuais escritas dos mencionados alunos ainda se inscrevem nos níveis mais 

básicos da ordem sintático-semântica, ainda configuram um desvio entre o que eles 

pretendiam e o que conseguem efetivamente expressar. Na oralidade, por sua peculiar 

multiplicidade de recursos, o problema ainda é eventualmente suavizado, mas não deixa de 

existir. Por isso, em paralelo à temática central com que trabalhamos, ainda que de modo 

subjacente – como já fora dito – precisamos (re)visitar com os alunos os conceitos de coesão e 

coerência, tentando reduzir a possível interferência de elementos alheios ao que de fato 

buscávamos investigar. 

Para complementar a construção desse objeto-texto, consideramos a discussão 

levantada por Garcez (2002), acerca dos mitos existentes em torno da produção textual escrita 

– o que nos auxiliou muito, especialmente em parte da atividade diagnóstica que realizamos. 

Nesse texto encontramos também a articulação existente entre a prática da leitura e a 

habilidade de escritura que relaciona essa atividade ao desenvolvimento do senso crítico: 

É pela leitura que assimilamos as estruturas próprias da língua escrita. [...] a 

leitura é uma das formas mais eficientes de acesso à informação. Seu 

exercício intenso e constante promove a análise e a reflexão sobre os 

fenômenos e acontecimentos, tornando a pessoa mais crítica e mais 

resistente à dominação ideológica (GARCEZ, 2002) 

Outra concepção subsidiária ao nosso trabalho – embora menos diretamente 

ligada ao objeto – é a de leitura. E foi mais uma vez no trabalho de Koch e Elias (2006) que 

encontramos o conceito que mais se coaduna ao que pensamos e ao que propomos. Esse 

conceito nos apresenta a atividade de leitura vista pelo foco da interação autor-texto-leitor e, a 

reboque, nos traz uma interessante visão de sujeito, de sentido e de língua, todas alinhadas 

com as escolhas que aqui defendemos: 

[...] na concepção interacional (dialógica) da língua, os sujeitos são vistos 

como atores/construtores sociais, sujeitos ativos que – dialogicamente – 

se constroem e são construídos no texto, considerando o próprio lugar da 

interação e da constituição dos interlocutores. Desse modo, há lugar, no 

texto, para toda uma gama de implícitos, dos mais variados tipos, somente 
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detectáveis quando se tem, como pano de fundo, o contexto sociocognitivo 

dos participantes da interação. 

Nessa perspectiva, o sentido de um texto é construído na interação texto-

sujeitos e não algo que preexista a essa interação. A leitura é, pois, uma 

atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos, que se 

realiza evidentemente com base nos elementos linguísticos presentes na 

superfície textual e na sua forma de organização, mas requer a mobilização 

de um vasto conjunto de saberes no interior do evento (KOCH e ELIAS, 

2006, grifos das autoras) 

Complementando a teorização de Koch e Elias (2006), acima exposta, agregamos 

a visão trazida por Solé (1998) sobre estratégias de leitura e estratégias de ensino de leitura, 

também fundamental ao desenrolar de nossas atividades. 

Tratar de leitura também foi para nós uma atividade subsidiária para acessarmos 

as produções textuais. Tendo em vista que essas produções deveriam filiar-se a gêneros 

determinados, com vistas à obtenção de uma expressão argumentativa passível de análise 

segundo algum padrão, tornou-se impositivo dar aos sujeitos o conhecimento necessário sobre 

os referidos gêneros, o que naturalmente requer a leitura analítica de outros textos 

pertencentes aos mesmos gêneros. Para este fim, foi-nos imprescindível compreender melhor 

a relação entre leitura e interpretação textual desenvolvida no espaço escolar, mostrada por 

Cayser (2001); bem como um de nossos mais importantes “achados”, o texto de Certeau 

(1996), que nos apresenta de modo tão esclarecedor quanto instigante o papel social da leitura 

e seu envolvimento com as relações de poder dentro de um grupo social, além de expor e 

justificar a natural indissociabilidade entre leitura e escritura, o que reforça e complementa o 

exposto por Garcez (2002). 

Como última etapa de nossa atividade com o objeto-texto produzido pelos 

sujeitos, para o tratamento dos dados e ainda para o atendimento às demandas subsidiárias 

advindas da participação docente que tivemos de assumir durante a intervenção no campo, 

tivemos de nos preocupar com a avaliação. Embora não pretendêssemos analisar processos 

avaliativos, eles estiveram presentes no decorrer desta pesquisa – como entendemos – de 

modo transversal, pois a metodologia intervencionista que idealizamos, propondo uma 

inserção temática no programa anual do componente curricular – o que ocupa tempo dentro 

de uma dinâmica escolar ainda predominantemente tradicionalista, a qual, mesmo sendo 

receptiva a acolher uma atividade de cunho mais construtivista, cobrará uma nota ao final do 

período – exigiu, para obtermos a adesão da professora efetiva da turma, a nossa 

disponibilidade em construir com ela o aspecto avaliativo da atividade desenvolvida, evitando 

que questões oriundas da burocracia escolar inviabilizassem o nosso trabalho. 
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Sobre avaliação, destacamos que defendemos e adotamos uma visão formativa, 

contudo reiteramos que, em razão do contexto em que ocorreu a pesquisa, não pudemos 

ignorar a existência e a influência das avaliações classificatórias tangenciando o nosso fazer. 

Mas para efeito das avaliações que mediamos na prática, nos apoiamos especialmente no 

conceito apresentado por Garcia (1984), apud Sousa (1991), no qual a autora nos diz que a 

avaliação deve ser tomada como um 

[...] processo de investigação, de pesquisa, que vise às transformações, 

perdendo a conotação de mensuração, de julgamento, que leva às 

classificações. [...] A avaliação só tem sentido se tiver como ponto de partida 

e ponto de chegada o processo pedagógico para que, identificadas as causas 

do sucesso ou do fracasso, sejam estabelecidas estratégias de enfrentamento 

da situação. 

Associadas a esse conceito de Garcia, algumas ideias de Méndez (2002) 

contribuíram bastante para reduzir um pouco a angústia que experimentamos ao constatar o 

território controverso em que estivemos ao utilizar as avaliações formativas num grupo cujos 

sujeitos têm, dentre seus objetivos mais prementes e seus estímulos mais presentes, a 

necessidade de aprovação numa avaliação seletiva, classificatória, excludente. Esse texto de 

Méndez nos tranquiliza parcialmente, à medida que nos reforça os motivos para acreditar na 

avaliação formativa e nos relembra que o nosso procedimento manteve o objetivo legítimo de 

uma avaliação escolar, o de verificar o andamento do processo de construção de uma 

competência como um todo e não apenas o “rendimento” individual e momentâneo de cada 

sujeito partícipe, sendo, como deve, um elemento mediador, não um evento-fim. 

Contudo, quando dizemos que nos tranquiliza parcialmente, o fazemos porque a 

consciência do valor, da legitimidade e da necessidade de avaliar sob a ótica formativa já 

acompanha há tempo o nosso fazer cotidiano e nos reconfortamos sempre que vemos esse 

fazer ser novamente validado. Todavia, há maior tempo ainda, antes mesmo de conseguirmos 

instituir com clareza e segurança esse “modelo” de avaliação em nossas práticas, já fomos 

tomados por um questionamento que ainda nos acompanha e, embora hoje nos perturbe 

menos, nunca conseguimos calar: é mesmo correto poupar os alunos do contato com o 

modelo de avaliação adotado largamente pela sociedade para o acesso a quase todos os meios 

de ascensão social? 

Ainda que as consideremos discriminatórias e excludentes, sabemos que 

submeter-se a essas avaliações será inevitável para a maioria dos jovens em algum momento 

de suas vidas. A par disso, perguntamo-nos se mantê-los alheios à iminência desse evento, 

não prepará-los para o enfrentamento, em nome do ideal de não compactuar com o sistema 
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que nos é socialmente imposto, de não ceder a ele, não termina por ser uma atitude tão 

excludente quanto a que refutamos, ou se não é ainda mais grave pelo dolo, pela consciência 

do risco que assumiríamos de estarmos sendo negligentes, caso assim agíssemos. 

Reafirmamos que não conseguimos ainda responder a essas questões, nem deixamos de nos 

inquietar com elas, mas para não deixá-las inviabilizar o nosso trabalho e não nos 

desestimularmos por elas ao ponto de desacreditar na ruptura dos paradigmas dos quais 

discordamos. 

Para este caso, em que a nossa presença era primeiramente de pesquisador e 

apenas por consequência disso atuamos como docente, tomamos o caminho do meio: 

valorizamos e praticamos um tipo de avaliação, mas sem ignorar o outro, explicando para os 

alunos os seus moldes e o seu lugar social, alertando-lhes da necessidade se saber “jogar seu 

jogo” no momento em que ela for “a chave torta que abre a porta certa”. E ainda tratando de 

avaliação como atividade subsidiária à elaboração dos dados da pesquisa, fonte abundante de 

orientações acerca de como avaliar os artigos de opinião produzidos pelos sujeitos de modo 

coerente à proposta de produção que lhes fornecemos, encontramos o trabalho doutoral de 

Lopes (2014) – oriundo também do PPGED-UFRN. 

E também como exigência da observação em campo, de modo recorrente em todas 

as etapas do trabalho, estivemos retornando a Perelman e Oldbrechts-Tyteca (1996), como 

subsídio ao que tivemos de ensinar, como subsídio ao que tivemos de compreender. Dessa 

obra trouxemos um dos conceitos mais solicitados em nossa atividade, um ente da cena 

argumentativa, cujas relações cooptaram nosso olhar, nossa atenção, nosso empenho em 

compreender, pois se tornou o elemento mais contundente dentre os que podem intervir nos 

construtos argumentativos: o auditório. A ele está dedicada quase toda a primeira das três 

partes da obra a que nos referimos, às suas relações com o orador e à forma como ele 

determina todo o restante da cena enunciativa. Segundo os autores, o 

contato entre o orador e seu auditório não concerne unicamente às condições 

prévias da argumentação: é essencial também para todo o desenvolvimento 

dela. Com efeito, como a argumentação visa obter a adesão daqueles a quem 

se dirige, ela é, por inteiro, relativa ao auditório que procura influenciar 

(PERELMAN e OLDBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 21). 

Pelo que fica clara a centralidade do papel do auditório na determinação da cena 

enunciativa da argumentação. Isso exigiu-nos ter também muito claro o conhecimento sobre a 

caracterização geral de um auditório, como passo preliminar à caracterização peculiar do 

auditório em estudo. 
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Tendo em vista as múltiplas possibilidades de configuração de um auditório, este 

pode ser definido genericamente como “o conjunto daqueles que o orador quer influenciar 

com sua argumentação” e pode-se afirmar que o orador não interage sempre com um 

auditório real, mas inúmeras vezes com a presunção que constrói do auditório pretendido. 

Sendo assim, o sucesso da argumentação muitas vezes está condicionado à capacidade que o 

orador tenha (ou não) de perceber, durante a enunciação, em que medida a presunção que fez 

ao planejar o seu discurso se aproxima ou se afasta do seu auditório real. O bom domínio 

dessa capacidade confere ao orador a possibilidade de ir adaptando seu discurso ao auditório, 

já que “o importante, na argumentação, não é saber o que o próprio orador considera 

verdadeiro ou probatório, mas qual é o parecer daqueles a quem ela se dirige”, conforme 

Perelman e Oldbrechts-Tyteca (1996). 

Sob o aspecto da amplitude, esse auditório, ainda segundo os autores referidos, 

pode se configurar num formato que hipoteticamente abrangeria todo um grupo social 

complexo, ou mesmo uma sociedade inteira, ou ainda toda a humanidade, chamado auditório 

universal; pode se concretizar em grupos reais, enumeráveis; em um único ouvinte, perante o 

qual a argumentação forçosamente assume um contorno dialógico; ou até mesmo no que 

chamaram “deliberação consigo mesmo”, caso que os autores dizem não diferir em essência 

da argumentação com outrem. Durante nossa intervenção nos servimos das peculiaridades de 

várias dessas definições, uma vez que precisamos nos posicionar sob os mais diversos ângulos 

em nosso contato com o processo estudado. Estivemos na posição de orador perante o 

auditório formado pelos nossos sujeitos reais em assembleia, em grupos sectários, e por vezes 

perante um único ouvinte; precisamos observá-los e avaliá-los (os sujeitos) na condição de 

oradores e de auditório; precisamos ensinar-lhes como lidar com um auditório – momento em 

que tivemos de nos reportar ao auditório universal –; e vivenciamos diariamente os momentos 

de deliberação interior. 

Mas, sobretudo estivemos ocupados da observação de nossos sujeitos, quando 

estes protagonizavam a cena enunciativa, estando entre eles o(s) orador(es) e também o 

auditório, de como conseguiram (re)elaborar a competência necessária para vivenciar essas 

situações com maior êxito, de como foram migrando em algumas zonas do desenvolvimento 

proximal para o desenvolvimento real, conforme Vygotsky (1994). Nessa perspectiva 

sociointeracionista do aprendizado, conscientes da condição docente trazida pelo formato de 

nossa observação participante, estivemos sempre convictos do nosso papel de mediadores, sob 

a ótica do pesquisador e especialmente sob a ótica do professor. Entretanto a clareza do 
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melhor agir com esta segunda faceta, na busca por uma atuação que congregasse a discrição 

exigida pela pesquisa sem perder a relevância imprescindível à docência, não trazíamos de 

antemão. As demandas ofertadas pela inserção no campo nos levaram de volta a Vygotsky 

(1994) e a Bronckart (1999, 2006), mas novas compreensões que buscávamos e o 

aprofundamento necessário à compreensão do processo de aprimoramento da competência 

argumentativa de nossos sujeitos nos impôs o recurso a outras leituras que transliterassem, 

que “nos servissem o que não conseguimos beber direto da fonte”. 

Essas vozes mediadoras do diálogo encontramos nos trabalhos de Palangana 

(1994), a quem recorremos como uma espécie de tradutora do pensamento de Vygotsky, 

explicado em contraposição ao de Piaget, comentando o olhar de cada um sobre o 

desenvolvimento da mente humana numa perspectiva sociointeracionista; e de Freitas (2005), 

onde encontramos a justa medida para nosso trânsito entre os aprendizes sujeitos de nossa 

pesquisa. Esta última nos adverte que a influência do professor sobre as atividades dos 

aprendizes, na perspectiva sociointeracionista deve ser 

indireta pelo fato de a internalização de conhecimentos se constituir, em 

última instância, experiência pessoal do aluno, apesar de ser desencadeada 

no processo de interação social. [...] 

Não obstante, adverte Vygotsky (2003, p. 76) que o poder do professor sobre 

o processo educativo é imensurável, pois do ponto de vista psicológico, “o 

professor é o organizador do meio social educativo, o regulador e o 

controlador de suas interações com o educando”. [...] 

Essa compreensão requer que o professor assuma sua condição de mediador 

de aprendizagem, mas exige também desse profissional que ele perceba o 

seu aluno como sujeito de conhecimento, que manifeste apreço à sua adesão, 

à sua participação mental durante as aulas, aspecto esse, inclusive, bastante 

ressaltado pela psicologia interacionista. [...] 

Essa dinâmica pode ser explorada em discussões debates e conversas 

informais, em que a atuação do professor revela-se fundamental. Suas 

perguntas devem ser desafiadoras, capazes de estimular a curiosidade, incitar 

a dúvida, de modo a gerar conflitos sociocognitivos, vitais ao processo de 

conhecimento (FREITAS, 2005, p. 31-33). 

À luz dessas recomendações, sentimo-nos mais aptos à jornada que abraçamos, 

mais tranquilos quanto ao fato de sabermo-nos como indivíduo dotado de dupla 

responsabilidade perante a comunidade escolar que nos acolheu, e não mais como alguém que 

tentava projetar um alter ego para assumir uma das funções de que fomos incumbidos, à 

busca de isenção para agir em cada uma delas. Fomos em campo observador e docente, 

implicados e preocupados do todo complexo das atribuições de ambos, naturalmente 

enredadas, naturalmente imbricadas e, apenas de quando em quando, separadas pelo capricho 

dos rigores metodológicos anunciados a seguir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 
 
 

 
Trajetória(s) metodológica(s) de uma 

pesquisa que se entende qualitativa 
 

[...] especialmente em pesquisa qualitativa existe uma dimensão 

improvisada, intransferível e em grande parte autoconstruída. Isso 

torna a prática científica um processo de verdadeira bricolagem 

permanente, uma construção in situ no ato mesmo de sua efetivação. 

 

(KAUFMANN, 2013, p. 07) 
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3 Trajetória(s) metodológica(s) de uma pesquisa que se entende qualitativa 

 

Referimo-nos ao nosso percurso metodológico como trajetória(s) metodológica(s) 

visando à coerência com a proposta de autoria partilhada que assumimos, segundo a qual 

valorizamos a construção interativa de sentidos e buscamos marcar e reiterar o quanto 

possível as portas abertas às contribuições trazidas no ato da leitura. Mas, para além disso, há 

também outra implicação semântica na opção por uma estrutura frasal que apresenta como 

alternativas as leituras estabelecidas em singular ou plural, uma vez que, optando por não 

ocultar de nossa produção final o processo de que resulta, obstinados pela ideia do que 

entendemos ser um gesto de honestidade científica, resolvemos deixar aparentes os avanços e 

retornos da caminhada, as pretensões concretizadas e aquelas deixadas pelo caminho, o que se 

faria e o que efetivamente conseguiu-se fazer. Assim, será possível tratarmos de uma 

trajetória geral tomada em seu todo complexo, bem como descrever amiúde cada uma das 

trajetórias constitutivas. 

 

3.1 A constituição do textum – os fios, os nós, a trama 

 

Originalmente, no momento da constituição do projeto apresentado para ingresso 

no curso que ora encerramos, pretendíamos desenvolver uma pesquisa de abordagem 

qualitativa, interventiva e colaborativa, contudo havia pouca clareza acerca dessas 

classificações. Naquele momento quase não tínhamos intimidade com os métodos, com as 

técnicas e com os instrumentos que intentávamos utilizar e, à medida que fomos nos 

apropriando de cada um deles, fomos também adequando nossa proposta metodológica. 

Entendemos, por exemplo, que, embora a pesquisa desenvolvida dependesse largamente da 

receptividade e da cooperação dos partícipes, o modelo de interação que estabelecemos não 

podia ser tipificado como colaborativo. A natureza interventiva foi ratificada e a perspectiva 

de obtenção e análise dos dados configurou-se de fato qualitativa ou, para sermos mais 

cautelosos, serviu-se generosamente de seus princípios, técnicas e instrumentos. 

Ainda no início do processo de elaboração deste trabalho, sentíamo-nos receosos 

até mesmo de tratá-lo publicamente como uma pesquisa qualitativa, por não termos certeza se 

de fato reuníamos os requisitos para tanto. Somente após algumas leituras e as vastas 

contribuições advindas das discussões conduzidas pela Professora Doutora Maria Aparecida 

de Queiroz, no Ateliê de pesquisa em Educação: pensar e organizar o conhecimento, do qual 
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participamos no decurso deste Mestrado, conseguimos identificar o que fizemos como uma 

pesquisa qualitativa, cuja observação se deu de forma participante. Contudo, a definição de 

investigação qualitativa a qual nos revelou afirmativamente ensejar o nosso trabalho 

encontramos posteriormente em Bogdan e Biklen: 

Utilizamos a expressão investigação qualitativa como um termo genérico 

que agrupa diversas estratégias de investigação que partilham determinadas 

características. Os dados recolhidos são designados por qualitativos, o que 

significa ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e 

conversas, e de complexo tratamento estatístico. As questões a investigar 

não se estabelecem mediante a operacionalização de variáveis, sendo, 

outrossim, formuladas com o objectivo de investigar o fenómeno em toda a 

sua complexidade e em seu contexto natural. (BOGDAN e BIKLEN, 1994, 

p. 16). 

Essa definição nos deu a segurança de que precisávamos, esclarecendo o aspecto 

genérico do termo “qualitativa” que abriga em si um conjunto de posturas de investigação, de 

procedimentos, de instrumentos dos quais podemos nos servir com a liberdade de utilizá-los à 

medida que se ajustam ao nosso objeto e com o rigoroso dever de reconstruí-los a cada vez 

que os utilizamos. Mais que isso, na mesma obra, os autores desfazem o olhar antagônico e 

mutuamente excludente, muito comumente lançado quando são aproximadas investigações 

nomeadas ‘quantitativas’ e ‘qualitativas’, apontando caminhos para a interação adequada 

entre os dados eminentemente caracterizadores de cada uma dessas abordagens de pesquisa, 

com vistas a obter resultados mais complexos. Segundo eles, “Ao conduzir estudos o 

investigador qualitativo encontra muitas vezes dados quantitativos [...]. Os dados 

quantitativos são muitas vezes incluídos na escrita qualitativa sob a forma de estatística 

descritiva.” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 16). Tal afirmação denota que os dados, as 

técnicas, os instrumentos não se vinculam a um ou outro tipo de pesquisa por sua natureza, 

mas pelo uso que um pesquisador faz deles em cada investigação. 

Assim, nesta nossa investigação, que entendemos qualitativa, foram empregadas, 

por exemplo, segundo as necessidades apontadas pelo próprio objeto, a análise descritiva de 

estatísticas obtidas da aplicação de questionários semiestruturados; e técnicas como a escuta 

compreensiva e a observação participante, modelo de atuação em campo no qual, segundo 

Bogdan e Biklen (1994) o pesquisador acumula simultaneamente as tarefas pertinentes à sua 

observação e mais outra(s) – como a condição docente. Ainda segundo os autores, o grau de 

envolvimento dessa participação é variável, numa gama limitada por dois extremos: 
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Num dos extremos situa-se o observador completo. Neste caso, o 

investigador não participa em nenhuma das actividades do local onde 

decorre o estudo. Olha para a cena, no sentido literal ou figurativo, através 

de um espelho de um só sentido. No extremo oposto, situa-se o observador 

que tem um envolvimento completo com a instituição, existindo apenas uma 

pequena diferença discernível entre os seus comportamentos e os do sujeito. 

Os investigadores de campo situam-se algures entre estes dois extremos. 

(BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 125). 

Essa variedade de ferramentas utilizadas, para além da complexidade do objeto, 

emana também da dupla natureza interventiva de nosso trabalho em campo. Dupla porque nos 

impôs a necessidade de, ao longo da intervenção científica, assumirmos também a condição 

docente perante a turma investigada. 

Pretendíamos implementar a intervenção como uma sequência de oficinas 

pedagógicas, vezes realizadas somente com os professores envolvidos, vezes com estes e seus 

alunos no espaço de suas aulas. Para compor tais oficinas, buscamos inspirações nos 

exemplos e sugestões discutidos por Ferreira, Paiva e Queiroz (2001). Ferreira (2001) nos 

deu, a partir de Freinet (1975), a síntese da razão para o uso desse procedimento quando disse 

que “A Oficina Pedagógica cria um contexto em que as situações de aprendizagem são 

claras, precisas e diversificadas, de forma que os alunos aprendam a partir de seus 

itinerários de apropriação dos saberes e desenvolvimento de suas capacidades.” Paiva e 

Queiroz (2001) nos adicionam a essa apresentação mais geral das oficinas pedagógicas, feita 

por Ferreira, um interessante passo a passo para a criação de oficinas voltadas 

especificamente para o trabalho com a compreensão e a produção de textos. 

Nas oficinas em que trabalharíamos apenas com os professores, discutiríamos as 

escolhas teórico-metodológicas norteadoras de nosso trabalho e, de acordo com o momento de 

desenvolvimento dele, formataríamos as atividades a serem realizadas com os alunos; 

avaliaríamos os resultados já obtidos etc. Para as oficinas realizadas durante as aulas, com os 

alunos, previmos momentos de construção dialógica dos conceitos basilares, momentos de 

leitura/produção de textos e momentos de avaliação dos resultados obtidos. 

Ressaltamos que esses momentos aos quais chamamos “de construção de 

conceitos” foram orientados de fato por uma perspectiva construtivista, conforme a leitura de 

Macedo (1993). Em seu texto O construtivismo e sua Função Educacional, inscrito na revista 

Educação e Realidade, o autor faz um esclarecedor apanhado do ideário de Piaget, atrelando-

o a um viés prático. Ainda nessa mesma revista encontramos uma análise da obra de Paulo 

Freire, feita por Andreola, que foi, para nós, bastante inspiradora pelo fato de endossar a 

proposta que tínhamos para uma das etapas das oficinas pedagógicas. Pretendíamos que – 
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após a escritura de um texto tomado como referência do conhecimento inicial apresentado 

pelos alunos, sobre a temática a ser discutida – a primeira situação de leitura/produção de 

textos argumentativos realizada durante esta pesquisa fosse a construção de um ciclo de 

debates regrados, cujos temas tivessem sido anteriormente escolhidos pelos próprios sujeitos 

pesquisados e envolvessem necessariamente questões de abrangência local, relacionadas 

diretamente com seu cotidiano ou suas práticas socioculturais. 

Sobre esse critério para a seleção temática, encontramos no texto de Andreola 

(1993) a seguinte citação de Freire, extraída de uma entrevista concedida por ele ao Pasquim 

em 1978, na qual relata, o seu próprio fazer: “ao analisar a sua realidade, discutindo a 

temática que eles mesmos sugeriram, eu observei que esses grupos começavam a assumir uma 

posição altamente crítica, rigorosa na análise”. A partir dela tivemos segurança de estar 

fazendo a escolha certa, uma vez que essencialmente é a observação do processo de formação 

dessa postura crítica o que buscamos. Pelas concepções de texto e de leitura que adotamos, 

pela perspectiva de construção do conhecimento que defendemos e pela metodologia que 

empreendemos, sentimo-nos afinados com esse olhar de Paulo Freire. Buscamos compreender 

como se forma esse sujeito crítico e contribuir para sua formação, queremos aprimorar o 

processo, sistematizá-lo, divulgá-lo, pois sabemos que a aula de Língua Portuguesa, se não for 

o espaço mais privilegiado para isso, está sem dúvida dentre os que figuram nessa condição, 

no âmbito da instituição escolar, um espaço/tempo nobre, valioso, caro e comumente 

subaproveitado. 

O método originalmente traçado consistia em aplicar um questionário e propor a 

produção de um texto argumentativo para efeito de sondagem e caracterização inicial do 

grupo no qual fora realizada a pesquisa; Rever com os professores os conceitos envolvidos na 

discussão da leitura/produção dos textos argumentativos, partilhando o construto teórico 

acumulado até então; Configurar junto com eles a abordagem temática e metodológica a ser 

adotada para com os alunos a partir de gêneros textuais significativos para seu momento 

presente e seus anseios futuros em consonância com as recomendações contidas nos 

documentos oficiais que orientam o Ensino Médio – sugerimos o trabalho com debates 

regrados e artigos de opinião; Em sala de aula, coordenar com os docentes a organização dos 

debates: a escolha dos temas, esclarecimento das regras, orientação das pesquisas; 

Posteriormente, acompanhar a conceituação da macroestrutura argumentativa com seus 

elementos constitutivos, dos mecanismos e das estratégias de argumentação; Auxiliar no 

desfazer das dúvidas, na caracterização e no entendimento dos gêneros abordados, sempre à 
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luz da compreensão multimodal que adotamos; Observar a realização dos debates; Orientar e 

analisar com os docentes a produção dos artigos de opinião; Acompanhar a cada etapa o 

processo dialético de avaliação. 

Nessa dinâmica, os debates regrados serviriam a vários propósitos: ensejariam o 

trabalho de construção do texto argumentativo na modalidade oral da expressão linguística, 

uma vez que nossa observação do cotidiano escolar nos mostra que inicialmente os alunos 

interagem mais fluentemente nessa modalidade; suscitariam a pesquisa, a definição de um 

posicionamento crítico, a construção dos argumentos, a escolha de estratégias argumentativas, 

num processo protagonizado pelos alunos e assistido pelos docentes; corporificariam os 

conceitos em discussão e forneceriam exemplos para eles; subsidiariam as experiências de 

leitura e compreensão dessa forma não escrita de expressão; motivariam a escritura dos 

artigos de opinião. 

As atividades que envolvem oralidade seriam registradas em gravações de áudio e 

vídeo para que pudéssemos revê-las, discuti-las, avaliar e reorientar o processo. Os textos 

escritos seriam avaliados de forma dialógica e subsidiariam autoavaliações por parte de todos 

os partícipes. Pretendíamos com isso dar ao aluno variadas oportunidades de ler e produzir 

textos argumentativos e de avaliar e ter avaliadas as suas produções, de reconhecer a sua 

apropriação da sequência argumentativa em processo, de observar de forma crítica a 

ampliação de sua competência comunicativa; e estimular, nos professores, o exercício da 

reflexão permanente sobre sua prática, feita não apenas no encerramento de unidades 

temporais estabelecidas pela escola ou de unidades temáticas apontadas pelo programa em 

curso ou pelo livro didático. Pretendíamos instigar os docentes participantes à atividade 

consciente de um fazer formativo para si mesmos, construído num processo reflexivo 

autônomo, não compulsório, automotivado, não imposto. 

Essa metodologia preliminarmente constituída e acima exposta sucintamente foi 

significativamente alterada ao longo do desenvolvimento desse trabalho, por motivos dos 

mais diversos, dentre os quais destacamos a exiguidade do tempo disponível, a complexidade 

que revelou o objeto pesquisado e as inúmeras contingências do campo empírico escolhido. 

Podemos dizer com propriedade que o acima exposto fora o nosso ponto de partida, abaixo se 

encontra a descrição do que fora efetivamente realizado, das supressões, dos acréscimos, das 

transformações... 
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3.2 O campo da pesquisa – a casa do tear 

 

O campo escolhido para o desenvolvimento de nossa pesquisa foi selecionado em 

função da abordagem que nos propusemos a empreender frente ao objeto, resultante de nossa 

história de formação como docente e como pesquisador, conforme explicitado no capítulo de 

apresentação. Assim, entendemos que a escola onde procederíamos à investigação precisava 

ser uma daquelas nas quais já havíamos lecionado nos últimos anos de exercício da docência 

na rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte. Não havia como ser diferente, uma vez 

que fora ali, naquela comunidade, no contato com aqueles sujeitos, vivenciando aquelas 

rotinas educacionais, que emergiram as nossas questões de partida. Ali se iniciou todo o 

processo de construção do objeto de pesquisa, ali se constituiu o fenômeno que resolvemos 

investigar. 

E foi a revisão das questões primeiras, originárias de todo esse processo, 

associadas ao incremento teórico e metodológico que já havíamos constituído àquela altura do 

trabalho, o que nos forneceu as delimitações das quais precisávamos para determinar a 

abrangência do campo empírico. Percebemos nessa releitura, já mais distanciada das cenas 

educacionais das quais emergiram aquelas questões, que as singularidades do processo que 

investigávamos estavam mais evidentes em uma, dentre as escolas nas quais o 

desenvolvimento da intervenção pretendida seria possível. E, embora essa característica, por 

si, já tenha relevância suficiente para a determinação do campo, consideramos justo registrar 

que houve outras, tão significativas quanto, que corroboraram para a escolha, quais sejam: a 

receptividade da gestão escolar, da equipe pedagógica responsável pelas atividades 

educacionais do turno em que realizamos a intervenção e, especialmente, da equipe docente 

de Língua Portuguesa, cujo acolhimento e o apoio ofertado foram, desde o primeiro momento, 

irrestritos. Sem essa abertura da escola ao nosso trabalho, certamente ele se tornaria inviável, 

como se tornou na outra escola cogitada. 

Esses distintivos nos levaram a repensar a delimitação originalmente pretendida 

para a abrangência do campo e, em razão disso, alguns detalhes do desenho metodológico. Na 

fase de projeto, a nossa intenção era observar comparativamente duas turmas do segundo ano 

do Ensino Médio, cujas aulas ocorressem no mesmo turno, mas alocadas em escolas 

diferentes inscritas numa mesma comunidade. Acreditávamos que dessa forma poderíamos 

observar com maior objetividade o processo investigado, uma vez que o veríamos 

simultaneamente em dois contextos distintos e isso, supostamente, nos mostraria com maior 
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clareza as características inerentes ao processo em estudo e deixaria mais evidentes as 

peculiaridades trazidas pelos sujeitos envolvidos, as quais acreditávamos ser preciso eliminar 

das análises. 

Entretanto, já nos primeiros contatos estabelecidos com as escolas, quando 

apresentamos a proposta de intervenção a ambas, esclarecendo para cada uma os nossos 

objetivos, a relevância da realização do trabalho para a nossa formação e a contribuição 

pretendida para as discussões do tema e para o fazer pedagógico da própria escola, ficou claro 

o ajuste de foco que precisávamos fazer: o processo de apropriação da competência 

argumentativa, da forma como pretendíamos investigá-lo, revelar-se-ia ao nosso olhar 

exatamente pelo seu caráter intersubjetivo, o que tornava, em certa medida, um equívoco a 

busca por uma objetividade que excedesse as peculiaridades dos sujeitos. Talvez por um 

insight – desses que alguns atribuem ao acaso –, tivemos a oportunidade de ver no primeiro 

passo do trajeto de “desbravamento” do campo de pesquisa que era preciso lançar outro olhar 

sobre ele, um olhar que longe de tentar suplantar as singularidades de cada sujeito envolvido 

no processo em análise, buscasse compreender o valor de cada uma delas para a formação 

desse todo complexo que se constitui pelo encontro de cada professor com cada turma, e se 

(re)faz a cada aula. Isso nos deixou claro que, para assegurar a possibilidade de alcance do 

nosso objetivo, seria preciso rever a metodologia. 

Nesse momento começamos a entender na prática a necessidade de “desapego do 

plano” em prol da aproximação do objeto, conforme orientam Bogdan e Biklen, ao dizerem 

que: 

Em investigação, o termo “plano” é utilizado como um guia do investigador 

em relação aos passos a seguir. Na investigação qualitativa em educação, o 

investigador comporta-se mais de acordo como o viajante que não planeia do 

que com aquele que o faz meticulosamente. 

Em investigação qualitativa, uma das estratégias utilizadas baseia-se no 

pressuposto de que muito pouco se sabe acerca das pessoas e ambientes que 

irão constituir o objecto de estudo. Os investigadores esforçam-se, 

intelectualmente, por eliminar os seus preconceitos. Seria ambicioso, da sua 

parte, preestabelecer, rigorosamente, o método para executar o trabalho. Os 

planos evoluem à medida que se familiarizam com o ambiente, pessoas e 

outras fontes de dados, os quais são adquiridos através da observação 

directa. [...] É o próprio estudo que estrutura a investigação, não ideias 

preconcebidas ou um plano prévio detalhado. (BOGDAN e BIKLEN, 1994, 

p. 83). 

Entendemos, por conseguinte, que esse sentimento de desapego nos acompanharia 

ao longo de todo o trabalho por imposição de nossas próprias escolhas. Escolhemos pesquisar 

um fenômeno educacional intersubjetivo, histórica e socialmente contextualizado, e mais, 
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escolhemos fazê-lo em processo, logo, não havia como reivindicar delimitação prévia de 

qualquer dos elementos envolvidos, quer fosse da metodologia, dos sujeitos, ou mesmo do 

próprio objeto. Aliás, alinhado a essa percepção de um objeto dinâmico, construído durante a 

observação em campo, Kaufmann (2013, p. 45) alerta: “o objeto é construído gradualmente, 

através de uma elaboração teórica que progride diariamente, a partir de hipóteses forjadas no 

campo. O resultado é uma teoria particular, friccionada ao concreto, que só emerge 

lentamente a partir dos dados”. 

A partir daí, decidimos que, para os nossos propósitos, o melhor foco de 

observação não seria comparativo e, portanto, não seria necessário proceder à observação em 

duas turmas, “apenas” uma já nos traria informações suficientes ao que buscávamos. 

Esclarecido isso, iniciamos os protocolos da intervenção que foi realizada em uma turma do 

segundo ano do Nível Médio, do turno vespertino de aulas, de uma escola da rede pública 

estadual de ensino do Rio Grande do Norte, situada num bairro da periferia da cidade de 

Natal. Tais protocolos ensejam a formalização da relação estabelecida entre o grupo de 

pesquisas Ensino, linguagem e formação do leitor, vinculado ao PPGED/UFRN e a escola 

onde desenvolvemos nosso trabalho, conforme ANEXO 02; a obtenção dos consentimentos 

da professora titular da turma, bem como dos alunos ou de seus responsáveis legais, para o 

registro, uso e publicação dos dados obtidos durante a intervenção realizada, conforme 

ANEXOS 03 e 04. 

Cumprida a etapa protocolar, pudemos então começar a desvelar o objeto em 

estudo. E nesse processo de “retirada de véus”, o que nos veio à vista primeiramente, 

provocando grande curiosidade e surpresa foi o aspecto estrutural do nosso campo. Esse misto 

de sensações foi gerado pelo confronto dos olhares de dois indivíduos que descobrimos ser 

naquele momento, o do docente egresso daquela instituição, que ao retornar a ela se depara 

com a surpresa de ver quanto tudo estava exposto e quanto tudo lhe parece inédito; e o do 

pesquisador, curioso pelas descobertas que aquele lugar lhe reserva. Iniciaremos então a 

caracterização do nosso campo de pesquisa pela descrição física da escola. 

 

3.2.1 Paredes, grades e outros entes cujos silêncios dizem muito 

 

A escola está em atividade no bairro há trinta anos e oferta atualmente, nos turnos 

matutino, vespertino e noturno, matrículas nos níveis Fundamental II e Médio da Educação 

Básica. Como é comum às escolas daquela comunidade, a nossa – como trataremos a partir de 
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agora, e cuja compreensão deve ser análoga a “nosso campo” – enfrenta há alguns anos uma 

série de problemas de ordem estrutural e notadamente da manutenção de seu quadro docente, 

o que vem ano a ano comprometendo significativamente a qualidade do ensino oferecido e, 

em consequência disso, reduzindo gradativamente a credibilidade perante a comunidade que a 

acolhe no efetivo cumprimento de sua função social. Efeito que se reflete, por exemplo, numa 

redução gradativa das matrículas, sentida especialmente no turno vespertino que hoje abriga 

apenas oito turmas, nas treze salas de aula disponíveis. 

Sobre a comunidade social que abriga a nossa comunidade escolar – separação 

que fazemos apenas em busca de uma sistematização mais clara das informações, uma vez 

que esta é parte daquela –, no estreito horizonte do que podemos revelar sem expor 

demasiadamente os nossos sujeitos, consideramos necessário dizer que é uma típica 

comunidade de periferia da nossa capital, irmanada a tantas outras pelo notório descaso no 

tratamento que recebe da administração pública, por não fazer parte dos roteiros de 

deslocamento turístico da cidade. Uma comunidade marcada por condições suburbanas de 

infraestrutura, de acesso, de assistência à saúde, de segurança e, em igual medida, de 

educação. E, como não poderia deixar de ser, admitindo que a comunidade escolar funcione 

como uma espécie de maquete da porção social em que está inscrita, essas marcas de 

precariedade da presença do Estado na comunidade vitimam proporcionalmente a escola. 

Embora tais informações possam aparentemente não ter relação direta com o 

objeto em estudo, acreditamos que sejam imprescindíveis a sua plena compreensão, uma vez 

que, como já dissemos anteriormente, o nosso objeto de estudo é um processo educacional 

intersubjetivo, histórica e socialmente contextualizado, não podendo, portanto, ser 

compreendido em sua totalidade sem que esteja vinculado ao lugar onde acontece. 

Partilhamos com Bogdan e Biklen a seguinte visão: 

Os investigadores qualitativos frequentam os locais de estudo porque se 

preocupam com o contexto. Entendem que as acções podem ser melhor 

compreendidas quando são observadas em seu ambiente habitual de 

ocorrência. Os locais têm de ser entendidos no contexto da história das 

instituições a que pertencem. Quando os dados em causa são produzidos por 

sujeitos, [...] os investigadores querem saber como e em que circunstâncias é 

que eles foram elaborados. [...] Para o investigador qualitativo divorciar o 

acto, a palavra ou o gesto do seu contexto é perder de vista o significado. 

(BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 48). 

Essa compreensão do espaço físico que abriga a comunidade escolar investigada 

também está na raiz de um elemento que se tornou sobremaneira relevante ao longo de nossa 

intervenção no campo: a (des)motivação percebida na construção do aprendizado. Por 
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enquanto partilharemos apenas alguns questionamentos que nos ocorreram quando nos 

reinserimos no cotidiano daquela escola, passados poucos anos do momento em que lá 

encerramos nossa atividade docente: É possível ao aluno manter-se motivado para o estudo 

num ambiente educacional onde a irregularidade das atividades tornou-se o aspecto mais 

regular? Até onde resiste a motivação dos profissionais que ali atuam, tentando diuturnamente 

desenvolver um trabalho consistente e sistematizado, se a incompletude do quadro funcional 

da escola, dentre outros fatores, os obriga rotineiramente a abrir mão de seus planejamentos 

para acolher demandas imprevistas, resultantes da tentativa de reduzir o impacto das carências 

da escola sobre seus alunos? 

Carências estas que, aliás, têm na incompletude do quadro funcional apenas um 

exemplo que consideramos mais significativo, mas que se espalham por toda a dinâmica 

escolar, por vezes configuradas na falta de espaço/tempo dedicado ao planejamento e à 

elaboração de rotinas pedagógicas mais produtivas; em outras na descontinuidade de envio de 

recursos básicos, como a verba destinada à aquisição da merenda escolar, cuja falta obriga a 

escola a reduzir os horários de aulas – como ocorreu durante quase toda a nossa intervenção –

; na ineficiência da comunicação entre os grupos que compõem a escola, o que 

constantemente provoca equívocos, suspensões repentinas de atividades, dentre outros 

sobressaltos que vitimam corriqueiramente a atuação dos professores e a rotina dos alunos; ou 

na falta de uma estrutura física que torne prazerosa a permanência na escola. 

Sobre este aspecto, da estrutura física, gostaríamos de trazer alguns dados mais 

detalhados, aos quais relacionamos alguns comportamentos dos alunos observados em nossa 

análise. A escola, segundo nos informaram servidores que ali trabalham desde sua abertura, 

dispõe ainda hoje da mesma configuração predial com a qual fora inaugurada trinta anos atrás, 

tendo recebido de lá até aqui apenas manutenções essenciais e algumas pequenas melhorias 

exigidas para a instalação de equipamentos que a modernidade foi inserindo 

compulsoriamente na rotina escolar. Nunca passou por qualquer reforma mais significativa, 

como ampliação de espaços ou mesmo alguma reconfiguração que ajustasse o prédio a novas 

dinâmicas de funcionamento. Atualmente, a escola ainda é desprovida de qualquer área de 

convivência agradável para seus alunos e profissionais. Composto por alguns blocos de salas 

enfileiradas, o prédio parece ter sido arquitetado na ausência da informação de que deveria 

abrigar uma comunidade escolar, o que talvez seja mesmo um reflexo do lapso temporal 

percebido entre a visão que se tem de escola hoje e um prédio concebido para atender as 

necessidades inerentes à educação ofertada três décadas atrás. 
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Como primeiro e talvez maior problema advindo da arquitetura, podemos destacar 

a escolha do posicionamento das janelas das salas de aula, que além de estarem do lado 

oposto ao da entrada de ventilação natural, voltam-se, nos dois maiores blocos de salas, 

diretamente para a rua ou para o pátio interno, duas fontes contínuas de ruídos e distrações 

para os alunos. Tal característica nos evidencia ser histórica a falta de zelo com a aplicação 

dos recursos por parte da administração pública de nosso estado, uma vez que por meio dela 

percebemos que a construção fora implementada ignorando completamente, do projeto à 

execução, dois fatores preponderantes: as condições geográficas locais e a atividade fim que 

ali seria desenvolvida – chega a parecer que foi tirado de uma gaveta um projeto genérico, 

sem considerar onde seria construído, tampouco que abrigaria uma escola. 

O referido pátio interno, único espaço para convivência extraclasse e lazer no 

interior da escola, teve seu piso inteiramente pavimentado – para ser improvisado como uma 

quadra destinada à prática esportiva, item do qual a escola passou a dispor somente na última 

década –, mas está interposto entre os dois maiores blocos de sala de aula, o que torna 

inviável a prática de qualquer jogo ou atividade esportiva, em qualquer horário, sob pena de 

inviabilizar as aulas em quase todas as turmas da escola. Isso reitera a imagem de descuido 

com o emprego dos recursos destinados ao prédio, já que a transformação (do pátio no que 

seria uma quadra) foi feita ignorando que o espaço jamais poderia ser utilizado para o fim 

pretendido. Nas extremidades deste pátio uns poucos e já quebrados bancos de concreto 

banham-se de um sol escaldante durante toda a tarde, carentes da companhia de qualquer 

árvore ou jardim que lhes emprestasse algo de vida e aglomerasse em torno de si a alegria 

convivente dos alunos. Adicionadas no entorno de todo esse cenário acima descrito estão, em 

qualquer direção que se olhe, grades, restringindo ou impedindo acessos, criando uma pesada 

impressão de cárcere para qualquer indivíduo que ali precise permanecer por mais tempo. 

Essa sensação de reclusão se faz presente com maior ou menor intensidade nos 

diversos espaços da escola, seja nas salas dos professores, da direção, da coordenação 

pedagógica ou de recursos multimídia, nas quais não há sequer uma janela de onde se possa 

ver que há vida do lado de fora. A iluminação e/ou a climatização também são precárias, 

acentuando a impressão de confinamento. Durante o tempo em que permanecemos no campo, 

a sala de professores, por exemplo, precisava estar o tempo inteiro com a porta aberta, pois, 

além de não dispor de janelas, estava com o condicionador de ar quebrado, aguardando a 

chegada de recursos para manutenção, o que tornava o ambiente insalubre, inviabilizando o 

uso do único espaço privativo dos professores. Condição ainda pior se observa nas salas de 
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aula onde os poucos ventiladores existentes, ou não funcionam, ou, pelo desgaste natural do 

uso ininterrupto e sem manutenção, emitem tanto ruído que é preferível mantê-los desligados. 

A biblioteca escolar e a sala de informática estiveram, ao longo dos mais de dois 

meses de nossa permanência na escola, quase sempre fechados. No caso da sala de 

informática, mesmo quando aberta, havia poucos computadores disponíveis para uso pelos 

alunos: muitos estão danificados há bastante tempo devido à burocracia exigida pela 

Secretaria Estadual de Educação para a realização das manutenções necessárias. A biblioteca, 

além de estar localizada num dos pontos mais barulhentos das instalações escolares, carece no 

turno vespertino de um(a) profissional qualificado(a) que possa ofertar ao espaço mais que 

boa vontade, que esteja apto(a) a torná-lo um ambiente criteriosamente organizado e prestar 

um atendimento acolhedor. Isso acaba suprimindo da rotina escolar ambientes cuja existência 

em adequado funcionamento já serviria de estímulo à realização de pesquisas pelos alunos – 

procedimento imprescindível à construção do conhecimento e à formação de uma atitude 

protagonista dos aprendizes, conforme recomendações presentes nas Orientações Curriculares 

vigentes, disponibilizadas pelo Ministério da Educação e da Cultura. 

A escola, cujo terreno ocupa quase todo um quarteirão, pela necessidade de se 

adaptar aos problemas do bairro – notadamente o da falta de segurança – precisou restringir 

bastante os acessos a seus espaços, valendo-se do uso de grades, já anteriormente referidas, e 

de muros, criando uma espécie de “ilha de convivência” dentro do seu terreno. Esta “ilha” 

engloba os espaços de uso essencial ao funcionamento cotidiano e marginaliza todo o restante 

de seu território, porção bastante significativa do espaço escolar, relegada, a critério de cada 

gestão, a maior ou menor grau de abandono. Ao fundo do terreno da escola, por exemplo, já 

houve uma horta comunitária, da qual equivocadamente os alunos tiravam pouquíssimo 

proveito para o aprendizado. Hoje o mesmo terreno encontra-se inutilizado. 

Outro espaço pertencente à escola, que passou muitos anos inutilizado e sendo 

invadido de quando em quando, hoje abriga uma quadra poliesportiva. Entretanto, um muro 

que fora feito para isolar a área, antes sem uso e de difícil controle pela gestão, permanece 

erguido, o que transformou a antiga medida de proteção num risco aos alunos e professores 

que utilizam o equipamento, hoje estranhamente colocado como uma espécie de apêndice das 

dependências da escola, reforçando uma histórica e deturpada visão marginalizada das 

atividades físicas nos cenários educacionais – recentemente tão combatida. 

Entendemos que não poderíamos deixar de trazer à tona, ao compor o horizonte 

deste trabalho, tais situações que interferirão sobre os efeitos de qualquer atividade 
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educacional que ali se desenvolva e que, lamentavelmente, não singularizam a nossa escola 

dentre tantas outras da rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte, neste início de século 

marcado por propostas de mudanças bastante significativas nas orientações dadas pelo 

Ministério da Educação e da Cultura de nosso país, a respeito de como devem se efetivar os 

processos educacionais no âmbito da Educação Básica. Talvez a pergunta mais relutante no 

imaginário coletivo estabelecido hoje em muitas comunidades escolares – como ocorre no 

campo de nossa pesquisa –, para além de “O que fazer?” ou “Como fazer?”, seja “O que e 

como fazer com os meios de que dispomos?”. 

Contudo não recaímos no lugar comum de uma impossibilidade determinada 

pelos meios. Inspirados pela vontade e pela resistência dos pares que acolheram a proposta 

dessa investigação, alimentados pelos nossos objetivos e pelos anseios dos alunos com quem 

dividimos este trabalho e de seus familiares, investimo-nos do recurso mais comumente 

utilizado por um professor-pesquisador quando integrado a um contexto educacional, a 

criatividade, para lidar com os imprevistos e as intempéries inerentes ao meio e envidamos 

todos os esforços necessários ao cumprimento da tarefa que nos propusemos. E à 

caracterização destes sujeitos com quem dividimos nosso labor acadêmico é que 

procederemos a seguir. 

 

3.3 Os sujeitos – meadas entrelaçadas 

 

Tal como fizemos ao tratar do campo da pesquisa, já de início relataremos que 

significativas mudanças ocorreram entre os sujeitos pretendidos e aqueles que de fato 

participaram de nosso trabalho. Nesse caso, além da restrição a uma única turma – após a 

exclusão da segunda anteriormente cogitada – tivemos de fazer a difícil escolha de rever a 

posição que seria ocupada por Stela, docente titular da turma em que procedemos à 

intervenção, essa fora sem dúvida a alteração metodológica mais problemática ao longo de 

todo o trabalho. Embora estivesse claro que o tempo não nos permitiria desenvolver, no 

âmbito deste curso de Mestrado, a investigação que pretendíamos ao escrevermos o projeto, 

ficava igualmente claro que, ao abrir mão da ênfase na perspectiva do ensino e focalizar 

prioritariamente o aprendizado, estaríamos adiando – possivelmente para um futuro 

Doutorado – a possibilidade de conhecer a outra metade de uma relação interdependente. 

Mais que isso, teríamos de rever toda a dinâmica de observação, uma vez que, eliminadas as 
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oficinas que realizaríamos com a docente, precisaríamos assumir a tarefa de também ministrar 

a intervenção, não mais apenas observar. 

Rever esse formato de participação de Stela na pesquisa foi essencialmente uma 

imposição temporal porque, ao estruturar a proposta de intervenção, é que pudemos perceber 

o quanto o seu êxito era dependente do domínio teórico-metodológico que o/a docente à 

frente da turma necessitaria ter para conduzir o ciclo de atividades programadas no tempo 

previsto, domínio que ingenuamente acreditávamos poder assegurar após um curto ciclo de 

discussões prévias à intervenção na turma. Entretanto, após a realização de uma entrevista de 

sondagem, ficou claro que não seria possível assegurar a Stela o domínio necessário no curto 

tempo estimado. Perguntada em que medida a sua formação acadêmica inicial valorizava ou 

enfatizava o estudo e o ensino da argumentação, Stela revelou que ao longo de sua trajetória 

de formação, considerados os cursos de graduação, especialização e outras capacitações de 

que participou, as discussões mais aprofundadas sobre argumentação a que teve acesso 

limitaram-se ao âmbito de uma disciplina da graduação em Letras, intitulada Prática de leitura 

e produção de textos III, com quarenta e cinco horas de duração total, revelou ainda que a 

especialização que cursou enfatizava o ensino de literatura e as demais capacitações 

concentravam-se no ensino de gramática. 

Na mesma entrevista, Stela fez questão de deixar claro que sentia carência de uma 

formação mais verticalizada para o trabalho com argumentação e que reconhecia a 

importância de um estudo consistente desse assunto para os alunos. Quando questionamos 

qual relevância ela atribui ao estudo da argumentação para a formação do aluno de Ensino 

Médio, Stela nos respondeu: “Não só o do Ensino Médio, o aluno de uma forma geral ele 

precisa dominar bem a argumentação ‘pra’ tudo. Hoje você precisa argumentar ‘pra’ tudo, não 

só ‘pros’ textos acadêmicos, ‘pros’ textos de opinião, mas [para] tudo o que você vai fazer, 

você precisa dominar bem os argumentos, então é importante.” 

Infelizmente, não havia possibilidade de ampliação do tempo de que 

dispúnhamos, uma vez que, em razão da ocorrência de duas greves na rede estadual de ensino 

– uma no segundo semestre de 2013, período em que havíamos planejado iniciar a 

investigação e outra em 2014, que adiou o início do ano letivo para o mês de abril –, nossa 

entrada no campo já havia sido demasiadamente postergada e já corríamos um alto risco de 

não conseguirmos cumprir os prazos protocolares. Contudo essa restrição de foco acabou 

sendo fundamental para possibilitar o acolhimento das demandas reveladas pelo campo 

durante a investigação. 
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Na turma escolhida para a realização da intervenção planejada havia trinta e três 

alunos matriculados, dos quais sete já eram considerados evadidos antes de iniciarmos o 

trabalho e alguns não frequentavam as aulas regularmente. Conforme previsto em nossa 

Proposta de intervenção pedagógica (ANEXO 01), já na primeira semana de contato, ainda 

sob a coordenação da docente titular da turma, foi realizada a Produção Textual Escrita 1 

(ANEXOS 06 – 13), a qual tomamos como instrumento avaliativo inicial da competência 

argumentativa dos aprendizes. Na mesma semana também foi aplicado o questionário 

intitulado Conhecendo os sujeitos da pesquisa (ANEXO 05) e foi ainda entregue aos alunos o 

Termo de consentimento dos pais (ANEXO 04). 

Anteriormente, à nossa “entrada” na turma, já havíamos sido prevenidos pela 

professora e pela coordenadora pedagógica do turno acerca da irregularidade de frequência 

dos alunos às aulas, o que pudemos comprovar ao longo do processo e o que resultou numa 

sensível redução dos sujeitos que cumpriram integralmente o ciclo da intervenção. E aqui é 

importante esclarecermos que quando dizemos cumprir integralmente o ciclo da intervenção, 

não estamos dizendo que estes tenham estado presentes em todas as sessões realizadas, nos 

referimos àqueles que ao menos entregaram/participaram de todas as produções textuais 

tomadas como referências para a nossa análise, além de terem preenchido/entregue todos os 

formulários protocolares da pesquisa. 

Entretanto, como temos hoje claro, em razão de nossas escolhas metodológicas, 

que é também e especialmente para as singularidades que deve se voltar o nosso olhar, 

optamos por não “descartar” da pesquisa os dados obtidos da participação dos sujeitos que 

não cumpriram todo o ciclo previsto, uma vez que, para a análise do objeto, certos silêncios 

podem comunicar muito e que, em paralelo às ausências e evasões que ocorreram na turma ao 

longo da intervenção, também ocorreu o ingresso de alunos que, mesmo não estando inscritos 

no início do processo, fizeram sua participação significativa. Por isso resolvemos apresentar 

os sujeitos incluindo os alunos que frequentavam as aulas no início, mas que não 

permaneceram na turma até o final do trabalho, e os que ingressaram posteriormente, a partir 

do Quadro 01, cujas devidas explicações serão dadas em seguida. 

Ressaltamos que os dados expostos nesse quadro, neste momento da discussão, 

tem caráter apenas expositivo, com o intuito de fazer uma apresentação preliminar dos 

sujeitos, já a partir dos codinomes por eles adotados, localizando-os num panorama geral e 

superficial da sua participação nas atividades realizadas ao longo da intervenção e tomadas 

como indícios pontuais para a constituição de nosso corpus de análise. Retomaremos a 
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posteriori, já na discussão analítica do caso pesquisado, as minúcias reveladas pela 

participação de cada um desses sujeitos no decorrer da construção/realização de cada uma das 

atividades abaixo listadas, no que se tornou relevante, seja pelo processo de elaboração, seja 

pelo produto textual obtido. Ressaltamos também que, dos vinte e sete sujeitos listados no 

Quadro 01, trataremos da caracterização preliminar somente de vinte e quatro, uma vez que, 

como podemos observar no próprio quadro, um deles não estava inscrito na turma à época e 

outras duas não compareceram à aula no dia em que demos início à intervenção, logo, não 

preencheram o questionário Conhecendo os sujeitos da pesquisa (ANEXO 05), fonte de 

algumas das informações que discutiremos. 

 

Nº Sujeito QCSP PTE1 PTO PTE2 AG  Legenda (Quadro 01) 

01 Alice x x x x x  Q.C.S.P. 

02 Aizen x Ø x x x  Questionário Conhecendo os 

Sujeitos da Pesquisa 03 Antoni x Ø x x *x  
04 Camila x --- --- --- ---  P.T.E.1 

05 Cecília x x x x x  Produção Textual Escrita 1 

(artigo de opinião) 06 Dênis x --- --- --- ---  
07 Gabriela x x x x x  P.T.O 

08 Glauco x Ø --- --- ---  Produção Textual Oral 

(debate regrado) 09 Gustavo x Ø *x Ø *x  
10 Hermione x x x x x  P.T.E.2 

11 Ingrid x x x x x  Produção Textual Escrita 2 

(artigo de opinião) 12 Jana Ø Ø x x x  
13 João x x x x x  A.G. 

14 José x x x x x  Autoavaliação em Grupo 

15 Juliana x x Ø Ø Ø  x 

16 Júnior x Ø x Ø x  Atividade realizada 

17 Karol x Ø x x x  *x 

18 Letícia Ø Ø x Ø x  Atividade realizada, 

com ressalva 19 Lucas x Ø x x x  
20 Lúcio --- --- *Ø *x *Ø  Ø 

21 Sílvia x Ø x *x x  Atividade não realizada 

22 Simone x x Ø Ø Ø  *Ø 

23 Telma x Ø x x x  Atividade não realizada, 

com ressalva 24 Thierry x Ø x x *x  
25 Túlio x --- --- --- ---  --- 

26 Yasmim x x x x x  Aluno não inscrito na turma 

à época 27 Yume x Ø x x x  

Quadro 01 – Relação de alunos e atividades de referência 

 

O primeiro dado que nos chama a atenção, destes preliminarmente apresentados 

no quadro acima, reitera uma das inquietações geradoras desse trabalho: a realização da tarefa 

cuja culminância era a produção de um texto oral teve maior adesão do que as que resultaram 
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numa produção escrita. Como se vê, a Produção Textual Escrita 1 (a que a partir de agora nos 

referiremos apenas como PTE1), não foi entregue por treze dos vinte e quatro alunos que 

estiveram em sala de aula e receberam a orientação para a referida tarefa. A Produção Textual 

Escrita 2 (daqui por diante, somente PTE2), deixou de ser concluída por quatro alunos e foi 

considerada concluída sem êxito por dois alunos – situação que detalharemos na análise dos 

dados. Já a Produção Textual Oral (doravante, PTO) não teve a participação de apenas três 

sujeitos, dos quais um não o fez por ter ingressado na turma num ponto do processo em que 

não foi possível inseri-lo de forma produtiva em nenhum dos grupos, ou porque estes já 

tinham fechado todo o ciclo da produção, ou porque já tinham encerrado toda a fase de 

pesquisas e se encontravam às vésperas de seus debates. Nessa produção também houve um 

sujeito que, embora a tenha realizado, teve sua participação considerada não exitosa, por 

motivos que também serão aprofundados no capítulo dedicado às análises. 

Ainda como dado revelado preliminarmente pelo quadro anterior, percebemos que 

os aprendizes creditavam, no início do processo investigado, pouquíssima importância às 

tarefas de Língua Portuguesa. Essa percepção emergiu do grande número de ausências na 

entrega da PTE1 – cuja orientação fora inteiramente conduzida por Stela –, professora da 

turma, associado aos discursos e as informações que recuperamos da leitura semiótica que 

pudemos fazer daquele primeiro encontro. Nessa postura, quase massificada na turma, de 

mostrar pouco interesse pelos acontecimentos ocorridos nas aulas de Língua Portuguesa ou 

mesmo de descaso com o próprio aprendizado, só começamos a perceber mudanças na 

direção de uma atitude de maior protagonismo e responsividade perante o processo formativo, 

já em avançado estágio da intervenção e após alguns embates. Tais embates surgidos pela 

própria dinâmica em que se configurou a nossa atividade de pesquisa – que retirou Stela do 

lugar da condução das atividades, colocando-nos nele –, foi-nos necessário permitir assumir 

com propriedade esta função, da qual, embora não fosse prioritária aos nossos propósitos 

primeiros, não podíamos nos abster, sob o risco de não haver mais espaço para a nossa 

permanência naquela cena educacional. 

Ainda nessa caracterização dos sujeitos, há outros dados significativos obtidos 

pela aplicação do questionário Conhecendo os Sujeitos da Pesquisa (QCSP). O segundo item 

do questionário, por exemplo, solicitava de cada sujeito que informasse sua idade, como 

forma de podermos identificar, sem constrangimentos, quais alunos estavam em situação 

considerada adequada no tocante à relação idade-série. No decorrer do processo, fomos 

aproveitando as ocorrências de conversas informais com os alunos – em momentos de 
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intervalos das aulas, ou mesmo durante as orientações prestadas aos grupos para a elaboração 

dos debates regrados –, além de recorrermos aos seus dados arquivados na secretaria escolar, 

para descobrir as origens das distorções encontradas nessa relação, se foram motivadas por 

reprovações decorrentes de rendimentos considerados insuficientes em anos anteriores, 

reprovações por evasão, ou interrupção do processo de escolarização motivada por questões 

alheias ao ambiente educacional. Tais informações aparecem sintetizadas no Gráfico 01, já 

com algumas correções de distorções existentes entre as respostas ao questionário e o que nos 

mostraram os documentos de posse da secretaria escolar. 

 

 

Elaborado pelo pesquisador a partir de dados coletados no campo 

 

É preciso esclarecer que, como nossa intervenção foi realizada no decurso dos 

meses de abril, maio e início de junho, as idades informadas pelos alunos naquele momento 

do ano não constituíram dados fiéis para estabelecermos a relação entre idade e progressão 

escolar, conforme pretendíamos, o que só percebemos já no momento da análise. Atentamos 

então para o fato de que o aluno ter nascido no primeiro ou no segundo semestre do ano 

interfere na idade com que ele inicia cada ano letivo, mas não na idade com que o conclui. 

Observado isso, foi preciso retornar à secretaria da escola, para complementar o 

dado das idades, conferindo uma a uma as datas de nascimento nas pastas individuais dos 

alunos. Na mesma oportunidade, aproveitamos o ensejo para verificar seus Históricos 

Escolares e suas Fichas Individuais de rendimentos com o objetivo de identificar as origens 

das distorções na relação idade-série. Afinal, chamou-nos bastante a atenção notar que apenas 

23% de nossos sujeitos mantinham uma relação idade-série considerada ideal. 

16 ANOS 
23% 

17 ANOS 
34% 

18 ANOS 
23% 

19 ANOS 
8% 

20 ANOS 
4% 

21 ANOS 
4% 

25 ANOS 
4% 

Gráfico  01 - Idades dos sujeitos 
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Infelizmente, a configuração do Histórico Escolar – documento que, para fazer jus 

ao nome, deveria revelar a história da vida escolar do aluno – não nos permitiu descobrir algo 

que nos instigou bastante a curiosidade: se as diferenças percebidas entre a progressão escolar 

ideal e a que se concretizou na vida de 77% dos sujeitos tinham suas origens em interrupções 

do processo de escolarização, ou seja, se em algum daqueles anos “perdidos” eles deixaram 

de se matricular por algum motivo alheio à vida escolar; se haviam se evadido do processo 

educacional; ou se tinham sido reprovados por obter rendimentos insuficientes e, nesse caso 

especialmente, se estas reprovações haviam se dado em Língua Portuguesa. 

Mas, embora os documentos disponíveis não tenham nos proporcionado todas as 

revelações que buscávamos, com o paciente e valioso apoio das secretárias, conseguimos 

apreender algumas informações as quais, associadas a outras que extraímos do questionário 

que aplicamos, tornaram-se esclarecedoras. Contudo, algumas lacunas permaneceram abertas, 

já que mais de um quarto dos alunos nunca entregou seus históricos à secretaria da escola. 

Notamos, por exemplo, que, para os sujeitos, a transição do Ensino Fundamental I para o 

Ensino Fundamental II foi mais difícil do que a desta última etapa para o Ensino Médio, pois, 

dentre os alunos que sofreram uma única reprovação, 75% viveram essa experiência entre o 5º 

e o 7º ano; enquanto as poucas reprovações ocorridas no Ensino Médio concentraram-se – à 

exceção de uma – no 2º ano. 

Outro dado curioso, relativo às interrupções da progressão escolar, encontrado 

nessa análise dos históricos, é o de que as ocorrências de evasão entre os alunos de nossa 

turma nunca duraram apenas um ano. Quatro alunos da turma interromperam o fluxo de sua 

escolarização, permanecendo fora da vida escolar por mais de um ano. Uma afastou-se por 

dois anos alternados, outros dois ficaram fora da escola durante três e cinco anos seguidos, 

respectivamente, e todos recorreram à Educação de Jovens e Adultos – EJA, na retomada de 

sua formação. A única aluna cuja distorção na relação idade-série revela um déficit de nove 

anos, Telma, informou-nos ter precisado interromper seu processo de escolarização em razão 

de uma gestação imprevista, motivo que lhe impôs a necessidade de deixar a casa dos pais, 

casar-se, responsabilizar-se por um lar e uma criança precocemente. Informou-nos também 

que o retorno aos estudos era algo desejado havia bastante tempo e que para ela era motivo de 

alegria poder estar retomando seu processo formativo, ao qual pretendia agora dar sequência 

até conseguir concluir o Ensino Superior. 

Do mesmo questionário anteriormente mencionado extraímos os dados que 

apresentaremos a partir daqui, coletados com o objetivo claramente anunciado no título do 
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instrumento – Conhecendo os Sujeitos da Pesquisa. A terceira e a quinta questões, por 

exemplo, perguntavam aos sujeitos, respectivamente, onde eles moravam e como costumavam 

ir à escola. Tais questões tinham por objetivo identificar se para algum deles chegar até a 

escola era um problema que pudesse vir a interferir diretamente na sua frequência às aulas e, 

por conseguinte, no seu aprendizado. A sexta e a sétima questões, que versavam sobre 

trabalho, encontram-se transcritas a seguir: 

 

6 – Você trabalha atualmente ou já trabalhou?   Sim  Não 

7 – Se a resposta à pergunta anterior foi sim, fale um pouco sobre como é/era o seu trabalho. 

Excerto 01 – 6ª e 7ª perguntas do questionário aplicado (ANEXO 05) 

 

Pensamos que das respostas a essas questões pudessem vir explicações para a 

irregularidade de frequência que nos havia sido prenunciada, ou de atrasos rotineiros com os 

quais talvez precisássemos lidar, já que um dos nossos encontros semanais com a turma 

começava no primeiro horário do turno. No entanto, as questões sobre moradia e 

deslocamento para a escola revelaram que, dos vinte e quatro sujeitos, dez moravam num raio 

de aproximadamente um quilômetro, a partir da escola; nove num raio de até dois quilômetros 

aproximadamente e; apenas cinco a uma distância um pouco maior. De todos, apenas uma 

aluna utilizava ônibus para ir à escola, outra costumava ir de motocicleta e um aluno, 

eventualmente, utilizava bicicleta para fazer o trajeto, os demais o faziam a pé diariamente. 

Algo inesperado a esse respeito é que, as alunas que se utilizavam de ônibus ou de 

motocicleta para ir à escola não estavam entre os que residiam nas áreas mais distantes dela. 

Também nos chamou a atenção que mesmo entre os que faziam os trajetos mais longos, 

somente três alunas marcaram textualmente essa distância. Em vez de utilizar dados 

geográficos mais concretos, uma delas informou somente que morava “distante da escola”, 

outra informou apenas o bairro e adicionou que era “um pouco distante da escola”, a terceira 

disse: “não moro no mesmo bairro mais moro um pouco longe”. Ressaltamos que durante a 

intervenção não foi possível estabelecer qualquer vinculação entre a distância percorrida da 

residência à escola e a chegada com atrasos às aulas. Na verdade muitas vezes pudemos notar 

que os alunos que entravam atrasados na sala de aula já estavam, havia tempo, nas 

dependências da escola. 

Porém, diferentemente do ocorrido com a situação da moradia, cuja interferência 

sobre os horários de chegada não foi percebida, notamos que dois alunos que trabalhavam 

pela manhã quase nunca conseguiam chegar para o início do primeiro horário de aulas do 
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turno. Mas outro fato envolvendo os alunos que declararam estar trabalhando ou já terem 

trabalhado nos chamou ainda mais a atenção que este: notamos que, dentre eles, os que 

falaram positivamente da sua experiência prévia ou atual no mercado de trabalho mostraram 

nas atividades realizadas em grupo mais desenvoltura, objetividade e habilidade para liderar. 

Em consonância com a visão revelada nos documentos oficiais do MEC, nos 

quais o aluno é tratado como indivíduo sócio-historicamente contextualizado – embora não 

tenhamos assumido qualquer pretensão etnográfica para este trabalho –, o questionário 

aplicado contemplava ainda, por via da questão de número quatro, a situação de escolarização 

dos familiares dos sujeitos; um pouco da história de sua própria escolarização (sobre o acesso 

ao ensino nos anos anteriores, se público ou privado), perguntada na questão nove; e o tipo de 

relação dos sujeitos com a leitura. 

O que pretendíamos, ao perguntar sobre a escolarização das pessoas com quem 

cada sujeito morava, era compreender, ao menos em parte, em que contexto familiar se 

formava o seu domínio da(s) linguagem(ns), talvez até identificar as origens de possíveis 

marcas presentes na sua fala/escrita, cunhadas nas suas interações cotidianas. Portanto, 

interessava-nos especialmente a formação de seus parentes cuja relação lhes fosse ascendente, 

uma vez que deles devem ter vindo referências importantes para a formação de sua identidade 

linguística. Colateralmente, acabamos obtendo outras informações, que recebemos como um 

bônus, visto que não havíamos intentado acessá-las, mas que têm grande valor para 

compreender determinados comportamentos de alguns sujeitos perante a escola. O bônus a 

que nos referimos foi um conjunto de relatos que revelam, para além de como está estruturado 

cada núcleo familiar e da escolarização desses familiares, certos sentimentos acerca do 

processo formativo dos próprios sujeitos ou de alguns dos entes com quem convivem e, em 

última instância qual o valor que cada família atribui à escolarização. 

Quanto à composição, foi-nos revelado, por exemplo, que, se compararmos 

quantitativamente e segmentadas por grupos as diversas possibilidades de arranjos familiares, 

ainda aparece em maior número o mais tradicional, que conta com a presença de pai, mãe e 

filho/a(s). Dentre os sujeitos, dez moram num lar desse tipo, mas dois deles já apresentam 

peculiaridades, num deles temos destacada pelo sujeito a presença do padrasto, noutro moram 

também os avós. Já aparece quase em mesma quantidade, o segundo maior grupo, formado 

pelos lares onde está ausente o pai ou a mãe. Oito dos “nossos” alunos vivem assim e destes 

lares os chefiados por mulheres são maioria. Nesse grupo também há um caso peculiar de 

uma aluna que convive com a mãe, irmãos, um tio e os avós. Seis alunos não têm em casa a 
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presença paterna nem a presença materna. Dentre eles, um mora com um casal de tios e com 

primos; outra com uma tia, primos e um irmão; outro apenas com a tia; uma com o marido e 

uma avó e; outra com o marido e filhos. Talvez, a título de entendimento da comunidade 

escolar, seja interessante destacar que quando estabelecemos uma divisão apenas entre os 

lares que ainda se organizam conforme a estrutura mais tradicional de família e aqueles que 

têm uma composição distinta desta, estes últimos já representam quase 60% da nossa amostra. 

Ainda mais interessantes à nossa pesquisa foram as informações cedidas sobre a 

escolarização dos familiares de nossos sujeitos. Quando confrontamos tais informações com 

os comportamentos observados na convivência que tivemos ao longo da permanência na 

escola, muito da precariedade vocabular e dos usos “ingênuos” da língua ganha sentido, ou 

pelo menos filiação. 

Para efeito de sistematização – conforme já prenunciamos –, foram consideradas 

apenas as informações sobre o nível de escolaridade dos parentes em relação de ascendência – 

sejam pais, mães, tios, tias, avôs, avós, primos mais velhos ou irmãos mais velhos –, 

primeiramente, por serem os que devem ter fornecido mais referências ao processo de 

construção da identidade linguística dos sujeitos, em seguida, pelo fato de que os parentes 

mais jovens – irmãos, primos ou filhos – segundo as informações dadas estão todos também 

inseridos no processo de escolarização, à exceção de uma aluna que declarou morar com a 

mãe, sobre quem não informou a escolaridade e quatro irmãos, dos quais apenas uma estuda. 

Assim, os dados que apresentaremos no Gráfico 02 reportam-se ao conjunto de 

cinquenta parentes com quem os vinte e quatro sujeitos que responderam ao questionário 

convivem em seus ambientes domésticos, os quais trataremos como Adultos de Referência. 

 

 

Elaborado pelo pesquisador a partir de dados coletados no campo. 
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Do gráfico 02, podemos depreender que, observados em grupo, mesmo 

desconsiderando o alto percentual de parentes cujo grau de escolaridade não fora informado, 

no mínimo 58% dos Adultos de Referência com quem os sujeitos da pesquisa convivem tem 

formação escolar igual ou inferior à deles. Quando feita a observação por predominância nos 

lares, esse percentual se mantém praticamente inalterado, em quatorze dos vinte e quatro lares 

a predominância é de pessoas com formação escolar que não ultrapassa o Ensino Médio 

incompleto. Outro dado que julgamos relevante, mas que não havia como deixar evidente no 

gráfico é que apenas quatro dos estudantes da nossa turma convivem em casa com pelo menos 

um Adulto de Referência que ainda não tenha dado por encerrada a sua formação escolar. Em 

três desses lares há um jovem cursando o ensino superior, e a mãe da aluna Alice está 

retomando os estudos, cursando o 1º ano do Ensino Médio. 

Receamos que de algum modo a discussão desses dados possa parecer um tanto 

deslocada do objeto em análise, mas reiteramos que eles nos forneceram subsídios úteis e 

alinhados às concepções teóricas e metodológicas que adotamos para o desenvolvimento deste 

trabalho. Por isso, finalizaremos essa etapa da caracterização dos sujeitos, dedicada à tentativa 

de compreensão parcial de seus contextos de vida, com a transcrição da resposta dada pelo 

aluno Lucas à quarta questão do questionário aplicado. Talvez a transcrição dessa resposta 

consiga, em quatro linhas, realizar com maior êxito aquilo a que nos propusemos nos últimos 

parágrafos deste tópico: esclarecer a vinculação existente entre as competências 

comunicativas apresentadas pelos sujeitos em suas produções textuais realizadas na escola e 

as interações linguísticas vividas em seus lares. 

 

 
Excerto 02 – Resposta de Lucas a 4ª pergunta do questionário aplicado 

 

Observemos que, ao identificar com quem mora, o aluno lista os pais, os irmãos – 

sem quantificá-los, nem referir-se a gêneros – e os avós. Entretanto, quando solicitado que 

fale sobre a formação escolar deles, o aluno se detém apenas a informar sobre os pais, o que 

reforça a nossa percepção da maior influência do parentesco em ascendência direta sobre a 

formação da identidade linguística do sujeito. Na resposta escrita por Lucas é possível 
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perceber vários indicativos de um domínio da escrita nivelado muito aquém do esperado para 

um estudante no decurso do Ensino Médio, desde o uso inapropriado de letras maiúsculas e 

minúsculas até a estruturação frasal incompleta, criando um texto de aspecto lacunado. É 

possível perceber também que historicamente a relação entre sua família e os estudos é difícil, 

uma vez que o aluno relata a pouca escolarização dos pais e sequer cita a dos avós, o que nos 

leva a supor que seja ainda mais precária, motivo pelo qual não mereceu destaque ou nem foi 

lembrada. 

Desfecharemos a caracterização de nossos sujeitos trazendo a compilação das 

respostas dadas respectivamente às questões oito e nove. A questão oito foi elaborada com o 

intuito de descobrir com que frequência a leitura está presente na rotina dos sujeitos e, 

principalmente, como se dá a escolha do que leem, com que motivação. Acerca disso, apenas 

quatro alunos responderam que leem habitualmente, além do que é recomendado na escola, 

outros textos de sua própria escolha; sete declararam fazer esse tipo de leitura eventualmente; 

oito costumam fazer leituras extraescolares, mas relacionadas às necessidades de outras 

atividades a que são ligados (religiosas, esportivas, artísticas...) e; cinco costumam ler apenas 

o que lhes é indicado na escola. Esses números nos mostram que, tanto no tocante à 

regularidade de leituras, quanto no que diz respeito às escolhas automotivadas, quando 

consideradas isoladamente, a turma se divide quase perfeitamente ao meio, uma aparente 

neutralidade capaz de iludir um olhar mais displicente ou ansioso. 

Inconformados, resolvemos nos reposicionar e olhar novamente os dados e 

encontramos dois aspectos que consideramos tão mais importantes quanto menos neutros: o 

primeiro é negativo, ao compararmos os dois extremos, aqueles que declaram ter regularidade 

e protagonismo de leitura extraescolar e aqueles que leem apenas o que a escola recomenda, 

este último grupo é maior; o segundo aspecto observado consideramos positivo, aqueles que 

ainda não desenvolveram um protagonismo de escolha das suas leituras declararam estar 

inseridos em grupos onde a leitura é valorizada e utilizada com propósito formativo. 

A questão nove pedia que os alunos listassem as escolas onde tinham cursado o 

Ensino Fundamental e o 1º ano do Ensino Médio. Quando a elaboramos, pensamos na 

possibilidade de encontrarmos durante a observação alunos com desenvolturas muito distintas 

que, na ausência de outros fatores, ou concomitantemente a eles, pudessem ser vinculadas à 

sua formação anterior. Pensamos que talvez encontrássemos semelhanças entre alunos vindos 

de uma mesma escola, talvez distinções significativas entre alunos vindos da rede privada de 
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ensino e os que tivessem estudado na rede pública, ou mesmo diferenças entre os que vieram 

de escolas da rede estadual e os que vieram de escolas das redes municipais de ensino. 

Mas diferentemente do imaginado, tal levantamento nos trouxe como principais 

revelações que, excetuando-se quatro alunos que cursaram integral ou parcialmente o Ensino 

Fundamental em instituições privadas, maciçamente, a turma era fruto da rede pública de 

ensino em todos os níveis; que também somente quatro alunos não cursaram o 1º ano do 

Ensino Médio na mesma escola em que cursavam o 2º ano durante a pesquisa, todos os 

demais já estavam inseridos naquela dinâmica escolar havia mais de um ano. E uma 

curiosidade observada pelo cruzamento das respostas à nona questão com os diversos 

instrumentos que utilizamos na construção de nossos dados, foi o fato de que os dois alunos 

que se demonstraram mais tímidos, com maior dificuldade de socialização e de participação 

na constituição dos atos enunciativos orais ocorridos ao longo de toda a intervenção realizada 

são exatamente os únicos da turma que vivenciaram toda a sua escolarização anterior ao ano 

da investigação em cidades do interior do Rio Grande do Norte. Esses dois sujeitos, Junior e 

Karol, como veremos nos capítulos de análises, estiveram sempre um passo atrás do restante 

da turma nos indicadores da evolução da competência investigada. 

Assim, encerramos esse primeiro momento dedicado aos sujeitos. Voltaremos a 

eles no capítulo destinado à análise dos dados, quando retomaremos a discussão do 

questionário que aplicamos, exporemos e exploraremos as demais questões, colocando-as em 

diálogo com outros dados obtidos a partir das observações feitas. Dados esses constituintes do 

corpus, cuja descrição iniciaremos a seguir. 

 

3.4 O corpus – o nosso pedaço do pano 

 

Consideramos imprescindível trazer à vista, já na entrada deste percurso 

descritivo, que por corpus entendemos toda a complexa trama de dados que conseguimos 

enredar no tecer de nossas leituras, observações e análises. E dizemos enredar e tecer, porque 

de fato entendemos ser adequado projetarmo-nos momentaneamente nessa imagem 

metafórica do tecelão, que fiava a lã, coloria e arrumava, buscando a sensibilidade de 

compreender seus fios, como quem ouvisse deles a qual trama melhor se prestavam, em que 

medida poderia tencioná-los em seu tear, se era preciso enredá-los mais presos ou mais 

frouxos, com mais tenacidade ou mais delicadeza. 
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A essa metáfora recorremos para elucidar que, do mesmo modo que ao mover seu 

tear cada tecelão deixa “impressa” em cada pano uma marca que, mesmo desprovida de 

materialidade, é incontestavelmente tão determinante para o que se vê quanto a quantidade de 

fios, sua espessura, sua origem ou suas cores; assim também o texto que aqui se constrói 

carrega em seu corpus – ou mais ao nosso gosto, em seu corpo – elementos constitutivos cuja 

materialidade é intangível. 

O corpus que subsidia nossas análises é composto substantivamente de 

documentos, por meio dos quais pretendíamos dar matéria ao pano que tecemos, é composto 

de questionários respondidos, de textos escritos, de outros textos cujas enunciações orais 

foram registradas para a posteridade, mas esse mesmo corpus também se faz de olhares, de 

silêncios, de desejos atingidos e de outros frustrados, de entonações inalcançáveis pelos 

parcos recursos que amparam as transposições modais. Faz-se esse corpus também, por assim 

dizer, do peso – ou, mais propriamente, da leveza – da mão que move o tear, o que 

conscientemente deixamos no textum, não como rastros esquecidos do trabalho, mas como 

marcas conscientes de nossa autoria, disponíveis ao olhar de quem queira ocupar-se de algo 

mais que contar fios. 

Para compor a superfície material, utilizamo-nos de um questionário 

semiestruturado respondido por vinte e quatro dos aprendizes no primeiro dia de contato 

conosco, ao qual já nos referimos anteriormente, inclusive apresentando parte dos dados dele 

extraídos. O questionário intitulado Conhecendo os Sujeitos da Pesquisa (QCSP) contém 

dezoito questões, por via das quais pretendíamos obter a identificação dos sujeitos; alguma 

informação sobre o contexto de vida extraescolar de cada um (como é seu núcleo familiar, se 

trabalha etc.) que pudesse nos auxiliar na compreensão de seus posicionamentos em sala de 

aula; uma caracterização superficial de sua formação prévia; como se relaciona com a leitura 

e; o que sabe sobre e que importância/utilidade atribui à argumentação em seu cotidiano, nos 

âmbitos intra e extraescolar. 

Também fazem parte do corpus de análise dois grupos de textos de opinião 

escritos em duas situações de produção distintas. O primeiro deles foi tomado como uma 

referência prévia à intervenção, como marco denotativo da competência argumentativa dos 

sujeitos no início do processo. Sua escritura foi inteiramente planejada e conduzida por Stela, 

e não havia nesse momento a preocupação com a caracterização do texto produzido num 

gênero específico. A essa situação de produção estiveram presentes vinte e um alunos, os 

quais receberam a orientação para a produção, encaminhada para ser feita em casa, destes 
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somente oito concluíram e entregaram a atividade. A segunda produção textual argumentativa 

escrita foi adotada como marco de encerramento da intervenção realizada e pretendíamos, por 

meio dela, averiguar a existência ou inexistência de evolução da competência argumentativa 

dos aprendizes. Essa segunda produção textual argumentativa escrita foi preparada e realizada 

no âmbito da intervenção que conduzimos e esperávamos que os textos se configurassem no 

gênero artigo de opinião. A dinâmica de escritura desses textos será discutida em detalhes 

posteriormente, por ora diremos que foi realizada em sala de aula, em mais de um encontro, 

de forma assistida. Concluíram esta produção dezoito alunos. 

Além dos textos argumentativos escritos, analisamos as transcrições de todas as 

sessões inscritas na intervenção, as quais foram registradas em mídia audiovisual, totalizando 

aproximadamente oito horas de gravação. Tais transcrições dão conta do registro do outro 

gênero textual adotado, o debate regrado, bem como de todas as discussões subsidiárias às 

elaborações desses textos orais e dos escritos anteriormente mencionados. Essas transcrições 

documentam também as construções dos conceitos fundamentais aos estudos da 

macroestrutura argumentativa, dos gêneros adotados, as discussões sobre os temas escolhidos, 

além de orientações de pesquisa e, especialmente, alguns processos imprevistos no 

planejamento, revelados de grande importância pela atividade em campo. Os debates regrados 

produzidos foram três, os quais reuniram (em cada um) dois grupos de posicionamentos 

opostos acerca de um tema previamente elaborado juntamente com os alunos e pesquisado, 

com possibilidade de participação dos demais alunos ao final das perguntas e respostas 

trocadas entre os grupos. Da produção dos debates regrados resultou ainda para o corpus o 

preenchimento de uma Ficha de Avaliação em Grupo (AG), cuja dinâmica de uso será 

desvelada oportunamente quando expusermos a análise dos dados. 

Para além desses elementos concretos, valemo-nos em muito do olhar atento e 

sensível a perceber o que escapasse da câmera, o que não fosse possível grifar nas linhas e 

disso fizemos os registros que conseguimos, diante da condição de pesquisador-professor, 

assumida por força das necessidades já explicitadas. Tais registros acabaram por se configurar 

em notas de periodicidade e formatação irregular às quais, portanto, não ouso chamar 

coletivamente de Diário de Campo, chamo com maior honestidade de lembretes, cuja única 

pretensão era de fato servir de auxílio à memória durante nossos diálogos com os outros 

dados. Para este fim, serviram a contento. E para favorecer a compreensão do que vimos até 

aqui apresentando em fragmentos, passaremos a seguir à explicação da intervenção realizada, 

por meio da exposição do plano que lhe deu origem. 
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3.5 A intervenção – o momento de tecer 

 

Conforme veremos durante as análises, por causa de alguns imprevistos advindos 

da dinâmica da escola onde foi desenvolvida a pesquisa, não conseguimos concretizar 

fielmente a Proposta de intervenção pedagógica que apresentamos à gestão escolar, à 

coordenadora pedagógica do turno e à professora que nos acolheu. Contudo sempre a tivemos 

(a proposta) como referência, com base nela foram feitos os ajustes necessários e agimos o 

tempo inteiro com vistas a retomar a essência do que nela ficou documentado. Essa proposta 

tinha como elemento principal um cronograma no qual distribuímos as atividades previstas 

por semanas, num total de nove, como demonstram os excertos transcritos abaixo. 

 

Semana Atividade 

1ª 

Descrição 

1 – Início da observação da turma; 

2 – Aplicação do questionário de caracterização dos sujeitos da 

pesquisa; 

3 – Aplicação do instrumento avaliativo inicial; 

4 – Coleta das autorizações para registro de imagem e voz dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa; 

5 – Primeiro encontro de acompanhamento com a professora regente da 

turma em que será desenvolvida a pesquisa. 

Objetivo(s) 

1 – Observar como se dá o trabalho pedagógico antes da intervenção; 

2 – Avaliar a competência argumentativa demonstrada pelos aprendizes 

antes da intervenção; 

3 – Expor para a professora a fundamentação teórico-metodológica que 

será utilizada durante a intervenção, acolhendo possíveis contribuições; 

4 – Apresentar e discutir a estrutura e o cronograma proposto para a 

intervenção. 

Excerto 03 – Atividades previstas e objetivos – 1ª semana da intervenção 

 

6ª 

Descrição 

1 – Realização do terceiro debate (G5 e G6); 

2 – Recolhimento dos artigos de opinião produzidos a partir do segundo 

debate (G1 e G2); 

3 – Recolhimento da reescritura dos artigos de opinião produzidos a 

partir do primeiro debate (G7 e G8); 

4 – Orientação dos artigos de opinião a serem entregues pelos alunos 

que participaram do segundo debate (G3 e G4); 

5 – Sessão dedicada ao esclarecimento das dúvidas dos grupos 

envolvidos no quarto debate (G7 e G8). 

6 – Encontro de acompanhamento com a professora regente da turma 

em que será desenvolvida a pesquisa. 

Objetivo(s) 

1 – Avaliação do desempenho argumentativo (oral) dos alunos 

envolvidos no terceiro debate. 

2 – Esclarecimento de dúvidas específicas dos alunos envolvidos no 

quarto debate. 

Excerto 04 – Atividades previstas e objetivos – 6ª semana da intervenção 
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Os excertos 03 e 04, onde se encontram as previsões das atividades a serem 

realizadas na primeira e na sexta semanas da intervenção, respectivamente, deixam bem à 

vista como as peculiaridades do campo foram interferindo no previsto e nos impondo 

reformulações. As atividades acima expostas em cada excerto, para cada semana, 

compreendiam os dois encontros que tínhamos semanalmente com os sujeitos e foram 

fielmente cumpridas na primeira semana. Já as atividades previstas para a sexta semana, não 

correspondem em nada ao que efetivamente ocorreu. 

Já de início um fato determinou a alteração irrefutável de toda a dinâmica 

prevista: consideradas as evasões e transferências ocorridas no primeiro mês de atividades 

letivas, bem como o comportamento de alguns alunos que rotineiramente vinham à escola, 

mas não frequentavam as aulas, a quantidade de sujeitos ativos na turma já era muito distinta 

da constante na lista de inscritos que nos fora disponibilizada pela gestão escolar durante a 

fase de planejamento, portanto já não havia mais a possibilidade de compormos oito grupos, 

somente seis. Associado a esse fato, outro foi responsável pela geração paulatina de um 

déficit temporal: a falta do repasse da verba para aquisição da merenda escolar, que deveria 

ser feito pela Secretaria Estadual de Educação Cultura e Desporto do Rio Grande do Norte à 

escola, impôs a redução do turno de aulas para que os alunos fossem para casa mais cedo e 

pudessem se alimentar, e gerou um decréscimo de 25% no tempo disponível para as 

atividades de cada semana. Déficit esse que resultou na postergação de várias atividades e 

adiamento do término da intervenção. 

Na sexta semana, por exemplo, nenhuma das atividades constantes do excerto 04, 

transcrito acima, ocorreu. Em vez de realizarmos o terceiro debate, chegávamos ainda ao 

primeiro e, portanto, fizemos naquele dia juntamente com os sujeitos a reestruturação formal 

do cronograma exposto inicialmente – o qual já tinha sido alterado duas vezes antes para a 

adequação à não existência dos grupos 7 e 8, o que na dinâmica que criamos interferiria nas 

atividades de todos os demais. Também não tínhamos chegado à fase de recolhimento da 

escrita, tampouco da reescrita dos artigos de opinião que seriam produzidos por dois grupos 

após cada debate e também reestruturamos compulsoriamente a disposição dessa atividade, 

que foi produzida e entregue por todos os grupos na mesma semana, após a realização de 

todos os debates e por meio de uma escrita assistida que dispensou a reescritura. A sessão 

dedicada ao esclarecimento das dúvidas dos grupos envolvidos no debate seguinte foi 

mantida, porém não eram os grupos 7 e 8, que nem foram formados. Os encontros com Stela 
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para o acompanhamento das atividades já não ocorriam regularmente desde a terceira semana, 

por indisponibilidade dela, sempre sobrecarregada por outras tarefas. 

Contudo, acreditamos ter conseguido preservar os objetivos acadêmicos e 

pedagógicos fundamentais da intervenção, cuidando para que as reformulações do 

cronograma não resultassem em perdas para a coleta de dados nem para o aprendizado dos 

alunos. Abaixo confrontaremos os quadros 02 e 03 que expõem respectivamente sínteses de 

como estavam previstas e como ocorreram de fato as atividades de que cada grupo 

participaria. Não se trata de uma síntese total da intervenção conforme fora prevista e como 

ocorreu, pois a descrição da intervenção prevista já foi feita de modo sintético e está 

integralmente disponível no ANEXO 01 e a descrição dos ajustes realizados encontra-se 

integralmente nos capítulos 4 e 5, dedicados às análises. Os quadros abaixo dão conta 

somente das atividades geradoras dos dados que coletamos, realizadas pelos grupos após a 

construção de conceitos, realização de pesquisas e orientações. 

 

Legenda dos quadros 02 e 03 

G (1, 2, 3...) Grupo de alunos responsável por uma atividade 

PTE 2 Produção Textual Escrita 2 

(V1) Versão 1 – escritura 

(V2) Versão 2 – reescritura 

 

Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 

G1 e G2 

1º Debate 

G3 e G4 

2º Debate 

G5 e G6 

3º Debate 

G7 e G8 

4º Debate 
  

Todos os 

grupos 

 

Autoavaliação 

discutida 

coletivamente 

G7 e G8 

Observação 

G7 e G8 

PTE2 (V1) 

G7 e G8 

PTE2 (V2) 
   

G3 e G4, 

G5 e G6 

Auditório 

G1 e G2 

Observação 

G1 e G2 

PTE2 (V1) 

G1 e G2 

PTE2 (V2) 
  

 

G5 e G6, 

G7 e G8 

Auditório 

G3 e G4 

Observação 

G3 e G4 

PTE2 (V1) 

G3 e G4 

PTE2 (V2) 
 

  

G1 e G2, 

G7 e G8 

Auditório 

G5 e G6 

Observação 

G5 e G6 

PTE2 (V1) 

G5 e G6 

PTE2 (V2) 

   

G1 e G2, 

G3 e G4 

Auditório 

  

Quadro 02 – Síntese das atividades previstas no planejamento inicial da intervenção 
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Semana 6 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 

G1 e G3 

1º Debate 

G4 e G6 

2º Debate 

G2 e G5 

3º Debate 
 

Todos os 

grupos 

 

Autoavaliação 

discutida 

coletivamente 

G4 e G6, 

G2 e G5 

Observação 

e Auditório 

G1 e G3, 

G2 e G5 

Observação 

e Auditório 

G1 e G3, 

G4 e G6 

Observação 

e Auditório 

 

  

Todos os 

grupos 

PTE2 

Todos os 

grupos 

PTE2 

Quadro 03 – Síntese das atividades efetivamente realizadas no decurso da 

intervenção 

 

Numa leitura preliminar dos dois quadros, fica evidente a redução que 

compulsoriamente fizemos da dinâmica prevista. Embora a diferença da quantidade de 

semanas ocupadas pelas atividades tenha sido de apenas duas – o que parece ainda menos 

significativo quando consideramos que a inexistência dos grupos 7 e 8, já eliminaria 

naturalmente do cronograma uma semana – e tenhamos conseguido preservar a concretização 

de todas as atividades previstas, a comparação dos quadros 02 e 03 deixa claras as 

modificações que precisamos fazer tentando equalizar as demandas acadêmicas e pedagógicas 

envolvidas na intervenção. 

O quadro 02 mostra que, ao planejar a intervenção, primamos pela regularidade 

das atividades com que cada grupo se envolveria, evitando alternâncias de ócio e sobrecarga. 

Se tomarmos como exemplo o primeiro grupo (G1), notaremos que da terceira até a sexta 

semana os sujeitos estavam envolvidos regularmente com uma atividade a cada semana, tendo 

estado ocupados nas duas anteriores da preparação de seu debate, nas últimas da avaliação de 

suas participações e nas demais semanas da construção dos conceitos e subsidiários a todas as 

atividades. 

Pelo que está disposto no quadro, na terceira semana os sujeitos integrantes do 

grupo 1 realizariam o debate que teriam preparado nas duas semanas anteriores. Na quarta 

estariam no auditório do debate protagonizado pelos grupos 3 e 4, mas com a 

responsabilidade de avaliar a atuação dos grupos debatedores e fazer registros dos argumentos 

por eles apresentados, para subsidiar a Produção Textual Escrita 2, necessariamente escrita 

em duplas sobre o tema debatido naquele dia. Na primeira sessão da semana de número 5, 

deveriam entregar a primeira versão de sua Produção Textual Escrita 2, a qual receberiam de 

volta com as devidas observações no segundo encontro da semana, para reescreverem e 

entregarem a versão definitiva na semana de número 6. As semanas 7 e 8 ficariam um pouco 
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mais livres para a maioria dos grupos, os quais teriam como compromisso preparar a defesa 

das notas que atribuíram a seus integrantes, a serem apresentadas e discutidas conosco e com 

toda a turma na nona e última semana. 

O quadro 03 nos mostra que, na prática, em virtude de uma série de imprevistos 

advindos do funcionamento da escola – os quais serão expostos amiúde no capítulo 4 – e do 

estágio de conhecimento dos sujeitos acerca da sequência e dos gêneros pretendidos – muito 

mais incipientes do que supúnhamos – a fase de preparação para os debates alongou-se muito 

mais do que prevíamos. Esses dois fatores nos impuseram a reconfiguração das atividades, 

não só em sua disposição nas semanas, sobretudo na complexidade do que seria possível aos 

sujeitos realizar. Por isso decidimos que, em vez de pesquisarem um tema para o seu debate e 

escreverem a Produção Textual 2 necessariamente sobre o tema debatido por outros grupos, 

seria mais viável facultar aos sujeitos a escolha do tema sobre o qual escreveriam, pois se por 

um lado a forma originalmente delineada alargaria o contato dos sujeitos com a atividade de 

pesquisa, contribuindo também para o desenvolvimento de uma habilidade subsidiária à 

competência argumentativa, por outro deixá-los livres para escolher poderia oportunizar uma 

opção que prestigiasse uma relação de identificação deles para com o tema e/ou otimizar o 

tempo dedicado às pesquisas, favorecendo um maior aprofundamento. 

Decidir por essa reconfiguração trouxe outras decorrentes. Por exemplo, uma vez 

que poderiam escolher qualquer dos temas debatidos para a Produção Textual Escrita 2, os 

alunos precisariam aguardar a realização dos três debates antes de escreverem seus artigos, o 

que trazia um complicador prático para nós: teríamos de avaliar todos os textos produzidos e 

devolvê-los com as devidas considerações dentro de uma mesma semana e teríamos de 

discutir as considerações feitas com cada dupla num único encontro, para que tivessem o 

prazo de uma semana para reescrever. Assim, constatadas as dificuldades reveladas pelos 

alunos na Produção Textual Escrita 1, entendemos que seria mais viável sob o aspecto 

acadêmico e mais produtivo sob o aspecto pedagógico implementarmos a técnica de escrita 

assistida, na qual os sujeitos produziriam, em duplas, na sala de aula, seus artigos de opinião, 

partindo de um rascunho que serviria de base às observações por nós disponibilizadas durante 

o processo de escrita que duraria três sessões. 

Dessa forma poderíamos ir auxiliando nas dificuldades encontradas pelas duplas e 

conduzindo um processo dialógico, reflexivo e dinâmico de escrita e leitura, por meio do qual 

interagíamos com as duplas lançando questionamentos que deveriam ser respondidos para 

solucionar problemas encontrados em seus textos. Essa técnica traz como benefícios o 



 

83 

 

envolvimento do aluno num processo que esclarece a natureza laborativa do ato de escrever e 

numa reflexão sobre o próprio texto, partilhada com um par e mediada por um escritor mais 

experiente, que ao apontar problemas e oferecer alternativas para solucioná-los evita a 

reiteração da associação comumente feita entre um feedback avaliativo e a sensação de 

insucesso, bem como a visão do objeto texto como um produto estanque que será submetido a 

uma avaliação classificatória que resultará em aprovação ou reprovação de um trabalho. 

Ainda podemos depreender do quadro 03 que a postergação do início dos debates, 

que resultou em todas as demais alterações realizadas no cronograma de atividades e já 

comentadas, acabou por reduzir o espaço entre o fim das produções textuais – oral e escrita – 

e a discussão das autoavaliações dos debates feitas por cada grupo. Isso acabou gerando um 

efeito positivo: aproximando o momento avaliativo do evento avaliado, pertencente à 

modalidade oral da linguagem, diminuiu-se o risco de os sujeitos serem traídos pela memória, 

o que era bastante importante, já que as avaliações expostas por cada grupo tinham por base a 

aplicação dos critérios constantes na Ficha de Avaliação (ANEXO 24) à atuação de cada 

integrante e que, dentre esses critérios, alguns poderiam ser contestados pelos demais sujeitos, 

conferindo à atividade também um teor argumentativo. 

 

3.6 O tratamento dos dados – um arremate 

 

Obtidos os dados, por via das produções textuais orais e escritas, a nossa escolha 

foi por uma exposição descritiva e por uma interpretação baseada na comparação dos estágios 

inicial e final da competência argumentativa demonstrados pelos sujeitos, concretizados por 

via das produções realizadas. Essa comparação acabou por se estabelecer a partir de 

categorias que havíamos previsto. O processo de categorização, tomamos de empréstimo do 

método de Bardin (2011), contudo não fomos fiéis à sua análise de conteúdo, por 

considerarmos que a perspectiva sob a qual escolhemos abordar o objeto se desalinha em 

alguns pontos de sua proposta. Utilizamos somente a formação das categorias, em 

atendimento aos apelos que “ouvimos” dos dados, os quais nos apresentavam certas 

regularidades que já os reuniam de algum modo. A categorização, portanto, não entendemos 

propriamente como uma determinação nossa, foi antes uma disponibilidade em aceitar que, ao 

escolher trabalhar com um objeto assentado numa relação sociointerativa, acolhendo além de 

seus produtos o seu estágio de processo, lidamos não só com sujeitos vivos, mas com um 
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campo, um corpus e dados que também o são, que também se posicionam, requerem “seu 

turno de fala” e precisamos ouvi-los, se almejamos compreendê-los. 

Acatamos então, como resultado das regularidades que os dados nos apresentaram 

na análise das produções textuais escritas, a formação das categorias: tema, que diz respeito à 

abordagem feita pelo sujeito do tema proposto, e os casos de distanciamento, tangenciamento 

etc.; título, em sua estruturação sintático-semântica e sua relação com o cotexto; tese, se se 

constitui, como se apresenta e sua relação com o cotexto; argumentação, manutenção de um 

mecanismo adotado, relação de coerência entre os argumentos e destes com a tese, bem como 

a natureza e a força argumentativa deles; se apresenta ou não uma conclusão e, em caso 

positivo, como está relacionada à tese e aos argumentos. Observamos ainda os aspectos da 

estrutura composicional, dentre eles aspectos de adequação de linguagem, relações sintático-

semânticas e a paragrafação. 

Para as atividades inseridas na modalidade oral, pela estrutura composicional do 

gênero escolhido (debate regrado), o recorte temático era preestabelecido conjuntamente entre 

nós e os grupos; e a tese a ser defendida por cada grupo previamente escolhida e explicitada. 

Logo, a análise esteve detida à manutenção do tema, à constituição dos argumentos – dados 

selecionados, relações de pertinência e relevância com o recorte temático; o caráter 

efetivamente argumentativo ou apenas opinativo das sentenças – e às relações de coerência 

estabelecidas. Assim, findamos essa síntese expositiva de nossa(s) trajetória(s) 

metodológica(s). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 
 
 

 
Construindo os argumentos - palavras 

e silêncios “dados” na fase preparatória 
 

O objectivo da investigação é responder à pergunta de partida. Para 

esse efeito, o investigador formula hipóteses e procede às observações 

que elas exigem [...]. O primeiro objectivo desta fase de análise é, 

portanto, a verificação empírica. 

Mas a realidade é mais rica e mais matizada do que as hipóteses que 

elaboramos a seu respeito. Uma abordagem séria revela 

frequentemente outros factos além dos esperados e outras relações 

que não devemos negligenciar. 

 

(QUIVY e CAMPENHOUDT, 1998, p. 211) 
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4 Construindo os argumentos – palavras e silêncios “dados” na fase preparatória 

 

Conforme prenunciamos no capítulo de apresentação, o processo de análise 

focalizará os dados obtidos das produções construídas pelos oito aprendizes que cumpriram 

todo o ciclo de atividades constituintes da intervenção realizada, acrescentando-lhes alguma 

informação constante da produção de outros sujeitos, apenas se necessário a um melhor 

esclarecimento. De agora por diante, consideraremos este grupo como o corpus prioritário ou 

principal, uma vez que, por terem sido os únicos a cumprir todo o ciclo de atividades 

realizadas ao longo da intervenção, de suas produções textuais é que pudemos obter os dados 

por meio dos quais pode se revelar se e em que medida houve algum aprimoramento na 

competência argumentativa demonstrada nos estágios de início e fim do processo. Também 

visando favorecer a compreensão, discutiremos os dados construídos ordenando-os por evento 

realizado. Neste capítulo, trataremos daqueles que ocorreram na fase preparatória da 

intervenção, a começar pela Produção Textual Escrita 1, a qual tinha como objetivo 

estabelecer um panorama inicial da competência argumentativa dos sujeitos. 

 

4.1 A Produção Textual Escrita 1 – uma avaliação diagnóstica 

 

A Produção Textual Escrita 1 (PTE1), conforme acordo prévio, foi inteiramente 

planejada e conduzida por Stela (professora efetiva da turma em que se deu a intervenção). 

Solicitamos que ela formalizasse um plano da atividade – sem fornecer-lhe para tanto 

qualquer modelo – para que o juntássemos à documentação de nossas atividades no campo. 

Nossa intenção era a de captar toda a cena pedagógica encontrada, não somente a 

competência demonstrada inicialmente pelos aprendizes, mas também as características do 

processo de ensino a que eles tinham acesso antes da nossa intervenção. Como já dito, é desse 

processo interativo do qual deve eclodir o aprimoramento da competência argumentativa dos 

sujeitos pesquisados que decidimos nos ocupar, esse é o nosso objeto de estudo; e 

compreender seu funcionamento, com os fatores nele intervenientes e seus pontos de 

fragilidade, é o nosso objetivo. Portanto começaremos a análise da PTE1 pelo plano que nos 

fora entregue, reproduzido integralmente abaixo, associado à sua implementação – o que 

inclui a mediação de Stela. Em seguida procederemos à discussão. 
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4.1.1 O plano de Stela 

 
 

ROTEIRO DE AULA 

ANO: 2º 

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

PROFESSORA: STELA 

DURAÇÃO: 3 AULAS 

Objetivos 

- Identificar o domínio da cada aluno em relação aos padrões da linguagem escrita. 

- Diagnosticar as competências de argumentação. 

Conteúdos específicos 

- Produção de texto. 

- Artigo de opinião. 

Desenvolvimento 

1ª etapa: 

Exposição de uma reportagem da internet sobre a polêmica do resultado da pesquisa do IPEA sobre a 

violência sexual sofrida pelas mulheres. Durante a leitura, relembrar os acontecimentos relacionados 

ao assunto que foram amplamente difundidos na mídia. Reflexão sobre a problemática: “A mulher é 

culpada pela violência que sofre?”. 

2ª etapa: 

Após conversa com a turma, apresentamos o tema “Violência contra a mulher” para a escrita do artigo 

de opinião. Com o objetivo de diagnosticar, nesse primeiro momento, o que os alunos já sabem sobre 

os textos argumentativos, procuramos não dar maiores detalhes sobre a forma de escrever do gênero. 

3ª etapa: 

Produção de texto a ser realizada em casa e com entrega na aula seguinte. 

Avaliação 

Avaliaremos as produções textuais, observando o grau de competência argumentativa mostrado por 

cada aluno. A partir daí, a implantação da intervenção pedagógica pelo professor Leonardo (aluno do 

mestrado). 
 

Texto 01 – Plano de aula produzido por Stela 

 

Ao ler o plano acima exposto e ao ver Stela colocá-lo em prática, muito do que 

havia sido timidamente confidenciado durante a entrevista que fizemos ainda na fase de 

preparação da intervenção pedagógica foi reiterado e explicitado. As inseguranças resultantes 

de uma formação pouco consistente no tocante ao domínio da argumentação, bem como a 

descoberta em processo de como lidar com aquele público com o qual perdera a proximidade, 

após anos lecionando apenas para o Ensino Fundamental II, sobressaem, por exemplo, já na 
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exposição dos conteúdos específicos que seriam abordados, quais sejam, “Produção de texto” 

e “Artigo de opinião”. 

Ainda que pudéssemos desconsiderar o fato de a expressão “produção de texto” 

não fazer referência propriamente a um “conteúdo”, denotando em vez disso o “continente” – 

por assim dizer – da tarefa proposta, já que remete a um procedimento pedagógico por meio 

do qual se pode acessar e explorar “conteúdos” dos mais diversos, o que mais salta aos olhos 

é o quão amplo seria este pretenso conteúdo específico, pois mesmo vista como atividade 

metalinguística seria uma abordagem demasiadamente ampla. Tratamento inverso é dado ao 

“artigo de opinião”, este sim um conteúdo específico, dentro do assunto dos gêneros textuais. 

Entretanto este equívoco, embora seja basilar, não se tornaria um complicador concreto para o 

aluno, uma vez que consta apenas do roteiro de aula, documento que provavelmente nem teria 

sido escrito fora do contexto dessa intervenção ou, se o fosse, seria mantido em foro íntimo. 

Talvez mais estimulantes para esta análise tenham sido as peculiaridades que encontramos no 

“Desenvolvimento” – tanto no planejado, quanto no praticado. 

A dinâmica preparatória para a produção textual iniciou-se pela exposição do que 

consta do roteiro sob a classificação de “uma reportagem da internet”. Encontramos nessa 

exposição complicadores de ordens prática e teórica. Sobre o aspecto prático, não nos foi 

informada a razão – se por falta de planejamento ou de disponibilidade de recursos –, mas o 

texto oferecido como única referência para situar a temática a ser discutida foi trazido por 

Stela apenas em seu computador portátil, não foram entregues cópias aos alunos para que 

pudessem acompanhar a leitura, que foi feita por ela uma única vez, ou que fizessem eles 

mesmos a leitura outras vezes para melhor compreensão. Esse descuido prático se desdobra 

em várias perdas teóricas, reduzindo as possibilidades de êxito da atividade. 

Perdeu-se, por exemplo, duplamente, ao apresentar um único texto como fonte de 

informação para os alunos, e sem a devida valorização de sua referência (uma reportagem da 

internet). Perdeu-se a rica oportunidade de abrir o cenário do estudo dos textos 

argumentativos habituando o aprendiz ao seu caráter polifônico, que ao ser discutido 

posteriormente encontraria já nessa primeira abordagem o devido amparo, caso ela tivesse 

sido feita envolvendo ao menos duas fontes distintas. Perdeu-se igualmente a oportunidade de 

abrir a discussão dos textos argumentativos retomando o conhecimento dos gêneros textuais 

informativos dos quais rotineiramente se servem, relembrando o que caracteriza uma 

reportagem, contrapondo-lhe, por exemplo, o gênero notícia, assinalando a importância da 
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apresentação das origens das informações trazidas para o artigo, como garantia de 

credibilidade para a opinião defendida. 

Diferentemente das produções textuais mais comumente propostas em sala de aula 

ao longo de todo o Ensino Fundamental, nas quais os alunos são exaustivamente cobrados a 

retextualizarem enunciados informativos, escrevendo especialmente resumos – atividades em 

que se costuma solicitar dos alunos que apaguem de sua produção as suas marcas de autoria – 

ou a serem criativos, a exercitar a competência imaginativa – muitas vezes defendida como 

único traço revelador de autoria –, construir um texto argumentativo exige do indivíduo o 

exercício da articulação de outras vozes, de discursos e enunciados que, embora não sejam 

originalmente seus, lhe servem de amparo, corporificam e avalizam a posição por ele 

assumida. É outra forma de expressão da autoria, mas igualmente dotada de criatividade e 

protagonismo. Uma autoria nascida da habilidade de tomar bons empréstimos, semelhante à 

do maestro que manipula apenas a sua batuta, mas é ovacionado pela harmonia com a qual 

congrega todos os instrumentos tocados pela orquestra. 

Solicitar que o aprendiz construa um texto argumentativo, assumindo uma 

opinião, oferecendo-lhe para isto apenas uma fonte de informações, sem apontar-lhe 

alternativas para a ampliação desse repertório é um grande equívoco, na medida em que o 

estimula inconscientemente a manter a escrita monofônica, a qual as situações de produção 

textual vivenciadas no Ensino Fundamental Normalmente o habituam. Nelas parece sempre 

caber apenas uma voz, que pode ser exclusivamente a de outrem, nas sínteses de textos 

informativos, ou exclusivamente a sua nas constantes narrativas de experiências próprias ou 

de ficção que lhes são solicitadas. À ruptura necessária com esses modelos de produção o 

aluno não chegará sozinho, precisa ser conduzido numa mediação eficaz. 

Outro equívoco na condução da atividade, quando confrontados plano e execução, 

é que no plano foram destinadas três aulas para a sua realização, o que permitiria a efetivação 

de uma leitura proficiente de textos subsidiários, bem como abriria espaço para uma reflexão 

coletiva sobre a temática abordada e ainda garantiria que ao final o texto fosse produzido em 

sala, o que seria mais adequado ao propósito de uma verificação da competência 

argumentativa inicial dos sujeitos. Afinal, embora o texto argumentativo pretendido seja, por 

natureza, polifônico, precisávamos assegurar, naquele momento, que a articulação das ideias 

seria construída individualmente. Em vez disso, o momento ficou limitado a um levantamento 

de algumas questões por parte da professora, partilhadas oralmente, para que os alunos 

pensassem a respeito em casa, sem terem sido orientados a fazer qualquer registro delas. 
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Assim, observando a condução que Stela fazia dessa primeira atividade, algumas 

das perguntas geradoras desse trabalho – expostas no capítulo 1 – eram por nós rememoradas 

e outras se acrescentavam. Onde estariam as causas de insucesso dos alunos ao escrever textos 

argumentativos no Ensino Médio? A falta de aprofundamento da temática abordada seria uma 

delas? A ausência de um enunciado claro que oriente a produção, em que medida interfere? 

Será que os alunos traziam previamente o conhecimento necessário sobre o gênero? Será que 

está claro para o sujeito que no novo nível de ensino em que se encontra é esperado dele 

também o domínio de um novo formato de autoria? Vejamos o que nos respondem os textos 

nascidos deste evento que precede e já inaugura a nossa intervenção no campo. 

 

4.1.2 Os textos dos alunos – Poucas linhas. Pouco a dizer? 

 

Quanto à constituição no gênero artigo de opinião, não era uma exigência, uma 

vez que ainda não havíamos sequer iniciado o estudo sistemático subsidiário, entretanto 

almejávamos encontrar nos textos a caracterização mínima, uma vez que a ementa do 

primeiro ano do Ensino Médio costuma contemplar a caracterização de alguns dos gêneros 

mais presentes no cotidiano, dentre os quais estaria sem dúvida este. E considerando que esta 

primeira produção cumpria uma função diagnóstica, não podíamos fazer qualquer 

interferência. Para o momento, entendíamos como bastante que o sujeito constituísse um texto 

que apresentasse uma “essência” argumentativa, ou seja, que assumisse uma posição – 

estabelecida como tese –, que argumentasse em prol da posição assumida, por via de qualquer 

estratégia de argumentação e, se possível, apresentasse uma conclusão. Isso no que se refere à 

lógica de constituição textual. No que se refere à macroestrutura, esperávamos ao menos 

encontrar textos dotados de títulos que não se limitassem à repetição do tema proposto, 

escritos com um mínimo domínio da norma padrão corrente; e organizados em parágrafos 

desenvolvidos, compostos por períodos encadeados de modo coerente. A cena inicial que 

encontramos, partilhamos abaixo, comentada a partir de categorias. 

 

4.1.2.1 Os títulos 

 

Na busca pela identificação de indícios que dessem contornos mais concretos a 

esse valor naturalmente abstrato que é a competência argumentativa, os títulos nos forneceram 

pistas importantes. O grupo prioritário de sujeitos nos revelou pelos títulos atribuídos a seus 
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textos uma regularidade: os mais instigantes, capazes de estimular a curiosidade do leitor ou 

de criar um jogo de luz e sombra prenunciando sutilezas da tese a ser defendida, foram 

encontrados nos textos dos sujeitos que mostraram desde este passo inicial uma competência 

argumentativa mais solidificada – o que confirmamos no decorrer da intervenção –, os 

sujeitos que demonstraram, nessa primeira atividade, menos competência em argumentar 

atribuíram aos seus textos títulos que não excediam em muito a reprodução do tema que 

orientou a escrita – Violência contra a mulher. Abaixo relacionamos os títulos atribuídos 

pelos oito sujeitos aos seus textos. 

 

Sujeito Título  Sujeito Título 

Alice Muito além de um objeto  Ingrid Respeito com as mulheres. 

Cecília Machismo e Preconceito.  João Combate contra a violência contra á mulher 

Gabriela  A MULHER E OS SEUS DIREITOS  José Á Violemcia Contra a Mulher 

Hermione Um Mundo Moderno?  Yasmim Mulher: EsPécie Em Extin ão 

Quadro 04 – Títulos atribuídos à Produção Textual Escrita 1 

 

Destacamos no quadro os títulos que consideramos não ter conseguido exceder 

em muito a repetição do tema proposto. Naturalmente, essa relação de proximidade ou 

distanciamento da estrutura frasal do tema proposto é gradativa, ou seja, excetuando o único 

caso de repetição literal, o que se pode observar nos demais casos destacados é uma 

proximidade excessiva que nos revela uma elaboração mais incipiente por parte do sujeito 

produtor. Mas, associada a esse aspecto criativo – por assim dizer – do título, que o torna mais 

ou menos estimulante para o leitor, outra observação merece destaque: dos oito títulos, apenas 

um não guardava relação de coerência com o texto escrito e este não estava entre os que 

consideramos menos atraentes. Esse caso transcrevemos abaixo. 

 
 

L01      Mulher: EsPécie Em Extin ão 
L02 

L03 

L04  A t u a l m e n t e  e x i s t e  u m  d e b a t e  n a  S o c i e d a d e ,  n o  q u a l  t e m  o  n o -  

L05  me: “EU nÃO MEREÇO SeR ESTUPRADA”, nas redes sociais é o que mas 

L06  tem, é gente compartilhado fotos com essa frase. Fizeram uma pesquisa  

L 0 7   e  nela  65 ,1% das  pessoas  en trevis tadas ,  foram a  favor de  que as  

L 0 8   mulheres que mostram seu corpo merecem ser estupradas, e o resto  

L 0 9   dos entrevistados, falaram que “SE AS MULHERES soubessem se “COMPORTAR” 

L 1 0   hAVERIA MENOS ESTUPROS”. Nessa frase eu Concordo, Por que existe Mulheres 

L 1 1   q u e  s e  v e s t em  d e  u m a  m a n e i r a  vu g a r ,  m a s  n ã o  C o n c o r d o  q u e  

L 1 2   elas mostrando o corpo merece ser estupradas, Por que existem mu - 

L 1 3   l h e r e s  q u e  s e  v e s t em  d o  g e i t o  q u e  s e  s e n t em  b e m .  
 

 

Texto 02 – Produção Textual Escrita 1 – Yasmim (ANEXO 13) 
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Dentre os oito textos produzidos nessa etapa de sondagem, selecionamos para 

expor na íntegra, primeiramente, o que transcrevemos acima, por encontrar nele uma síntese 

muito clara não só do nível de competência argumentativa apresentado pelos sujeitos naquele 

momento da pesquisa, como, mais amplamente, da competência comunicativa deles. Ainda 

focalizando as percepções subsidiadas nas análises dos títulos, o que encontramos 

especificamente no caso deste foi-nos sobremaneira revelador. Além do visível problema no 

uso de letras maiúsculas e minúsculas – encontrado em diversas situações de produção, tanto 

de Yasmim, quanto de outros sujeitos – a grafia da palavra “extinção”, tendo uma lacuna no 

espaço destinado ao “ç”, revela muito mais que uma insegurança quanto à ortografia do 

termo, revela como Yasmim vivencia sua relação escolarizada com a escrita. 

Durante os anos em que lecionamos para turmas do Ensino Básico, reiteradas 

vezes nos deparamos com sujeitos que, aterrorizados pelo constrangimento sofrido ao 

“cometer um erro”, desenvolveram o hábito de ocultar da escrita a letra que lhes causava 

dúvida. Observamos ao longo do tempo que essa era uma prática que se tornava comum em 

situações avaliativas de produção textual, nas quais o aluno não tinha a possibilidade de 

recorrer ao dicionário ou a outra fonte de consulta. A prática sempre nos chamou atenção por 

guardar em si um pacto cruel e silencioso entre professor e aluno, o qual faz parecer mais 

aceitável a lacuna à grafia equivocada. É como se ocultar a grafia quando não se tem certeza 

da representação gráfica convencionada para um fonema sinalizasse uma espécie de 

humildade, uma assunção do não saber que assujeita o aprendiz perante o professor; enquanto 

que assumir uma opção feita em dúvida, “arriscar-se ao erro”, denotasse uma ousadia 

inadmissível, subversiva. Algo que se sustenta numa relação hierarquizada entre professor e 

aluno, na qual a aquele são atribuídos poder e controle sobre este. 

Esse poder Michel Foucault (1987, p. 143) chama de poder disciplinar, o qual, 

segundo ele, ‘tem como função maior “adestrar”’, não educar, nem instruir. Enquanto a 

educação promove a autonomia, o adestramento estimula a dependência, a subserviência. 

Ainda segundo Foucault (1987, p. 143), “o sucesso do poder disciplinar se deve sem dúvidas 

ao uso de instrumentos simples: o olhar hierárquico, a sanção normalizadora e sua 

combinação num processo que lhe é específico: o exame”, o que pode ocorrer, inclusive de 

modo inconsciente de ambas as partes, mas se faz contundente ao ponto de instalar 

paradigmas longevos no comportamento de um aprendiz. Cremos ser esse o caso de Yasmim, 

já que seu texto foi produzido em casa, com acesso livre a qualquer meio de consulta e com 
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tempo disponível para quantas reescritas ela resolvesse empreender. O que tipifica o 

comportamento paradigmático, mantido mesmo fora de seu contexto gerador. 

O texto de Yasmim e igualmente os de outros sujeitos nos levam a crer também 

que a escrita é vista por eles como um trabalho penoso, desgastante, do qual, uma vez 

concluído, fica-se livre, não como uma oportunidade de se expressar, de ter voz perante um 

interlocutor. O que acreditamos dever-se, em parte, ao formato da proposta de produção 

textual fornecida, desprovida de um contexto, de uma cena enunciativa motivadora, mas 

também ao histórico da relação que os sujeitos construíram com a própria escrita, com as 

aulas e atividades de linguagem e com o universo escolar. Esse texto é o caso mais evidente 

dessa ausência de disponibilidade do sujeito em reelaborar, é o que mais deixou clara a falta 

de uma releitura, de uma tentativa de reescrita, mas em algum grau isso também se revela nos 

demais. Uma releitura atenta teria permitido a Yasmim perceber também que não há relação 

sustentada entre a abordagem temática sugerida pelo título e as informações apresentadas no 

texto. 

Para sermos justos, o encaminhamento sugerido ao leitor pelo título do texto 

escrito por Yasmim seria difícil de sustentar-se mesmo numa leitura conotativa. Considerado 

literalmente, é inverídico, uma vez que é de conhecimento público e comprovado por dados 

estatísticos amplamente difundidos o fato de que a população feminina mundial vem 

crescendo regularmente nos últimos anos; e para uma leitura figurativa – o que poderia vir 

justificar, por exemplo, a referência ao gênero feminino como uma espécie distinta – seria 

necessário que o texto que o segue fornecesse elementos capazes de, articulados numa relação 

transitiva, lhe conferir sentido, o que não ocorre. O corpo do texto de Yasmim não tem 

mesmo nenhuma conexão com seu título, constituindo também um problema da ordem da 

coerência textual. Mas, à analise dos textos em sua totalidade dedicamo-nos a seguir. 

 

4.1.2.2 A estrutura composicional 

 

No que diz respeito à estrutura composicional – ou à macroestrutura –, chamou-

nos bastante a atenção o fato de estudantes do segundo ano do Ensino Médio ainda terem 

escrito textos opinativos – pretensamente argumentativos –, sobre um tema complexo, em tão 

poucas linhas, alguns em parágrafo único, outros com muitos problemas significativos de 

paragrafação. Além do exemplo que transcrevemos anteriormente, o sujeito João também 

compôs o seu texto em um único parágrafo, conforme visualizamos abaixo. 
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L01         Combate contra a violência contra á mulher 
L02 

L03  Á violência contra á mulher no brasil tem aumentado 

L04  muito, mas depois da lei maria da penha, as coisas 

L05  mudaram de figura. Mas ainda tem muitos casos no brasil. 

L06  a respeito da mulher. 30% das mulheres no brasil são 

L07  violentamente assasinadas pelo seu parceiro. Na minha 

L08  opnião as mulheres não deviam ser estupradas, mas 

L09  também não provoca-los. Para cometer esse ato terrível. O 

L10  estupro cresceu muito, normalmente ninguém faz nada, 

L11  não resolve nada. As mulheres de hoje andam com 

L12  as roupas muito provocante, antigamente as mulheres 

L13  se dava mais valor, vistia-se com a roupa mais 

L14  decente. Os seus parceiros violentam e assasinam 

L15  suas parceiras, covardimente, se aproveitando de sua 

L16  fragilidade. Por motivos banais, ou ciumes duentiu. Os 

L17  seus parceiros quando ás conhecem, Prometem o céu e a 

L18  terra, O bom e o melhor, mas muitas vezes os homens não 

L19  cumprem suas palavras. As vezes ás traem, por 

L20  mulheres mais novas. As mulheres deram á volta por 

L21  cima, e não dependem de homem. E é esse ponto de vista 

L22  na atualidade. 

Texto 03 – Produção Textual Escrita 1 – João (ANEXO 11) 

 

Nesses dois casos, percebemos claramente a dificuldade que os sujeitos 

encontram para ordenar as informações em blocos composicionais. A dificuldade vai desde a 

delimitação de estruturas mais complexas, como os parágrafos, até as mais simples, como as 

frases. No texto produzido por João, por exemplo, o que poderia ser preliminarmente tratado 

como falta de domínio do uso de itens isolados de pontuação, na verdade revela um problema 

muito mais profundo e complexo: após concluir todo o Ensino Fundamental e o primeiro ano 

do Ensino Médio, João ainda não reconhece os limites de cada bloco informacional no 

encadeamento lógico construído em sua própria enunciação escrita. Não se trata de uma 

dificuldade de natureza sintática apresentada ao construir ou ordenar frases, há uma 

dificuldade de ordem semântica, encontrada na forma como o sujeito estrutura as ideias que 

reúne no texto. 

Sem adentrarmos o questionamento do mérito das informações selecionadas para 

a composição do texto de João, tampouco da confusão interna estabelecida entre elas, atendo-

nos apenas ao nível estrutural, é possível notar que o texto deveria estar composto de quatro 

parágrafos. Um deles concentraria as informações estatísticas acerca dos crimes de estupro no 

Brasil, outro apresentaria a discussão que relaciona os casos de estupro às vestimentas 

femininas, outro abordaria o problema da violência doméstica e outro a afirmação da 



 

95 

 

independência financeira das mulheres na atualidade. De forma incipiente e desordenada são 

esses os quatro aspectos envolvidos na discussão construída por João. Esse ponto que 

relaciona a composição estrutural e a composição lógica será, então, o nosso elo com o 

próximo tópico. 

 

4.1.2.3 A construção lógico-argumentativa 

 

O que tratamos aqui como estrutura lógico-argumentativa pretende dar conta da 

presença ou ausência nos textos dos itens básicos constitutivos da sequência textual 

argumentativa prototípica, quais sejam: a tese – proposição na qual o sujeito expõe o 

posicionamento que pretende defender sobre o tema; os argumentos – dados apresentados em 

defesa da tese proposta; e a conclusão; relacionados de modo coerente em torno de um 

mecanismo argumentativo – dos quais selecionamos o de afirmação, o de concessão e o de 

refutação. Para empreender essa análise, aos dois textos acima transcritos, adicionaremos 

mais dois, o que foi produzido por José e o escrito por Cecília. 

 
 

L01                    Á Violemcia Contra a Mulher 
L02 
L03         A Violencia contra a mulher tem que a caba a mulher 

L04   tem que ser resPeitada tem que  ser valorizada elas 

L05    é que fazem tudo Pra que não falte nada dentro de 

L06    casa nem la fora as mulheres tem que ter seu es- 

L07   Paço que muitas delas não tem Por que seus  

L08    comPanheiros agride, mata isso não esta certo tem que 

L09   acaba uma mulher não si bate, uma mulher tem que 

L10  senPre cuidado com amor e carinho. 

L11      A mulher tem que está senPre Valorizada sua b eleza 

L12    que ela tem, ela não deve ser estruPada Pelos homens 

L13    ela anda do jeito dela como ela bem entender de sua 

L14    Vida, A mulher não era Valorizada Pelos homens sen- 

L15   Pre griticada o que elas não tem sido resPeitada 

L16    Pelos seus comPanheiros isso tem que acaba a mulher 

L17     tem o seu direitos de viver, de amar e de valoriza 

L18     ela se vest ia  do gei to  que ela bem quiser .  

L19       A mulher não Pode ser agredida ela tem que  

L20     ter seus espaço entre os homens que muitas tem 

L21      Pouco, Por ter homens maxista na sociedade que  

L22     vivemos,  Por que ela lutava Pra ter o seu espaço  

L23     em os homens. Que nóis não davamos isso Pra elas.  

Texto 04 – Produção Textual Escrita 1 – José (ANEXO 12) 
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L01                      Machismo e Preconceito 
L02   
L03        Na minha visão como mulher , o estrupo ou qualquer 

L04  violência contra a mulher e um crime , e essa disculpa 

L05  que estão usando , de que a culpa é das roupas 

L06  curtas ou apertadas é uma hipocrisia , na sociedade 

L07  praticamente todas as mulheres usam short curto e 

L08  roupa apertada , então se esse for o motivo , isso quer 

L09  dizer que todas nóis mereçemos ser violêntadas?! 

L10      No meu ponto de vista uma coisa não tem nada 

L11  aver com a outra , porquê não se pode julgar por aparençia 

L12  ou pelo o que se veste , isso é machismo e preconceito.  

L13  Nenhum crime tem disculpa ou argumentação , é para 

L14  existir punição. 

Texto 05 – Produção Textual Escrita 1 – Cecília (ANEXO 07) 

 

Se os dois primeiros textos que expusemos – de Yasmim e de João – se 

apresentavam compostos em blocos únicos, os de José e de Cecília, embora apresentem uma 

aparente divisão em blocos de frases, não podemos dizer propriamente que estejam 

organizados em parágrafos, uma vez que um parágrafo é uma unidade sintático-semântica, 

não apenas um conglomerado de frases. Segundo Luiz Carlos Figueiredo, 

Os parágrafos são como "prateleiras" que dividem uma seqüência de 

informações ou pensamentos. Servem para facilitar a compreensão e a leitura 

do texto, dar folga ao leitor, que acompanha, passo a passo, a linha de 

raciocínio desenvolvida pelo escritor. O texto sem parágrafo é indigesto. 

[...] 

Em relação à estrutura interna, o parágrafo é um grupo de períodos 

relacionados uns com os outros e governados por uma idéia central, 

formando uma seqüência unida, coerente e consistente de idéias associadas 

entre si. (FIGUEIREDO, 19--, p. 13-14) 

O texto de José está formado por três blocos compostos de frases justapostas, 

delimitadas e ordenadas de modo bastante confuso, fora de uma relação semântica de 

coerência que lhes interligue para a formação de unidades de sentido. Ainda conforme Luiz 

Carlos Figueiredo (19--, p. 14), há “três qualidades necessárias para a construção de um bom 

parágrafo: unidade, coerência e consistência. Sem essas qualidades, o parágrafo torna-se 

confuso, atrapalha e irrita o leitor”. Também não há nele uma progressão temática, necessária 

à constituição de um enunciado como texto, especialmente da ordem do argumentar. 

O texto de Cecília, por sua vez, foi divido em dois blocos que também não se 

constituem em unidades, nem sob o aspecto sintático, nem sob o aspecto semântico. Aliás, é 

esse aspecto, o semântico, que subsidia o que estamos tratando como estrutura lógico-

argumentativa, elemento central deste nosso tópico de análise, uma vez que, mesmo havendo 
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falhas na estrutura sintática, é possível convencer quando as relações semânticas estão 

preservadas. 

Para essa atividade, conforme já expusemos, ainda não havia uma exigência da 

caracterização dos textos produzidos como artigos de opinião, portanto adotamos como 

indícios da competência em avaliação a capacidade demonstrada pelos estudantes de escrever 

os seus textos em torno de uma tese que expressasse a posição por eles assumida; de defender 

essa tese por meio de argumentos, os quais esperávamos que, ao menos em parte, 

ultrapassassem os limites da opinião pessoal não fundamentada; e de propor alguma 

conclusão – embora este último item consideremos facultativo, já que, mesmo nas produções 

argumentativas mais elaboradas, o argumentador pode optar por uma conclusão implícita, não 

sendo, portanto, obrigatório trazer exposto este elemento. Reiteramos que o objeto de nosso 

estudo é a competência argumentativa demonstrada pelos sujeitos por via do domínio em uso 

da macroestrutura argumentativa e não o conhecimento sobre os gêneros com os quais 

escolhemos trabalhar nesta pesquisa. Os gêneros, para o fim a que nos propomos, fornecem 

tão somente a concretização dos indícios que buscamos. 

Dentre os oito textos que ora discutimos, infelizmente encontramos apenas um 

que nos apresentasse, ainda que de forma nuclear, a estrutura prototípica minimamente 

constituída, “A MULHER E OS SEUS DIREITOS”, escrito por Gabriela – paradoxalmente 

aquele em que observamos o domínio mais incipiente da norma padrão. Como veremos a 

seguir, o texto escrito por Gabriela apresenta sérios problemas de ordem sintática e desvios de 

ortografia inesperados para uma estudante da série em que está inscrita – o que a diferencia da 

média do grupo analisado apenas em grau –, mas é possível perceber em sua constituição um 

“fio” que assegura a progressão temática. 

O texto foi escrito em cinco blocos, no primeiro se apresenta a tese, nos 

intermediários são apresentados argumentos e opiniões, no quarto está a reafirmação do 

posicionamento da autora, seguido de um período isolado onde ela faz um clamor interjetivo. 

Algo bastante particular a este texto é a opção estilística por uma composição a partir de 

interrogações, por meio das quais Gabriela apresenta sua tese e interliga os argumentos, algo 

que instiga e orienta a leitura. Vejamos: 
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L01                 “ A MULHER E OS SEUS DIREITOS” 
L02   
L03    A um Bom tEmpo QUE vejo é ouço, Falatorios por 

L04  Sobre AS Grandes conQuistas  Que As Mulheres  

L05   Aucancaram. Foi Grandes vitorias trazendo Para nois 

L06   Mulheres um bom beneficio.  os tempos Foram  

L07   Pasando estamos no século 21, mais Quem Disse 

L08    Que Apesar de todas As conquistas elas não 

L09     Continuam Sendo Abusadas?! 

L10    uma Grande Maioria delas Antigamente Sofriam muito 

L11   Apanhavão, Sofriam Abuso na Sua ProPrias casas e trabalhos 

L12    hoje isso se repete, embora não seja mostrado de Forma  

L13   clara hoje em dia so Almenta o indice de violência  

L14   co n t r a  As  Mulh er es .  S eus  Di r e i tos  o nd e  es t ão ?  

L15    onde encontralos? São poucos Ainda seus Direitos como 

L16    Pode um caso de estrupo for Alegado estrupo so se ouver 

L17    A penetração na mulher? Que lei e essa Que Primeiro 

L18   espera o mal pra Pode fazer obem onde esta os nossos 

L19   Direitos se os Pulicias se vendem por Amizades e fazem 

L20   complo entre sim muitas vezes Acobertando o erro de um 

L21   homem Quem maquina o mal contra crianças e jovem 

L22    Sou sujeita a todas essas Respostas,  Quero encontralas  

L23    mais não consigo.  ess ta tudo muito Sujo tudo cuberto  

L24   onde se Falar  em Direi tos  e Apenas  mais  um de muitos  

L25   Asuntos Pra muitos Autoridades da lei.  

L26       A mulher e os Seus Direitos: onde vai Para tanta  

L27    hipocresia da Parte de Algunis jovens Robão matão com 

L28    13,14,15 e 16 anos e são jugados vagabundos homem com 

L29   36 Anos de idade Ameaça, Persegue, e marca encontro com 

L30   A jovem e nã^ e jugado de nada, onde estar o Direito? 

L31   o meu Direito Só vai ser cobrado Quando ele fizer mal  

L32  ou a mim ou A outra jovem Ai sim Vai ser comdenado  

L33   mais e so lamentação pois o mal já vai tar Feito!  

L34       A mulher mereçe  Respeito, espaço merese muito mais 

L35     Que muitos oferesem mereser ter mais valor Principalmente 

L36     nois tempos de hoje. 

L37        Que venha ter perdão, mais também justiça!!  
L38   
L39                                                               fim... 

Texto 06 – Produção Textual Escrita 1 – Gabriela (ANEXO 08) 

 

O texto de Gabriela também destoa bastante de quase todos os demais no tocante 

à abordagem feita do tema. Já numa leitura de reconhecimento, fica muito evidente que quase 

todos os alunos não conseguiram transcender os fatos abordados no texto motivador que Stela 

leu na sala de aula e chegar ao tema que eles recortam. De maneira geral, eles se limitaram a 

tratar do estupro e da relação desse delito com o modo de se vestir das vítimas, elemento 

central do texto que deveria ter sido tomado apenas como estopim para ampliar o tema e 
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alcançar as diversas agressões sofridas pelas mulheres em nossa sociedade. Ao contrário 

disso, Gabriela sequer faz referência direta aos fatos comentados por Stela, direciona seu texto 

para uma relação entre os diversos abusos historicamente sofridos pelas mulheres e a 

conquista e preservação de seus direitos civis, muitas vezes violados inclusive por quem 

deveria garanti-los. Mesmo com os inúmeros problemas ortográficos e sintáticos, Gabriela 

mostra uma competência argumentativa diferenciada em relação à maior parte de seus pares, 

compondo um dos textos que mais se aproximaram do cumprimento esperado da proposta de 

produção. A maior parte do grupo teve notória dificuldade de compreensão, abordagem e 

desenvolvimento do tema, o que terminou por se concretizar em argumentos desconexos ou 

mesmo em significativos problemas na constituição da tese, sobre o que passaremos a falar a 

seguir. 

 

4.1.2.3.1 Tese – ter ou não ter? Eis a primeira questão 

 

No que diz respeito à tese, temos um caso extremo, a produção de Yasmim (p. 

91), na qual não é possível encontrá-la, sequer de modo implícito. É possível perceber nesse 

texto que a aluna apenas tenta contextualizar a discussão que seria empreendida, apresenta 

dados relativos ao tema, os quais denotam o posicionamento de um determinado grupo social 

sobre a questão levantada. Em seguida, revela os aspectos em que concorda com o referido 

posicionamento e aqueles em que discorda, sem, entretanto, posicionar-se ela mesma de modo 

a esclarecer uma tese defendida. O texto se mantém somente no âmbito informativo, não 

chegando a constituir argumentação. Nenhum outro dos oito textos apresenta essa completa 

ausência de uma tese, item que consideramos mais fundamental ao ato de argumentar, 

concretizado em qualquer gênero, resultante de qualquer cena enunciativa. O outro caso mais 

problemático em relação à tese, o é pela confusão, pelas contradições encontradas entre as 

afirmações feitas pela autora em pontos diversos do texto. 

A seguir transcrevemos os referidos trechos, extraídos de Um mundo moderno?, 

escrito pela aluna Hermione. De antemão, alertamos para algumas particularidades do texto 

de Hermione: dos oito textos, foi o único entregue em registro digital (por e-mail); tendo sido 

escrito com o auxílio do computador, contou com o recurso de correção textual automática 

disponível em qualquer programa de edição de textos, o que justificaria a menor ocorrência – 

não ausência – de problemas ortográficos. 
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L03          Diante de tanta coisa que já aconteceu nesse país tão conhecido eu 

L04   acho ridículo mulheres que dizem não merecer se estuprada quando 

L05   vivem por aí usando pedaços de panos ao qual elas chamam de roupa [...] 

 

L15                                                                                                       [...] não estou 

L16  dizendo que as mulheres parem de se vestir da maneira que querem são 

L17  elas não eu. 

 

L32                             [...] se fossemos concordar que o o estuprador se baseia só 

L33  pelo fato de uma mulher querer ser violentada por usar roupas ousadas 

L34  eu perguntaria logo a seguir para esses 60%: “Como você explica o  

L35  estupro de crianças? e o estupro de senhoras idosas? e o estupro de  

L36  garotas com uniformes escolares indo e vindo da escola? o estupro 

L37  de mulheres indo ou voltando do trabalho, por vezes sujas e suadas do  

L38  trabalho?[...] 

 

L48   Minha opinião é simples é clara não é porque estou vestida como uma 

L49   freira que não irei ser estuprada, as pessoas horríveis que fazem isso estão 

L50  em todos os lugares. 

Excerto 05 – Produção Textual Escrita 1 – Hermione (ANEXO 09) 

 

Nos trechos acima expostos, o leitor encontra muita confusão quanto à tese 

defendida por Hermione, que inicialmente parece querer dizer que acha justa a vinculação 

entre o estupro e o modo de se vestir de algumas mulheres. No trecho intermediário, entre as 

linhas 15 e 17, Hermione recua parcialmente a posição muito contundente que assumiu no 

primeiro parágrafo, entretanto a modalização do discurso não oculta a reprovação da autora 

pelas roupas curtas usadas pelas mulheres. Se por um lado ela diz não estar afirmando que as 

mulheres não devem ter liberdade de escolha de suas roupas, por outro ela encerra o período 

fazendo questão de marcar textualmente a sua exclusão do grupo de mulheres que se utilizam 

dessa liberdade. Já no último período destacado, Hermione contradiz inteiramente a posição 

assumida no primeiro, ao afirmar que não concorda que seja possível vincular a prática do 

estupro às roupas usadas pelas mulheres. Mais à frente, entre as linhas 48 e 50, ela reitera sua 

última posição e afirma ser clara a sua opinião sobre o tema. 

Mencionamos os textos de Yasmim e de Hermione, por serem os exemplos mais 

emblemáticos e mais claros para mostrar o cenário que encontramos de grande dificuldade por 

parte dos alunos, quando solicitados a assumir uma posição perante um tema polêmico, mas é 

importante ressaltar que essa dificuldade pode ser notada em quase todos os textos. 

Retomando os demais anteriormente transcritos, encontraremos as seguintes teses: no de João, 

“Na minha opnião as mulheres não deviam ser estupradas, mas também não provoca-los. 

Para cometer esse ato terrível”; no de José, “A Violencia contra a mulher tem que a caba”; e 
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no de Cecília, “Na minha visão como mulher, o estrupo ou qualquer violência contra a 

mulher e um crime, e essa disculpa que estão usando, de que a culpa é das roupas curtas ou 

apertadas é uma hipocrisia”. Nessas três teses, embora haja afirmação de posições mais 

definidas, devemos notar que são demasiadamente genéricas e/ou sustentadas tão somente por 

impressões pessoais, não fundamentadas em argumentos apresentados ao longo dos textos. 

Aliás, é esse o próximo ponto frágil a comentarmos: a relação entre tese e argumentos. 

 

4.1.2.3.2 Argumentos e tese – todos por uma? 

 

Essa fragilidade na relação que deveria se estabelecer entre a tese e os argumentos 

tem habitualmente em sua raiz um problema de coerência textual; seja de coerência interna, 

quando, por exemplo, há contradição entre argumentos e tese, ou entre um e outro argumento, 

fragilizando a sustentação da tese; ou seja da ordem da coerência externa, quando os 

argumentos apresentados em defesa da tese não são verificáveis – são ou aparentam ser 

inverídicos ou inadmissíveis perante a realidade posta –, o que pode fazer a própria tese 

parecer inaceitável. Há também os casos em que os argumentos se ancoram apenas nas 

impressões pessoais do autor ou se limitam a repetir o óbvio trazido do senso comum, nesses 

casos embora até possam ser aceitáveis, não têm força argumentativa. Para Perelman e 

Olbrechts-Tyteca, 

a força de um argumento se manifesta tanto pela dificuldade que haveria 

para refutá-lo como por suas qualidades próprias [e está] certamente 

vinculada, de um lado, à intensidade da adesão do ouvinte às premissas, 

inclusive às ligações utilizadas, de outro, à relevância dos argumentos no 

debate em curso. (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 524) 

No texto de José, por exemplo, as informações por ele apresentadas a título de 

argumentos, ou são apenas repetições de convicções morais advindas do seu conhecimento de 

mundo e amparadas somente pelo senso comum, ou juízos de valor resultantes de sua 

experiência pessoal e generalizados sem o amparo de qualquer critério, tornando-se 

facilmente refutáveis e dotadas de pequena força argumentativa. A seguir, visando a uma 

melhor compreensão, separamos as informações constantes do texto de José em blocos, que as 

agrupam por categorias. 
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Tese  A Violencia contra a mulher tem que a caba 

Repetição do discurso de 

proteção do sexo frágil 

enraizado na sociedade 

 
a mulher tem que ser resPeitada 

tem que  ser valorizada 

uma mulher não si bate, 

uma mulher tem que senPre cuidado com amor e carinho. 

A mulher tem que está senPre Valorizada sua b eleza que ela 

tem, 

ela não deve ser estruPada Pelos homens 

A mulher não Pode ser agredida 

Expressão de juízos de 

valor não fundamentados 

 
ela anda do jeito dela como ela bem entender de sua Vida, 

a mulher tem o seu direitos de viver, de amar e de valoriza 

ela se vestia do geito que ela bem quiser. 

Repetição de informações 

do senso comum  

 
elas é que fazem tudo Pra que não falte nada dentro de casa 

nem la fora 

as mulheres tem que ter seu esPaço que muitas delas não tem 

Por que seus comPanheiros agride, mata isso não esta certo 

tem que acaba 

A mulher não era Valorizada Pelos homens senPre griticada 

o que elas não tem sido resPeitada Pelos seus comPanheiros 

isso tem que acaba 

ela tem que ter seus espaço entre os homens que muitas tem 

Pouco, Por ter homens maxista na sociedade que vivemos, 

Por que ela lutava Pra ter o seu espaço em os homens. Que 

nóis não davamos isso Pra elas. 

 

 

Assim, separadas em blocos as informações que José apresenta na tentativa de 

construção de sua argumentação, é possível observar que o primeiro e o segundo blocos são 

formados, cada um, pela repetição de uma mesma ideia e, nos dois casos, essas ideias se 

limitam a um juízo, sem uma exposição de motivos – como se espera da construção de um 

argumento. O terceiro bloco também reúne reiterações da imagem da mulher contraposta ao 

homem, na condição de vítima social deste, mas sem o desenvolvimento de uma explicação 

ou justificativa para este posicionamento. Nesse texto não podemos dizer que haja incoerência 

entre as informações apresentadas, entretanto elas não constituem argumentos contundentes e 

não há entre elas progressão de modo a envolver o leitor, é como se o fio condutor da trama 

textual tivesse se emaranhado, como se tivesse várias alças saindo e voltado a um mesmo nó. 

Esse é o caso mais claro que temos da falta do que Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996) 

chamam de força argumentativa. 

Talvez esse seja o problema mais recorrente entre os textos, as informações 

apresentadas para compor os argumentos advêm, em sua maioria, da repetição acrítica do 

senso comum, ou de juízos não fundamentados dos autores, ou de fatos não referenciados, ou 
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de generalizações da experiência particular dos sujeitos. Vejamos a seguir, a título de 

ilustração do que acabamos de dizer, alguns exemplos de generalizações encontradas nos 

diversos textos, as quais se ancoram apenas nas experiências e/ou convicções particulares dos 

sujeitos: 

 

Afirmações 

generalizantes 

 
Desde as primeiras civilizações humanas, a mulher sempre foi deixada em 

segundo plano [...] (Alice, L03-L04) 

[...] a maioria dos homens não evita olhar e até abordar uma mulher na 

rua só por ela estar com menos roupa. (Alice, L10-L12) 

[...] na sociedade praticamente todas as mulheres usam short curto e roupa 

apertada [...] (Cecília, L06-L08) 

Nenhum crime tem disculpa ou argumentação [...] (Cecília, L13) 

[...] os homens que participaram dessa pesquisa são homens poucos 

instruídos não se deve esperar uma complexidade alta de noções de 

criminologia aplicada eles mal conhecem o assunto na maioria das vezes 

respondeu por responder. (Hermione, L21-24) 

O estupro cresceu muito, normalmente ninguém faz nada, não resolve 

nada. (João, L09-L11) 

As mulheres de hoje andam com as roupas muito provocante, antigamente 

as mulheres se dava mais valor, vistia-se com a roupa mais decente. (João, 

L11-L14) 

 

 

E, finalizando a exposição do cenário que encontramos nesse primeiro momento 

de observação em campo, apresentamos o segundo texto que, juntamente com o de Gabriela, 

compõe o núcleo dos que mais se aproximaram do atendimento à proposta. A produção de 

Alice apresenta um título instigante, muito adequado ao gênero, esboça uma contextualização 

histórica e social do tema a ser abordado, confronta realidades culturais muito distintas nas 

quais a mulher é vítima das mesmas violências e traça paralelos entre os abusos sofridos pelas 

mulheres e outros delitos que vitimam qualquer cidadão indistintamente de gênero ou classe. 

Notadamente as informações resultam de pesquisa – no modelo precário a que, 

posteriormente descobrimos, os sujeitos estavam acostumados – e a composição reúne não 

apenas vozes, mas enunciados inteiros tomados de empréstimo, o que, mesmo na ausência das 

devidas referências, consideramos um avanço na conscientização da natureza polifônica dos 

gêneros argumentativos. Vejamos a transcrição do texto: 
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L01                       Muito além de um objeto  
L02   
L03        Desde as primeiras civilizações humanas a mulher sempre 

L04  foi  deixada em segundo plano,  não podendo participar  

L05  a t i vam en t e  d a  so c i ed ad e .  A tu a l m en t e ,  m es mo  d epo i s  

L06  d a  r e v o l u ç ã o  s e x u a l  d a  d é c a d a  d e  6 0  e  d a  e n t r a d a  

L07  n o  m e r c a d o  d e  t r a b a l h o  a  c l a s s e  f e m i n i n a  c o n t i -  

L08  nua a sofrer violência e preconceito.  

L09        Não sei  se por algum defei to  genét ico mascul ino  

L10  o u  p o r  f a l t a  d e  e d u c a ç ã o ,  a  m a i o r i a  d o s  h o m e n s  n ã o  

L11  e v i t a  o l h a r  e  a t é  a b o r d a r  u m a  m u l h e r  n a  r u a  s ó  

L12  p o r  e l a  e s t a r  c o m  m e n o s  r o u p a .  M u i t o s  a r g u m e n t a m  

L13  que essas mulheres não se valorizam e se expõem como ob - 

L14  jetos,  pondo assim a culpa do assédio na vít ima e não no  

L15  agressor. Como os bancos que proíbem saques tarde da noite  

L16  ou quando nos privamos de nossos celulares temendo um as- 

L17  salto estamos deixando-nos governar pelo medo.  

L18        Visto que vivemos em um país tropical, não há pro - 

L19  blema em usar roupas curtas. No oriente médio, onde se usa 

L20  burca, as taxas de estupro são altíssimas e são atribuídas ao 

L21  rímel que decora os olhos, única parte do corpo a mostra. Preci- 

L22  samos desenraizar da sociedade a visão da mulher que  

L23  vem dos primórdios, com os haréns e suas concubinas.  

L24        É necessário mostrar que esse “objeto” tem dono e  

L25  e d u c a r  d e s d e  a  p r i m e i r a  i n f â n c i a  a s  c r i a n ç a s  d e  

L26  hoje  para  que não se  tornem os  agressores  de  amanhã  

L27  e v i t a n d o  a s s i m  o  t e r r o r  q u e  s e  i n s t a u r a  n a s  

L28  v í t i m a s  d e s s a  b a r b á r i e .  

Texto 07 – Produção Textual Escrita 1 – Alice (ANEXO 06) 

 

O texto de Alice nos apresenta uma linha mais complexa de raciocínio, uma 

competência argumentativa um tanto mais elaborada que a percebida nas produções de seus 

pares. Mesmo tendo ciência de que, como já dissemos antes, seu enunciado faz um patchwork 

dos discursos encontrados em sua pesquisa e os reúne sem a devida anunciação das fontes 

citadas, acreditamos que, visto de outro modo, o que poderia ser tratado como uma 

apropriação indébita ou um caso de plágio – ingênuo ou deliberado – é a sinalização que 

esperávamos de que algum(ns) sujeito(s) já reconhecia(m) a produção do texto argumentativo 

como um exercício de articulação de outras vozes, apenas mediadas pela sua própria. Assim 

entendemos que, em última instância, mesmo que a única contribuição dada por Alice para o 

texto tenha sido a de seleção, nisso houve êxito. 

Ressaltamos que, naquele momento inicial da intervenção, o nosso propósito era o 

de entender como os sujeitos argumentavam, por isso traçamos esse horizonte demarcado por 
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preenchimentos e vazios, diante de uma expectativa prototípica, o que entendemos cabível 

para a construção do diagnóstico de que precisávamos para compreender e explicitar a 

competência argumentativa prévia de nossos sujeitos. Aliás, para sermos fieis à terminologia 

pertinente, é essa a tarefa que estamos encerrando, a exposição dos resultados da avaliação 

diagnóstica da competência argumentativa no primeiro momento de nossa intervenção 

pedagógica, o que pretendemos sintetizar nos quadros abaixo – referentes aos oito textos 

comentados, disponíveis integralmente nos anexos 06 a 13 –, nos quais apresentamos as 

características mais marcantes da primeira produção escrita de cada um de nossos sujeitos, 

com o intuito de tentar corporificar a competência argumentativa que apresentavam 

individualmente no início do processo. 

 

 

Sujeito 01 – Alice 

Indicadores Descrição do estágio de competência argumentativa encontrada 

Título 
Criativo, instigante para o leitor, oculta o tema abordado e se revela coerente com 

a abordagem temática. 

Tema Boa abordagem, situando histórica e socialmente a discussão pretendida. 

Tese Implícita ao longo do texto, revelada sutilmente na conclusão. 

Argumentação 

Relativamente complexa, refutando possíveis argumentos contrários, recorrendo 

aos aspectos culturais da discussão, evitando se ater apenas ao viés moralista. 

Embora expostos sem a exploração e o desenvolvimento necessários, não há 

quebra da coerência, nem entre os argumentos, nem entre cada um deles e a tese. 

Conclusão 
Construída sob a forma de recomendação, concentra o posicionamento da autora, 

implícito até o parágrafo final. 

Quadro 05 – Síntese da competência argumentativa (PTE1) – Alice 

 

 

Sujeito 02 – Cecília 

Indicadores Descrição do estágio de competência argumentativa encontrada 

Título 

Podemos dizer que não há exatamente uma incoerência entre o título e a 

enunciação construída, mas gera para o leitor uma expectativa que o texto não 

supre. 

Tema 

É apenas tangenciado. O texto de apenas doze linhas apresenta um registro bem 

informal da opinião da autora acerca do estupro e se constitui como uma espécie 

de resposta direta à provocação para a escrita. 

Tese É revelada e coerente, embora apresentada de um modo excessivamente particular. 

Argumentação 
Resume-se a apenas um argumento, o de que vincular a violência praticada contra 

as mulheres às suas roupas é uma atitude preconceituosa. 

Conclusão Reitera a tese de forma resumitiva. 

Quadro 06 – Síntese da competência argumentativa (PTE1) – Cecília 
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Sujeito 03 – Gabriela 

Indicadores Descrição do estágio de competência argumentativa encontrada 

Título 
O título não é instigante, não opera com a curiosidade do leitor, prenuncia o texto 

de forma clara, objetiva e coerente. 

Tema 
Boa abordagem, contextualizando o recorte pretendido da violência contra a 

mulher, sob o olhar dos direitos e das garantias individuais. 

Tese 
Apresentada no primeiro parágrafo por via de uma pergunta de teor argumentativo 

interessante. 

Argumentação 

Argumentos colocados numa boa coerência entre si e para com a tese, 

apresentando diferentes aspectos do eixo temático focalizado, numa relação de 

progressão mesmo sem muito desenvolvimento de cada um. 

Conclusão Reformula e reafirma a tese. 

Quadro 07 – Síntese da competência argumentativa (PTE1) – Gabriela 

 

 

Sujeito 04 – Hermione 

Indicadores Descrição do estágio de competência argumentativa encontrada 

Título 
Bastante criativo e instigante para o leitor, contudo acaba por ser incoerente com a 

abordagem temática, apontando para uma direção a que o texto não chega. 

Tema 

A abordagem é superficial, o desenvolvimento do texto ocorre muito mais pelas 

várias exposições de juízos de valor, por meio dos quais a autora se permite ser 

bastante contundente, assumindo um discurso nada modalizado. 

Tese 

A apresentação é bastante confusa, em três passagens do texto a estudante anuncia 

posições que poderiam ser a tese a defender, entretanto nessas três passagens há 

contradições, o que deixa o leitor inseguro quanto à ideia efetivamente defendida. 

Argumentação 

É tão confusa quanto a anunciação da tese, pois, em defesa dessas afirmações 

passíveis de serem lidas como tese, Hermione traz apenas impressões pessoais 

afirmadas como se fossem fatos de conhecimento público ou questionamentos 

lançados como recursos retóricos de sustentação muito frágil. Contudo é notória a 

presença da essência argumentativa no texto, a assunção corajosa de posições, a 

defesa obstinada delas. A falta mais sensível é de um discurso mais modalizado e 

da abertura à polifonia típica do gênero. 

Conclusão 

Não há uma relação coesiva clara com o cotexto, apenas a afirmação de um juízo 

particular. Entretanto, esse juízo é amparado por duas afirmações óbvias que, 

trazidas a título de lembrete, tornam-se tão contundentes quanto as demais 

apresentadas no restante do texto e se alinham à perspectiva construída por 

Hermione de banalizar qualquer controvérsia. 

Quadro 08 – Síntese da competência argumentativa (PTE1) – Hermione 
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Sujeito 05 – Ingrid 

Indicadores Descrição do estágio de competência argumentativa encontrada 

Título 

Não consegue se desvincular da orientação de produção, é praticamente uma 

repetição não literal do tema escolhido, mas já demarca com clareza a posição 

assumida pela autora. Não chega a ser instigante para o leitor, mas é diretivo, 

funcional. 

Tema 

A abordagem está limitada quase somente a impressões pessoais da autora, sem 

uma exposição que situe para o leitor o que se pretende discutir. A interlocução é 

feita como se o leitor tivesse feito uma pergunta à qual Ingrid responde, 

comprometendo a autonomia do texto e fazendo com que ele só ganhe sentido 

juntamente com a orientação de produção que o motivou. No entanto, há uma 

tentativa clara de contextualização histórica da mulher na sociedade. 

Tese 
Implícita ao longo do texto, revelada sutilmente apenas na conclusão e, mesmo 

assim, concentra apenas a opinião pessoal da autora. 

Argumentação 

Predominantemente vinculada ao viés moralista, a defesa da opinião se limita a 

reiterações de um mesmo argumento, não havendo, portanto, nem contradição, 

nem progressão textual. 

Conclusão Resume o posicionamento da autora, limitado a um juízo de valor. 

Quadro 09 – Síntese da competência argumentativa (PTE1) – Ingrid 

 

 

Sujeito 06 – João 

Indicadores Descrição do estágio de competência argumentativa encontrada 

Título 

Parece pretender uma aparente neutralidade e, talvez com esse intuito – consciente 

ou não – o autor não ousa descaracterizar muito a simples reprodução do tema 

proposto. Há apenas um pequeno deslocamento semântico que levaria a crer, num 

primeiro momento, estar apontando o direcionamento da abordagem temática 

encontrada no texto, mas não se confirma. 

Tema 

A abordagem temática tem como marca mais evidente a busca por uma 

modalização que não gere compromisso com qualquer posicionamento. João 

parece buscar uma confortável neutralidade para acomodar sua fala, ou estaria tão 

indeciso quanto à posição que teria de assumir que acaba por efetivamente não 

fazê-lo. Fica claro que não é uma estratégia de afirmação ou refutação parcial de 

uma tese; é antes a revelação de uma insegurança diante do tema. 

Tese 

A tese levantada se situa no ponto mais sensível da discussão, mas também não se 

esclarece, contrapõe vítima e agressor, parecendo imputar aos dois partes iguais 

numa relação de culpa. 

Argumentação 
A base da argumentação construída é o senso comum, ideias clicherizadas 

alternadas com dados estatísticos de fontes não reveladas. 

Conclusão 
É afirmativa e totalizadora, como se o resumo de tudo o que fora dito até aquele 

ponto do texto fosse uma irrefutável verdade. 

Quadro 10 – Síntese da competência argumentativa (PTE1) – João 
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Sujeito 07 – José 

Indicadores Descrição do estágio de competência argumentativa encontrada 

Título Limitado à reprodução literal do tema proposto. 

Tema 

A abordagem temática está inteiramente reduzida à emissão e reiteração de juízos 

de valor, impressões pessoais, e afirmações do senso comum baseadas numa visão 

generalizada do tema. 

Tese 
A tese se limita à revelação do posicionamento do autor acerca do tema, numa 

perspectiva demasiadamente ampla, mas é afirmativa e inteiramente clara. 

Argumentação 
Não há uma estratégia de argumentação visível, o texto é uma sequência de 

reiterações sem qualquer progressão. 

Conclusão Não há. 

Quadro 11 – Síntese da competência argumentativa (PTE1) – José 

 

 

Sujeito 08 – Yasmim 

Indicadores Descrição do estágio de competência argumentativa encontrada 

Título 
Bastante criativo e instigante para o leitor, mas absolutamente desconectado do 

texto, sem qualquer coerência. 

Tema 

Há uma redução do tema apenas ao fato central do texto motivador da produção, 

restringe-se a escrita a uma síntese comentada deste fato. Não é desenvolvido o 

tema proposto, não é assumida qualquer posição, nem se argumenta em favor dela. 

Tese Não há uma tese clara, nem explícita, nem implícita. 

Argumentação 
Não há uma estratégia de argumentação visível, o texto resume-se a uma 

exposição comentada da síntese de um fato. 

Conclusão Não há. 

Quadro 12 – Síntese da competência argumentativa (PTE1) – Yasmim 

 

Ao final dessa síntese e da análise da PTE1, reiteramos a nossa consciência de que 

estamos lidando com um valor abstrato e de que tentamos construir agora tão somente uma 

representação da competência argumentativa dos sujeitos, observada nessa primeira produção 

textual escrita que acompanhamos, para que nos auxilie na compreensão do processo de 

aprimoramento dessa competência, constituído ao longo do nosso trabalho em campo. 

Reiteramos, por conseguinte, a nossa consciência das limitações desta representação criada – 

pela própria natureza do que é ser representativo –, o que nos impõe a atenção de ir, a cada 

passo, tentando reduzir possíveis lacunas nas descrições e/ou nas análises apresentadas. 

Encerramos então essa etapa diagnóstica e seguimos para a análise das sessões constituintes 

da nossa intervenção. 
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4.2 Preparando a Produção Textual Oral – os sujeitos na construção de uma 

comunidade intelectual 

 

Conforme anunciamos na apresentação desta dissertação, por força das 

circunstâncias encontradas em campo, necessitamos refazer o planejamento metodológico, 

deixar o papel de somente observador e acumular também a condição de docente para 

conduzir a intervenção que realizamos. A partir de agora começaremos a expor o que 

apreendemos dessa nossa observação participante, composta de dezesseis sessões realizadas, 

das quais dez foram registradas em mídia audiovisual. Ao longo desse tempo, orientamos e 

observamos o processo de produção do gênero argumentativo oral debate regrado e 

orientamos a produção do gênero argumentativo escrito artigo de opinião, selecionados como 

indicadores da competência em estudo. A análise constituiu-se a partir das sessões gravadas e 

das conversas informais que tivemos com os alunos, com Stela – docente da turma pesquisada 

– e com outros membros da equipe escolar. 

Por força das intempéries típicas da pesquisa de campo, os registros das sessões, 

além de não dar conta de todos os encontros com a turma, guardam pequenos hiatos que se 

tornarão notórios na exposição das transcrições dos debates regrados. Visando causar o 

mínimo impacto possível no ambiente pedagógico e alterar o mínimo possível o 

comportamento dos alunos, convidamos para fazer os registros de nossa intervenção – com 

equipamento amador – uma estudante do curso de graduação em Pedagogia da UFRN, 

integrante de nosso grupo de pesquisas. A opção por ter como parceira uma colega de grupo, 

envolvida no mesmo universo de pesquisa, vivenciando a sua iniciação científica, teve 

também como motivação a possibilidade de partilhar com ela o conhecimento ali construído, 

de contribuir para o seu processo formativo. Mas, como ocorre em toda escolha metodológica, 

se há ganhos, há também perdas e conosco não foi diferente. A escolha pelo registro feito sem 

equipamento nem pessoal profissionais nos rendeu um material de fato amador, que nos deu 

muito mais trabalho do que esperávamos para a compreensão do áudio em diversos momentos 

da gravação. 

Somadas a isso, constantes interferências de ruídos externos à sala de aula e à 

própria escola, geravam o que Amarilha (2013, p. 30-31) nos apresenta como uma paisagem 

sonora de baixa fidelidade, um amontoado sonoro em que muitas vezes não era possível 

singularizar os diferentes sons do ambiente, pois muitos falam ao mesmo tempo e não se 

consegue discriminar o que é dito, tendo como decorrência uma circulação muito diminuta de 
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informações. Ainda conforme Amarilha (2013), essa paisagem sonora de baixa fidelidade 

provoca uma cena de baixa sociabilidade, onde a certos momentos todos querem falar ao 

mesmo tempo, mas não há disponibilidade em ouvir o outro, não se constituem diálogos e, 

encontrando dificuldade em serem ouvidos, os sujeitos vão gradativamente reduzindo suas 

falas ao mínimo, produzindo enunciados cada vez menos complexos. Em decorrência disso, 

reduzem também a complexidade do próprio pensamento. 

Contribuíram também para a formação de hiatos em nossos registros os momentos 

de troca da mídia de gravação – cuja curta duração revelou-se uma importante deficiência do 

equipamento de que dispúnhamos – e os atropelos de um calendário escolar muito vitimado 

pelos imprevistos. Assim, o material registrado tornou-se desafiador, mas igualmente rico, por 

revelar precisamente o que vivenciamos no campo, da forma como vivenciamos, sem 

tratamentos, sem ocultação dos problemas que tipificam as peculiaridades deste estudo. Isso 

posto, passemos às sessões. 

 

4.2.1 As primeiras sessões – argumentar sempre 

 

A primeira e a segunda das sessões conduzindo as atividades com a turma foram 

as que não registramos em vídeo-gravação. A primeira por coerência metodológica, uma vez 

que ainda não dispúnhamos de autorização dos sujeitos para o registro de suas participações 

nas atividades propostas; a segunda por impossibilidade da nossa parceira, em fazer-se 

presente, o que felizmente não nos gerou grande perda de material, uma vez que a primeira 

sessão foi dedicada à nossa apresentação formal e das linhas gerais do plano de nossa 

intervenção, à aplicação do questionário de caracterização dos sujeitos e à entrega do termo de 

consentimento a ser preenchido e assinado por seus pais ou por seus responsáveis legais, para 

que pudéssemos iniciar os registros das demais sessões. 

Aliás, a despeito dessas autorizações para registro da participação dos sujeitos em 

nossas atividades, houve um fato que destacaremos: um dos sujeitos negou-se inicialmente a 

levar para casa o Termo de consentimento dos pais (ANEXO 04), alegando que sua mãe não o 

assinaria, chegou mesmo a ausentar-se de algumas sessões para não ser filmado, saindo da 

sala quando começávamos a preparar a câmera. Posteriormente, descobrimos, que não se 

tratava de timidez excessiva ou de não autorização da mãe, mas que o aluno não queria ter sua 

imagem registrada porque já havia se envolvido em atividades ilícitas juntamente com outros 
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adolescentes do bairro, sendo inclusive reconhecido por uma aluna de outra turma da mesma 

escola como participante em um assalto sofrido por esta. 

Aquela primeira sessão foi para nós, seguramente, uma das que nos solicitou 

maior empenho e maior demonstração de nossa própria competência argumentativa. Diante de 

sujeitos tão apáticos, tão alheios ao que se passava em sua sala de aula, tão indiferentes à 

presença daquelas figuras novas, necessitávamos inadiavelmente conquistar nosso turno de 

fala. Era-nos impositiva a conquista imediata da audiência e igualmente urgente a conquista 

da adesão daqueles sujeitos ao nosso intento. À nossa chegada havíamos sido apresentados 

talvez com excessiva formalidade, como o pesquisador que se interessou por aqueles sujeitos, 

o que poderia provocar certo distanciamento receoso ou reverente. Longe disso, precisávamos 

nos aproximar dos sujeitos, transitar naturalmente entre eles, conquistar o auditório, conforme 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996). Precisávamos da cooperação dos sujeitos, da sua 

disponibilidade em tomar parte de nossa tarefa, que à busca por dados era também 

argumentativa e para tanto, 

Não basta falar ou escrever, cumpre ainda ser ouvido, ser lido. Não é pouco 

ter a atenção de alguém, ter uma larga audiência, ser admitido a tomar a 

palavra em certas circunstâncias, em certas assembléias, em certos meios. 

[...] ouvir alguém é mostrar-se disponível a aceitar-lhe eventualmente o 

ponto de vista (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 19). 

Essa adesão de que os autores falam era imprescindível a nossa atividade como 

pesquisador participante. Sem esse envolvimento por parte dos sujeitos nada do planejado se 

efetivaria. 

Naquela primeira sessão conosco à frente da turma, ocupando oficialmente o lugar 

docente, o jogo argumentativo – deflagrado quase um ano antes, quando iniciamos as 

articulações e a tramitação protocolar junto à gestão da escola – entrava numa nova fase. 

Após termos convencido da validade de nossos propósitos, nós mesmos, o PPGED-UFRN, a 

gestão da escola que nos acolheu, a docente e a pedagoga responsáveis pela turma, chegava a 

hora mais delicada, convencer os sujeitos que pretendíamos ter como parceiros de empreitada 

de que a nossa estada ali guardava, desde a porção mais nuclear de nossos objetivos, uma 

sólida preocupação em contribuir também para o seu aprendizado. Precisávamos que 

entendessem que trazíamos algo nas mãos a trocar, que respeitávamos seu tempo e seus 

interesses ou em mais palavras de Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), demonstrar “apreço 

pela adesão do interlocutor, pelo seu consentimento, pela sua participação mental”. De outro 

modo não seríamos acolhidos. 
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Assim, essa primeira sessão foi dedicada à busca pela adesão pretendida. Para isso 

tivemos de conquistar o nosso turno de fala, e nele precisávamos descrever, explicar e 

argumentar. Mas também queríamos ouvir, e facultar a palavra aos sujeitos: o que foi ainda 

menos fácil que tomá-la para nós, porque eles não estavam habituados a protagonizar a cena 

educacional. À busca por informações, tivemos de motivá-los, estimulá-los pacientemente. 

Ao contrário do que supomos na etapa de planejamento diante do papel branco, as relações 

em que adentramos naquela sala não eram pautadas pela confiança mútua e por expectativas 

partilhadas entre a turma e Stela, de quem “ocupamos o lugar”. Se havia claro desinteresse de 

alguns, havia descrédito de outros e mesmo algum medo entre as partes, revelado 

posteriormente. Entretanto, o nosso sentimento era de ânimo e esperança. 

Desse primeiro diálogo com a turma tiramos um fruto concreto, o conjunto de 

respostas dadas ao questionário Conhecendo os sujeitos da pesquisa (ANEXO O5) –, 

respondido, conforme já informamos, por vinte e quatro sujeitos, dos vinte e sete que 

compunham a turma à época. As respostas dadas às nove primeiras perguntas desse 

questionário, já foram apresentadas por ocasião da caracterização que fizemos dos sujeitos no 

capítulo em que tratamos da metodologia adotada. As demais, por meio das quais 

pretendíamos compreender a relação prévia que os sujeitos tinham com a argumentação em 

sua vida cotidiana e em sua formação escolar, conforme prenunciamos naquele mesmo 

capítulo, exporemos e analisaremos a seguir. 

Objetivando uma coerência com o critério de delimitação que adotamos para a 

constituição de nosso corpus principal, manteremos sob o foco as respostas dadas pelos oito 

sujeitos que cumpriram todo o ciclo das atividades realizadas ao longo da intervenção. Abaixo 

encontra-se transcrita a questão de número 10. 

 

 

10 – Em algum dos níveis de ensino citados você se recorda de ter estudado argumentação? Se 

sua resposta à questão anterior foi sim, identifique abaixo em qual(is) nível(is) e escreva um 

breve relato de como foi(ram) essa(s) experiência(s). 
 

Excerto 06 – 10ª pergunta do questionário aplicado (ANEXO 05) 

 

Essa questão tinha como principal objetivo descobrir se tinha havido uma 

contribuição significativa da formação escolar prévia dos alunos para a competência 

argumentativa que eles revelaram na PTE1. Por isso solicitamos que identificassem em que 

nível(is) tiveram contato com estudos de argumentação e pedimos que relatassem como 

ocorreu, o que só guardariam na memória, caso lhes tivesse sido significativo. A essa 
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pergunta, João e Yasmim responderam “não”; Cecília, Ingrid e José informaram não lembrar; 

Alice, Gabriela e Hermione responderam que já haviam estudado argumentação 

anteriormente. Alice relatou que no Ensino Fundamental II e no 1º ano do Ensino Médio seus 

professores “davam temas” para os alunos discutirem e que faziam “produções textuais”, 

Gabriela informou ter estudado argumentação no 1º ano do Ensino Médio, “atravez de 

trabalhos e tarefas” e Hermione referiu-se a debates realizados nas aulas de História e a “aulas 

de Português com textos argumentativos sobre um tema central”, na escola em que estudou do 

6º ao 9º ano. Dentre os outros dezessete sujeitos, nove responderam “não”, dois “não lembro”, 

dois não responderam à décima questão, um respondeu “escrito”, Yume afirmou que na 

escola onde cursou o Ensino Fundamental II “fazia muitos trabalhos argumentativos” e 

Thierry apresentou a seguinte resposta: 

 
 

Sim, Foi boa com um nível otimo e com alguns textos otimos Para argumentar. 
  

Excerto 07 – Resposta de Thierry à 10ª pergunta do questionário aplicado 

 

As respostas fornecidas pelos alunos à questão anteriormente transcrita nos 

apresentam um dado preocupante: focalizando os oito sujeitos principais, 62,5% relataram 

nunca ter estudado ou não se lembrarem de já ter estudado argumentação; ampliada a amostra 

– considerando todos os vinte e quatro sujeitos que responderam ao questionário –, aqueles 

que disseram nunca ter estudado argumentação ou que afirmaram não se lembrarem de já ter 

estudado argumentação ou que preferiram não responder ou que sequer compreenderam a 

pergunta somam 79,17%, contra apenas 20,83% (cinco sujeitos) que relataram alguma 

vivência escolar prévia de estudo da argumentação. E mesmo no grupo desses cinco sujeitos, 

notamos que somente Alice e Hermione apresentam um relato mais claro de suas experiências 

escolares de aprendizagem da argumentação. Nas demais respostas, percebemos grande 

vagueza semântica, o que tem seu extremo no texto de Thierry, absolutamente desprendido de 

qualquer referência concreta e/ou específica, parecendo ter sido ficcionado para ocultar uma 

realidade que talvez ele considerasse constrangedora para si naquele contexto – num primeiro 

contato com um pesquisador externo à comunidade escolar. 

Esse dado acima exposto se torna ainda mais alarmante quando contraposto às 

repostas obtidas da décima primeira questão, na qual perguntamos aos sujeitos se 

consideravam importante para a sua formação o estudo da argumentação e por quê. A essa 

pergunta, dentre os vinte e quatro questionários analisados, apenas um não apresentava 

resposta e dois sujeitos responderam que não sabiam explicar; os outros 87,5% – inclusos os 
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oito sujeitos principais – não apenas responderam afirmativamente, como apresentaram – 

exceto Glauco – alguma explicação para atribuírem importância à argumentação em sua 

formação. Das explicações ou justificativas reveladas pelos alunos, 50% apresentavam o uso 

da argumentação como uma necessidade cotidiana resultante de demandas intra e 

extraescolares. Nessas respostas encontramos ecos de um discurso generalizante, mobilizado 

pela boa fé na educação, de que tudo o que se aprende na escola deverá ser importante para a 

vida de algum modo, logo, se não parece importante no momento, deverá sê-lo no futuro. 

Nesse grupo encontramos afirmações muito generalizantes como “Pode me ajudar 

em algo” (Túlio), “Para leva pro futuro” (Camila) ou “... isso será exçêncial no meu futuro!” 

(Dênis), mas a maioria se alinhava às respostas de Alice, Ingrid e Yasmim: 

 
 

“... nos ajuda a mostrar nosso ponto de vista em diversas situações.” (Alice) 

“... é importante para minha vida dentro da escola como fora da escola.” (Ingrid) 

“... na vida estudantil e na vida social, temos que saber falar e argumentar.” (Yasmim) 
 

Excerto 08 – Trechos das respostas de Alice, Ingrid e Yasmim a 11ª pergunta do questionário aplicado 

 

As quais, embora guardem ainda alguma vagueza semântica, atribuem à 

argumentação um papel mais claro e imediato, cuja relevância abrangeria o âmbito escolar e o 

excederia para a vida prática em sociedade. Encontramos comumente nas respostas termos 

verbais como “temos que saber” ou “é preciso saber”, sendo utilizados para estabelecer a 

relação entre o aprendiz e a argumentação, o que nos revela a clara consciência deles sobre o 

grau de importância dessa competência em nossa sociedade. Mas chamou-nos a atenção 

especialmente a explicação de Alice, por fazer uma delimitação mais específica da utilidade 

da argumentação na convivência social. 

Ao dizer que aprender a argumentar é importante porque “nos ajuda a mostrar 

nosso ponto de vista em diversas situações”, Alice apresenta o cerne da argumentação: por 

meio dela o indivíduo se posiciona perante a sociedade, afirmando e defendendo o que pensa, 

em que acredita etc. De forma um tanto mais elaborada, Antoni, cuja resposta não agrupamos 

a nenhuma outra, escreveu: “...com o Argumento é uma Forma mais Fácil da gente se 

comunicar com outras pessoas, Para que cada uma delas tenha seu Ponto de Vista, sua 

opinião, ou Até um olhar Diferente da gente, Pois Assim Fica cada Pessoa com o seu 

Argumento”. Antoni demonstra reconhecer o aspecto polêmico da argumentação, do ato 

enunciativo que só é possível pela contraposição de diferentes compreensões acerca de um 
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mesmo tema, estabelecidas por interlocutores que nem sempre terão como intuito um 

consenso, nem obterão sempre a adesão plena do outro para a sua tese. 

Dentre os demais, Cecília e Hermione encabeçam o grupo de 16,7% dos sujeitos 

que ligaram a importância do estudo da argumentação à aprovação futura em processos 

seletivos para acesso a vagas em universidades ou em carreiras do serviço público. João está 

entre os 8,3% que relacionaram a argumentação à atuação cotidiana no mercado de trabalho, 

como um distintivo capaz de habilitar uns, em detrimento de outros, a ocuparem postos de 

gestão de grupos, com melhores remunerações. José está inserido num grupo de 12,5% que 

limitaram a competência aqui estudada a um requisito de sucesso para a vida escolar, capaz de 

facilitar a aprendizagem de outros conteúdos, tanto de Língua Portuguesa, quanto de outros 

componentes curriculares. 

Classificamos os dados obtidos do confronto entre as respostas dadas à décima e à 

décima primeiras questões como alarmantes pela significativa discrepância entre a quantidade 

de alunos que atribuíram grande importância ao estudo da argumentação para sua formação, 

considerando um conhecimento relevante para suas demandas de curto e longo prazo, dentro e 

fora do ambiente escolar (87,5%), e a quantidade de alunos que foram capazes de relatar 

experiências escolares anteriores dedicadas ao aprimoramento dessa competência (20,83%). 

Não acreditamos que os quase 80% que afirmaram não ter – ou não se lembrarem de ter – 

estudado argumentação anteriormente ao longo de sua vida escolar, de fato não guardem em 

seu passado essa vivência, o que também seria alarmante. Mas, preocupa-nos igualmente que 

todos esses aprendizes tenham passado pelas oportunidades de aprimoramento dessa 

competência e que elas lhes tenham sido tão pouco significativas ao ponto de sequer ficarem 

registradas, ainda que vagamente, em suas memórias. 

Contudo, se por um lado isso nos desanima como docente, por mostrar a 

profundidade do problema atualmente instituído nas aulas de língua materna no Ensino 

Fundamental II, incapazes de se inscrever na memória da maioria dos sujeitos de nossa 

pesquisa, pela produção de um aprendizado significativo da competência argumentativa; por 

outro lado nos anima como pesquisador, ao revelar que não estávamos enganados quando 

selecionamos o segundo ano do Ensino Médio para realizar a nossa intervenção, acreditando 

ser este o momento mais adequado para investir numa discussão mais ampla, aprofundada e 

sistematizada dessa competência. 

A décima segunda pergunta do questionário aplicado solicitava que os sujeitos 

tentassem explicar o que seria argumentar, o que não foi feito por apenas quatro, três que 
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disseram não saber como explicar isso, um que não respondeu nada. Outro disse que 

argumentar “é tentar Resolver do melhor modo possível”, limitando a argumentação a uma 

técnica de mediação de conflitos de interesses – o que não seria propriamente um menosprezo 

na sociedade em que vivemos, tampouco no estrato social em que estão imersos os nossos 

sujeitos. Outros três responderam com associações bastante generalizantes, como: 

“argumentar é interagir, se comunicar”. Seis alunos, incluindo Gabriela, Ingrid, João, José e 

Yasmim, igualaram argumentar a explicar. Alice, Cecília, Hermione e mais sete alunos 

conseguiram captar nas suas respostas, ao menos parcialmente, a essência do que seria 

argumentar. Nove desses dez sujeitos reportaram-se ao ato de argumentar como 

afirmar/defender uma opinião ou um ponto de vista, Cecília conceituou como: “tentar 

convencer outra pessoa, usando argumentos”, a melhor estruturada de todas as respostas. 

Na questão de número 13, pedimos que os sujeitos citassem textos presentes no 

cotidiano deles que fossem argumentativos. João e mais cinco afirmaram não saber responder, 

outro disse não se lembrar de nenhum exemplo e outro escreveu que não entendeu a pergunta. 

Ingrid nos deu uma resposta especialmente peculiar: “o texto da minha vida”, o que 

infelizmente não conseguimos “traduzir” posteriormente. Três alunos citaram em suas 

respostas, cada um, o nome de uma obra cinematográfica de ficção. Gabriela, Hermione, 

Yasmim e outros quatro alunos listaram em suas respostas alguns suportes textuais, os mais 

repetidos foram: livros, revistas, jornais e blogs. Alice, Cecília, José e mais dois sujeitos 

trouxeram-nos o que almejávamos obter ao lançar a pergunta, exemplos de gêneros textuais 

reconhecidos por serem tipicamente argumentativos, foram eles: panfletos religiosos, 

propagandas televisivas, cartazes publicitários e conversas entre pais e filhos. 

Na questão de número 14, solicitamos que descrevessem situações de suas vidas, 

cuja resolução exigisse que eles argumentassem. Além de uma abstenção e cinco respostas 

“não sei”, João deu outra resposta esvaziada, escrevendo: “só quando precisar”. Gabriela e 

mais dois aprendizes se referiram a momentos de compras, Yasmim e outros dois listaram 

atividades escolares – debates, provas, trabalhos. Todos os demais, inclusive Alice, Cecília, 

Hermione, Ingrid e José se referiram a situações de desentendimentos entre familiares e/ou 

amigos. Nas respostas dadas a essa questão duas características pareceram-nos especialmente 

relevantes: a primeira delas se assenta numa afirmação que já fizemos anteriormente, sobre a 

consciência que temos de que a competência argumentativa é parte constituinte de outra 

maior, a competência comunicativa, onde deve residir o dado secundário que o nosso 

questionário nos revelou, quando pedimos que os sujeitos descrevessem situações concretas e 
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isso foi feito por apenas dois, os outros quinze que responderam efetivamente à questão 

proposta apenas listaram situações hipotéticas. 

A outra característica emergiu das comparações que vimos estabelecendo entre as 

respostas dadas a uma e outra questão que se seguem. Tivemos quase 90% dos sujeitos que 

revelaram não guardar um aprendizado significativo prévio de argumentação advindo de sua 

formação escolar, porém quase 80% atribuíram alto grau de importância à competência para 

argumentar, que menos de 40% demonstraram saber o que seria. Seguindo esse quadro de 

contradições, pouco mais de 20% dos sujeitos foram capazes de dar exemplos concretos de 

textos argumentativos com os quais interagem cotidianamente – apresentando 

predominantemente textos escritos –, enquanto mais de 70% conseguiram listar situações 

hipotéticas nas quais seria imprescindível argumentar – em sua maioria situações da 

oralidade. Entendemos que isso confirma uma suposição que tínhamos levantado no momento 

inicial de nossa pesquisa, que as atividades argumentativas mais espontâneas e orais fluem 

com maior facilidade do que aquelas mais sistematizadas, especialmente na modalidade 

escrita. Isso também parece ter sido confirmado pelas respostas dadas à pergunta de número 

15, transcrita a seguir. 

 
 

15 – Você considera ser mais fácil argumentar oralmente ou por meio de um texto escrito? Por 

quê? 
 

Excerto 09 – 15ª pergunta do questionário aplicado (ANEXO 05) 

 

A essa pergunta apenas dois sujeitos declararam não saber responder e houve 

apenas uma abstenção; 25% responderam preferir argumentar na modalidade escrita, dentre 

estes Alice, que justificou sua preferência por ter “mais tempo para pensar nos argumentos” – 

revelando a propensão argumentativa para o refinamento do pensamento – e Ingrid, que 

alegou ser “muito, muito tímida”, motivo pelo qual não sente à vontade em situações de 

argumentação oral; Cecília, Gabriela, Hermione, João, José e Yasmim inscreveram-se no 

grupo de 62,5% dos alunos que achavam mais fácil argumentar oralmente, nesse grupo as 

justificativas mais recorrentes para a escolha foram a complexidade exigida para se expressar 

na modalidade escrita da linguagem e a possibilidade de intervenção do interlocutor durante a 

construção do texto oral, assumindo um caráter dialógico, por eles considerado favorável. 

A última questão a compor esta análise é a de número dezesseis, na qual 

perguntávamos aos sujeitos que atividade(s) escolar(es) poderia(m) facilitar a aprendizagem 

da argumentação. A essa pergunta foram dadas em resposta cinco abstenções; dois alunos 
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declararam não saber responder; dez escreveram respostas esvaziadas, como “provas, 

trabalhos, atividades...” (Túlio), dentre eles João e José; Gabriela e outros dois colegas não 

indicaram qualquer atividade específica, mas sinalizaram a necessidade de realizar atividades 

nas quais os alunos precisassem trabalhar em grupos – o que os revela conscientes da natureza 

interativa do argumentar; Yasmim apontou a necessidade de fazerem pesquisas e leituras 

sobre a argumentação, assumindo uma perspectiva mais metalinguística para o estudo; Alice, 

Cecília, Hermione, Ingrid e outros dois sujeitos mencionaram debates e/ou discussões como 

atividades que poderiam facilitar a aprendizagem da argumentação, o que confirma o acerto 

de outra das nossas escolhas, a de eleger o debate como um dos gêneros a serem produzidos 

pela turma durante a intervenção. Pelo menos atenderíamos aos anseios dos sujeitos que já 

alimentavam expectativas pela produção de um gênero específico, dando uma boa 

contrapartida para sua participação na pesquisa. 

Assim, finalizamos a análise do questionário, com os seguintes dados para a 

composição do cenário da competência inicial dos oito sujeitos principais: 

predominantemente eles não acumulavam experiências prévias de aprendizagem significativa 

da argumentação; consideravam que aprimorar sua competência argumentativa era importante 

para lhes dar acesso ao mercado de trabalho e a instituições de ensino superior, para favorecer 

a solução de problemas do cotidiano e auxiliar na obtenção de outras competências; somente 

Cecília associava o ato enunciativo de argumentar à possibilidade de convencer alguém por 

meio do discurso e Alice e Hermione associavam argumentar à expressão de uma opinião, 

enquanto para os demais argumentar seria o mesmo que explicar; apenas Alice e Cecília 

conseguiam identificar gêneros em que predomina a sequência argumentativa; somente Alice 

e Ingrid se sentem mais seguras para construir textos argumentativos na modalidade escrita; e 

quase todos acreditam que o debate seria uma atividade escolar favorável ao aprendizado da 

competência argumentativa. Com isso encerramos a apresentação dos dados obtidos da 

primeira sessão. 

A segunda sessão da intervenção foi dedicada ao esclarecimento de toda a 

dinâmica pretendida para o nosso trabalho, o que incluía já o prenúncio de alguns conceitos-

chaves. Era dia de exercitar a função apelativa da linguagem – outro domínio da 

argumentação – e também a função meta-argumentativa, argumentando em favor da 

argumentação, tentando convencer os alunos da importância do estudo mais aprofundado, 

mais sistematizado, da argumentação para uma melhor mobilidade social. Para tanto 

começamos a expor a que se aplica a competência argumentativa e, por conseguinte, 
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começamos a delinear os primeiros traços da caracterização dos textos argumentativos. E já 

que a partir dali assumíamos temporariamente a condição de docente e que os dois primeiros 

contatos haviam nos revelado uma turma predominantemente descomprometida com horários 

e desinteressada pelas atividades, precisávamos também formalizar um acordo de convivência 

que assegurasse a viabilidade de nossas atividades. 

Assim, sem uma intenção clara de fazê-lo, conseguimos no segundo dia com a 

turma o nosso primeiro efeito positivo na direção de encontrar a postura crítica dos sujeitos. 

Quando propusemos os termos de nosso acordo de convivência e anunciamos que 

precisaríamos ser rigorosos na exigência do cumprimento de horários e de tarefas, a 

percepção de que os desacomodaríamos, que reduziríamos a sua zona de conforto, inquietou 

os sujeitos, os fez se moverem. Em defesa de seus interesses – ou de sua inércia ameaçada – 

demonstraram seus primeiros esboços de argumentação. Pronto, estava instalada a arenga. 

Após essa segunda sessão, quando retornamos à escola fomos interpelados por 

Stela com visível preocupação. Ela nos relatou que durante a semana havia sido procurada por 

alunos que diziam não estar dispostos a participar de nossas atividades e que ela havia tentado 

apaziguar a situação, explicando o quanto seria importante para o aprendizado deles. 

Aproveitou para sugerir que flexibilizássemos o discurso, que os deixássemos mais à 

vontade... Então, percebendo o tom que o diálogo estava ganhando, perguntamos diretamente 

se ela achava possível conduzir um trabalho pedagógico produtivo sem algum rigor 

metodológico e sua resposta nos trouxe de volta à realidade existente à margem da academia, 

da qual tínhamos inconscientemente nos distanciado. Stela respondeu: “Você sabe o quanto a 

violência está invadindo as escolas. No início desse ano uma colega do turno da noite teve de 

pedir transferência para outra escola e se mudar depois de receber ameaças de alunos que 

foram reprovados no ano passado e descobriram onde ela morava. Para mim é conveniente 

trabalhar aqui e tenho dois filhos pequenos”. 

A resposta de Stela foi fundamental para a continuidade de nosso trabalho. Não 

porque a partir dela tenhamos nos alinhado à sua posição acuada diante dos alunos, mas 

porque nos fez recordar os motivos pelos quais hoje chamamos o conjunto de atores que 

compõem a cena educacional de comunidade escolar, um grupo que precisa manter como elo 

os interesses comuns. Stela, em sua fala amedrontada, arremessou-me nas mãos um lembrete 

sobre os variados aspectos sociais da educação, sobre as relações de poder vigentes no espaço 

escolar e naquele instante me fez rever as minhas estratégias de argumentação para com 

aqueles sujeitos. Eu não queria deixá-los determinar tudo, portanto não podia me encolher. 
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Contudo, eu queria despertar o seu protagonismo, incitar seu espírito crítico e, ao contrário do 

que Stela imaginava, aquele “levante” era o indício perfeito de que eles tinham mordido a 

isca. Naquela tarde, não fomos à sala nos defender, como Stela esperava, mas deixamos claro 

para todos que, nem nós nem eles poderíamos atacar. 

 

4.2.2 Terceira e quarta sessões – a macroestrutura 

 

A partir da terceira sessão convidamos os sujeitos para entrarmos de fato na trama 

do textum argumentativo. Na aula anterior, já havíamos segmentado a turma nos seis grupos, 

que realizariam os três debates regrados previstos, e pedido aos grupos que, em casa, 

elaborassem e trouxessem sugestões de temas que gostariam de debater. Tínhamos como 

intuito conduzir a escolha dos três temas para os debates de forma democrática, visando 

estimular o protagonismo discente e criar um enlace dos sujeitos para com os temas e os 

posicionamentos que defenderiam, pois acreditávamos que esse envolvimento favoreceria o 

desempenho dos grupos nos debates. Mas, para além disso, essa aula destinada à escolha dos 

temas serviu também de provocação e cenário propício para a construção conjunta dos 

conceitos de “assunto”, “tema” e “tese”, pois percebemos, já na proposição trazida pelo 

segundo grupo, que alguns sujeitos não tinham ainda se apropriado do conceito de tema – 

fundamental às atividades previstas para o dia e para todo o ciclo do nosso estudo da 

argumentação –, o que se repetiu na fala do grupo seguinte. Diante dessa observação, 

decidimos interromper o processo de exposição das propostas das ideias trazidas pelos grupos 

para construirmos com eles o conceito de tema e aplicá-lo na construção dos temas a escolher. 

Em razão da necessidade de conceituar o que seria um tema, aproveitamos o 

ensejo para distinguir assunto e tema e para antecipar um passo do próximo encontro, 

conceituando o que seria uma tese. O resultado nos surpreendeu, revelou-nos, em processo, a 

apropriação do conceito de tema pelas alunas cujas falas iniciais motivaram a nossa 

interrupção da eleição dos temas. A transcrição que compreende o diálogo que revela esse 

processo a que nos referimos encontra-se no ANEXO 14; abaixo traremos à discussão alguns 

trechos do referido diálogo, para ilustrar nossa análise e demonstrar como, associando o 

material fornecido pelos próprios grupos e as nossas provocações, foi possível elaborar 

conjuntamente o conceito de tema e aplicá-lo em atendimento à solicitação feita, já naquele 

momento. Os trechos que selecionamos privilegiam as falas dos alunos ao longo da 
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reelaboração dos temas, contudo assinalamos que uma melhor compreensão da cena estará 

condicionada à leitura integral do diálogo anexo. 

 

LEGENDA 
( ) Fala que não fica clara no áudio 

... Pausa 

*** Vários comentários de alunos ao mesmo tempo, não ficam claros no áudio 

 

PESQUISADOR – Certo. Quais são as sugestões de temas? ... Que a gente solicitou... 

GABRIELA (grupo 2) – O uso da internet. 

PESQUISADOR – Tá. O uso da internet, como assim? 

GABRIELA (grupo 2) – Pontos positivos e pontos negativos. 

PESQUISADOR – Certo. Pontos positivos e pontos negativos. Só pra tentar organizar a ideia de 

vocês, transformar essa ideia num tema, tá certo? A gente combinou que os temas, eles teriam de ser 

polêmicos, “né” isso? Eles teriam que permitir - -  

SÍLVIA (grupo 2) – É aí ela [Cecília] é que ficou de organizar, de pesquisar ( ) 

GABRIELA (grupo 2) – Porque tá em questão agora que usam a internet em todo lugar ( ) 

PESQUISADOR – Certo. É aí que eu ‘tô’ querendo chegar. Eu ‘tô’ tentando organizar a ideia ‘pra’ 

ver como é que a gente vai arrumar ‘pra’ colocar ali (aponta para o quadro). ‘Tá’ certo? Então vamos 

pensar assim, o uso da internet na sociedade moderna é um fato. Não tem muito o que discutir a esse 

respeito, ‘né’ - - 

GABRIELA (grupo 2) – O uso abusivo da internet. 

PESQUISADOR – O uso abusivo. Pronto. Beleza! Aí o que é que a gente ‘tá’ considerando como uso 

abusivo? É o uso por muito tempo? É o uso sem restrição de lugar? 

GABRIELA (grupo 2) – É. O uso da internet que não é apropriado... na sala de aula... 

PESQUISADOR – Certo. ‘Tô’ entendendo onde é que vocês querem chegar. ‘Tô’ só tentando reduzir 

um pouco ‘pra’ a gente arrumar, porque quando eu digo assim “o uso abusivo” eu já estou assumindo 

uma posição negativa, entende? E o tema, ele tem que ser neutro ‘pra’ permitir que um grupo assuma 

uma posição negativa e o outro assuma uma posição positiva. Se eu já começar a organizar o tema 

numa direção negativa, a gente acaba com a discussão, certo? Então vamos ver como é que a gente 

pode arrumar isso pensando em tirar esse termo “abusivo” daí. Vamos pensar num cenário. Vocês 

querem discutir o uso da internet onde? É assim... imaginem o seguinte: o uso da internet na minha 

casa causa problema ‘pra’ alguém? 

ALUNAS (grupo 2) – Não. 

PESQUISADOR – Não. O uso da internet nos ambientes de trabalho pode gerar problema? 

SÍLVIA (grupo 2) – Pode. Passou no jornal essa semana. 

PESQUISADOR – Pode gerar problema. O uso da internet, por exemplo, no ambiente escolar pode 

gerar problema? 

ALUNOS (coletivamente) – Pode. 

PESQUISADOR – Mas pode ser positivo? 

ALUNOS (coletivamente) – Pode. 

PESQUISADOR – Pode. Então... quando a gente dá um cenário ‘pra’ esse uso da internet a gente 

torna ele polêmico, entenderam? Qual seria o cenário que vocês gostariam de discutir? No ambiente 

escolar, no ambiente de trabalho? Onde vocês gostariam de discutir esse uso da internet? 

SÍLVIA (grupo 2) – Escolar. 

PESQUISADOR – No ambiente escolar? Aí a gente ganha uma polêmica, certo? 

Excerto 10 – Trecho de diálogo da 3ª sessão da intervenção (ANEXO 14) 
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É possível observar nesse trecho do diálogo a aplicação de um conhecimento 

basilar acerca da abordagem de um tema: o tema abordado num texto resulta de um processo 

de seleção das informações, é um elemento construído, elaborado, não está sempre dado. 

Perceber a diferença entre a primeira versão entregue pelo grupo do que seria o tema gerador 

de um debate e a versão final construída após o diálogo provocativo e instrutivo que 

estabelecemos; e observar o percurso dialógico necessário para que aquela primeira versão 

ganhasse um formato que a tornasse passível de se discutir no escopo de um gênero oral de 

curta duração, sinaliza para nós uma possibilidade de resposta a uma das perguntas geradoras 

desse trabalho: assegurar que o aluno compreenda o tema proposto para a composição de um 

texto argumentativo, que ele se aproprie do tema e, sempre que possível, se envolva com ele, 

parece ser sim um passo significativo para o êxito da produção. 

Além disso, parece importante esclarecer que a construção do tema a ser discutido 

– seja num texto da modalidade oral, seja num texto escrito – é, em essência, uma experiência 

de leitura prévia ao momento da escrita, a qual, dependendo da maturidade do sujeito leitor, 

requer uma mediação. Essa mediação de um leitor mais experiente, que provoca o sujeito, 

apontando as arestas e frestas da sua criação, conduz a um processo de crise que, solucionada, 

reorganiza o seu pensamento e requalifica o seu produto. 

O próximo excerto, continuação da mesma sessão, apresenta algo que começou 

desde aquele momento a despertar a nossa atenção e que viria, talvez, a se tornar a descoberta 

mais intrigante da observação no campo: os sujeitos apresentaram no início do processo uma 

grande dificuldade para o trabalho coletivo. O trecho de diálogo abaixo transcrito revela que, 

mesmo após presenciar o processo de reelaboração temática que comentamos acima, o grupo 

seguinte não apenas não conseguiu se beneficiar dele, como se encontrava num estágio mais 

incipiente do processo. Percebemos então que a turma não se reconhecia como turma, que os 

grupos não se reconheciam como grupos, que cada sujeito individualmente só admitia 

contribuições vindas diretamente do professor, o que inevitavelmente constituiria outro 

complicador importante para a nossa dinâmica, uma vez que argumentar é indubitavelmente 

uma atividade social que tem como condição primeira de existência a presença – ainda que 

presumida – de outrem, ou de outro modo: 

Para que haja argumentação, é mister que, num dado momento, realize-se 

uma comunidade efetiva dos espíritos. É mister que se esteja de acordo, 

antes de mais nada e em princípio, sobre a formação dessa comunidade 

intelectual e, depois, sobre o fato de se debater uma questão determinada. 

(PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 16). 
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Esse era o nosso grande desafio àquela altura, mediar a formação dessa 

“comunidade intelectual”, disposta a confrontar ideias e aprender em conjunto. 

Observemos o trecho seguinte: 

PESQUISADOR – [...] Grupo quatro? É o grupo de Telma. Telma, quais as sugestões de temas que 

vocês selecionaram? 

TELMA (grupo 4) – A política brasileira. 

PESQUISADOR – ‘Tá’. Vamos tentar chegar ‘no’ mesmo processo deles (aponta para o grupo II). A 

política brasileira é algo grande demais, não é? A gente não tem como polemizar, ou seja, não tem 

como assumir uma posição favorável ou contrária em relação a isso. Por quê? Por ser amplo demais, 

não é? A gente precisa tentar definir alguma coisa - - 

TELMA (grupo 4) – Então, no caso, se a gente escolhesse o tema saúde? 

PESQUISADOR – Mas o quê, sobre a saúde? 

STELA (professora) – Mas dentro da política você pode ( ) 

PESQUISADOR – A ideia é a gente tentar fechar mais um pouco esse olhar. Em vez de olhar a 

política como um todo, olhar pra um elemento dentro da política. 

TELMA (grupo 4) – A política brasileira com relação à Copa do mundo. 

PESQUISADOR – Vamos tentar fazer assim, tentar simplificar. Pensem, é... Tente me dizer da forma 

mais simples, como você conseguir, o que é exatamente que lhe inspirou essa curiosidade, o que é que 

vocês queriam discutir. O que é nessa política, na atuação na Copa que mais chamou a atenção? 

AIZEN (grupo 6) – Ela quer saber do superfaturamento( ) 

TELMA (grupo 4) – E também ( ) 

PESQUISADOR – Gente, deixe eu só fazer uma intervenção aqui. Prestem atenção aqui um minuto 

‘pra’ a gente tentar esclarecer uma coisa que vai ser útil pra todos os grupos, não só agora, mas na 

formulação dos debates de vocês, ‘tá’ certo? [...] Então todo processo de argumentação ele é norteado, 

ele é limitado, por alguns elementos. O elemento que a gente ‘tá’ discutindo hoje é o tema, ‘tá’? É o 

tema que vai gerar essa nossa discussão, cada um dos nossos três debates. Então eu vou começar 

fazendo uma explicação [...] uma distinção entre três coisas que as pessoas costumam confundir e que 

a gente vai mostrar que são diferentes. São essas três: assunto, que é diferente de tema, que é diferente 

de tese, certo? [...] Percebem comigo como um assunto é algo muito grande e que dentro dele cabem 

vários temas e que esses temas eles são como se fossem pedaços desse assunto? Estão conseguindo 

compreender isso? 

TELMA (grupo 4) – É como a questão da internet e a questão da política? 

PESQUISADOR – Exatamente. Então o grupo queria discutir, por exemplo, o uso da internet. Só que 

o uso da internet não é um tema, ele é um assunto, porque é uma porção grande demais de conteúdos. 

Então dentro desse uso da internet, ‘pra’ que a gente encontre uma possibilidade de polêmica, uma 

possibilidade de discussão, a gente precisou recortar esse assunto, pegar só um pedaço dele. [...] 

Conseguiram perceber a diferença em relação à grandeza, que o assunto é maior e os vários temas 

estão dentro desse assunto? Todo mundo “ok” até aqui? 

ALUNOS (coletivamente) – ‘Tá’ sim. 

PESQUISADOR – Beleza! Isso é fundamental, porque quando vocês forem constituir os debates, 

vocês vão estar trabalhando com um tema e aí a gente precisa estar o tempo inteiro pensando, quando 

eu for reunir informações sobre esse tema, a gente tem que ter cuidado ‘pra’ não desviar do tema e cair 

em outras coisas, que fazem parte do mesmo assunto, mas que não são relacionadas a aquele tema, 

certo? Então se a gente escolher discutir, por exemplo, isso aqui (aponta para o quadro) “o uso da 

internet no ambiente escolar” e vocês encontrarem informações sobre o uso da internet como algo 

negativo porque através da internet existe muito espaço para as pessoas cometerem delitos, cometerem 

crimes através da internet, esse é um elemento que está presente dentro do mesmo assunto, mas ele 

não faz parte do mesmo tema porque a gente não está discutindo a prática de crimes através da 

internet. A gente ‘tá’ discutindo “o uso da internet no ambiente escolar”. 
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TELMA (grupo 4) – Então a prática de crimes também já seria um outro tema? 

PESQUISADOR – Seria um outro tema: “a prática de crimes através da internet”, certo? Então, por 

isso que eu ‘tô’ fazendo questão de já esclarecer isso ‘pra’ vocês nesse momento de início, porque a 

partir de hoje vocês já vão começar as pesquisas e é preciso que vocês saiam daqui com a clareza de 

que as pesquisas de vocês serão sobre um tema, não sobre todo o assunto, ‘tá’? ‘Pra’ não correrem o 

risco de perder muito tempo coletando informações que vocês depois não vão poder usar, porque não 

estão relacionadas ao tema de vocês. [...] Vocês perceberam como é um processo que vai recortando, 

ficando cada vez menor? [...] Então vamos adiante. Voltando pra o nosso tema do grupo IV... 

TELMA (grupo 4) – Eu queria falar sobre a poluição dos rios. 

PESQUISADOR – Sobre poluição... poluição dos rios? Em que aspecto? Todos os rios? Os rios 

relacionados com algum espaço? Os rios das grandes cidades, por exemplo? Os rios do espaço rural? 

Do nosso rio, por exemplo, o rio Potengi, que corta Natal? 

TELMA (grupo 4) – Do rio Potengi, que está aqui perto ( ) fica melhor ainda. 

PESQUISADOR – ‘Tá’, então seria discutir a poluição do rio Potengi. Certo, Beleza! Só um detalhe: 

a gente recortou o grande assunto “poluição”, trouxe ‘pra’ “poluição dos rios”, fez um recorte. 

Recortou isso e trouxe ‘pra’ “poluição do rio Potengi”, fez um recorte. Mas esse recorte por si só não... 

ele ainda não é suficientemente polêmico. Por quê? Porque todo rio ele passa por um processo de 

poluição que também é natural e o que interessa ‘pra’ a gente não é discutir as causas naturais, 

acredito, né? Porque as causas naturais não têm nem como a gente discutir, tá? Então que tipo de 

poluição nos interessa que tem no rio Potengi? Aquela que é resultado da intervenção humana, da falta 

de saneamento na cidade, da intervenção das indústrias que tem ao redor? 

TELMA (grupo 4) – Da falta de saneamento. 

PESQUISADOR – Então, vamos lá, a gente chegou a um tema (escreve no quadro) “A poluição... 

Excerto 11 – Trecho de diálogo da 3ª sessão da intervenção (ANEXO 14) 

 

No diálogo acima, interessou-nos particularmente a modificação percebida na 

maneira como Telma se relaciona com os questionamentos e com as provocações que 

fizemos. Após interpelarmos o grupo por ela representado, solicitando que apresentassem as 

suas sugestões de temas para os debates e obtermos com resposta “A política brasileira”, 

lançamos um primeiro questionamento sobre a amplitude da proposição. Diante do primeiro 

questionamento, a reação de Telma é tão imediata que interrompe nossa fala, antes mesmo 

que pudéssemos esclarecer o que estávamos perguntando. Diferentemente do processo 

ocorrido com o grupo anterior, no qual, após questionarmos a ideia proposta como tema por 

uma das alunas, as demais se envolveram na discussão e empreenderam coletivamente 

sucessivas tentativas de complementar o enunciado a partir das perguntas que íamos lançando, 

a primeira reação de Telma foi de fuga, perguntando-nos: “Então, no caso, se a gente 

escolhesse o tema saúde?”. 

Percebemos ao fundo da pergunta de Telma, a busca por uma solução mágica que 

a “livrasse do problema” de ter de empreender uma discussão direta com um professor, 

perante toda a turma, e sem o auxílio de seu grupo – o qual só veio estabelecer-se como 

grupo, que produz coletivamente, algumas sessões mais tarde. Essa leitura de Telma, 
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fundamentada na cultura do escárnio ao erro poderia ter bloqueado um dos processos de 

transição mais estimulantes que conseguimos documentar em nossa estada no campo. 

Compreender a cena que se formou, entender que a dinâmica habitualmente praticada pela 

turma havia gerado para Telma uma sensação paralisante de constrangimento, interromper a 

discussão particular naquele momento e convocar a turma para a construção coletiva dos 

conceitos que buscávamos foi a solução mais produtiva que poderíamos adotar, não apenas 

porque desfez a cena constrangedora e reanimou Telma a participar da discussão, mas 

principalmente por ter estimulado os demais grupos a repensarem seus temas, cuja elaboração 

posterior tornou-se muito mais fluente. 

No trecho transcrito anteriormente, as falas destacadas de Telma mostram que, a 

postura inicial de tentar fugir imediatamente da necessidade de reelaborar o tema apresentado, 

substituindo-o por outro, dá lugar a uma persistente busca pela compreensão do conceito de 

tema, revelada em suas incursões voluntárias em nossa fala, nas quais ela testa o que 

compreendeu, confirmando se havia localizado corretamente outros temas que citamos, como 

faz ao perguntar: “É como a questão da internet e a questão da política?” e “Então a prática 

de crimes também já seria um outro tema?”. Após toda a construção dialogada dos conceitos 

de assunto, tema e tese, quando interpelamos novamente Telma, a fim de saber o tema que o 

seu grupo gostaria de discutir, a sua resposta nos revela que ela tinha evoluído bastante na 

compreensão e, mais importante que isso, nos revela que havia compreendido a natureza 

construída do tema. 

Assim, ao responder à nossa pergunta dizendo: “Eu queria falar sobre a poluição 

dos rios” e ouvir o nosso comentário de que ainda precisaríamos ajustar essa proposição, 

Telma já não demonstrou mais o constrangimento da situação anterior, ao contrário pareceu 

estimulada a conseguir realizar conosco o ajuste indicado, opinando sem qualquer receio de se 

expor ou de “errar” perante os colegas até chegarmos ao construto final. A mudança de 

comportamento de Telma, se permitindo refinar o pensamento, nos remeteu naquele instante 

ao posicionamento de Vygotsky (1994) acerca do desenvolvimento das funções superiores, 

como a atenção, a memória lógica e a formação de conceitos. De acordo com o autor, “todas 

as funções superiores originam-se das relações reais entre indivíduos humanos”, num 

processo interpessoal, social, que depois é transformado num processo intrapessoal. Parecia 

então que havíamos conseguido fazê-los entender que construir um tema por via de um 

processo elaborado – no sentido mais primitivo da palavra: resultante de labor, de trabalho 

intelectual – era o “acerto” e não um “erro”, que mesmo com muita experiência e maturidade 
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de leitura e de escrita não é sempre que se tira um tema pronto da mente, como o mágico 

tirando um coelho branco da cartola. 

Após isso, seguimos com as definições dos temas dos dois últimos grupos – o que 

fluiu muito mais rapidamente –, procedemos à escolha eletiva dos três temas que subsidiariam 

os debates regrados, definimos os grupos que participariam de cada debate e, entre eles, qual 

defenderia o posicionamento favorável e o posicionamento contrário, relativos a cada tema, 

agendamos as datas para realização dos três debates e ordenamos qual tema seria debatido em 

cada uma das datas. A eleição dos temas foi feita por votação, na qual cada aluno votava em 

um único tema e os três mais votados estavam eleitos. Para a distribuição dos grupos pelos 

debates, associamos a cada tema escolhido o grupo que o havia proposto e preenchemos a 

outra vaga por adesão voluntária de outro grupo, no que não houve conflito de interesses. Para 

a atribuição dos posicionamentos a serem defendidos, primeiramente oportunizamos que os 

grupos manifestassem suas opções, apenas no caso do terceiro debate os dois grupos 

envolvidos queriam defender o posicionamento contrário ao tema e precisamos sortear qual 

teria o direito à escolha. As datas foram definidas respeitando o calendário originalmente 

estabelecido para a intervenção e a ordenação dos temas nas datas previstas foi optativa: um 

grupo pediu para debater na primeira data, outros dois queriam encerrar a atividade, os demais 

não se opuseram. Nisso finalizamos a terceira sessão. 

A quarta sessão foi inteiramente dedicada a rememorar e/ou construir conceitos 

fundantes da argumentação. Inicialmente, estabelecemos o elo com a conceituação de tese 

feita na aula anterior e reiteramos o caráter polêmico inerente às temáticas subsidiárias de 

todo texto argumentativo. Feita essa ponte, reiteramos também que argumentar, em essência, 

consiste na tentativa de convencer, o que exige admitir a existência de outra(s) voz(es), 

igualmente dotada(s) de opinião, com quem se dialoga e de quem se busca adesão. Mas antes 

de aprofundar essa discussão, percebemos que seria necessário assegurar que “os alicerces” 

para o estudo que pretendíamos existiam, por isso retrocedemos para resgatar a 

fundamentação básica da competência comunicativa e estabelecer a argumentação como ato 

de comunicação, portanto de interação social por via da linguagem, conforme Bronckart 

(1999), e no retorno à discussão sobre a estrutura textual argumentativa, fizemos uma revisão 

das demais sequências textuais (narrativa, descritiva, explicativa, injuntiva e dialogal), cujo 

domínio é subsidiário ao exercício da argumentação. 

Nesse processo de resgate – ou de reconstrução – dos conhecimentos sobre 

sequências textuais, cujos subsídios encontramos também em Bronckart (1999), em 
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Marcuschi (2008) e em Koch e Elias (2012), pudemos perceber um grande déficit no 

aprendizado esperado para uma turma de segundo ano do Ensino Médio, uma vez que 

estávamos em busca apenas das informações mais básicas, mais elementares, à caracterização 

de cada sequência. Contudo, percebemos também algo muito animador, a dinâmica que vimos 

empreendendo de instigá-los a elaborar o conhecimento, em vez de esperar passivamente que 

o forneçamos para anotação, começava a dar resultados, pois já havia mais protagonismo. Os 

aprendizes não só se expunham mais, voluntariamente e com menos receio, como o nosso 

“trânsito” entre eles já fluía mais. Embora não possamos negar que para humanizar um pouco 

o contato e destravar o diálogo tenhamos recorrido a uma persuasão paratextual, conforme 

descrito a seguir: 

 

PESQUISADOR – [...] Como é que alguém me diz qual é a origem da sequência explicativa sem usar 

o termo explicar? ‘Pra’ que é que serve um texto explicativo? Para que serve um texto explicativo, 

sem usar o termo explicar? Valendo uma barra de chocolate, a trazer amanhã, na próxima aula. 

YASMIM – Pera aí! deixa eu falar! deixa eu falar! 

PESQUISADOR – Sequência explicativa sem usar o termo explicar... 

YASMIM – É tentar dizer o que está acontecendo? 

PESQUISADOR – Dizer o que está acontecendo?... 

ALICE – Se fazer entender? 

PESQUISADOR – Fazer entender?... Quase... ‘Tá’ quase, falta um pedacinho só. 

ALICE – O assunto que está sendo explicado... Você dá um assunto e você vai fazer a pessoa 

entender. 

PESQUISADOR – Vamos facilitar o caminho. A gente ‘tá’ quase lá, ‘tá’ “na beirada do negócio”. 

É... eu comprei um equipamento novo, certo? Um equipamento novo, um equipamento bem básico 

que todo mundo tem em casa e todo mundo sabe como é que funciona, um ferro de passar. Comprei 

um ferro de passar. Se vocês fossem constituir uma explicação envolvendo esse elemento, um ferro de 

passar, ‘tá’? Uma explicação rápida, básica. Quem quer tentar, valendo a barra de chocolate na aula de 

amanhã? 

AIZEN – Dialogar com isso aí? 

PESQUISADOR – Não. Eu quero que você me diga o que é, o que é que você tem que fazer? Tente 

fazer a explicação do funcionamento do ferro de passar. 

AIZEN – Ele serve ‘pra’ passar a roupa e tal... Joga perfume, deixa a roupa bem perfumada, 

tira mancha, deixa a roupa... não deixa a roupa amassada, deixa a roupa perfeita ‘pra’ você ir 

‘pra’ o shopping, ‘pra’ balada etc. 

PESQUISADOR – Aí é propaganda, não é mais explicação (risos). 

ALUNOS (coletivamente) – risos. 

ALICE – Tem que colocar na tomada e passar o ferro em cima da roupa. 

YASMIM – ‘Tá’ tentando passar alguma coisa ‘pra’ uma pessoa... 

PESQUISADOR – ‘Tá’... A barra vai ser dividida ‘pra’ os três amanhã, certo?  Me cobrem. 

Excerto 12 – Trecho de diálogo da 5ª sessão da intervenção 
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Infelizmente, uma transcrição jamais possibilitará a captura da entonação das 

frases, não permitirá a partilha fiel com o leitor de como um simples chocolate agitou os 

ânimos até dos mais retraídos, como Alice. O elemento central desse encontro foi mesmo a 

conquista da adesão do auditório, tanto no plano da discussão quanto no de nossa 

performance. Os primeiros contatos com a turma haviam sido muito frios, o ambiente era 

árido, os sujeitos apáticos... Se queríamos viabilizar a continuidade do que planejamos, era 

preciso ganhar a adesão de nosso auditório, afinal, conforme Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(1996), “toda argumentação visa à adesão dos espíritos e, por isso mesmo, pressupõe a 

existência de um contato intelectual”. Para tanto, buscávamos alternativas e o instinto nos 

dizia que era preciso aproximarmo-nos, mostrarmo-nos mais descontraídos, mais humanos, 

ou eles não entrariam “no jogo”. Posteriormente, (re)fazendo algumas leituras, enquanto 

reavaliávamos e reconstruíamos nossa metodologia, numa delas encontramos o respaldo de 

que precisávamos para a nossa atitude instintiva: 

Ser investigador significa interiorizar-se o objectivo da investigação, à 

medida que se recolhem os dados no contexto. Conforme se vai 

investigando, participa-se com os sujeitos de diversas formas. Dizem-lhes 

piadas e é-se sociável em diversos aspectos. [...] Estas coisas são feitas 

sempre com o intuito de promover os objectivos da investigação. [...] No 

entanto, isso não significa que se tenha de passar cada minuto a fazer 

sistematicamente investigação. Por vezes, estabelecer uma boa relação 

requer andar pelas redondezas e apenas conviver com os sujeitos. Pode-se 

mesmo ir com eles ao cinema ou beber um copo. Ir com os sujeitos ao 

cinema pode não produzir grandes dados, mas esta actividade pode 

desenvolver a relação e colocar o investigador numa posição para 

futuramente recolher mais dados (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 128). 

Essa leitura trouxe-nos o alento e o aval necessário num momento tenso da 

intervenção. No encontro seguinte, além do chocolate prometido aos três alunos que se 

aventuraram a ousar e motivaram o restante da turma, levamos também para todos os demais. 

Daí por diante, desfez-se o clima da arenga, começamos a preparar os debates. 

Mas, se no quarto encontro conseguimos avançar bastante no aspecto conceitual, 

no quinto encontro podemos dizer que precisamos fazer um intervalo teórico para cuidar do 

método. Uma vez que precisamos agregar ao trabalho de pesquisa certas atribuições docentes, 

em razão da dinâmica planejada, não podíamos descuidar de nenhuma das facetas das nossas 

atividades e os sujeitos implicados, como a maioria dos alunos inscritos no Ensino Básico, 

não se envolvem a contento com qualquer atividade que não esteja claramente atrelada à 

obtenção de uma nota – moeda em ampla circulação no cotidiano escolar. Portanto, vendo que 

o envolvimento alcançado até aquele momento era muito pontual, percebido apenas nas 
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atitudes de poucos sujeitos, era hora de fazer a exposição detalhada de nossa intervenção – o 

que havíamos feito apenas superficialmente no primeiro encontro – e de vincular à realização 

de cada atividade a atribuição de uma nota, explicando minuciosamente os critérios de 

avaliação, inclusive alertando os alunos de que eles teriam de realizar uma autoavaliação, 

cujas notas resultantes teriam de ser defendidas perante os colegas de grupo e posteriormente 

perante toda a turma. 

Aproveitando o ensejo de estarmos explicando toda a dinâmica das atividades 

detalhadamente, ao tratar dos debates regrados, recuperamos os temas de cada grupo, 

elucidamos dúvidas a respeito deles, indicamos variadas fontes de pesquisa e orientamos 

como proceder com as pesquisas, como coletar informações como selecionar o que seria 

importante, como identificar e referenciar as fontes consultadas. Orientamos ainda sobre a 

possibilidade de construir dados opinativos na própria comunidade escolar, esclarecemos o 

que é, a que propósitos serve e como se realiza uma enquete. Após isso, ressaltamos a 

urgência dos grupos em começar suas pesquisas para que elas pudessem contemplar as várias 

fontes indicadas e ainda restar tempo hábil para as etapas de seleção e compreensão crítica 

dos dados; agendamos encontros de orientação com cada grupo – que seriam realizados na 

última meia hora de aula, sempre nas semanas que antecedessem os seus debates – e 

solicitamos que cada grupo construísse dez questões para levar ao encontro de orientação, 

com vistas a selecionarmos as cinco mais adequadas e reelaborarmos juntos, se necessário, 

para utilizá-las nos debates. 

Ao final, entregamos aos grupos as Fichas de autoavaliação (ANEXO 24), 

explicamos cada um de seus critérios e, como estávamos muito próximos da Páscoa, 

distribuímos para cada um dos alunos um chocolate acompanhado do seguinte cartão: 

 

 

Que a essência do renascimento 

comemorado na Páscoa esteja presente em 

todos os seus dias, trazendo-lhe a 

consciência de que a cada amanhecer o 

mundo todo é novo e a vida lhe apresenta 

uma enorme folha em branco onde você 

pode recomeçar a escrever sua história, 

deixando para trás tudo o que não deu 

certo e buscando se tornar alguém cada 

vez melhor. 

Leonardo Mendes 

Texto 08 – Cartão de páscoa entregue aos sujeitos 

 

Mais que um voto pascal ou uma estratégia de aproximação, com o cartão 

pretendíamos conclamar os sujeitos a inquietarem-se, a mobilizarem-se, a protagonizarem sua 
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formação e, por meio dela tornarem-se pessoas novas e descobrirem um mundo todo novo ao 

seu dispor. Talvez, naquele cartão o pesquisador tenha cedido seu turno de fala ao indivíduo 

que tempos atrás ocupava na condição de aluno, uma cadeira como aquela, de outra escola 

como aquela. Talvez essa pessoa tentasse falar com o seu semelhante existente dentro de cada 

um daqueles sujeitos. Talvez os chocolates quisessem alimentar o ânimo que parecia faltar a 

alguns. Algo temos de certo: concordamos com Freire (1996), quando ele diz que nenhuma 

atitude educacional é neutra. Naquele instante também não pretendíamos ser. 

 

4.2.3 As outras sessões – “imprevisto”, o fator mais previsível de nosso campo 

 

A sexta sessão que realizamos foi o nosso reencontro com os imprevistos tão 

típicos de nosso campo e já mencionados. Um ano atrás quando começamos a preparação da 

intervenção, pretendíamos realizá-la ainda no segundo semestre de 2013, o que não foi 

possível, pois quando já tínhamos tudo agendado foi deflagrada uma greve dos profissionais 

da educação da rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte, o que nos impôs a 

reformulação de todo o cronograma de trabalho estabelecido e o adiamento da intervenção 

para o início do ano letivo de 2014, que em função de outra greve só ocorreu em abril. 

Iniciado oficialmente o ano letivo na rede estadual de ensino, a escola ainda 

postergou em mais dias o começo de suas atividades por não ter recebido do governo a verba 

destinada à aquisição da merenda escolar e acabou iniciando as aulas com duração reduzida, 

como solução paliativa até que fosse resolvido o problema da falta de merenda. Essa situação 

perdurou quase todo o tempo de nossa estada no campo, obrigando-nos a reformular algumas 

vezes o calendário, que havia sido elaborado prevendo aulas de quarenta e cinco minutos de 

duração e precisou ser adaptado para aulas de apenas trinta minutos. Mas no caso específico 

da sexta sessão, o imprevisto do dia foi uma reunião de pais, agendada após a nossa última 

aula da semana anterior e da qual não fomos avisados, nem por Stela, nem pela coordenação 

pedagógica do turno, tampouco pela gestão. 

De toda forma, a falta de aviso acerca da reunião de pais não foi privilégio nosso 

e, por causa disso, alguns alunos vieram. Na verdade, como a turma teve sempre uma 

frequência bastante irregular, foi pouca a diferença. A aula começou um pouco mais atrasada 

que de costume, mas aconteceu e pudemos revisar a estrutura prototípica dos textos 

argumentativos (tese, argumentos e conclusão) e os mecanismos de argumentação (afirmação, 

refutação e concessão), o que havia sido explicado na aula anterior. Ao final, entregamos aos 
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alunos o artigo de opinião O uso da Internet na escola ainda divide educadores (anexo 16), 

texto que seria discutido na aula seguinte para fixação do conteúdo abordado. Por meio da 

discussão desse texto pretendíamos que os alunos reconhecessem a estrutura argumentativa 

básica, formando repertório para a futura produção que teriam de realizar. Para garantir a 

leitura mais atenta possível, solicitamos que os alunos identificassem no texto: a tese, o(s) 

argumento(s) apresentado(s), se havia ou não conclusão e qual o mecanismo argumentativo 

empregado (afirmação, refutação ou concessão). Isso deveria ser apresentado a nós na aula 

seguinte, quando sortearíamos pessoas para partilhar com a turma as suas respostas. 

A sétima sessão não foi registrada em vídeo gravação, deveria ter ocorrido na 

quarta-feira, 30 de abril, mas foi cancelada por mais um imprevisto: a caminho da escola 

recebemos um telefonema de Stela, que havia sido procurada pela turma, alegando estar sem 

aula desde o início do turno e pedindo que ela entrasse em contato conosco e perguntasse se 

de fato iríamos, segundo o pequeno grupo de alunos que foi à sua procura, todos os demais já 

tinham ido embora. Os encontros com a turma ocorriam às terças-feiras, nos dois primeiros 

horários de aula do turno, iniciando-se às treze horas, e às quartas-feiras, nos últimos horários, 

iniciando-se às quinze horas e trinta minutos. Entretanto, começamos a enfrentar um 

problema recorrente: às terças-feiras poucos alunos chegavam no início do horário, e às 

quartas-feiras, por falta de professor, a turma não vinha tendo as aulas de Matemática, que 

deveriam ocupar os dois horários anteriores aos nossos, e não queria ficar aguardando durante 

uma hora pelo nosso encontro. A solução imediata que encontramos foi acatar a sugestão de 

Stela e dispensar a turma naquele dia, remarcando o encontro para a segunda-feira seguinte, 

quando também poucos alunos nos aguardaram e nossa parceira, responsável pelas filmagens 

não pode estar presente em função de outras atribuições acadêmicas. 

Esse problema nos impôs mais uma adaptação no planejamento, pois para garantir 

uma maior audiência teríamos de ocupar os horários destinados às aulas de Matemática, mas 

ao fazermos essa opção teríamos de abrir mão da presença de Stela em cinquenta por cento 

dos encontros restantes, já que nesses horários ela estava comprometida com outra turma. Foi 

uma decisão difícil, pois afastava ainda mais do processo em estudo alguém a quem 

originalmente tínhamos atribuído um papel de grande participação e com quem contávamos 

em partilhar cada momento da construção de conhecimento que ali ocorria. Contudo, não nos 

restou alternativa. A própria Stela reconheceu a necessidade da adequação feita e assegurou 

que, sempre que lhe fosse possível, compareceria aos encontros. Daí por diante pudemos 
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contar poucas vezes com sua presença, o que aumentou ainda mais a responsabilidade docente 

confiada ao pesquisador. 

O oitavo encontro adiciona mais um quadro à coleção dos imprevistos, nele 

deveria ter sido realizado o primeiro debate regrado, conforme agendamento feito e refeito 

com a turma. Mas Lucas, membro de um dos grupos que iriam debater neste dia, havia nos 

procurado no fim da tarde do dia anterior, momento que reservamos para auxiliar os grupos 

em suas últimas dúvidas, e nos questionou sobre como deveria proceder, uma vez que seu 

grupo ainda não tinha realizado um encontro sequer, tampouco havia empreendido qualquer 

pesquisa. Ali se revelou para nós outro fator capaz de intervir fortemente no processo de 

aprimoramento da competência argumentativa dos sujeitos: eles ainda não tinham 

desenvolvida a habilidade de pesquisa – e aqui, esclareçamos, deve-se ler habilidade de 

pesquisa na perspectiva escolar, a qual, partindo de um tema previamente delimitado, 

compreende a coleta, seleção e tratamento de informações, com vistas à exposição para uma 

coletividade, configurada em algum gênero textual específico (oral, escrito, de outra 

modalidade, ou multimodal). 

Havíamos fornecido a cada grupo um tema exposto com clareza, definido com 

eles o posicionamento que cada grupo assumiria perante o tema, orientado textualmente sobre 

os vários sites nos quais encontrariam informações e dados confiáveis, a partir dos quais 

poderiam construir seus argumentos. Havíamos disponibilizado tempo para atender 

separadamente cada grupo, analisar, selecionar e, se necessário, reelaborar com eles as 

questões que levariam para o debate; e para auxiliá-los na construção dos argumentos, a partir 

do material coletado. Mesmo assim, de posse dos endereços eletrônicos e da concessão da 

escola para utilizar o laboratório de informática, o grupo de Jana, José, Lucas e Gustavo 

chegou à véspera de seu debate sem se reunir uma única vez, sem coletar um dado sequer, 

sem formular uma só pergunta, porque não sabiam como fazer. E tal como a lacuna do título 

da primeira produção textual escrita de Yasmim, tal como a substituição automática do tema 

proposto pelo grupo de Telma, parece que estávamos novamente diante do mesmo mecanismo 

de evitar o erro: se não há certeza do êxito, melhor nem tentar. 

Para nós restou outra decisão difícil, pois nosso cronograma de intervenção tinha 

ficado apertado entre um início tardio, resultante de duas greves seguidas na rede estadual de 

ensino do Rio Grande do Norte, e um final compulsório, determinado pela interrupção das 

aulas para um mês inteiro de recesso, durante o qual ocorreria uma copa do mundo de futebol 

no Brasil, evento que certamente modificaria a rotina de todo o país. Tivemos de optar entre 
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cancelar aquele primeiro debate, comprometendo parte dos dados, mas preservando o 

calendário, ou conceder mais uma semana de prazo a todos os grupos, comprometendo o 

calendário, mas tentando assegurar a obtenção dos dados pretendidos. Assumimos o risco de 

continuar o trabalho com o calendário no limite, sem qualquer margem de segurança para 

absorver novos imprevistos, escolhemos a preservação dos dados, mas, sobretudo escolhemos 

a preservação da perspectiva qualitativa da pesquisa e da docência que nos foi confiada em 

contrapartida à cessão das aulas. Queríamos muito cumprir o cronograma de pesquisa, mas 

queríamos em igual medida cumprir a função educacional que detínhamos naquele momento. 

Reviver essa rotina escolar, sentir outra vez nas mãos essa responsabilidade 

cotidiana do educador de catalisar as transformações do nicho social em que está inscrito, nos 

fez resgatar o hábito salutar de tirar proveito do imprevisto, de ritmar os passos contando com 

os sobressaltos. Ver a força que estávamos precisando despender para romper a inércia 

daquela turma, ver a baixa velocidade com que os resultados surgiam, nos fez entender que 

era preciso acelerar as coisas e só havia um modo de fazê-lo sem prejuízos: tínhamos de 

instigar os sujeitos a se responsabilizarem pelo processo, precisávamos motivá-los a se verem 

como protagonistas. A primeira parte da aula foi dedicada a isso, a investir no protagonismo 

dos sujeitos. Na segunda parte, pretendíamos começar a análise do artigo de opinião O uso da 

Internet na escola ainda divide educadores (ANEXO 16), que os alunos tinham levado para 

casa para subsidiar um exercício de fixação do estudo deste gênero, entretanto não foi 

possível avançar com a atividade de análise em grupo. O impeditivo foi algo que já vínhamos 

observando por indícios mais sutis, mas que se mostrou com máxima clareza nessa 

oportunidade e, como já prenunciamos veio a se tornar umas das descobertas que 

consideramos mais significativas em nosso trabalho de campo: as dificuldades em 

compreender o processo argumentativo eram, mais profundamente, dificuldades em 

argumentar e, mais profundamente, dificuldades em comunicar-se e, mais profundamente, 

dificuldades em interagir. 

Encerrada a conversa sobre a necessidade de os alunos se comprometerem com os 

trabalhos a serem feitos, com as pesquisas, com a formulação das questões a serem utilizadas 

nos debates e acordado mais um adiamento no cronograma das nossas atividades, 

pretendíamos iniciar a leitura e discussão da atividade de análise encaminhada para casa. 

Quando pedimos que os alunos pegassem o texto para começarmos, quase a metade da turma 

nos perguntou: “Qual texto?”. Respondemos à pergunta identificando o texto a que nos 

referíamos e esclarecendo que o havíamos entregue numa aula anterior; entregamos cópias 
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para alguns alunos que disseram não ter recebido porque não tinham vindo à aula em que o 

distribuímos e também a outros que disseram ter esquecido suas cópias em casa. Resolvemos 

então perguntar quem havia lido o texto, ao que responderam afirmativamente apenas Alice, 

Cecília e Telma, a quem perguntamos se haviam feito a atividade proposta e somente Alice e 

Telma responderam que sim. Percebemos com isso que a metade da aula ocupada em tentar 

buscar naqueles sujeitos um pouco de comprometimento tinha sido muito oportuna. 

Mas a resposta à nossa provocação não seria imediata, e para aquele momento, 

como agir? Os aprendizes eram fruto de uma cultura escolar pautada pela falta de 

planejamento e por um clima de desistência perceptível já na segunda visita à escola. A 

impressão que se tinha naquela comunidade é que todos haviam desistido uns dos outros e – 

sem perceber – de si mesmos. Parecia que ninguém mais acreditava que haveria sucesso, que 

o que estava posto era mutável. Todos pareciam contentar-se em “cumprir o horário” e ir 

embora. Não havia envolvimento, nem entre as pessoas, nem delas para com alguma causa 

educacional, nem com o espaço. Por que se envolveriam conosco, com o nosso trabalho, com 

aquelas atividades? Será que não deveríamos nós desistir também? Procurarmos outra escola, 

quem sabe? Nesse instante em que a adversidade quase nos venceu, lembramos que foi 

precisamente ela o principal critério de escolha do campo. Afinal, a decisão por intervir numa 

realidade nasce da vontade de transformá-la e esta nasce da adversidade ali encontrada. 

E a transformação urgia. Solicitamos que os alunos se agrupassem em duplas, 

lessem o texto e respondessem juntos ao que havíamos pedido na semana anterior: identificar 

a tese, os argumentos, se o autor apresentava ou não uma conclusão, e qual o mecanismo 

argumentativo utilizado (afirmação, refutação ou concessão). A partir daí começamos a 

observar dois padrões predominantes de comportamento: oito alunos se aglomeraram num 

grupo único ao fundo da sala e aproveitaram o pretexto da atividade para conversarem 

livremente, quase todos os demais permaneceram inertes, sem se agruparem, apenas Yasmim 

e Yume formaram uma dupla e seguiram o comando dado. Inicialmente, tentamos intervir 

caso a caso, interpelando alunos que pareciam excessivamente tímidos, consultando um e 

outro tentando estimular a formação das duplas, mudando mesas de lugar para aproximá-los... 

Até que a conversa do grande grupo ao fundo da sala foi-se tornando cada vez mais ruidosa e, 

na tentativa de juntar os aparentemente tímidos, descobrimos Alice – aluna sempre muito 

introspectiva –, que deliberadamente não queria juntar-se a ninguém porque havia lido o texto 

em casa, feito a atividade em casa e não queria partilhar nada, não via de que modo isso lhe 

traria algum benefício. 
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Depois de termos descoberto que os grupos que deveriam organizar debates 

regrados, que teriam de defender conjuntamente suas teses, não haviam se encontrado uma 

única vez em duas semanas, descobríamos que nem em sala de aula, sob a nossa supervisão, 

os alunos se dispunham a trabalhar em grupo. Os que se juntavam não tinham intenção de 

trabalhar, os que pretendiam realizar o trabalho, fosse por timidez, fosse por arrogância, não 

queriam se juntar. Tivemos então de finalizar a aula como começamos, mais praticando do 

que discutindo a argumentação. Mas como – e para quê – aprimorar a competência 

argumentativa se não houver sequer disponibilidade dos sujeitos para interagir? No trecho da 

aula transcrito abaixo tentávamos vencer essa etapa basilar, ao menos “formar uma 

comunidade intelectual”, conforme Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), para podermos 

construir sobre ela. Abaixo está registrada a transcrição dessa tentativa. 

 

 

PESQUISADOR – [...] Uma das tarefas que a escola tem na vida da gente é a tarefa de socialização. 

Isso, normalmente, é resolvido lá na pré-escola. [...] Lá na pré-escola, lembram daquelas brincadeiras 

que as professoras fazem: brincar de roda, fazer trenzinho, se agrupar em duplas, em trios, formar 

grupos pra concorrer com os outros grupos? Todas essas tarefas têm uma função: ensinar o ser 

humano, que por natureza nasce egoísta, a viver em grupo, certo? [...] É por isso que vocês passam a 

vida escolar inteira de vocês alternando, tarefas individuais e tarefas feitas em grupo. Fazer tarefa em 

grupo ajuda vocês a aprenderem a negociar as ideias, entenderem que quando a gente ‘tá’ trabalhando 

em grupo e vivendo em sociedade, não é sempre que a minha ideia vai prevalecer e não é sempre que 

a ideia do outro vai prevalecer, tem momentos em que a gente tem de negociar, certo? Ensinar vocês a 

fazer atividades em grupo é garantir que vocês aprendam a negociar em nome de um benefício 

comum. [...] Então, trabalhar em grupo exige ouvir, exige o respeito de entender que seja quem for, 

tenha a origem que tiver, venha da escola que vier, seja mais dedicado ou menos dedicado em sala de 

aula, todo mundo é inteligente e a inteligência de todo mundo merece respeito. 
 

Excerto 13 – Trecho de diálogo da 8ª sessão da intervenção 

 

Após isso, conseguimos sensibilizar os alunos sobre a importância da tarefa 

proposta, conseguimos finalmente a colaboração necessária para formar as duplas – inclusive 

da parte de Alice, que se juntou a Telma, cuja atividade também já estava pronta, e percebeu 

que havia sim benefícios em confrontar suas respostas com as de um colega – e finalmente 

pudemos iniciar a atividade. Uma vez agrupados e envolvidos com a leitura e a tentativa de 

fazer o que foi solicitado, os alunos nos chamavam o tempo todo para esclarecer dúvidas e 

expor tentativas de respostas. 

O tempo não foi suficiente para concluir a atividade, mas foi o bastante para criar 

as condições necessárias para que ela chegasse pronta ao encontro seguinte, quando a 

discutiríamos coletivamente, o que acabou não acontecendo mais uma vez. Em mais uma 

demonstração de quanto a escola estava habituada ao inesperado, a semana seguinte foi 
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estabelecida como semana de provas e, como tínhamos acordado com Stela que não faríamos 

provas naquela unidade, sendo a avaliação da turma constituída através dos instrumentos que 

aplicamos ao longo do processo interventivo, solicitamos a preservação dos nossos horários 

para que pudéssemos prosseguir com as atividades, o que foi consentido, mas não cumprido. 

Já instalados, iniciando a atividade prevista, tivemos de deixar a sala para que a professora de 

Física aplicasse uma prova de Biologia. 

A discussão da atividade subsidiada pelo artigo de opinião O uso da Internet na 

escola ainda divide educadores (ANEXO 16) só foi efetivamente realizada numa semana 

seguinte, já após o primeiro debate regrado. Ao longo da discussão, paralelamente à 

localização dos elementos da composição textual argumentativa que havíamos solicitado no 

comando que os alunos levaram para casa, precisamos envolver aspectos semânticos que iam 

desde o preenchimento de lacunas lexicais até a compreensão da construção de argumentos 

apoiados em informações com aparência estatística. Dada a dificuldade apresentada pelos 

aprendizes à realização da tarefa, precisamos alargar ao máximo possível os limites da 

exploração do texto que tínhamos em mãos e uma maneira que encontramos para isso foi 

acolher na discussão também as considerações apresentadas pelos sujeitos, uma vez que, em 

razão dos inúmeros atropelos sofridos por nosso cronograma, talvez não fossemos conseguir 

promover outro momento dedicado a uma análise de texto daquela profundidade ainda no 

ínterim da intervenção. 

A estratégia adotada, de discutir o texto e também as observações dos sujeitos 

sobre o texto, possibilitou que abordássemos: os planos informacionais do texto, as 

informações explícitas e as implícitas pressupostas ou subentendidas; os modos de citação do 

discurso alheio, as marcas do discurso direto e do discurso indireto; a modalização do 

discurso; a utilização de dados para a construção de argumentos, especialmente o tratamento 

de dados quantitativos – os dados estatísticos exatos, os aproximados e a distinção entre 

suposição, estimativa e contagem. Naturalmente, essa discussão não conseguiu aprofundar 

cada um dos tópicos citados à exaustão, mas pudemos elucidar os equívocos que iam sendo 

expostos nas falas dos sujeitos, visando um aprendizado significativo para eles. E o que 

consideramos mais importante naquele momento, conseguimos manter toda a discussão sobre 

o eixo das relações de intencionalidade entre produtor, tema e interlocutor, configurando 

escolhas de maior comprometimento ou maior isenção. 
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4.2.4 Os encontros de orientação dos grupos – tentando qualificar a arenga 

 

Ao longo de toda a fase de pesquisas feitas pelos aprendizes sobre os temas 

selecionados e antecedendo cada um dos debates foram realizados alguns encontros para 

orientação dos grupos e auxílio na sua preparação. Essa preparação previa, inicialmente: a 

conferência do material coletado por cada grupo em suas pesquisas e orientação sobre como 

tirar o melhor proveito dos dados encontrados/constituídos para a construção dos argumentos 

a serem utilizados durante o debate; a leitura avaliativa das dez perguntas elaboradas, seleção 

das cinco mais adequadas – na abordagem temática e na estruturação interrogativa – e 

reelaboração, quando necessário; esclarecimentos de possíveis dúvidas sobre a dinâmica do 

debate, suas regras, controle do tempo, formas possíveis de exposição dos argumentos, 

participação dos demais alunos; orientações sobre a conduta adequada para um debate 

regrado, avaliativo, realizado em sala de aula – entonação de voz, postura corporal, tomada e 

cessão dos turnos de fala. 

A frequência dos grupos a esses encontros de orientação, bem como o rendimento 

obtido neles foi variada, mesmo esclarecendo a todos os sujeitos que o comparecimento aos 

encontros impactariam duplamente a avaliação final da atividade, já que a frequência, 

controlada, interferiria diretamente na nota obtida ao final e também no aprendizado 

determinante da performance do grupo durante o debate. Estar ou não presente tornava-se 

algo propositadamente facultativo para os aprendizes, porque precisávamos atender cada 

grupo separadamente e para tanto tínhamos de dispensar o restante da turma, e porque 

defendíamos a construção de um protagonismo consciente, por meio do qual o estudante 

tivesse de assumir a escolha pelo aprendizado. 

Durante o atendimento individualizado prestado a cada grupo, os demais, 

protagonistas dos outros debates, estavam orientados a aproveitar aquele tempo “ocioso” em 

que já estavam reunidos na escola, inclusive com acesso permitido ao laboratório de 

informática, para adiantarem suas atividades. Não víamos outra forma produtiva de 

atendimento, pois, sem a separação, nós eliminaríamos o sigilo das informações entre os 

grupos, o que é fundamental num debate; e, por outro lado, precisávamos testar se 

empossados de um maior protagonismo os sujeitos optariam por fazer uso dele, se se 

comprometeriam ou regateariam perante a responsabilidade trazida a reboque. 

Como em todo processo pedagógico no qual se busca o protagonismo dos 

educandos, as posturas assumidas pelos grupos e, internamente, por cada sujeito dos grupos, 
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foram bastante heterogêneas, mas distribuídas de forma nada aleatória. Percebemos condutas 

coincidentes em certas regularidades, as quais categorizamos da seguinte maneira: 

 

Perfil Caracterização Sujeito (grupo) 

O evadido 
Deixou a turma após inscrever-se num grupo, ainda durante 

a intervenção. 

Glauco (G5) 

Túlio (G5) 

Camila (G6) 

O desistente 

Fez a opção por não participar de nossas atividades, 

inscreveu-se em um grupo, mas não tomou parte na 

pesquisa, não compareceu aos encontros de orientação e/ou 

não participou do debate. 

Simone (G1) 

Juliana (G1)  

O abstinente 
Esteve presente fisicamente ao longo do processo, mas não 

conseguiu contribuir para o trabalho do grupo. 
Karol (G6) 

O delegado 
Atuou todo o tempo apenas como executor das ideias do 

líder. 
José (G3) 

O partícipe 
Teve participação nas atividades, contribuindo para as 

discussões propostas pelo grupo. 

Cecília (G2) 

Gabriela (G2) 

Ingrid (G2) 

Jana (G3) 

Gustavo (G3) 

João (G4) 

Junior (G6) 

O proativo 

Propôs encaminhamentos para deliberação em grupo e 

extrapolou as tarefas pelas quais se responsabilizou, 

acrescentando resultados imprevistos. 

Yume (G1) 

Silvia (G2) 

Lucas (G3) 

Alice (G4) 

Hermione (G4) 

Letícia (G4) 

Antoni (G5) 

Thierry (G5) 

O líder 
Assumiu a coordenação do grupo, propondo, delegando e 

conferindo o êxito das tarefas. 

Yasmim (G1) 

Telma (G4) 

Aizen (G6) 

Quadro 13 – Categorias de comportamentos demonstrados pelos sujeitos ao longo das 

atividades de preparação da Produção Textual Oral 

 

Sobre o quadro acima, algumas ressalvas se fazem importantes para garantir a 

fidelidade aos dados e a honestidade para com os nossos interlocutores, o que temos 

defendido desde o estágio mais embrionário deste trabalho. Como ocorre em qualquer 

categorização, alguns de nossos sujeitos motivaram a criação da categoria em que se 

inscrevem, sendo, portanto, a descrição da sua categoria rigorosamente baseada em seu 

próprio comportamento, mas há outros sujeitos cujo comportamento está contemplado em 

grande parte pela descrição de uma ou outra das categorias estabelecidas, entretanto nenhuma 

delas o apreende em sua totalidade. Assim, extrairemos os sujeitos do quadro síntese que 
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apresentamos para reinseri-los na complexa dinâmica da fase de orientações aos grupos – a 

que nos detemos no momento –, para tentar abarcar as peculiaridades que naturalmente a 

categorização tende a ofuscar. Para tanto, reintegraremos os sujeitos aos meandros de seus 

grupos e trataremos do decurso da exposição de suas competências argumentativas em uso, na 

afirmação de poder regente daquela interação social. 

O grupo de número 1 – formado, como todos os demais, por escolha espontânea 

dos integrantes – continha originalmente quatro alunas: Simone, Juliana, Yasmim e Yume. 

Mas, desde a primeira semana, contava somente com a participação efetiva de Yasmim e 

Yume, as demais já de início passaram a se ausentar da sala sempre que chegávamos para as 

atividades. Tentamos, sem êxito, uma aproximação, solicitamos a intermediação de Stela, 

com o intuito de trazê-las de volta à turma, mas sua opção era clara e definitiva. Elas 

estiveram em sala várias vezes, presenciaram algumas das atividades que realizamos, mas 

escolheram não tomar parte. Yasmim e Yume já eram previamente uma dupla, já tinham uma 

relação de parceria dentro e fora da sala de aula e disseram não sentir muito a perda das 

colegas de grupo. Na verdade, Yasmim tem uma atitude de liderança normalmente pouco 

democrática, expansiva, daquelas que se impõe mais facilmente quando há menos pares para 

contestá-la e Yume, embora seja proativa e criativa, é bastante tímida e se acomoda bem ao 

lado de um outro que lhe dê voz às ideias. 

Assim, a dupla em que se transformou o grupo 1 trabalhava confortavelmente e 

rendia bem. Sendo ambas muito dinâmicas, compareceram sempre juntas a todos os encontros 

que marcamos e nos procuraram espontaneamente outras vezes, com dúvidas anotadas e 

propostas para avaliarmos. Percebemos bastante avanço, especialmente na competência 

argumentativa de Yume, que no início dependia do empréstimo da voz de Yasmim, para que 

esta falasse em seu nome, e ao final já se colocava perante os colegas. Como grupo, 

investiram tempo em pesquisa e, apesar da falta de prática, construíram argumentos com 

alguma fundamentação. Contudo, no plano da expressão, o texto ainda era muito mais 

opinativo do que argumentativo, além de bastante contundente, nada modalizado, ao contrário 

do que a situação de um debate sugeria. 

O grupo de número dois nunca sofreu perda ou acréscimo de integrantes, foram 

sempre Cecília, Gabriela, Ingrid e Silvia, ou mais justamente seria, Gabriela, Ingrid e Silvia 

mais Cecília. Um grupo com quatro que nunca foi um quarteto e sim um trio e mais uma. 

Havia uma relação de cumplicidade estabelecida entre Gabriela, Ingrid e Silvia que manteve 

Cecília como um apêndice do grupo até as últimas etapas de preparação para os debates, tanto 
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que no momento da formação dos grupos Cecília foi indicada como líder do grupo por suas 

colegas – que queriam se isentar dessa responsabilidade –, chegou a se ausentar das tarefas e, 

só posteriormente o diálogo foi retomado, mas em seu retorno às atividades sua conduta era 

bem mais tímida, a partir daí agia apenas como partícipe, colaborando, mas evitando conflitos 

de opiniões, juntamente com Gabriela e Ingrid. Silvia, que inicialmente demonstrava querer 

apenas cumprir tarefas que lhes fossem delegadas, sem maiores compromissos, acabou 

deixando aflorar uma postura proativa, em razão da ausência temporária de Cecília – a quem 

o grupo havia conferido a liderança –, também de nossas cobranças e nossos estímulos. 

Em virtude dessa trajetória instável, o grupo dois manteve constantemente seus 

resultados num patamar mediano ao longo da fase preparatória. Mas pudemos observar 

acréscimos na competência argumentativa de cada um dos seus sujeitos, especialmente no 

desenvolvimento de um discurso mais modalizado, por ter sido um dos grupos que sobreviveu 

ao primeiro grande debate, ocorrido internamente, entre seus membros. Disso obtiveram uma 

consciência de grupo, uma noção apurada de consenso, o que levaram para o debate, no qual 

fizeram uma participação equilibrada e, na maior parte do tempo, coerente. Também pudemos 

observar a boa apreensão que fizeram dos conceitos estudados, pois tiveram de lidar com uma 

alteração no tema com as pesquisas em andamento e, em vez de se desconcertarem, tiraram 

bom proveito da situação. 

Gustavo, Jana, José e Lucas, o grupo de número três, foi sem dúvidas o mais 

complicado ao longo de todas as atividades. Embora constituído espontaneamente, como 

todos os demais, também como os demais não havia de início a predisposição para o trabalho 

em grupo, mas nesse havia agravantes: Gustavo era o sujeito que inicialmente negou-se a 

participar da intervenção por receio de ter sua imagem registrada, sua participação foi sempre 

irregular, com muitas ausências às aulas – mesmo quando estava na escola –, compareceu a 

apenas um encontro de orientação, situação que lhe era notoriamente desconfortável; Jana, 

que no momento da formação do grupo assumiu a liderança, teve de se ausentar de duas 

semanas de aula por causa de problemas familiares confidenciados em seu retorno; José e 

Lucas tinham muito em comum, a começar pelo interesse especial pelos acontecimentos que 

se podia ver da mesma janela, ao lado da qual se sentavam em todas as aulas. Eram ambos 

muito retraídos em suas participações na dinâmica dialógica da sala de aula, mas muito 

expansivos na dinâmica dialógica dos corredores – da qual se mantinham inteirados pela 

janela –, tinham ambos muita dificuldade em se expressar na modalidade escrita – haja vista 

os problemas revelados pelas respostas que deram ao questionário que aplicamos e pelo 
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desempenho demonstrado na Produção Textual Escrita 1. Teriam permanecido muito 

confortavelmente na posição de delegados dentro do grupo, não fosse a ausência prolongada 

de um líder e o iminente prejuízo no resultado da avaliação em curso, que fez Lucas assumir 

compulsoriamente uma postura mais proativa. 

Esse grupo esteve ausente no dia da definição dos temas para os debates e a 

irregularidade de frequência de seus integrantes foi responsável por duas reformulações no 

cronograma da intervenção, uma vez que não queríamos desistir de oportunizar que todos os 

sujeitos completassem o ciclo das atividades propostas. Conseguimos concretizar com ele 

apenas duas reuniões de orientação e à primeira só compareceram José e Lucas. Mas algo nos 

chamou muito especialmente a atenção para este grupo: havia um visível desinteresse, não 

somente pelas atividades que propusemos, mas pela escola. Aqueles quatro sujeitos agiram 

quase todo o tempo como se não conseguissem entender o que estavam fazendo naquela 

escola ou o que aquela escola estava fazendo em suas vidas. Somente após decidirmos, 

juntamente com toda a turma, pelo segundo adiamento do debate de que eles participariam e 

nos voluntariarmos a marcar um encontro num dia em que nem iríamos à escola apenas para 

orientá-los, eles finalmente começaram a se responsabilizar pelo cumprimento da tarefa 

assumida. Entretanto, era um comportamento muito mais reativo que protagonista. 

No quarto grupo havia quatro mulheres protagonistas e João. Entre Alice, 

Hermione, Letícia e Telma, qualquer uma poderia ter liderado o grupo e esse talvez tenha sido 

o motivo pelo qual o funcionamento do grupo demorou tanto a encontrar um ritmo, pois todas 

as vezes que íamos à escola éramos procurados por uma delas que havia levantado uma 

calorosa discussão com as demais, tentando impor a sua perspectiva sobre a condução das 

tarefas. Esse foi o grupo em que a argumentação mais foi exercitada durante todo o processo, 

e exercitada de forma reflexiva, pois tentando convencer umas às outras, retrucavam teses e 

contestavam argumentos, experimentando inclusive essa classificação terminológica. 

Pacientemente, ao longo de todas essas discussões e tentativas de reorientação do processo em 

curso, João cumpria silente e solitário a primeira tarefa que lhe havia sido delegada. 

E se alguns consensos parciais foram possíveis, produzindo um movimento linear 

na direção do êxito almejado, foram decorrentes de uma peculiaridade de Telma. Ter alguns 

anos a mais que o restante do grupo e ser mãe lhe trouxeram, segundo nos confidenciou, a 

paciência que constituiu o diferencial necessário para que mantivesse a liderança do grupo e 

garantisse que os embates ideológicos levassem a um debate e não a um combate. Sem essa 

parcimônia, sem encontrar um tom de discurso mais modalizado o grupo que concentrava o 
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maior número de sujeitos proativos da turma teria se mantido estéril, improdutivo. Mas, longe 

disso, o grupo foi o que mais aprofundou suas pesquisas e o que mais investiu no processo de 

elaboração das questões levadas ao debate, talvez como resultado de um traço da competência 

argumentativa revelado por quase todos os seus integrantes, o posicionamento crítico. 

Também teve uma partilha e uma integração muito boas das tarefas subsidiárias à preparação 

para o debate. 

O grupo cinco, tal qual o primeiro, transformou-se rapidamente numa dupla. 

Pouco após a divisão da turma, Glauco e Túlio deixaram a escola e a partir daí Antoni e 

Thierry conduziram sozinhos o trabalho. E se no grupo anterior havia uma disputa tácita pela 

liderança, este sofria da falta de um líder, alguém que tomasse iniciativas, que propusesse 

encaminhamentos, o que vimos desde o primeiro encontro de orientação, para o qual os dois 

trouxeram prontas as primeiras versões das questões que elaboraram para o debate – conforme 

havíamos solicitado –, as suas primeiras dúvidas, mas nenhuma sugestão ou iniciativa adotada 

para os próximos passos, na composição de sua argumentação. Notamos que, após cumprir o 

primeiro passo, eles aguardavam que determinássemos o próximo, que não cogitavam fazê-lo 

por conta própria, então resolvemos adotar o modelo interrogativo para sua orientação, como 

forma de despertar gradativamente o protagonismo. Como resultado disso, não emergiu um 

líder – o que esperávamos –, mas foi estabelecida uma parceria fértil entre dois sujeitos que se 

tornaram proativos. 

O sexto e último grupo, como o anterior, também teve um integrante evadido após 

a divisão da turma, a aluna Camila, e como o terceiro também teve um líder escolhido que se 

ausentou durante alguns dias por motivos particulares, mas neste caso a ausência do líder, 

constituiu um hiato pleno na atividade do grupo. Ao longo do tempo que Aizen ficou ausente, 

convocamos algumas reuniões com o grupo, então resumido a Junior e Karol, com o objetivo 

de avaliar o andamento das pesquisas e contribuir com sugestões, mas o máximo que 

conseguimos foi mover Junior a consultar as fontes de pesquisas que já havíamos indicado e 

mesmo assim, o resultado apresentado continha apenas informações incompletas e ainda 

desconexas. 

Karol e Junior, conforme informamos na caracterização dos sujeitos, no capítulo 

3, eram os únicos dois alunos da turma que cursaram todo o Ensino Fundamental em escolas 

do interior do estado e – talvez não em função disso, mas coincidentemente – eram também os 

dois alunos mais tímidos da turma, tendo grande dificuldade de se expressarem oralmente, 

mesmo durante as orientações, sem a presença dos demais colegas, e considerável dificuldade 
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também para se expressarem na modalidade escrita, revelada já em suas respostas ao 

questionário aplicado. Talvez, por essa timidez excessiva, os dois contavam com o retorno de 

Aizen como algo imprescindível à concretização do trabalho, esperavam por Aizen, como se 

estivessem conformados que ele pensasse pelo grupo, agisse em seu nome e, principalmente, 

falasse pelos dois, o que, aliás, deixava Aizen numa posição bastante confortável, pois este 

tinha impulso e opiniões suficientes para os três: era uma cabeça que se sentiria bem com seis 

braços. E foi essa a configuração que grupo levou ao debate: um líder cheio de opiniões 

contundentes, mas quase sem argumentos; um leitor das perguntas que elaborou sozinho; e 

Karol. Infelizmente, Junior e Karol provaram que o desenvolvimento de uma competência 

que subsiste na interação não está acessível a quem não consegue ou não se dispõe a tentar 

interagir: por/com eles, gostaríamos de ter conseguido fazer mais. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 
 
 

 
Produções textuais – oralidade e escrita 

no jogo polifônico da argumentação 
 

Há seres com os quais qualquer contato pode parecer supérfluo ou 

pouco desejável. Há seres aos quais não nos preocupamos em dirigir 

a palavra; há outros também com quem não queremos discutir, mas 

aos quais nos contentamos em ordenar. [...] para argumentar é 

preciso ter apreço pela adesão do interlocutor, pelo seu 

consentimento, pela sua participação mental. Portanto, às vezes é 

uma distinção apreciada ser uma pessoa com quem os outros 

discutem. [...] ser alguém com cuja opinião os outros se preocupem. 

 

(PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 18) 

 



 

145 

 

5 Produções textuais – oralidade e escrita no jogo polifônico da argumentação 

 

Tendo dedicado o capítulo anterior inteiramente à exposição e à análise das 

atividades constantes da fase preparatória, neste tratamos das produções textuais de onde 

emergiram os indícios do status da competência argumentativa de nossos sujeitos no 

momento final da intervenção, a Produção Textual Oral – configurada em três debates 

regrados – e a Produção Textual Escrita 2, da qual resultaram artigos de opinião. Expostos os 

indícios advindos dessas produções, procedemos a uma análise comparativa com os 

encontrados na fase preparatória, tentando estabelecer os nexos capazes de revelar o trajeto de 

aprendizado dos sujeitos. Nesse percurso cumprido pelos sujeitos em seu processo de 

aprendizado, observamos como vão se integrando ao jogo polifônico da argumentação. 

Referimo-nos metaforicamente a este processo como jogo pelas características da 

própria cena enunciativa formada, cuja tônica motivadora advém da constituição de grupos 

conclamados a argumentar em contraposição – sem a busca declarada de um consenso –, 

adotando para tanto estratégias argumentativas, descobrindo e buscando aprimorar as 

competências de cada integrante, para delas se valer em seus debates. Tratamos esse jogo 

como polifônico também pela natureza da interação social que o abriga, uma vez que, por 

condição de existência, essa cena enunciativa se constitui da reunião de vozes diversas, 

aquelas que se opõem em debate e todas as demais congregadas por cada um dos oponentes 

em favor da tese que defende. Para a análise que empreendemos, operamos com esta 

compreensão de polifonia, o conjunto de vozes – concordantes ou oponentes – envolvidas no 

jogo da cena argumentativa em que interagem os sujeitos. 

 

5.1 Realizando a Produção Textual Oral – debates, regras e ainda um clima de arenga 

 

Após os adiamentos que já relatamos, iniciamos o ciclo de debates que deveriam 

seguir uma regularidade semanal, entretanto o segundo debate também precisou ser 

remanejado, porque mais uma vez fomos vitimados pela falta de previsão das atividades de 

nossa escola. Na data prevista para o segundo debate, chegamos à escola e fomos todos 

(alunos, professores e pesquisador) surpreendidos pela notícia de que seria aplicada naquele 

dia a prova da Olimpíada Brasileira de Matemática (OBMEP – MEC). Questionamos a razão 

de ninguém ter sido avisado pela gestão escolar sobre a data escolhida para a aplicação dessa 

avaliação, para a qual, aliás, deveria ser de interesse institucional que os alunos estivessem 
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bem preparados, uma vez que ela subsidia a formação de um ranking nacional e envolve 

premiações para os alunos e para as escolas melhor classificadas; e a resposta que obtivemos 

foi: “se os alunos soubessem que não haveria aula, só para fazer essa prova eles não viriam. 

Tínhamos de pegá-los de surpresa”. Com o debate sumariamente cancelado, ainda fomos 

convocados a auxiliar na aplicação da prova, pois não tinham comparecido à escola 

professores suficientes para aplicá-la em todas as turmas. 

Com isso estava concretizado, extrapolaríamos o nosso cronograma de 

intervenção e, para viabilizar a conclusão das atividades previstas, teríamos de alterar a 

estrutura de alguma delas, além de contar com a disponibilidade da turma em permitir que 

tomássemos algum de seus horários ociosos – pela falta de professores de outras disciplinas – 

para a conclusão de nossa intervenção. Sobre isso trataremos nos tópicos dedicados à 

Produção Textual Escrita 2 (PTE2) e à Autoavaliação, por enquanto, ocupemo-nos dos 

debates. E sobre eles, reforçamos que, para nosso intuito investigativo, o gênero foi 

selecionado como subsídio para acessarmos a apropriação, feita pelos sujeitos, da 

competência argumentativa demonstrada na modalidade oral da linguagem, não sendo, 

portanto, uma preocupação nossa avaliar a fidelidade à caracterização do gênero, seja ao 

socialmente corrente, seja à sua reprodução escolarizada. Interessamo-nos pela observação 

dos nexos estabelecidos entre a posição assumida por cada grupo – com valor de tese –, os 

argumentos apresentados para sua sustentação e as relações de coerência estabelecidas. 

 

5.1.1 O primeiro debate – A redução da maioridade penal 

 

O primeiro debate foi precedido de uma reiteração de todas as orientações que 

foram dadas, ao longo da preparação, acerca das regras estabelecidas para o uso do tempo 

pelos grupos debatedores, quando estivessem apresentando suas perguntas, suas respostas, 

réplicas ou tréplicas; acerca da postura esperada dos alunos durante seus turnos de fala e seus 

momentos de escuta, no tocante à entonação de voz e à postura corporal; da valorização do 

caráter argumentativo sobre o caráter apenas opinativo nas posições assumidas, priorizando a 

apresentação de informações sustentadas e passíveis de verificação, em vez de juízos 

individuais de valor, do próprio grupo ou de outrem. Também foram reiteradas para os demais 

grupos – à oportunidade, compondo o auditório – as regras de sua participação no debate e o 

que deveriam coletar de informação do evento para a posterior composição de seus artigos de 

opinião. Ao auditório também estava facultada a possibilidade de fazer perguntas e 
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colocações acerca do tema, direcionadas a qualquer dos membros de qualquer dos grupos, 

depois que estes concluíssem o ciclo de perguntas e respostas entre si. Cabia ao auditório 

também registrar informações das quais pudessem vir a fazer uso na composição de seus 

artigos de opinião, bem como registrar considerações sobre o desempenho de cada um dos 

grupos debatedores, para fundamentar a discussão coletiva das notas atribuídas por cada 

grupo a seus integrantes em sua autoavaliação. Feito isso teve início o debate. 

Talvez seja válido ressaltar que, mesmo tendo repassado todas essas orientações 

ao longo da fase de preparação, tanto nos momentos de construção dos conceitos estruturantes 

– quando nos dirigíamos a toda a turma –, quanto nos atendimentos particulares a cada grupo, 

no dia do primeiro debate ainda era perceptível que a maioria dos aprendizes não tinha se 

apropriado das informações. Ao resgate e esclarecimento de dúvidas sobre a dinâmica do 

debate e sobre a participação esperada dos grupos debatedores e do auditório, dedicamos 

cerca de cinco minutos. Ressaltamos também que este primeiro debate teve como debatedores 

o grupo 1, de posicionamento favorável à redução da maioridade penal, composto por 

Yasmim e Yume, e o grupo três, contrário à proposição, de Jana, José, Lucas e Gustavo, que, 

embora não tenha participado ativamente das pesquisas nem da elaboração, expressava-se 

durante o debate com o ânimo de quem se sente muito próximo do tema. 

Nessa participação de Gustavo encontramos a concretização da teorização de 

Bronckart (1999) acerca da relação dos sujeitos com o ato enunciativo, ou mais propriamente, 

da linguagem como ação social. Na perspectiva sociointeracionista da linguagem defendida 

por Bronckart (1999), as cenas enunciativas se constituem em atos de linguagem, 

protagonizados pelos agentes, que por via de seus enunciados afirmam uma posição social, 

revelam intenções, motivos e capacidades de ação. Essa condição de agente se ancora na 

vinculação entre o sujeito e um locus social – seu lugar de fala –, permite inferir sua relação 

com o mundo objetivo, o papel que assume perante as normas do mundo social e lhe confere 

responsabilidade na intervenção ativa, na sua ação por via da linguagem. 

Conforme solicitamos previamente, os grupos deveriam iniciar sua participação 

no debate expondo o tema e o posicionamento que defenderiam, em seguida passariam à troca 

de perguntas, com oportunidade para réplica e tréplica, sendo cinco perguntas feitas e cinco 

respondidas por cada grupo, totalizando dez ciclos de perguntas. Entretanto, no primeiro 

debate nenhum dos grupos apresentou ao longo de sua fala um resumo do Projeto de Emenda 

à Constituição (PEC) – 33/2012, que propõe a redução da maioridade penal dos dezoito para 

os dezesseis anos, tema escolhido para ser debatido, fazendo, a pedido nosso, a exposição de 
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seu posicionamento – previamente definido e já de conhecimento da turma –, em seguida, às 

perguntas. Abaixo transcrevemos a exposição do posicionamento de cada grupo: 

 

POSICIONAMENTO INICIAL PERANTE O TEMA 

GRUPO 1 GRUPO 3 

YASMIM – ‘Tá’, a gente fez a pesquisa, o 

nosso grupo vai ser a favor, sobre a redução 

da maioridade penal e... com base a pesquisa 

que a gente fez... [dirigindo-se à turma] Parem 

de olhar pra mim! ...com base a pesquisa que 

a gente fez, é... a gente pesquisou também os 

nomes dos deputados que votaram contra e 

dos a favor e... tipo... lá na sala do senado, 

onze pessoas votaram contra e apenas oito a 

favor. Inclusive um dos que votaram a favor 

foi o que propôs a PEC, o Aluízio Nunes. É 

isso. 

 

JANA – Boa tarde! Nosso grupo ficou contra a 

redução da maioridade. Além de o tema ser 

interessante por ser um assunto mais atualmente 

falado, nos dias atuais... e foi feito uma 

pesquisa... eu fiz uma pesquisa com uma pessoa 

familiar, minha prima... [a fala é interrompida 

pela entrada de um aluno na sala] uma 

pequena pesquisa que eu fiz... [dirigindo-se ao 

pesquisador] Pode ler? [autorizada pelo 

pesquisador, a aluna procede à leitura da 

entrevista feita com sua prima, cuja 

compreensão fica bastante prejudicada no 

áudio, mas revela um posicionamento geral 

de que a redução da maioridade penal não 

reduziria os índices de violência em nossa 

sociedade]. 

Quadro 14 – Posicionamento inicial dos grupos acerca do tema – 1º debate 
 

Deste momento de apresentação dos posicionamentos dos grupos, alguns 

elementos merecem destaque. Quanto à postura, chamou-nos a atenção o fato de a 

formalidade da situação ter intimidado Yasmim, sempre muito expansiva em suas 

participações nas aulas, sempre muito à vontade para falar perante a turma, e também o fato 

de o grupo três ter recebido Jana de volta, após o longo período que ficou ausente, esperando 

dela a liderança. 

Sobre a seleção das informações apresentadas, destacamos que o grupo três, 

mesmo não tendo realizado uma pesquisa consistente sobre o tema, buscou inovar, lançando 

mão de um instrumento construído por eles, uma entrevista. Contudo, se o método era bem 

vindo, o conteúdo pouco tinha a acrescentar, já que a entrevistada, identificada apenas como 

prima de Jana, não fora apresentada de modo que a credenciasse a validar ou endossar 

qualquer posição assumida sobre o tema. Na situação, ficou notório que o intuito do grupo, ao 

realizar tal entrevista, era colher um depoimento que pudesse ser usado como argumento, 

talvez por analogia ao frequente uso de depoimentos como argumentos em diversos textos 

argumentativos. Mas, para servir a este fim, os depoimentos colhidos precisam ser dados por 

alguém reconhecido como profundo conhecedor do tema abordado, o que confere ao seu 

discurso a autoridade necessária para dizê-lo. 
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Conforme Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), é necessário que um ente seja 

reconhecido como autoridade em determinado tema para que seu depoimento ganhe peso 

argumentativo, de outro modo será rechaçado pelo auditório, facilmente tomado como uma 

opinião particular comum, portanto refutável. Segundo os autores, 

[...] antes de invocar uma autoridade, costuma-se confirmá-la, consolidá-la, 

dar-lhe a seriedade de um testemunho válido. Com efeito, quanto mais 

importante é a autoridade, mais indiscutíveis parecem suas palavras. 

[...] 

As autoridades invocadas são, o mais das vezes, salvo quando se trata de um 

ser cabalmente perfeito, autoridades específicas; a autoridade delas é 

reconhecida pelo auditório numa área específica, sendo unicamente nessa 

área que se pode valer-se delas (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 

1996, p. 351-352). 

Residia precisamente aí a fragilidade do depoimento colhido por Jana, sua prima, 

apresentada apenas como estudante universitária, não foi credenciada como autoridade para o 

tema discutido perante o auditório, logo sua opinião ensejava somente um juízo particular 

comum. 

Depois da exposição do posicionamento tomado por cada grupo, iniciou-se a fase 

de perguntas – o debate propriamente dito. Sendo o debate um gênero argumentativo de 

composição estrutural dialogada, a forma de conduzir a pergunta destinada ao outro grupo 

deve impor a este a apresentação de seus argumentos. Assim, num debate não somente as 

respostas têm peso argumentativo, quanto melhor elaborada for uma pergunta, mais 

dificuldade ela oferecerá para que o oponente consiga omitir as fragilidades de seus 

argumentos. Nos atendimentos aos grupos, orientamos que sempre construíssem as 

interrogações de forma a impor que o grupo apresentasse argumentos sustentados, 

verificáveis, e que evitassem perguntas passíveis de respostas baseadas apenas em juízos de 

valor ou opiniões particulares. Abaixo se encontra a transcrição do primeiro debate, com as 

cinco perguntas que cada grupo fez ao outro, acompanhadas das respostas, réplicas, tréplicas 

e, em alguns casos, extrapolações delas decorrentes: 

 

PERGUNTA 1 

GRUPO 1 GRUPO 3 

YUME (pergunta) – Por que dizer não à redução 

da maioridade penal? 
LUCAS (resposta) – Porque reduzir a maioridade 

penal não reduz a violência, entendeu? 
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YASMIM (réplica) – Com base em que vocês 

disseram isso? 
LUCAS (tréplica) – [abre o caderno e inicia a 

leitura de um texto] Dados da UNICEF 

revelam a experiência mal sucedida dos Estados 

Unidos: o país, que assinou a convenção 

internacional sobre os direitos da criança, 

aplicou em seus adolescentes penas previstas 

para os adultos, os jovens que cumpriram pena 

em penitenciária voltaram a delinquir de forma 

mais violenta. O resultado concreto para a 

sociedade foi o agravamento da violência. 

PERGUNTA 2 

GRUPO 3 GRUPO 1 

JANA (pergunta) – Você acha que a baixa qualidade 

de vida influencia os atos criminosos por menores? 
YASMIM (resposta) – Não. 

JANA (réplica) – Por quê? YASMIM (tréplica) – Porque é assim: não 

tem nada a ver uma coisa ligando com a 

outra. Nada a ver a baixa renda da família de 

um nível baixo com os crimes, entendeu? Tem 

gente que comete crime e é de classe alta. 

JANA [interrompendo a fala do outro grupo] 

– Mas não influencia? Numa família de baixa 

renda, os pais não influenciam os filhos a 

fazer...? 

YASMIM [retomando a fala] – Não. Pode ser 

que os pais influenciem, mas eles vão se 

quiser. Eles cometem aquele ato, se eles 

quiser. Não é obrigado a pessoa oferecer a 

droga e você fumar, você vai se você quiser. 

PERGUNTA 3 

GRUPO 1 GRUPO 3 

YUME (pergunta) – Por que, se um menor 

infrator pode roubar, pode matar e estuprar, por 

que ele não pode responder como um adulto? 

JANA (resposta) – Pois é, só em alguns países 

como o Brasil não pode isso, mas em outros tipo 

a África do Sul, a França, a Escócia eles podem. 

YASMIM (réplica) – Você não respondeu à 

nossa pergunta. Ela perguntou por que, se o 

menor pode cometer delitos, por que ele não 

pode ser julgado pelo seu ato? A gente não 

“tá” perguntando qual o país pode fazer isso?  

A gente tá perguntando por que ele não pode 

ser julgado? 

JANA – Pode repetir novamente a pergunta, por 

favor? 

YUME – Por que, se o menor infrator pode 

roubar, matar, estuprar, por que ele não pode ser 

preso como um adulto? 

 

O grupo 3 discute baixinho. Os alunos verificam suas anotações. Gustavo localiza uma página e 

passa para José que, com visível desdém joga os papeis na mesa de Lucas, este desconsidera as 

anotações, mas se posiciona. 

 LUCAS (tréplica) – Olhe, a medida certa a tomar 

é a medida socioeducativa, porque prendendo 

eles, eles só vão delinquir mais uma vez. [a 

turma se manifesta pela primeira vez em sinal 

de aprovação]. 

GUSTAVO (tréplica) – O certo seria educar e 

não prender, porque eu acho que eles preso vão 

vendo aquela violência no presídio, eu acredito 

que vai voltar pior ainda, com a mentalidade pior, 

preso ali, enjaulado, vendo o sol nascer quadrado. 
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A turma se manifesta e aplaude a resposta. o grupo 1 acena afirmativamente com a cabeça, 

demonstrando concordar com os aplausos e com o argumento do grupo 3. 

PERGUNTA 4 

GRUPO 3 GRUPO 1 

JOSÉ (pergunta) – Por que a redução da 

maioridade penal não é uma ilusão ou um 

oportunismo da sociedade? 

YASMIM (resposta) – Eu não sei se eu 

entendi bem a sua pergunta, mas eu vou 

responder do jeito que eu entendi, certo? 

Tipo... a redução da maioridade não vai 

diminuir a violência como vocês falaram, mas 

ela vai, vamos supor, amenizar a situação. 

Você falou que não é preciso prender o menor 

delinquente e sim ensinar, mas ao mesmo 

tempo vocês acabaram de falar que a família 

de baixa renda ela “tá” influenciando. Como 

educar uma criança? é pra educar ou é pra 

influenciar?  É só uma ( ) que vocês tão 

fazendo aí? É pra educar a criança ou pra, 

vamos dizer, incentivar ela, por ela ser de 

baixa renda? É mais ou menos isso a 

pergunta de vocês? 

GUSTAVO (réplica) – Eu acho assim: às vezes as 

crianças fazem coisa errada, roubam, é... às vezes 

até pela influência do pai, da mãe ser assim... a ter, 

a crescer roubando... às vezes vai pela mentalidade 

do pai, vê o pai fazendo a mesma coisa e acha que 

vai ser aquilo também pra vida dele, mas não é 

assim, eu acho que os pais não botam na cabeça 

que ele precisa educar, é... sei lá, brincar, ( ) e não 

ir pela cabeça dos outros. 

[Não houve tréplica] 

PERGUNTA 5 

GRUPO 1 GRUPO 3 

YUME (pergunta) – Não mais como a punição 

educativa. Qual é essa educação que a lei vai dar 

para essa criança dentro da escola? 

YASMIM [reestruturando a pergunta] – Essa 

criança que comete delito, qual é a educação 

que vocês tão dizendo, qual é essa educação 

que vão dar pra ela, dentro da escola? 

LUCAS (resposta) – Por exemplo, estudo e 

lazer, principalmente, e... vão tirar eles da rua, 

também, né? Porque muitos ficam na rua 

vagabundando, e... e é isso. 

JOSÉ (resposta) – E também pode até 

explicar o que tá acontecendo lá fora e trazer 

pra dentro da escola também. 

YASMIM (réplica) – Ok! Então essa, pra 

vocês, é a educação necessária pra esses 

menores infratores? 

GUSTAVO (tréplica) – Ou então eles podem 

estudar, assim... estudando, a escola, tipo... 

dando uma profissão boa pra eles aprender a ser 

alguém na vida e não ser... né? roubando que 

vão tentar ganhar alguma coisa e sim estudando, 

que podem até ganhar mais do que aquilo. 

PERGUNTA 6 

GRUPO 3 GRUPO 1 

JANA (pergunta) – Você acha que a punição 

que um menor infrator recebe ao cometer um 

crime é justa? 

YASMIM (grupo 1 – resposta 3) –  Sim. 

Porque se ele é apto a votar, a transar, a fazer 

coisas erradas, a punição pra ele tem que ser 

justa. Se ele pode matar alguém, ele pode ser 

punido pelo ato dele. Eu acho que é justa. 

Tenho certeza que é justa. 
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[Não houve réplica]  

PERGUNTA 7 

GRUPO 1 GRUPO 3 

YASMIM (pergunta) – Quais os motivos que 

você é contra a redução da maioridade penal, 

por qual motivo vocês são contra? 

JANA (resposta) – Não há dados que comprovem 

que o rebaixamento da idade penal reduz os 

índices de criminalidade juvenil. Ao contrário, o 

ingresso antecipado no quadro do sistema penal 

brasileiro expõe as adolescentes a mecanismos [ ] 

YASMIM (réplica) – [interrompendo a fala de 

Jana] Agora me responda qual motivo... que 

vocês seriam contra a redução da maioridade 

penal? 

 

Os membros do grupo 3 se entreolham, olham suas anotações. Yasmim reitera a pergunta. 

 JOSÉ (tréplica) – Porque se reduzir, vai 

acontecer com os adolescentes de mais baixa 

idade, com quinze, doze anos, como aqui no 

Brasil já é com dezoito a criminalidade. 

Os grupos ignoram as regras de posse e duração dos turnos de fala. O pesquisador resolve não 

frustrar os ânimos e deixar a extrapolação seguir até os grupos exaurirem a questão. 

YASMIM – Então vocês não acham certo a 

redução da idade? 
JOSÉ – Pode influenciar, porque se abaixar 

de dezoito pra dezesseis, vai já o quê? Já vai 

pegar os adolescentes de quinze, doze anos 

pra usar drogas, usar as armas... que já vem 

acontecendo com os adultos. Eles vão ser 

presos no lugar dos adultos, do que os adultos 

no lugar das crianças. 

GUSTAVO – [dirigindo-se a Yasmim] Você 

acha que tem cadeia suficiente pra botar um 

bocado de menor? 

YASMIM – Se tem estádio suficiente pra 

jogar futebol, porque não cadeia pra botar os 

delinquentes lá? 

GUSTAVO – Sim, mas vai botar aonde? 

YASMIM – nas cadeias?! GUSTAVO – Sim, aonde nas cadeias, aqui? Vai 

botar aonde, uma em cima da outra? 

YASMIM – Não construiu estádios? Pode 

construir cadeias. Ou então bota tudo lá 

dentro dos estádios. 

[os dois grupos e os demais alunos riem] 

A alusão ao futebol se relaciona com a destinação de fartos recursos do Tesouro Nacional para 

construção ou reforma de vários estádios no Brasil, que no ano de 2014 sediou uma copa do mundo, 

motivando inúmeros protestos populares em todo o país, nos quais se reivindicava menos gastos com 

a Copa e mais investimentos em saúde, educação e segurança. 

PERGUNTA 8 

GRUPO 3 GRUPO 1 

JANA (pergunta) – Você concorda que numa 

redução penal a família ajudaria? 
YASMIM – [não compreende a pergunta] Se eu 

concordo se a redução... 

JANA [reitera a pergunta] – Você concorda 

que numa redução penal a família ajudaria? 
YASMIM (resposta) – a uma família 

ajudaria? Sim. Porque diversos casos já 

passaram na televisão que é preciso a mãe 

prender o filho de menor em correias pra ele 

não cometer delitos no meio da rua, porque a 

lei protege eles e não quer encarcerar eles. 
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[Não houve réplica]  

PERGUNTA 9 

GRUPO 1 GRUPO 3 

YASMIM (pergunta) – Como vocês acham 

que a sociedade deve agir diante da situação 

dos menores serem pegos em delitos e falarem 

que vão fazer a mesma coisa depois?  Tipo... 

falar...  é pego... eles vão falam na cara da 

sociedade que vão voltar a fazer a mesma 

coisa? 

JANA (resposta) – Sim... Eles é pego, fazendo 

um erro e falam que vão praticar novamente. 

Porque eles sabem que mesmo assim vão ser 

presos e não vai adiantar de nada. 

YASMIM (réplica) – É justo? JANA (tréplica) – Não. 
GUSTAVO (tréplica) – Justo não é, mas é igual 

a adulto, o adulto quando sai da cadeia, às vezes 

faz a mesma coisa. 

Mais uma vez os grupos desprezam as regras de utilização do tempo e o pesquisador deixa seguir o debate. 

YASMIM – Você usou um termo certo: “às vezes”. GUSTAVO – Quase sempre. 

YASMIM – Quase sempre, mas eles também 

têm a chance de voltar pra sociedade de cara 

limpa e não fazer a mesma coisa. 

LUCAS – Como o... como é que diz?... o menor 

infrator pode ser também. Pode fazer um delito e 

pode ter a oportunidade de encarar a vida, como 

você mesmo disse, e ter a oportunidade de não 

fazer mais isso. 

YASMIM – Isso. Aí vocês acham justo eles 

serem pegos e falar: “Ah, eu vou fazer a 

mesma coisa, mano, quando sair pra rua” ou 

então pior. 

GUSTAVO – Mas aí cabe a cada um falar isso, 

né? 

YASMIM – Cada um ou a todos? LUCAS – Cada um. Nem todos falam isso. 

Como você mesmo disse, é... nem todos, é... 

saem e vão fazer a mesma coisa. 

PERGUNTA 10 

GRUPO 3 GRUPO 1 

JANA (pergunta) – Você concorda que reduzir a 

maioridade seria uma solução para reduzir a 

violência? 

YASMIM (resposta) – Concordo, porque 

tipo, se reduzir a maioridade penal eles vão 

ter tipo um medo de não fazer mais coisas 

erradas porque vão ser presos. Ninguém 

gosta de ser preso. Então eles tipo iam fazer ( 

) “tá eu não vou fazer, vou tentar não fazer  

mais isso porque eu vou  correr o risco de ser 

pego e ser preso, como muitos dizem “ah eu 

vou fazer porque eu não vou preso”. 

[Não houve réplica]  

Após o encerramento do ciclo de perguntas trocadas entre os grupos, o pesquisador faculta a palavra 

ao auditório para perguntas e comentários. 

THIERRY (auditório) (pergunta) – Eu queria 

saber do grupo contrário, se um de vocês fosse 

assaltado por um de menor, se vocês ia gostar 

que ele fosse solto? 

LUCAS (grupo 3) (resposta) – Não. 

A turma ri. Outras alunas tomam a palavra e se posicionam. 
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HERMIONE (comentário) – Mas espera aí! É 

sério, tem dois lados... Mas veja que tem dois 

lados, se eles são ainda jovens, eles podem ter 

a oportunidade.... Pronto poderiam fazer o 

seguinte dar a eles a oportunidade de 

fornecer uma instrução pra ter direito a 

estudo, alguma coisa, arranjar um emprego 

pra ter um futuro e também o outro lado que 

tem alguns que, digamos, já estão perdidos na 

vida e já tem o pensamento que vão 

continuar. 

LETÍCIA (comentário) – Se essa lei for 

aprovada, eu acho que até os pais e as mães vão 

concordar porque é melhor ser preso do que tá 

levando surra no meio da rua, ser morto pela 

população. 

Entremeando as falas acima transcritas há várias outras que a gravação não permite distinguir. É 

possível apenas perceber que comentam a posição assumida pelo grupo 3 – contrária à redução da 

maioridade penal – as alunas Gabriela e Silvia; e que ainda falam pelo grupo 3 Lucas e Gustavo. 

Essa participação do auditório é encerrada somente pela interrupção do pesquisador, para tecer 

observações sobre o debate. 

Quadro 15 – 1º debate 

 

A escolha que fizemos pela realização de debates regrados, semelhantes aos 

veiculados tradicionalmente na mídia televisiva em todos os períodos de campanhas eleitorais 

para os cargos eletivos das diversas esferas políticas da nossa sociedade, nos trouxe o 

benefício de lidar com um gênero cujas linhas gerais já estavam presentes na memória dos 

nossos sujeitos, além de preservar a nossa opção por trabalhar com a análise e a produção de 

textos filiados a gêneros socialmente ativos, em vez de recriar variações didáticas deles. Por 

outro lado – como em qualquer escolha –, essa opção trouxe-nos também limitações ao nosso 

objetivo de analisar a competência argumentativa oral desses sujeitos, uma vez que, conforme 

dissemos anteriormente, pretendíamos averiguar a demonstração dessa competência nos 

textos produzidos pelos aprendizes, a partir de indícios neles deixados, dentre os quais 

selecionamos como principais a constituição de uma tese – vinculada coerentemente ao tema 

proposto e capaz de revelar com clareza o posicionamento assumido –, a apresentação de 

argumentos alinhados à tese constituída, a adoção de um mecanismo argumentativo que 

ligasse coerentemente a tese aos argumentos e, se possível, uma conclusão. 

Uma dessas limitações a que nos referimos, inerentes ao gênero escolhido, ocorre 

pelo fato de, na dinâmica de elaboração, cada grupo debatedor já receber uma tese presumida, 

desde o momento em que é definido o tema para o debate e são formados dois grupos, cujos 

posicionamentos acerca dele devem ser necessariamente opostos. A outra limitação é a 

impossibilidade de constituir uma conclusão ao final do debate. Diferentemente do que 

acontece no debate escolar, ou na variante escolar do gênero debate, a qual, segundo Gomes-

Santos (2009), “deve privilegiar mais a construção conjunta de um ponto de vista sobre um 

assunto do que as dimensões polêmicas do debate”, tomando como referência o debate 
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eleitoral político, os grupos que formamos não colaboravam para a formação de um ponto de 

vista comum, ao contrário, expunham e defendiam perante um auditório, cada qual o seu 

posicionamento, ocupando-se dos aspectos polêmicos do tema, portanto não havia como 

encaminharem uma conclusão consensual. 

Desse modo, a priori, a demonstração da competência argumentativa oral dos 

sujeitos durante os debates, estaria restrita à seleção e à constituição dos argumentos, e ao 

mecanismo argumentativo empregado, o que acreditávamos estar materializado 

essencialmente nos textos das respostas apresentadas por cada grupo às perguntas do outro. 

Visualizamos, inicialmente, nas perguntas um papel apenas provocativo, apenas motivador 

das respostas. No entanto, a forma de estruturá-las tornou-se um indício importante da 

competência argumentativa dos sujeitos. 

Assim, deste primeiro debate destacaremos especialmente o contraste na 

estruturação das perguntas apresentadas pelos dois grupos, bastante evidente neste caso 

específico em que um dos grupos investiu muito mais tempo que o outro no aprofundamento 

de suas pesquisas e no amadurecimento de suas perguntas, resultante de várias reelaborações 

por nós assistidas. Contrapondo as cinco perguntas feitas pelo grupo 3, de posicionamento 

contrário à redução da maioridade penal, e as cinco feitas pelo grupo 1, notamos que este 

conseguiu estruturar as interrogações de forma tal que o outro só lhe responderia com êxito se 

apresentasse argumentos sustentados, enquanto aquele construiu perguntas cuja própria 

estrutura frasal sinalizava na direção de uma resposta apoiada tão somente em juízos 

particulares de valor. Podemos ver nas perguntas de números 1, 3, 5, 7 e 9, feitas pelo grupo 

1, uma predominância pela solicitação de motivos, o que impõe a apresentação de respostas 

mais objetivas. 

 

PERGUNTAS UTILIZADAS PELO GRUPO 1 (POSICIONAMENTO FAVORÁVEL) 

1 YUME (pergunta) – Por que dizer não à redução da maioridade penal? 

3 
YUME (pergunta) – Por que, se um menor infrator pode roubar, pode matar e estuprar, por que 

ele não pode responder como um adulto? 

5 

YUME (pergunta) – Não mais como a punição educativa. Qual é essa educação que a lei vai dar para 

essa criança dentro da escola? 

YASMIM [reestruturando a pergunta] – Essa criança que comete delito, qual é a educação que 

vocês tão dizendo, qual é essa educação que vão dar pra ela, dentro da escola? 

7 
YASMIM (pergunta) – Quais os motivos que você é contra a redução da maioridade penal, 

por qual motivo vocês são contra? 

9 

YASMIM (pergunta) – Como vocês acham que a sociedade deve agir diante da situação 

dos menores serem pegos em delitos e falarem que vão fazer a mesma coisa depois?  Tipo... 

falar...  é pego... eles vão falam na cara da sociedade que vão voltar a fazer a mesma coisa? 

Quadro 16 – Perguntas utilizadas pelo grupo 1 – 1º debate 
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Nas questões 1, 3 e 7, temos marcada textualmente essa solicitação, por meio do 

pronome “por que” e da expressão “por qual motivo”; a questão 5 exige como resposta uma 

descrição objetiva de um plano pedagógico para as medidas educativas a que estariam 

submetidos os menores em conflito com a lei; somente na questão 9 o grupo solicita como 

resposta uma suposição, mas ainda neste caso não se trata de uma suposição livremente 

apresentada pelo grupo e sim de uma suposição assumida em nome da sociedade, o que, em 

certa medida, impõe que a resposta seja construída dentro dos limites do que seria 

possível/aceitável/exequível com os valores vigentes e os recursos de que esta sociedade 

dispõe. 

Já as cinco perguntas elaboradas pelo grupo 3, de números 2, 4, 6, 8 e 10, em sua 

maioria, admitem respostas limitadas a um juízo de valor ou a uma opinião não fundamentada 

do outro grupo. 

 

PERGUNTAS UTILIZADAS PELO GRUPO 3 (POSICIONAMENTO CONTRÁRIO) 

2 JANA (pergunta) – Você acha que a baixa qualidade de vida influencia os atos criminosos por menores? 

4 
JOSÉ (pergunta) – Por que a redução da maioridade penal não é uma ilusão ou um 

oportunismo da sociedade? 

6 
JANA (pergunta) – Você acha que a punição que um menor infrator recebe ao cometer um crime 

é justa? 

8 JANA (pergunta) – Você concorda que numa redução penal a família ajudaria? 

10 
JANA (pergunta) – Você concorda que reduzir a maioridade seria uma solução para reduzir a 

violência? 

Quadro 17 – Perguntas utilizadas pelo grupo 3 – 1º debate 

 

As perguntas 2 e 6 questionam o que os interlocutores “acham” sobre algo; nas 

perguntas 8 e 10 a solicitação é para que o outro grupo exponha se concorda ou não com um 

posicionamento assumido; somente a pergunta de número 4 apresenta uma estrutura frasal 

iniciada como o pronome “por que” e exige como resposta a apresentação de motivos, 

entretanto, neste caso, os motivos a serem apresentados deveriam sustentar um juízo de valor 

embutido na própria pergunta, desfazendo assim o seu caráter objetivo. 

Indo um pouco além desse aspecto estrutural interno às interrogações, situando as 

perguntas no cotexto da macroestrutura do debate, torna-se ainda mais evidente a disparidade 

da competência argumentativa demonstrada pelo grupo 1, de Yasmim, e pelo grupo 3 de José. 

A pergunta de número um – “Por que dizer não à redução da maioridade penal?” –, que 

inicia a participação do grupo e também o próprio debate, refere-se diretamente à tese que o 

grupo oponente pretendia sustentar, impondo que este apresente, já no primeiro momento, os 
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argumentos principais dos quais pretende lançar mão. Mas, ao contrário do que propunha a 

pergunta, o grupo 3 responde, sem qualquer cautela, expondo uma opinião desacompanhada 

de argumentos: “Porque reduzir a maioridade penal não reduz a violência, entendeu?” 

(Lucas). Diante da resposta, Yasmim lança a réplica: Com base em que vocês disseram isso?, 

reconduzindo o grupo contrário ao objetivo da pergunta inicial – função precípua de uma 

réplica nesta variante de debate. Só então, na tréplica, o grupo de José apresenta um 

argumento fundamentado como resposta: 

 

LUCAS (tréplica) – [abre o caderno e inicia a leitura de um texto] Dados da UNICEF revelam a 

experiência mal sucedida dos Estados Unidos: o país, que assinou a convenção internacional sobre os 

direitos da criança, aplicou em seus adolescentes penas previstas para os adultos, os jovens que 

cumpriram pena em penitenciária voltaram a delinquir de forma mais violenta. O resultado concreto 

para a sociedade foi o agravamento da violência. 

Excerto 14 – Tréplica feita por Lucas à 1ª pergunta – 1º debate 

 

Na tréplica acima transcrita, o que temos não está constituído propriamente como 

um argumento, mas se torna quando relacionamos os dados apresentados à opinião fornecida 

anteriormente como resposta, no continuum dialógico do debate, embora precisemos destacar 

que os dados foram expostos sem o devido tratamento. As informações creditadas ao 

UNICEF (United Nations Children’s Fund ou Fundo das Nações Unidas para a Infância) não 

apresentam, por exemplo, a fonte consultada, a data de divulgação, nem o período avaliado – 

conforme orientamos nos encontros com os grupos –, revelando uma pesquisa limitada à 

coleta dos dados, sem um esforço prévio de seleção e compreensão deles. 

Tendo em vista que este foi o primeiro debate realizado e que, portanto, os 

sujeitos diretamente envolvidos ainda não tinham presenciado a dinâmica proposta em 

funcionamento, nem a performance de outros grupos, nem comentários avaliativos nossos, 

não temos como precisar, por exemplo, se as respostas dadas pelo grupo 1 – o qual sabemos 

ter feito uma pesquisa mais qualificada –, limitadas também basicamente a exposições de 

opiniões não fundamentadas, resultou diretamente das perguntas que lhe foram feitas, as quais 

encaminhavam naturalmente para isso. Sentimo-nos seguros para afirmar que as perguntas 

apresentadas por um e por outro grupos diferem muito em qualidade e na contribuição que 

dão para o construto argumentativo do debate. 

O maior aprofundamento da pesquisa feita pelo grupo de Yasmim, o maior 

amadurecimento no tratamento dos dados encontrados, embora não tenham transparecido nas 

respostas do grupo, foram fundamentais para permitir a ela e Yume uma participação mais 
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dinâmica, o que se nota, por exemplo, pela construção da pergunta de número cinco – Essa 

criança que comete delito, qual é a educação que vocês tão dizendo, qual é essa educação que 

vão dar pra ela, dentro da escola? –, formulada durante o debate, buscando explorar uma 

lacuna deixada pelo grupo de José na resposta dada à pergunta de número três, quando o 

grupo sinaliza que, em vez da redução da maioridade penal, seria mais exitosa a revisão das 

medidas educativas aplicadas ao menor infrator. 

O grupo de José fez no debate uma participação absolutamente coerente com a 

fase de preparação que vivenciou – o que, aliás, responde claramente a uma de nossas 

perguntas geradoras, mostrando que a compreensão do tema e da dinâmica de produção do 

gênero textual escolhido são fundamentais ao sucesso da empreitada. Já na primeira pergunta 

que fez, de número 2 – Você acha que a baixa qualidade de vida influencia os atos criminosos por 

menores? –, o grupo promoveu um desvio do eixo central do tema, que deveria tratar das 

formas de punir o adolescente em conflito com a lei e não das possíveis causas que o levariam 

a esse conflito e, mais complicado que isso, o grupo de José presenteou o oponente com duas 

perguntas que favoreciam bastante a argumentação contrária à sua. Ao perguntar “Você acha 

que a punição que um menor infrator recebe ao cometer um crime é justa?” (pergunta 6) e 

“Você concorda que reduzir a maioridade seria uma solução para reduzir a violência?” 

(pergunta 10), em vez de dificultar, o grupo 3, que defendia posicionamento contrário à 

redução da maioridade penal, facilita bastante a defesa da tese assumida pelo grupo 1, que 

estava favorável à medida. 

Finalizando a análise deste primeiro debate, dedicaremos este parágrafo à 

participação de José. Juntamente com Lucas, José esteve presente ao longo de todo o ciclo de 

preparação do debate, entretanto, diferentemente do que ocorreu com seu colega que, na 

ausência de Jana e de Rodrigo e pressionado pela necessidade de fazer o trabalho, deixou a 

passividade e começou a despertar uma atitude mais protagonista, evidenciada pela condução 

do grupo no debate, José teve ao longo de todo o ciclo uma participação pouco expressiva. 

Essa participação quase apática durante a fase de pesquisas, tratamento dos dados e 

elaboração das questões, repetiu-se no debate, no qual José se manteve quase todo o tempo 

inerte, chegando a assumir a certa altura uma atitude de desdém para com a atividade, 

reportada na transcrição: 

 

O grupo 3 discute baixinho. Os alunos verificam suas anotações. Gustavo localiza uma página e passa 

para José que, com visível desdém joga os papéis na mesa de Lucas, este desconsidera as anotações, 

mas se posiciona. 

Excerto 15 – Descrição da postura do grupo 3 durante o ciclo da 3ª pergunta – 1º debate 
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Ao longo de todo o debate José intervém apenas na tréplica à pergunta de número 

7, introduzindo uma informação pertinente, embora fundamentada apenas no senso comum. A 

pergunta originalmente feita e retomada na réplica solicitava a apresentação dos motivos 

pelos quais o grupo de José se colocaria contra a redução da maioridade penal; na tréplica, ele 

afirmou: “Porque se reduzir, vai acontecer com os adolescentes de mais baixa idade, com 

quinze, doze anos, como aqui no Brasil já é com dezoito a criminalidade”. Sem a nossa 

intervenção, o debate segue após a tréplica e Yasmim reitera: “Então vocês não acham certo 

a redução da idade?”; e José responde novamente: “Pode influenciar, porque se abaixar de 

dezoito pra dezesseis, vai já o quê? Já vai pegar os adolescentes de quinze, doze anos pra 

usar drogas, usar as armas... que já vem acontecendo com os adultos. Eles vão ser presos no 

lugar dos adultos, do que os adultos no lugar das crianças”. 

Essa participação de José no debate, mesmo tímida, mesmo numa fala lacônica e 

confusa, revela um aprimoramento de sua competência argumentativa, quando comparada a 

suas participações nas etapas anteriores da intervenção, uma vez que José não havia se 

pronunciado sequer perante o seu grupo nas reuniões, exceto quando o provocávamos 

diretamente, e que na sua Produção Textual Escrita I ele não conseguiu ultrapassar as 

paráfrases de opiniões pessoais desprendidas de qualquer fundamento. Para José, intervir 

voluntariamente, perante toda a turma no ciclo argumentativo de uma pergunta que não havia 

sido direcionada a ele, apresentando uma sequência explicativa, com nexos de causa e 

consequência coerentes, foi um avanço. 

 

5.1.2 O segundo debate – Reserva de vagas para negros e pardos em concursos públicos 

e vestibulares 

 

O segundo debate realizado teve como tema o conjunto de duas leis – recém-

aprovadas à época – que tinham por objetivo assegurar a reserva de 20% das vagas 

disponibilizadas em concursos públicos e processos seletivos para acesso às Universidades e 

aos Institutos e Centros Federais de Educação para concorrência exclusiva entre negros ou 

pardos. Participaram deste debate o grupo 4, de posicionamento favorável à reserva de vagas 

para negros e pardos em concursos públicos e vestibulares, composto por Alice, Hermione, 

João, Letícia e Telma; e o grupo 6, de posicionamento contrário à proposição, de Aizen, 

Junior e Karol. Nenhum dos grupos fez uma explanação inicial sobre o tema, conforme 

orientado previamente e reiterado nos comentários avaliativos posteriores ao primeiro debate. 
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A transcrição integral das falas dos sujeitos durante o debate encontra-se abaixo, seguida de 

nossas análises. 

 

PERGUNTA 1 

GRUPO 6 GRUPO 4 

JUNIOR (pergunta) – É possível que o sistema 

de cotas faça com que uma pessoa negra sofra 

desigualdade com as outras? 

LETÍCIA (resposta) – Não, pois o sistema de 

cotas, é... foi um sistema pra tirar, é... do racismo 

do século passado. Foi um sistema que foi 

aprovado pra ajeitar, não existir mais o preconceito 

para os negros terem a oportunidade de crescer 

como os brancos têm, entendeu? Porque, é... a 

maioria dos negros, você não vê os negros ricos... 

são raros os negros ricos, que têm condições. A 

maioria dos negros são da favela, são pobres. 

TELMA (resposta) – Mas também é mais por 

uma integração social. 

AIZEN (réplica) – E por que nós brancos da 

atualidade devemos pagar pelo erro que os 

brancos do passado cometeram? Será que o 

negro não tem a mesma capacidade de passar do 

que o branco de escola pública? 

LETÍCIA (tréplica) – Tem, só que você acha 

possível que... um negro que sofreu preconceito 

a vida inteira ter condições de chegar ... a 

alguma capacidade maior? Porque ele, ele... 

 

 ALICE (tréplica) – Ele cresceu sem nenhum 

exemplo na sala de aula. Você vê algum herói 

negro? Nenhum, nenhum... Nenhum 

presidente, quem declarou a independência, 

nada de negro. Ele cresce excluído, ele só se 

vê na sala de aula na época da escravidão, é a 

única época que ele vê. 

TELMA (tréplica) – E não é que vocês brancos, 

teja pagando por uma coisa que há muito tempo 

aconteceu, é porque tem consequências pelo 

motivo que já aconteceu há muito tempo atrás e 

o governo tá procurando uma implantação pra 

resolver isso. Não significa que vai ser definitivo 

e que nem vai ser só até hoje, mas talvez seja o 

início pra iniciar o problema. Como é que se 

diz... pra resolver o problema. 

PERGUNTA 2 

GRUPO 4 GRUPO 6 

JOÃO (pergunta) – Apesar das queixas a 

maioria foi favorável à matéria, por quê? [o 

pesquisador questiona: a maioria, no caso, dos 

votantes?] 

TELMA (pergunta) – A maioria dos votantes. Se 

a maioria era contra, por que votaram a favor? 

AIZEN (resposta) – O motivo foi esse, não é 

que... Você... você acabou de responder a sua 

própria pergunta, você acabou de dizer que, é... 

muitos negros e tal, no passado, é... eles tão 

tentando reparar um erro, entre aspas, que 

cometeram no passado. 
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TELMA [interrompendo a fala de Aizen] – O 

governo tá tentando reparar um erro que 

cometeu com os negros. 

AIZEN [retomando a fala] – Então, estão 

tentando reparar, com um sistema de cotas, não 

vai... seria um sistema ineficaz se tivesse, é... se 

tivesse... se fosse um sistema que avaliasse esse 

negócio de bran... de negros, é... pessoas pobres. 

No caso, um sistema que... esqueci... me falhou 

a memória agora, um sistema de bolsas, vamos 

supor, de pessoas ricas e pessoas pobres. 

Basicamente isso, mas o sistema de cotas não 

vai resolver o problema. 

TELMA [interrompendo novamente a fala de 

Aizen] – As bolsas também existem hoje em dia. 

As cotas só é uma oportunidade a mais. 

AIZEN [retomando a fala] – Não, mas, é... 

você não tá entendendo... 

Para retomar as regras do debate, o pesquisador interrompe as falas de Telma e Aizen e pergunta se este já 

encerrou sua resposta. Ele afirma que sim e o pesquisador solicita que o grupo favorável apresente sua réplica.  

TELMA (réplica) – No caso, a pergunta da gente 

era o porquê de eles terem aprovado, porque eles 

votaram a favor? 

 

AIZEN (tréplica) – O porquê... o erro... eles 

querem reparar o que eles cometeram no passado, 

que  os brancos cometeram no passado. O que na 

minha opinião é certo. É certo... na minha opinião 

é certo reparar um erro que os negros, é... que os 

brancos cometeram, mas no meu ver todo negro 

ou branco pobre... Se eu tenho um primo... eu 

tenho três primos negros... Será que se o meu 

primo branco tirar uma nota mais alta no ENEM 

pra entrar numa universidade e o meu primo 

negro, vamos supor, o branco tira 600 e o negro 

540, o negro entra na faculdade, será que ele não 

merece entrar também? O branco? 

ALICE – Pra entrar todos têm que ter um 

argumento, independente de ser negro ou 

branco. 

 

No auditório, Silvia se manifesta dizendo: “já passou de tréplica”. O pesquisador concorda e pede o 

grupo 6 faça a próxima pergunta. 

PERGUNTA 3 

GRUPO 6 GRUPO 4 

JUNIOR (pergunta) – A diferença de cor pode 

definir se uma pessoa é mais inteligente que a 

outra? 

COLETIVAMENTE (resposta) – Não. 

JUNIOR (réplica) – Por quê? HERMIONE (tréplica) – Não, porque a 

questão que tá sendo avaliada aqui é a 

questão de oportunidades, porque desde, 

vamos dizer assim, há muitos e muitos anos 

atrás, eles, vamos dizer assim, não reclamam, 

mas eles sempre buscam as oportunidades e o 

sistema de cotas tá sendo uma oportunidade 

pra eles poderem entrar, conseguir um 

emprego. Se eles precisavam tanto porque 

não aceitar isso que é uma oportunidade que 

o governo dá pra eles? 
TELMA (tréplica) – E também hoje em dia 

essas cotas é de vinte por cento, mas 

futuramente pode passar a ser igual. 



 

162 

 

AIZEN – Mas você acha que o sistema de cotas 

pode amenizar o problema, reparar o problema? 
ALICE – [Lendo muito rápido um texto] Todos 

nós negros e brancos temos a mesma 

capacidade intelectual, mas nem todos têm as 

mesmas oportunidades sociais e profissionais. 

A grande diferença ( ) para negros e brancos 

a diferença não está na cor da pele, além disso 

a desigualdade social ( ) 

PERGUNTA 4 

GRUPO 4 GRUPO 6 

JOÃO (pergunta) – É possível que a educação 

é a melhor forma de compensar os negros 

depois de tudo que foi feito no passado? 

AIZEN (resposta) – É, agora uma educação 

básica melhor ( ) porque se você tem um ensino 

público de qualidade, tanto o negro quanto o 

branco pobre ele vai ter uma oportunidade igual. 

Eu ficaria calado se fosse esse reparo fosse 

numa classe social mais pobre, mas do mesmo 

jeito que tem branco pobre, tem negro rico. 

LETÍCIA (réplica) – Mas é uma realidade, a 

escolaridade pública não é uma boa educação 

que, que... uma boa... um bom estudo que a 

gente tem nas escolas públicas estaduais não é. 

Aí você acha que a cota não são igualdades para 

os negros? 

AIZEN (tréplica) – Não, porque, é... Você 

mesmo respondeu sua pergunta... Porque... aqui 

na sala mesmo, temos brancos e negros. Será 

que cada um de nós não teria a mesma 

capacidade que o outro? Eu ficaria calado se 

fosse um sistema que... Meu Deus, me falhou a 

memória de novo... um sistema que avaliasse o 

grau de, vamos supor, de dinheiro... Meu Deus, 

como é nome?... [pesquisador auxilia: que 

investigasse a condição social] É,que avaliasse 

a condição social, porque... na escola pública... 

pra nós acabarmos com essa história, só bastaria 

ter uma escola pública de qualidade 

PERGUNTA 5 

GRUPO 6 GRUPO 4 

Estimulada pelo pesquisador a tomar parte no debate, Karol, que não havia se manifestado desde o início, 

tenta três vezes ler uma das perguntas selecionadas pelo seu grupo, mas não consegue fazer uma leitura 

compreensível. Perguntada pelo pesquisador de quem era a letra da anotação, ela disse que era de Junior e 

devolveu o caderno para que ele fizesse a leitura. Ela permaneceu inerte todo o restante do debate. 

JUNIOR (pergunta) – Costuma-se dizer que 

todo mundo é igual, independente de cor ou 

situação social. Então concorda com uma cota 

que criará uma distinção entre brancos e negros? 

HERMIONE (resposta) – Eu acho que distinção 

seria a palavra correta nesse caso, porque, 

vamos dizer assim, é... novamente aquele 

negócio, é... não é uma ajuda, não é a palavra 

certa ajuda, mas é uma oportunidade, isso. É 

uma reparação, na realidade pra eles. não é isso, 

porque eles realmente sempre pediram, sempre 

fizeram discursos [Alice fala algo que não fica 

claro  no áudio, em seguida Hermione retoma] É, 

por exemplo... [sinaliza para que Alice continue] 

ALICE (resposta) – Se você chegar e colocar um 

branco e um negro com diploma, você acha que ele 

vai contratar quem? O branco, por causa que ele 

acha que o branco vai representar melhor  a 

empresa dele, a imagem. [do auditório ouve-se “não”] 
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 HERMIONE (resposta) – Não tem essa história 

de “não” porque na realidade é um grandíssimo 

“sim”. Você pode ver muitos, muitos, muitos 

casos aí que passam na TV e realmente 94% das 

pessoas negras são pobres. Por quê? Não é a 

questão “ah, porque ele não procura trabalho” 

se ele for procurar um trabalho e ele tiver, for 

formado naquela coisa e o branco chegar na 

mesma condição, quem vai conseguir o trabalho 

realmente vai ser o branco. 

 TELMA (resposta) – Às vezes até um simples 

endereço que tá no currículo chama atenção. 

AIZEN (réplica) – Mas... mas... Você acabou de dizer... 

Vocês acabaram de falar que, se o... é... mas será que o 

cara só vai avaliar a imagem? Será que esse cara não 

poderia avaliar a capacidade do negro? Ele geralmente 

vai avaliar a capacidade da pessoa, o que ela tem no 

currículo, o que ela pode... o que ela pode mostrar pra 

empresa, o que ela pode oferecer àquela empresa, não 

simplesmente uma cor de pele. Isso não existe. 

TELMA (tréplica) – Só que hoje em dia tem 

muitas empresas que trabalham muito com a 

aparência. Então, quando chega um currículo 

bom lá de um negro, não especificamente que 

seja assim mesmo um negro, até mesmo um 

moreninho, só pelo motivo de ele ter aquela cor, 

ele não entra. Então essas cotas é uma forma de 

obrigação. 

PERGUNTA 6 

GRUPO 4 GRUPO 6 

JOÃO (pergunta) – Quais seriam os motivos 

ocultáveis de ser contra as cotas nas 

universidades e nos concursos públicos?  

AIZEN (resposta) – É simplesmente que brancos e 

negros pobres tem a mesma condição de entrar na 

universidade. Esse sistema é muito falho, porque 

tanto faz se o cara é branco ou negro, se ele tirar 

uma média boa num concurso, aí por um sistema 

de cotas que elevou a nota dele a um patamar mais 

alto que a sua, ele entra e você não? Por quê? O 

certo mesmo é que você deve entrar numa 

universidade ou num concurso por seu mérito. 

TELMA (réplica) – É isso que os negros vêm tentando 

há muito tempo, só que não têm chance e a chance que 

estão conseguindo é essa através do governo. 

HERMIONE (réplica) – E mesmo sendo um 

sistema que tenha falhas, 80% de várias 

instituições que apoiam as cotas e que são, que 

lutam pela igualdade dos negros, 80% deles 

apoiaram essa lei, por isso que ela foi aprovada 

tão rapidamente. 

AIZEN (tréplica) – Mas porque vários negros, 

é... Eu li que vários negros eles não se 

consideram, é... eles simplesmente não são 

contra o sistema de cotas, mas não apoiam. Eles 

pensam que... se eu tenho o mesmo nível social 

que eles, eu tenho a mesma capacidade de passar 

num concurso ( ) 

LETÍCIA – Mas a questão das cotas não é... 

[pesquisador interrompe para falar que o 

ciclo da pergunta já se encerrou] é porque ele 

fez um pergunta. 

 

PERGUNTA 7 

GRUPO 6 GRUPO 4 

JUNIOR (pergunta) – O sistema de cotas não 

seria assim uma forma de dizer que o negro tem 

menos capacidade de pensar que um branco? 

TELMA (resposta) – Menas capacidade de 

pensar, não. 

ALICE (resposta) – Eles já fizeram uma pergunta 

sobre inteligência, agora sobre a capacidade de 

pensar, é uma repetição mudando as palavras. 
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O pesquisador pergunta aos membros do grupo 4 se eles não veem necessidade de responder à 

pergunta, ao que Alice confirma. Então o pesquisador pergunta aos integrantes do grupo 6 se eles 

pretendem fazer uma réplica.  

AIZEN (réplica) – Mas é pra a gente afirmar que 

assim... o negro tem a mesma capacidade de 

pensar que um branco da mesma classe social. O 

sistema de cotas é tão falho como o ensino público. 

Um sistema que avaliasse a situação social de cada 

um seria um sistema muito mais eficaz. 

ALICE (tréplica) – [fala incompreensível no 

áudio] 

 

PERGUNTA 8 

GRUPO 4 GRUPO 6 

JOÃO (pergunta) – Seria possível que com as 

oportunidades de uma educação de qualidade 

diminuiria a criminalidade? 

AIZEN [não compreende a pergunta] – Seria 

possível que uma educação de qualidade 

diminuiria o quê? 

COLETIVAMENTE – A criminalidade. AIZEN (resposta) – Com certeza. Uma educação de 

qualidade no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, 

no ensino público seria basicamente o alvo pra tirar esse 

sistema de cotas e acabar com toda essa briga, entre 

aspas, que tá ( ) Seria um sistema muito mais de crédito 

do que um simples sistema de cotas pra amenizar um 

negócio que tá há muitos anos atrás, na história. 

TELMA (réplica) – Sim, só que essa educação de 

qualidade [o pesquisador interrompe a fala e 

pede que o grupo aproveite a réplica para 

esclarecer qual é a ponte que o grupo está 

fazendo entre educação e criminalidade] 

ALICE (réplica) – Se eles não têm chance de 

estudar, eles vão querer... a gente vive num 

mundo capitalista, eles querem  ter os bens que 

todo mundo tem  e o meio que eles encontram é 

a criminalidade. Um negro a mais na 

universidade é um a menos na rua. 

AIZEN (tréplica) – É... tem um porém, um 

negro a mais na universidade é um negro a 

menos na rua. Um branco a mais na 

universidade também é um branco a menos na 

rua. Porque do mesmo jeito que tem ladrão 

negro, tem ladrão branco. 

ALICE – Você vai fechar seus olhos pra ver as 

desigualdades e porcentagens? Tem muito 

mais ladrões negros do que brancos. Não tem o 

que inventar, é a verdade. 

 

PERGUNTA 9 

GRUPO 6 GRUPO 4 

JUNIOR (pergunta) – O sistema de cotas pode causar 

desigualdade entre brancos e negros dentro de uma 

universidade, podendo alguém chegar a sofrer bulling? 

TELMA (resposta) – Isso aí com certeza sim, 

por causa do preconceito, o racismo. 

 

JUNIOR (réplica) – Por quê? 

 

TELMA (tréplica) – Por quê? Simplesmente por 

causa da cor. Por motivos do que aconteceu 

antigamente, muitos negros hoje em dia, eles 

mesmos, não aceitam as cotas por causa disso, 

porque o preconceito tá vindo deles mesmos. Eles 

mesmo,s às vezes se sentem incapazes de lutar contra 

um branco, por causa da história já do passado. 
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AIZEN – Não... Eu não sei se é bem assim. Eu acho 

que eles mesmos sofrem com o preconceito porque 

a sociedade jogou isso neles. Poxa! Porque eu... um 

branco... não tem um preconceito na universidade 

porque ali ninguém tirou uma nota maior do que a 

dele, não foi simplesmente um sistema de cotas que 

jogou a nota dele pra um nível superior que ele 

entrou ali. Simplesmente por isso. E outra nós 

temos muitos negros... alguns negros bem 

poderosos aqui no Brasil. Um caso bem específico 

aqui no Brasil é Joaquim Barbosa [à época, 

ministro do Supremo Tribunal Federal] um cara 

que saiu condenando vários brancos. 

TELMA – Pois é... Você tem ideia do que foi 

que ele fez, do que ele não fez pra chegar aonde 

ele chegou? Se existisse essas cotas no tempo 

dele, talvez ele não tivesse sofrido tanto como 

sofreu. 

PERGUNTA 10 

GRUPO 4 GRUPO 6 

JOÃO (pergunta) – Quantos negros estão 

ocupando bons cargos em empresas 

privadas? [o pesquisador questiona: a pergunta 

é “quantos”?] 
TELMA – [tentando reestruturar a pergunta] 

Você tem ideia assim de quantos negros ocupam 

cargos bons hoje em dia em grandes empresas 

privadas? 

AIZEN (resposta) – ( ) tem no mínimo ( ) 

alguns, vários. 

TELMA – [interrompendo a fala de Aizen] 

Por quê? 
AIZEN – [retomando a fala] Porque eles 

tiveram a força de vontade de mostrar pra o... 

pra esse... pra o Brasil inteiro que eles podiam 

chegar. Agora se você não tem força de vontade, 

se você gosta de ficar por baixo você vai ficar 

por ali mesmo. É força de vontade, você mostra 

que tem alguma coisa. Se você tem algum amigo 

branco que tá cursando uma universidade, não 

falta emprego pra ele lá. Por quê? Por que ele 

simplesmente tirou nota boa e teve força de 

vontade, não ficou esperando por um sistema de 

cotas ( ) 

TELMA – Só que essa boa vontade dele, às 

vezes as condições dele condições às vezes é até 

melhor do que muitos que vivem em periferia, 

que vivem em favelas, que vivem ( )  então as 

cotas é justamente pra esses, os mais 

necessitados 

AIZEN – E o governo não paga vários cursos 

pra os jovens fazer? Será que os negros não 

podem ir em nenhum desses cursos, não pode se 

esforçar pra ter uma vida melhor na vida? 

 

TELMA – Entra. Só que entra um e com as 

cotas entra dez. 
 

Encerrada a troca de perguntas entre os grupos, o pesquisador faculta a palavra ao auditório. 
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YASMIM (auditório) (pergunta) – [Direciona 

ao grupo 6, a qualquer integrante que saiba 

responder à pergunta] Qual a real posição de 

vocês sobre o tema? Certo, eu sei que é 

contrário porque tá ali o nome [aponta para o 

quadro], mas... tipo... me dê mais assunto 

sobre isso. Por que que vocês são mesmo 

contra? 

AIZEN (grupo 6) (resposta) – Porque o sistema 

é basicamente isso. Porque todo negro pobre tem 

a mesma capacidade de passar num concurso 

que um branco pobre. Por que com esse sistema 

de cotas a nota dele tem que ser elevada? Por 

que ele não pode chegar a mesma... Poxa! Será 

que não tem o mesmo recurso que o branco 

pobre tem?  Então é basicamente isso. O sistema 

é muito falho, é muito, muito falho. Seria mais 

convencional ter um sistema pra dar assistência 

sobre classes sociais. Mas o sistema de cotas que 

vai olhar pra sua cor? Isso não existe. 

YASMIM (auditório) (réplica) – Não. O 

sistema de cotas ele não vai olhar pra sua cor 

e lhe discriminar. Ele vai tá ajudando os 

negros, como já no passado eles eram... 

discriminados pela cor, então eles tão dando, 

vamos supor, um suporte pra que não haja 

mais essas coisas. Tipo, é... você falou no seu 

debate, agora, que... Por que eles não 

assumem a cor deles? Por que eles arranjam 

outras palavras a não ser negro? Aí eu te 

respondo o motivo. Sabe por quê? Por que 

justamente os brancos hipócritas que... Fica 

tipo... discriminando eles justamente pela cor 

deles. Então tem aquele receio de dizer “eu 

sou negro”. Os brancos tão tranquilos, 

passam numa boa, agora os negros tão sendo 

discriminados. 

 

[Alguém no auditório faz uma pergunta que não 

ficou registrada, por causa da troca da mídia de 

gravação] 

LETÍCIA (grupo 4) (resposta) – É porque é 

assim, as cotas elas não definem você somente 

pela pele, define pelo que você estudou, pra 

você, pela oportunidade de você, pra poder 

passar na universidade, num concurso público. 

Não é somente pela pele, você tem que ter a 

capacidade de passar nesse sistema, entendeu? 

 TELMA (grupo 4) (resposta) – 

[Complementando a fala da colega] Se for 

somente pela pele a nossa companheira Alice ela 

não vai entrar na universidade porque ela é 

branquinha dos olhos verdes e no registro dela tá 

dizendo que ela é morena. 

SILVIA (auditório) (pergunta) – O que explica a 

lei de cotas? 

[Pesquisador intervém: Só pra ver se eu 

consigo ajudar o grupo a clarear a pergunta. 

Quando você pergunta “o que explica” é no 

sentido de “o que fez com que ela existisse?” 

ou é no sentido de “o que é que a lei diz?”] 

SILVIA (auditório) – Exatamente. O que é que a 

lei diz. 

HERMIONE (grupo 4) (resposta) – [Lendo um 

documento que tinha em mãos] A lei de número 

12.708, desde o dia 29 de agosto de 2012, 

obriga as universidades, institutos e centros 

federais a darem oportunidade de 25% de 

reserva prevista. No caso, 25% vão ser 

consideradas a parte para negros, no caso vai 

ser aqueles conceitos que eles vão avaliar: 

escolaridade, renda familiar e as cotas sociais. 

SILVIA (auditório) – respondida.  
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Encerrado o ciclo da pergunta, o pesquisador questiona se mais alguém no auditório tem perguntas a 

fazer. Novamente Yasmim se pronuncia. 

YASMIM (auditório) (pergunta) – Pra o 

grupo contrário agora, pra Karol. É... Já que 

vocês falarm tanto de educação, vamos 

imaginar o seguinte: que você quer entrar no 

concurso público e tal, essas coisas aí... Só que 

não existisse essa cota, né? essas vagas aí... 

Mesmo assim, se não houvesse essas cotas, 

você queria ou não essas cotas, pra você, pra 

sua cor, pro seu ensino? Por quê? 

KAROL (grupo 6) (resposta) – Eu acho que... 

deixa eu ver... eu acho que, se eu chegasse 

assim... lá, eu não ia querer [ ] 

YASMIM (auditório) – [interrompendo a fala de 

Karol] Não, você não tem que achar nada. 

Você tem que ter uma posição exata. 

KAROL (grupo 6) – [Dirigindo-se ao 

pesquisador] Ei, professor, eu não respondo 

não. 

O pesquisador intervém: [Dirigindo-se a Yasmim] Quando Karol diz “eu acho”, ela só elaborando 

o pensamento. Vamos ter um pouco de paciência. 

 KAROL (grupo 6) – [Cabisbaixa e meneando 

a cabeça] Respondo não. 

Alunos protestam contra a atitude de Yasmim e o pesquisador assume a fala tentando acalmar o 

conflito: Bom, gente, eu queria fazer algumas colocações. Os grupos ainda têm alguma 

consideração final a fazer para a gente encerrar o debate? 

HERMIONE (grupo 4) – Sim, professor, sobre 

a primeira pergunta ( ) é que uma das coisas 

que foi mais divulgada em todas  as perguntas, 

que mais  tinham sido colocadas em 

discussões... é que... quando a gente tava 

avaliando essa tese, vamos dizer assim: 

[dirigindo-se a Aizen] você já entrou em um 

hospital, obviamente. Quantas vezes você foi 

atendido por um médico negro? 

AIZEN (grupo 6) (resposta) – Quantas vezes? 

Não sei, mas já fui. 

 

HERMIONE (grupo 4) (réplica) – Quantos 

professores você já teve negros? 
AIZEN (grupo 6) (tréplica) – Vários ( ) 

HERMIONE (grupo 4) – Pois é, então a 

questão é essa. A questão é de oportunidades. 

Poucas vezes que você vai ver uma pessoa 

negra em uma classe, vamos dizer assim... alta. 

São poucas vezes. Por que eles necessitam de 

oportunidades. Então o nosso grupo está 

favorável, porque a gente quer que os negros 

tenham, tanto os negros como os pardos 

tenham essa oportunidade. A questão nem é só 

a questão da cor, a questão é da oportunidade, 

não só pra o negro, mas pra o pardo também.  

Eu sou uma pessoa parda, vamos dizer assim. 

Eu quero essa oportunidade pra mim poder 

entrar na faculdade hoje. Todo mundo quer. 

Então a questão é essa, a questão da 

oportunidade, que é uma oportunidade a mais 

na nossa vida. 

AIZEN (grupo 6) – Eu garanto que, quando essa 

pessoa quer aquilo, quer aquilo de verdade, ele 

vai buscar, independente de classe social ou de 

cor. 
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TELMA (grupo 4) – E com essas cotas existindo, 

esses lugares que a gente chega, como hospitais, 

empresas e assim por diante, com certeza esse 

número de negros ia dobrar.  Muita gente vão até se 

espantar, mas é através das cotas. Que talvez, se não 

existisse, eles também não chegavam lá tão fácil. 

 

TELMA (grupo 4) – Sim, mas só que muitos 

encontram muitas dificuldades: é de doença, é 

de periferia, é de fome, é de tudo no mundo. 

Tem alguns negros que vivem uma vida estável 

e tem uns que vivem uma vida de calamidade. 

Então, mesmo esses que vivem essa calamidade, 

tendo essas cotas, vai ter chance de entrar. 

 

O pesquisador intervém: Antes de a gente entrar no nível das garantias, eu queria só fazer umas 

colocações, só pra gente finalizar o debate. Alguém mais da turma quer fazer uma colocação ou 

uma pergunta? Yasmim responde que quer. O pesquisador orienta que as perguntas devem ser 

abertas a quem quiser responder e faculta a palavra a Yasmim. 

YASMIM (auditório) – Tá. Não é uma pergunta, 

é só uma colocação sobre o que Hermione falou. 

Nada mais justo do que dar essa oportunidade 

para os negros e pardos. E, tipo... par alguém que 

já sofreu tanto por sua cor e sofre discriminação 

ainda hoje... Então, nada mais justo do que dar 

essas vagas pra eles, essas reservas. 

 

O pesquisador encerra o debate, passa às considerações e encaminhamentos das próximas atividades. 

Quadro18 – 2º debate. 

 

Na análise deste segundo debate, focalizaremos a participação de Alice, Hermione 

e João, inscritos no grupo principal de sujeitos, contudo destacaremos aspectos relevantes das 

demais falas, especialmente por saber que num debate o que presenciamos é muitas vezes a 

oralização individual de um texto construído prévia e coletivamente, não a produção de um 

texto oral. A propósito da construção prévia e coletiva das perguntas e dos argumentos 

levados a este debate, é preciso fazer algumas relações capazes de elucidar as disparidades 

encontradas nas performances dos dois grupos. 

O grupo 4 foi o único da turma que não teve nenhum de seus integrantes ausente 

nem evadido durante o processo de elaboração, e ainda acolheu Letícia que ingressou na 

turma após a formação dos grupos. De todos os participantes desse grupo, apenas João era 

mais retraído, Alice, Hermione, Letícia e Telma, embora guardassem uma timidez aparente, 

tinham grande facilidade de expor suas ideias e grande disposição para defendê-las. Isso ficou 

notório desde as discussões internas do grupo, vivenciadas com bastante intensidade para as 

escolhas da abordagem temática que fariam e a seleção dos dados que comporiam a 

argumentação. Durante a fase de elaboração, esse grupo já vivia em constante debate, o que 

era por nós desejado, estimulado, e tornou-se fundamental para o resultado atingido. Essa 
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vivência aprimorou a postura argumentativa dos sujeitos, ensinou-lhes a modalizar o discurso 

para não transformar o debate em combate. Mas, tomado pelo paralisante medo de errar, de se 

expor, João se beneficiou pouco disso, aguardando sempre para registrar o resultado a que as 

colegas chegavam – estaticidade que carregou até o debate, do qual participou apenas lendo as 

perguntas pré-formuladas, portanto já estabilizadas, sem se envolver diretamente no jogo 

dinâmico do ato enunciativo em construção. 

O grupo de número 6 não conseguiu alcançar a natureza polifônica do texto 

argumentativo, característica fundamental desse modelo textual. Embora Aizen tenha se 

ausentado de boa parte da etapa de elaboração, Junior e Karol não se uniram em grupo na sua 

ausência, tampouco os três formaram um grupo com o seu retorno. Junior e Karol foram, sem 

dúvidas, os dois sujeitos com maior dificuldade para o trabalho coletivo desenvolvido na 

nossa intervenção, mesmo quando tentávamos estimular o diálogo entre eles, propondo-lhes 

uma tarefa compartilhada, o máximo que conseguiam era esfacelar a tarefa, ficando cada um 

com alguns pedaços que seriam reaproximados ao final sem qualquer tentativa de conexão, de 

avaliação conjunta do que foi feito, com vistas a um resultado íntegro. 

Aizen tinha opinião demais e normalmente apoiada em quase nenhum 

fundamento, o que resultava num discurso impulsivo, confuso, truncado e bastante 

redundante. Os três nunca foram de fato um grupo, mas por força da necessidade estavam 

juntos no debate: Karol com toda a insegurança, que por meio de suas produções escritas, 

podemos afirmar não ser apenas timidez e que lhe fez silente o tempo inteiro; Junior, munido 

da pesquisa que fez e das perguntas que elaborou solitariamente por não conseguir dialogar 

sobre, nem mesmo conosco; e Aizen com todo o seu irreprimível ímpeto de fala, sustentada 

exclusivamente por suas muitas certezas autógenas, expressadas sempre de modo seguro e 

contundente. 

A participação do grupo 6 no debate infelizmente revelou pouco avanço da 

competência argumentativa do sujeitos que o formavam. Foi a reiterada paráfrase de um único 

argumento, reapresentado por uma única voz – a de Aizen. Junior fez uma participação 

equivalente à de João, como leitor das questões previamente elaboradas, sem se aventurar a 

interagir com o calor do momento, a entrar no processo de construção oral que presenciou. 

Karol só rompeu seu silêncio em atendimento ao pedido que fizemos com o intuito de 

estimulá-la a participar da atividade, mas não conseguiu nem mesmo ler uma pergunta e 

constrangida voltou ao silêncio. 
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Do ponto de vista da composição argumentativa, destacaremos desse debate a 

estruturação das respostas dadas pelos grupos – considerando também como respostas alguns 

casos de tréplicas – e a divergência entre o “tom” moderado das perguntas elaboradas 

previamente e a forma aguerrida de expressão encontrada nas réplicas. Ambos os grupos 

trouxeram para o debate perguntas bastante modalizadas, salvo em raras exceções. 

O grupo 4 lançou apenas duas perguntas para as quais as respostas precisavam ser 

afirmativas, a de número 2 e a de número 10 – respectivamente, Apesar das queixas a maioria 

[dos votantes] foi favorável à matéria, por quê? e Quantos negros estão ocupando bons 

cargos em empresas privadas? –, sendo esta última uma pergunta inapropriada, impossível de 

responder, as outras três traziam em seu texto algum termo verbal que encaminhava, tanto a 

questão quanto a resposta para o nível da possibilidade, desobrigando o grupo oponente de 

afirmar diretamente uma posição. O grupo 6 foi ainda mais moderado na construção de suas 

perguntas, apenas na pergunta de número 5 – Costuma-se dizer que todo mundo é igual, 

independente de cor ou situação social. Então concorda com uma cota que criará uma 

distinção entre brancos e negros? – havia a exigência direta de um posicionamento 

objetivamente assumido pelo grupo oponente, nas outras quatro o encaminhamento também 

era para o campo das possibilidades, do “seria...” ou do “é possível que...”. 

Contudo esse tom moderado nas perguntas não revela retração dos grupos perante 

o debate ou insegurança das posições assumidas perante o tema, talvez uma estratégia 

argumentativa para estimular a adoção pelo oponente de um mecanismo de concessão. Afinal, 

diante de um tema polêmico e da consciência de ter construído uma argumentação pouco 

consistente, sempre se pode buscar uma adesão parcial do oponente, o que estaria mais perto 

de um convencimento do que uma refutação plena. Mas o fato é que a estratégia – se foi 

conscientemente utilizada – não funcionou. Embora a maior parte das perguntas parecesse 

conduzir a respostas também moderadas, muitas mantidas no nível das impressões, das 

opiniões não fundamentadas ou dos juízos individuais de valor, isso ocorreu mais nas falas de 

Aizen; o grupo quatro apresentou respostas mais fundamentadas, mesmo diante de perguntas 

que não exigiam isso. Comparemos os ciclos decorrentes das perguntas de números 1 e 2 (p. 

160). 

A pergunta de número 1 solicita como resposta o julgamento de uma possibilidade 

situada no campo das suposições, mas, em vez disso, Letícia e Telma constituem uma 

resposta sobre um aspecto histórico e um aspecto político da discussão. Na réplica, Aizen 

questiona a validade do argumento histórico apresentado e redireciona a pergunta para o que 
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será o mote da maior parte das perguntas de seu grupo e também de sua argumentação: a ideia 

de que aceitar a reserva de vagas para negros e pardos seria como atestar que estes são menos 

capazes ou menos inteligentes que os brancos. Na tréplica, Letícia, Alice e Telma retomam os 

argumentos político e histórico. 

A pergunta 2 – comprometida inicialmente pela leitura de João – solicitava 

justificativas para o contrassenso estabelecido entre a quantidade de queixas apresentadas 

contra os projetos de leis e suas aprovações em plenário com ampla maioria. Na resposta, 

Aizen não conseguiu ultrapassar a entrecortada exposição de um juízo acerca da lei aprovada 

e teve tanta insegurança para se expressar que acabou tendo a fala interrompida por Telma. 

Após uma intervenção nossa, o grupo 4 usou seu espaço de réplica para reiterar a pergunta 

original, o que levou Aizen a uma tréplica, na qual ele acaba contradizendo a afirmação que 

havia feito no ciclo da pergunta 1 e limitando a sua fala a um exemplo hipotético, finalizado 

com uma pergunta retórica frágil. 

Este segundo debate evidenciou a importância do trabalho em grupo para o 

aprimoramento da competência argumentativa, pois essa coletividade forma o que Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (1996) denominam comunidade intelectual ou comunidade efetiva dos 

espíritos, um grupo reunido sob a aceitação do envolvimento com uma discussão proposta. 

Esse grupo, sob esse acordo – ainda que tácito – de se envolver com um processo 

argumentativo, quando constituído, torna-se um ambiente muito favorável ao aprendizado e 

ao desenvolvimento das competências dos sujeitos, por via da interação entre estes. Nesse 

processo, cada um acaba por assumir junto aos demais a condição de mediador, no trato com 

os procedimentos em que já tem uma competência mais desenvolvida. Assim, a interação 

entre eles, ocorre num “espaço” que, ampliando a proposição de Vygotsky (1994), 

poderíamos chamar de zona de desenvolvimento proximal coletiva. Nesse “espaço”, nas 

trocas ali ocorridas, os sujeitos se apoiam mutuamente, convertendo – cada um – 

desenvolvimentos proximais em desenvolvimentos reais. 

Ficou notório, por exemplo, um maior domínio da coesão e da coerência na 

enunciação do grupo que experimentou previamente seus argumentos entre seus integrantes, 

em discussões internas que oportunizaram a descoberta das habilidades de cada sujeito e se 

preocupou em abrir espaços para explorá-las, assegurando o direito de fala para todos, em 

momentos nos quais não seriam constrangidos a ir além do que se sentiam prontos a fazer. 

Também ficou evidente o esfacelamento do grupo que não construiu essas vivências, no qual 

um só membro, talvez por desconfiar das capacidades dos demais, as quais não teve 
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oportunidade de conhecer, monopolizou todo o tempo de fala. O grupo seis sofreu a carência 

de integração, nele havia uma voz sem pesquisa, um pesquisador sem voz, e um outro sem 

função prática. Os alunos nele inscritos não reuniram as condições necessárias para se 

firmarem como oradores perante seu auditório. 

A esse respeito, das condições necessárias para que ocorra um ato argumentativo, 

recorremos mais uma vez a Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), a essas condições primeiras 

os autores nomeiam premissas da argumentação. Segundo eles, essas premissas resultam de 

um acordo firmado entre o orador e o auditório e delimitam toda a cena enunciativa. Dito de 

outro modo, a argumentação estaria fundamentalmente condicionada à adesão do auditório, 

seja ele o auditório que os autores chamam “universal”, um conjunto hipotético de 

interlocutores, capazes de representar toda a sociedade; seja um auditório individual, um 

único interlocutor real; seja o que chamam de auditório íntimo, com o qual temos contato em 

nossos momentos de reflexão. É o acordo com o auditório que vai estabelecer um horizonte 

para a argumentação, determinando o que será aceitável, crível, real. Conhecer bem o tema a 

debater, compreender bem a estruturação lógica da argumentação, cercar-se de provas e fatos, 

pouco ou nada vale sem a adesão do auditório ao acordo, o pretenso orador não ultrapassaria o 

plano das intenções. Em certa medida, foi isso o que ocorreu com Aizen, que demonstrava 

considerar presumida e compulsória a adesão de seus colegas à sua tese. 

Também foram evidenciadas nesse debate as várias possibilidades de uso do 

espaço de réplica neste gênero textual. Tivemos a oportunidade de ver a réplica sendo usada 

para reconduzir o oponente à pergunta original, quando este tenta desviar-se dela, como no 

caso da pergunta 2. Nessa pergunta, inquirido sobre os motivos pelos quais houve tão 

expressiva maioria de votos favoráveis à aprovação da lei em discussão, se os parlamentares 

afirmavam sempre que a população rechaçava a proposta, o grupo de posicionamento 

contrário apresentou a resposta e ouviu a réplica abaixo transcrita: 

 

CICLO DA PERGUNTA 2 

GRUPO 6 GRUPO 4 

AIZEN (resposta) – O motivo foi esse, não é que... 

Você... você acabou de responder a sua própria 

pergunta, você acabou de dizer que, é... muitos 

negros e tal, no passado, é... eles tão tentando reparar 

um erro, entre aspas, que cometeram no passado. 

TELMA [interrompendo a fala de Aizen] – O 

governo tá tentando reparar um erro que 

cometeu com os negros. 
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AIZEN [retomando a fala] – Então, estão tentando 

reparar, com um sistema de cotas, não vai... seria 

um sistema ineficaz se tivesse, é... se tivesse... se 

fosse um sistema que avaliasse esse negócio de 

bran... de negros, é... pessoas pobres. No caso, um 

sistema que... esqueci... me falhou a memória agora, 

um sistema de bolsas, vamos supor, de pessoas ricas 

e pessoas pobres. Basicamente isso, mas o sistema 

de cotas não vai resolver o problema. 

TELMA [interrompendo novamente a fala de 

Aizen] – As bolsas também existem hoje em dia. 

As cotas só é uma oportunidade a mais. 

AIZEN [retomando a fala] – Não, mas, é... 

você não tá entendendo... 
TELMA (réplica) – No caso, a pergunta da gente 

era o porquê de eles terem aprovado, porque eles 

votaram a favor? 

Excerto 16 – Réplica à resposta 2 – 2º debate 

 

Nesse caso, foi necessário intervirmos na alternância de falas dos grupos que 

tinham ignorado as regras do debate e solicitarmos que o grupo 4 apresentasse sua réplica, 

como forma de retomar o controle dos turnos de fala. Pelo acima exposto, fica claro que o 

grupo, surpreendido pela pergunta para qual não estava preparado, tenta derivar sua resposta 

para uma zona de domínio e o grupo 4 se utiliza do espaço de sua réplica para impor a 

recondução ao recorte da pergunta. 

Noutra perspectiva, a réplica também foi empregada para complementar uma 

pergunta cuja construção ingênua tornou aceitável uma resposta fechada: 

 

CICLO DA PERGUNTA 3 

GRUPO 6 GRUPO 4 

JUNIOR (pergunta) – A diferença de cor pode 

definir se uma pessoa é mais inteligente que a 

outra? 

COLETIVAMENTE (resposta) – Não. 

JUNIOR (réplica) – Por quê? HERMIONE (tréplica) – Não, porque a 

questão que tá sendo avaliada aqui é a 

questão de oportunidades, porque desde, 

vamos dizer assim, há muitos e muitos anos 

atrás, eles, vamos dizer assim, não reclamam, 

mas eles sempre buscam as oportunidades e o 

sistema de cotas tá sendo uma oportunidade 

pra eles poderem entrar, conseguir um 

emprego. Se eles precisavam tanto porque 

não aceitar isso que é uma oportunidade que 

o governo dá pra eles? 

Excerto 17 – Réplica à resposta 3 – 2º debate 
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Observemos que neste caso – diferentemente do anterior em que o grupo se utiliza 

habilmente da réplica para impedir que outro se desvie de sua pergunta – somente ao ouvir a 

resposta do grupo oponente, Junior se dá conta da limitação de pergunta que apresentou, uma 

vez que, sem se utilizar de qualquer expediente de desvio, o grupo 4 resume a resposta por ele 

solicitada a uma negativa. Reativamente, Junior complementa sua pergunta inquirindo 

motivos que sustentem a negativa. 

Outra finalidade atribuída às réplicas nesse debate foi, do ponto de vista da força 

argumentativa, talvez a mais sofisticada dentre nossos destaques: 

 

CICLO DA PERGUNTA 6 

GRUPO 6 GRUPO 4 

AIZEN (resposta) – É simplesmente que brancos e 

negros pobres tem a mesma condição de entrar na 

universidade. Esse sistema é muito falho, porque 

tanto faz se o cara é branco ou negro, se ele tirar 

uma média boa num concurso, aí por um sistema 

de cotas que elevou a nota dele a um patamar mais 

alto que a sua, ele entra e você não? Por quê? O 

certo mesmo é que você deve entrar numa 

universidade ou num concurso por seu mérito. 

TELMA (réplica) – É isso que os negros vêm tentando 

há muito tempo, só que não têm chance e a chance que 

estão conseguindo é essa através do governo. 

HERMIONE (réplica) – E mesmo sendo um 

sistema que tenha falhas, 80% de várias 

instituições que apoiam as cotas e que são, que 

lutam pela igualdade dos negros, 80% deles 

apoiaram essa lei, por isso que ela foi aprovada 

tão rapidamente. 

Excerto 18 – Réplica à resposta 6 – 2º debate 

 

Neste caso não houve falhas na estruturação da pergunta, tampouco da resposta a 

ela apresentada. Sem adentrarmos numa discussão do mérito do argumento exposto, não 

podemos dizer que tenha havido desvio, por conseguinte a réplica foi empregada com o 

propósito de esmaecer a validade do argumento que sustenta a resposta. 

Também bastante evidente no segundo debate ficou a importância da vinculação 

entre o tema e os sujeitos para o sucesso de uma atividade que pretende aprimorar a 

competência argumentativa deles. Quando há essa vinculação afetiva, quando o sujeito sente 

que o tema lhe interessa diretamente, o envolvimento é distinto das vezes em que isso não 

ocorre. Tratar de acesso às universidades, de concursos públicos, de políticas de inclusão 

social, de justiça social para com os negros e pardos, numa turma de Ensino Médio de uma 

escola pública de periferia, cujos inscritos estão prestes a tentar ingressar na universidade, na 

qual predominam alunos pardos, foi bastante estimulante para todos, o que pode ser 

comprovado pela participação voluntária do auditório ao final do debate. 

Em relação às participações de Alice, Hermione e João, revelaram alguma 

evolução no aprimoramento da competência argumentativa. Na atividade de análise textual 

que realizamos durante a preparação dos debates, Alice e João tiveram muita resistência ao 
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trabalho em grupo. No debate todos tiveram participação efetiva, Alice e Hermione se 

destacaram nas réplicas e tréplicas, conseguindo fazer boas relações entre os argumentos, 

saindo-se muito bem diante do imprevisto, demonstrando bastante protagonismo. João fez 

uma participação um pouco mais tímida, mas não se absteve de suas falas perante toda a 

turma, o que para o seu status inicial já foi um avanço. 

 

5.1.3 O terceiro debate – União civil e adoção de crianças por casais homoafetivos 

 

O último dos debates realizados na intervenção teve um tema que talvez, dentre os 

três escolhidos, gerasse à época as maiores controvérsias na sociedade, não porque seja o mais 

polêmico, mas por ter a sua polêmica assentada prioritariamente em valores muito mais 

subjetivos que os outros. A regulamentação da união civil e da adoção de crianças por casais 

homoafetivos, vinculadas a um projeto de lei que tramita há anos no Congresso Nacional 

brasileiro – tendo sempre postergada a sua votação –, tem encontrado como principais 

entraves para a sua aprovação a contestação por parlamentares filiados a partidos 

representantes de doutrinas religiosas, os quais se autointitulam defensores da “família 

brasileira”. Talvez por isso o nosso debate, que deveria ter como eixo temático o texto de um 

projeto de lei, acabou tendo poucos argumentos de natureza jurídica e vários amparados em 

juízos de valor e no senso comum. 

Antes do início do debate o grupo 2, contrário à aprovação da lei, requereu a 

palavra para fazer uma explanação do seu posicionamento inicial sobre o tema e o fez, mas 

infelizmente o áudio ficou muito comprometido e não conseguimos compreender quase nada. 

O pouco que conseguimos recuperar pela gravação e o que guardamos na memória dão-nos 

conta apenas de que foi feita a leitura de um texto opinativo, de fonte não identificada, 

alinhado ao posicionamento do grupo. Não houve leitura nem síntese do projeto de lei por 

nenhum dos dois grupos. E passado este momento começaram os ciclos de perguntas, cuja 

transcrição encontra-se abaixo. 

 

PERGUNTA 1 

GRUPO 2 GRUPO 5 

GABRIELA (pergunta) – O que explica a 

atração pelo mesmo sexo se isso não serve 

para propósito evolutivo algum? 

THIERRY (resposta) – Esse negócio de atração é 

quase inexplicável. Do mesmo jeito que a gente 

sente atração por mulher e vocês sentem por 

homens, eles sentem atração por pessoas do 

mesmo sexo. É uma coisa que... Você sabe 

explicar porque homem sente atração por mulher? 
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SILVIA (réplica) – Sei. Porque é mulher. THIERRY (tréplica) – E ele gosta de homem, 

mulher gosta de mulher, sente atração, e bate a 

química e gosta... 

PERGUNTA 2 

GRUPO 5 GRUPO 2 

ANTONI (pergunta) – Ser contra a união 

homoafetiva pode ser considerado um ato de 

preconceito? 

SILVIA (resposta) – Sim, com certeza. Até 

porque é porque é lei. 

CECÍLIA (resposta) – Não é um ato de 

preconceito. [Dirigindo-se a Thierry, tentando 

corrigir o ato falho da colega] Porque ela não 

entendeu a pergunta. Porque é assim: da 

mesma forma que você... é uma forma de 

opinião, você é contra, a gente não tá dizendo 

que é contra a união civil homoafetiva, o 

casamento. O que a gente não acha necessário 

que eles não... tenham um casamento. Eles já 

tem uma união estável e pra que eles acham 

que isso é necessário, um casamento? De 

qualquer forma eles não podem constituir uma 

família sem casamento? 

THIERRY (réplica) – mas é porque eles querem 

o casamento no civil porque se eles constituírem 

uma família, por exemplo, eles se casarem se a 

lei legalizar, eles vão lá montam uma casa ( ) se 

um dia eles se separarem vão ter direito a tudo. 

Um vai ter direito à metade do que o outro tem e 

o outro vai ter a metade também. 

CECÍLIA (tréplica) – Mas também tem que 

deixar escrito em cartório o que vai deixar 

para a outra pessoa. 

THIERRY – Na união estável não ( ) é apenas 

como se fosse um símbolo ( ) 
 

Comprometida a dinâmica do debate o pesquisador intervém: Vocês têm a tréplica, tem alguma 

coisa a dizer ainda sobre essa pergunta? 

 CECÍLIA – [Dirigindo-se ao pesquisador] Eles 

não perguntaram, eles só explicaram. Então 

eu acho que se eles querem só um símbolo ( ) 

você pode fazer casamento na religião que 

eles têm, sem precisar disso ou então fazer só 

uma cerimônia como outros casais fazem sem 

precisar de casar em cartório. 

THIERRY – É porque eles querem direito (  )  

O pesquisador intervém novamente: A tréplica foi realizada em uma fala sobre essa pergunta. Em 

outro momento vocês podem voltar sobre essa questão. 

PERGUNTA 3 

GRUPO 2 GRUPO 5 

CECÍLIA (pergunta) – É adequado para uma 

criança que daqui a um tempo os documentos 

sejam mudados para responsáveis um e dois, 

no lugar de pai e mãe? 

ANTONI – [Não compreende a pergunta] Um 

e dois? 
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CECÍLIA – [Esclarecendo a pergunta] Porque 

eles estão, digamos, com planos de mudar o 

nome no seu registro não tem assim, pai e 

mãe, eles querem mudar para responsável 

um e dois. No caso de se mudar, porque não 

tem como botar o nome de mãe com... 

THIERRY – [Ainda tentando compreender a 

pergunta] Vocês estão perguntando como é que 

a criança vai reagir com isso? 

SILVIA – [Esclarecendo a pergunta] Sim 

como é que ela vai ficar? Se isso é adequado... 

eles terem dois pais, duas mães 

THIERRY – [Ainda tentando compreender a 

pergunta] Aí ela ficaria confusa, né isso que 

você tá dizendo? 

CECÍLIA – [Esclarecendo a pergunta] Não, 

porque aí vem as consequências que daqui a 

um tempo vão querer tirar o dia das mães e o 

dia dos pais, porque isso não faz parte da 

cultura dos homens. 

THIERRY (resposta) – O governo brasileiro 

lançou uma campanha também pra ajudar essas 

crianças que vão ser adotadas ( ) 

ANTONI (resposta) – ( ) 

CECÍLIA (réplica) – ( ) se o normal seria ( ) ANTONI (tréplica) – ( ) 

O pesquisador precisa intervir novamente para garantir o cumprimento das regras: Vocês tiveram a 

tréplica, a próxima pergunta é de vocês. [dirigindo-se ao grupo 4] 

PERGUNTA 4 

GRUPO 5 GRUPO 2 

ANTONI (pergunta) – Podemos dizer que ser 

contra a união homoafetiva é ser contra a 

felicidade das pessoas que buscam por esse 

direito? 

SILVIA (resposta) – Não, porque felicidade não 

está em se casar. Pra que se casar? Só pra 

mostrar pra sociedade que estão casados de 

papel passado? Só pra, quando morrer, ficar a 

herança pra o seu parceiro? A felicidade não está 

nisso não. 

CECÍLIA (resposta) – Até porque, se a 

intenção for de ficar com herança ou coisa do 

tipo, aí tá ligado a interesses materiais, não a 

felicidade. 

THIERRY (réplica) – Assim... eu acho que 

quando a mulher nasce, o sonho de toda mulher é 

se casar. Você acha que se a pessoa realizar o 

sonho... A pessoa fica feliz, né, quando realiza um 

sonho? Então, eu creio que toda a mulher tem 

vontade de se casar e não só de se casar, mas de ter 

uma família. Não é só tá no papel dizer: “Ah, a 

gente tá junto, mas num tá nada certo, é só união 

estável.” 

ANTONI (réplica) – E assim: ele escolheu ser 

feliz junto com essa pessoa, sendo que se eles 

não se casarem, como é que eles vão ser felizes? 

SILVIA (tréplica) – Não tem pra que se casar. 

Existem tantos casais por aí a fora, homem e 

mulher, que não são casados e vivem juntos, 

moram juntos na mesma casa, convivem juntos, 

passam dias e dias juntos, vivem normal, como 

uma família normal sem precisar se casar. 

THIERRY – Mas eles também poderiam estar 

casados.  
SILVIA – Pra que serviria esse papel? 

PERGUNTA 5 

GRUPO 2 GRUPO 5 

INGRID (pergunta) – A adoção por um casal 

homossexual influi na orientação sexual da 

criança? 

THIERRY (resposta) – Assim, como a gente 

falou que vai ter ( ) auxiliada pelo governo, vai 

orientar a criança, vai explicar tudo ( ) e com o 

passar do tempo ela entender ( ) ela pode até 

também ser homossexual também, aí é uma 

opção dela. 



 

178 

 

[Não houve réplica]  

PERGUNTA 6 

GRUPO 5 GRUPO 2 

ANTONI (pergunta) – Por que seria importante 

para os casais homoafetivos poder ser 

declarados casados? 

 

SILVIA (resposta) – Isso aí não é a gente que 

tem de responder, quem tem de dizer é vocês 

que estão a favor. 

CECÍLIA (resposta) – A pergunta não foi... 

pra gente...  

THIERRY (réplica) – Mas a gente perguntou 

por que seria importante? 
SILVIA (tréplica) – Então, mas pra gente não tem 

interesse o que é importante pra eles. 

GABRIELA (tréplica) – Pra a gente não é 

importante. 

PERGUNTA 7 

GRUPO 2 GRUPO 5 

INGRID (pergunta) – Na sua opinião, é certo 

que um casal homossexual tenha mais direitos 

na hora da adoção? 

THIERRY (resposta) – É certo. Tem de ter mais 

direito sim, porque o importante não é ser, no caso 

um pai e uma mãe, o importante é que seja uma 

família e que o casal dê amor à criança. Melhor do 

que ele ficar num orfanato. 

SILVIA (réplica) – Com certeza, mas teria que 

ser direitos iguais. Até porque eles não são 

melhores do que ninguém. 

THIERRY (tréplica) – Não tá sendo direitos 

iguais? Todo mundo pode chegar lá e adotar 

uma criança. 

O pesquisador percebe a extrapolação do ciclo da pergunta, mas deixa seguir, para obsevar o rumo 

que argumentação vai tomar. 

SILVIA – Exatamente. Mas por que você tá 

dizendo que eles teriam que ter mais direitos? 
THIERRY – Porque eles são casais 

homoafetivos. 

SILVIA – Não, mas não tem nada a ver isso.  

O pesquisador intervém, tentando reconduzir o debate para o âmbito da argumentação: Vocês estão 

fazendo uma ( ) na verdade, sobre ( ) é certo eles terem esse direito? 

SILVIA – Perguntamos se eles concordavam 

que eles teriam mais direitos, se eles 

concordavam. E eles concordaram. 

THIERRY – Direitos iguais. Tanto o homem 

com a mulher podem adotar, como um casal 

homoafetivo podem adotar. O que importa é que 

o casal tenha amor à criança. 

SILVIA – Agora você respondeu, agora tá 

respondido. 
 

PERGUNTA 8 

GRUPO 5 GRUPO 2 

THIERRY (pergunta) – Como a união 

homoafetiva poderia prejudicar a sociedade? 

 

CECÍLIA (resposta) – Talvez na influência, 

porque isso ficaria ainda mais comum do que 

já é. Talvez começasse assim, não com 

certeza, mas talvez começasse ( ) alguma 

opção sexual, isso ficaria mais normal do que 

já é pra mim, estaria em todos os lugares. 
SILVIA (resposta) – A união homoafetiva seria 

apenas uma caricatura do casamento, até porque 

não existe uma opção definida entre ativo e 

passivo. 
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THIERRY (réplica) – Assim... isso seria normal, 

porque inclusive um dos homens mais 

importantes do mundo, o Barack Obama 

[presidente dos Estados Unidos da América], 

ele diz que é a favor do casamento gay ( )  

CECÍLIA (resposta) – Mas a gente tá falando 

sobre o Brasil. 

 

THIERRY – Mais de dezesseis países que já 

aceitaram. 
ANTONI – E estão entrando em acordo mais 

dez. 

 

O pesquisador interrompe e faculta a palavra ao grupo 2, para que faça a sua última pergunta. 

PERGUNTA 9 

GRUPO 2 GRUPO 5 

CECÍLIA (pergunta) – Vocês não acham que 

já é suficiente ter a união estável? 
THIERRY (resposta) – Não. Porque se eles 

estão juntos, por exemplo, se eles conseguirem 

abrir, por exemplo, uma loja, uma coisa assim, 

se um morrer vai ficar tudo pra o outro, se os 

dois conseguiram levantar juntos aquilo tudo, 

fazendo economia, conseguiram abrir um 

comércio, aí fica nada pra o outro que ajudou, 

fica só pra família do que morreu. 

ANTONI (resposta) – ( ) no Brasil não 

reconhece como casamento só como união  

homoafetiva, aí eles estão tentando esse direito 

pra poder casar. 

CECÍLIA (pergunta) – Tem como. É só 

registrar em cartório. E no caso os dois sendo 

donos, seria uma sociedade. 

[Não houve tréplica] 

PERGUNTA 10 

GRUPO 5 GRUPO 2 

ANTONI (pergunta) – Quais os problemas que 

poderiam afetar filhos de casais homoafetivos? 
INGRID (resposta) – Eles tá dia a dia vendo 

dois homens, eles queiram pra eles também 

uma família também de dois homens como 

seu pai e sua mãe. Se você, talvez, se você 

visse dois homens tá com você, conviver ali, 

na convivência, possa ser que futuramente 

quando eles crescerem, possam ser 

homossexuais. 

ANTONI (réplica) – É por isso que tem 

instituições que... instituições psicológicas. Tem 

sempre instituições que possam apoiar a criança 

até o tempo de ela entender, pra saber o que 

realmente ele quer ou não pra ele. 

SILVIA (tréplica) – Porque o método que a 

natureza encontrou pra eles se reproduzirem foi 

entre mãe e pai, macho e fêmea, então no caso 

eles teriam que ser criados por mãe e pai, pai 

macho, mãe fêmea. 

Após o encerramento do ciclo de perguntas trocadas entre os grupos, o pesquisador faculta a palavra 

ao auditório para perguntas e comentários. 

YASMIM (auditório) (pergunta) – É pra o grupo 

contrário. Vocês não acham, vocês falaram 

que... botaram aí as crianças no meio, que elas 

não seriam felizes como elas viveriam com pais 

do mesmo sexo. Vocês não acham que ela 

poderia ser feliz do mesmo jeito que é com mãe 

e pai? 

CECÍLIA (grupo 2) (resposta) – A gente não 

usou o termo que elas não iam ser felizes, a 

gente disse que elas iam ser influenciadas pelo 

exemplo que elas estão vendo dentro de casa. 
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YASMIM (auditório) (réplica) – Não. Logo no 

início vocês falaram das crianças sobre elas não 

serem do mesmo jeito. 

CECÍLIA (grupo 2) (tréplica) – Não, a gente 

não falou isso. Nesse caso, não de ser feliz, mas 

que pode ser diferente às vezes. 

YASMIM (auditório) (pergunta) – Próxima 

pergunta: Será que a pessoa [ ] 
 

Pesquisador interrompe e pede que Yasmim deixe Telma perguntar. Informa que em seguida ela 

poderá fazer outra pergunta. 

TELMA (auditório) (pergunta) – [Dirigindo-se 

ao grupo favorável] Quando Deus criou o 

mundo, ele criou Adão e Eva e não Adão e Ivo. 

Então porque essa mudança agora, na 

modernidade? Deixaram de acreditar na Bíblia? 

Deixaram de acreditar no que Deus disse. 

THIERRY (grupo 5) (pergunta) – Você é 

budista? 

TELMA (auditório) – [Não compreende a 

pergunta] Oi? 
THIERRY (grupo 5) – [Refazendo a pergunta] 

Qual a sua religião? Católica, evangélica... 

TELMA (auditório) – Eu sou evangélica. THIERRY (grupo 5) (resposta) – É assim: cada 

um tem o seu... Como todo mundo vê o mundo. 

O budista tem a dele, o Islamismo tem a dele, a 

ciência tem a dele e o católico tem a dele. Se os 

católicos dizem que o homem foi feito de barro, 

a ciência diz que o homem veio do macaco. Tem 

nada a ver se o sexo pode ser igual ao outro. 

TELMA (auditório) – [Interpelando o 

pesquisador] Professor, eu não falei sobre a 

ciência, eu falei sobre a questão [ ] 

THIERRY (grupo 5) – [Interrompendo Telma] 

Religiosa, mas aqui a gente não pode entrar em 

nenhuma religião. 

PESQUISADOR – [Intervém para fazer um esclarecimento] Eu quero só reforçar a observação que 

Thierry fez. Nesse momento a gente “tá” lidando com um debate que é de natureza jurídica, que 

discute a aprovação ou não aprovação de uma lei. E a gente fez uma tentativa, no início da definição 

dos temas, de não trazer nenhum dos temas para a discussão de origem religiosa. Não que eu ache 

que essa discussão ela não seja interessante, eu só acho que esse não é o fórum mais adequado para 

se levantar essa discussão religiosa. Por quê? Porque no momento que a gente levanta uma 

discussão religiosa, a gente tem de levar em consideração que a gente tá discutindo um conjunto de 

valores, que aquele conjunto de valores ele pode ser válido pra um determinado grupo, mas não 

necessariamente pra outro e não necessariamente pra outro. Então, como no nosso país a gente tem 

estrutura organizacional que diz que o nosso estado ele é laico... O que é que isso significa? Que a 

nossa democracia, que ela não tem nenhuma vinculação religiosa, com nenhuma doutrina religiosa, 

ela tem de garantir direitos iguais para qualquer pessoa de qualquer crença, a gente não tem como 

entrar no mérito do olhar religioso sobre essa questão nesse momento. Eu entendo a colocação da 

pergunta, não acho que ela seja uma pergunta despropositada, só acho que esse não é o momento 

adequado para levantar esse aspecto da discussão. 

YASMIM (auditório) (pergunta) – [Dirigindo-

se ao grupo 6] Vocês falaram do casamento de 

pessoas do sexo oposto, um homem e uma 

mulher. Será que uma pessoa só pode se casar se 

forem do sexo oposto? Será que elas não têm o 

direito de felicidade, de viver a felicidade com 

uma pessoa do mesmo sexo? 

INGRID (grupo 2) (resposta) – O negócio não 

é que elas não vão ser felizes, o negócio que a 

gente falou que não precisa esse passo tão 

fundo, né? Casamento... Abre a boca e diz 

assim “vamos se casar”... Porque como a 

gente falou, que como um homem e uma 

mulher, muitos homens e mulheres, moram 

juntos e não precisam se casar, homem e 

homem também não precisam se casar. Mas 

eles podem ser felizes numa relação estável, 

morar juntos, construir sua família sem dar 

esse passo profundo que é o casamento. 
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SIMONE (auditório) (réplica) – Mas na maioria 

das vezes é a realização de um sonho. 
INGRID (grupo 2) (tréplica) – É, mas a gente 

somos desse ponto de vista, né? Cada um tem 

seu ponto de vista, o da gente é esse. 

TELMA (auditório) – [Dirigindo-se ao grupo 

4] É o seguinte: uma criança ela se forma a 

partir da nascença, principalmente a mente, em 

tudo que vai vendo, tudo que ela vai ouvindo... 

ela vai colocar aquilo ali na formação. Então 

pode ser que dentro de casa ela vai ver papai e 

papai, mesmo dizendo que um é mamãe, mas ela 

vai ver papai. Do mesmo jeito é o sexo. Isso 

dentro de casa pode ser que seja tudo bem, mas 

fora não. Ela vai sofrer preconceito, bullying, 

assim por diante. Então, como é que vocês, 

vocês, como é que vocês agiriam com uma 

criança dessa forma? Ela estaria sofrendo, 

consequentemente. Ela estaria sofrendo por 

consequência de dois adultos que já sabem o que 

fazem, então o que é que vocês fariam numa 

situação dessa? 

THIERRY (grupo 5) (resposta) – Assim... É 

melhor ele tá recebendo amor dentro de casa, do 

que usando droga na rua. Ou então em 

albergues, em orfanatos... 

TELMA (auditório) (réplica) – Não, uma criança 

não vai tá usando droga. Eu tô falando assim, já a 

partir da formação dela. Ela vai crescer... um 

molequinho, entendeu? Ela vai crescer vendo 

aquele negócio, só que ela vai ficar ouvindo. Eu 

digo isso, não que na minha casa fosse do mesmo 

sexo, no meu caso é diferente, mas por questões de 

violência, que era outra questão bem diferente, 

mas que ela ouvia situações e isso me afeta até 

hoje, então pode ser que venha acontecer o mesmo 

caso. E os meus pais não pensaram na situação, 

mas vocês estão tendo a chance de pensar, como é 

que vocês agiriam? 

THIERRY (grupo 5) (tréplica) – Assim... a 

gente já falou várias vezes aqui sobre a ajuda do 

governo, sobre as crianças... 

ANTONI (grupo 5) (tréplica) – Instituições, 

auxílio psicológico... Mas assim... que nem você 

falou, a criança fica meio constrangida. 

THIERRY (grupo 5) (tréplica) – Mas os pais 

também, o casal também conversar com eles, 

explicar direitinho 

ANTONI (grupo 5) (tréplica) – Mas até ai tudo 

bem, em casa tudo bem, mas no colégio, né? 

 

TELMA (auditório) – Então, assim... Eu acho que 

o ideal seria o casal, tudo bem, mas sem a 

criança. Ou então, já que existe a adoção de 

crianças de 10 anos, 15 anos. Num caso desse, 

que ela já “taria” realmente formada, já seria 

praticamente  dona de si, seria mais fácil do que 

pegar a criancinha em formação, que ela teria de 

decidir entre dois mundos e assim por diante. 

Seria bem melhor. 

THIERRY (grupo 5) – [Dirigindo-se a todo o 

auditório] Pessoal, do mesmo jeito que o 

casamento é um sonho, ter um filho também é 

um sonho, pra eles criarem, dar carinho, amor... 

Também é um sonho. 

TELMA (auditório) – Mas talvez seja um sonho 

pra vocês, pra criança só vai ser pesadelo. 
 

Encerrado o ciclo da pergunta, o pesquisador intervém e faculta a palavra a Cecília (grupo 6). 

CECÍLIA (grupo 2) (pergunta) – [Dirigindo-se 

ao grupo 4] No caso que vocês falaram assim ( ) 

das leis que que o governo vai dar essa ajuda ( 

). O governo ele não funciona em muitas áreas, 

vocês acham que eles iam dar tanta 

importância assim para isso, e se isso não 

funcionasse? 

THIERRY (grupo 5) (resposta) – Ah isso aí ia 

entrar junto com a lei do casamento, ia ser uma 

lei. 
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SILVIA (grupo 2) (réplica) – Mas tantas coisas 

são lei aí, eles não põe em prática, vocês acham 

que isso aí 

THIERRY (grupo 5) (tréplica) – Ah, isso aí já é 

outro debate já. A gente não tá falando sobre 

política. 

CECÍLIA (grupo 2) – É só uma colocação.  

Pesquisador consulta o auditório se há mais perguntas. Yasmim acena que sim. Ele orienta que ela 

faça as perguntas restantes juntas, para que os grupos respondam também em bloco, pois precisa 

encerrar o debate. 

YASMIM (auditório) (pergunta) – [referindo-se 

ao grupo 6] As meninas falaram que o casamento, 

eles não precisam se casar porque eles já têm uma 

união estável. Tipo... será que uma pessoa do sexo 

oposto se contentaria com uma união estável? 

Tipo... direitos iguais, eles também têm 

sentimentos. 

SILVIA (grupo 2) (resposta) – mas você não 

pensa ( ) papel passado? 

 

YASMIM (auditório) (réplica) – não, eu não 

conheço, porque todos os meus amigos gays 

querem se casar. 

SILVIA (grupo 2) – [Sem compreender a 

pergunta] Mas você não tá falando de homem e 

de mulher não? 
CECÍLIA (grupo 2) – [Sem compreender a 

pergunta] Você usou o exemplo de homem e 

mulher. 

YASMIM (auditório) – [Esclarecendo] Não. Tá, 

um exemplo. Tipo... você e o seu namorado – se 

você tiver –, vocês se contentariam só com uma 

união estável? Vocês queriam se casar se fosse um 

desejo de vocês. 

SILVIA (grupo 6) (tréplica) – Eu, por mim eu 

não queria, até porque eu nem pretendo me 

casar, mas aí você pergunta pras outras meninas. 

YASMIM (auditório) – Uma pessoa, com uma 

cabeça, pensa de um jeito, uma pessoa tem esse 

desejo. Agora as outras... tem que ver o desejo 

das outras. Talvez, muitos queiram se casar, 

talvez muitos queiram. A gente não tem que 

olhar só pra um lado. [Em tom de reprovação] 

“Ah... homem e homem se casando?!”. Nada a 

ver isso. “Foi feito homem e mulher”.  

GABRIELA (grupo 2) – O negócio é que a lei 

que eles podem se casar, a lei ( ) aceita 

SILVIA (grupo 2) – Eu acho assim: o casamento 

é você ir no cartório assinar o papel? Só isso? 

Nesse ponto a gravação foi interrompida por problemas técnicos com o equipamento. Mas diante do rumo 

apenas pessoal que o debate estava tomando, o pesquisador o encerrou em logo seguida. 

Quadro 19 – 3º debate 

 

Nos três debates, em maior ou menor grau, por parte dos grupos ou do auditório, 

sempre houve algum desvio do tema, o que já esperávamos por sabermos que, embora 

estivéssemos debatendo temas de origem jurídica – um projeto de emenda constitucional, 

duas leis recém-aprovadas e um projeto de lei – eles subsidiam amplas discussões nos mais 

diversos estratos da sociedade e pela própria inexperiência dos aprendizes em lidar com o 

gênero argumentativo escolhido. Entretanto, sobre os dois outros temas, por atingirem 

parcelas muito específicas da população, protegidas por leis próprias e vigiadas por 

instituições governamentais e não governamentais, encontram-se a dispor de quem queira 

pesquisá-los muito mais informação avalizada, muito mais estatísticas reconhecidas, muitos 
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depoimentos legitimados de autoridades. O tema do terceiro debate ainda carece muito desse 

padrão de informações mais isentas dos julgamentos ditos morais e de vinculações 

doutrinárias, talvez por isso nele os desvios do tema atingiram grau bastante elevado. 

Mesmo havendo, de nossa parte, a preocupação de esclarecer para os grupos que 

eles estariam debatendo a documentação cartorária de uma união civil já existente entre 

pessoas do mesmo gênero e a decorrente possibilidade de pleitearem adoção de menores na 

condição de casal legalmente constituído, não a realização do rito religioso do casamento, 

tampouco a escolha dessas pessoas por se unirem; e que deveriam se ater prioritariamente aos 

aspectos objetivos da questão, evitando argumentos de base exclusivamente moral e/ou 

doutrinária e/ou fundamentados apenas em juízos preconceituosos; quase toda a atividade 

acabou sendo pontuada por discursos bastante subjetivos, que desprovidos de argumentos 

sustentados, recaiam no campo apenas opinativo. Portanto, já tendo destacado nos debates 

anteriores aspectos da estrutura composicional do gênero, como a organização das perguntas e 

das respostas, das réplicas e das tréplicas, e as relações construídas entre elas, nesta análise a 

ênfase recairá sobre a abordagem e a manutenção do tema e as relações de (in)coerência 

estabelecidas no decurso do debate. 

Já na pergunta de número 1 – O que explica a atração pelo mesmo sexo se isso 

não serve para propósito evolutivo algum? –, na qual há um tratamento que reduz o enlace 

afetivo de duas pessoas a um dispositivo meramente fisiológico (a atração sexual) e a 

tentativa de associá-lo diretamente a um comportamento instintivo irracional de perpetuação 

da espécie (propósito evolutivo), é feito o desvio temático que desloca o foco do debate para a 

admissibilidade da existência das uniões conjugais entre pessoas do mesmo gênero, nesse 

momento o tema escolhido é escanteado pela primeira vez. Porém a resposta dada por 

Thierry, sintetizada quando diz que “atração é quase inexplicável” e finalizada com a 

devolução ao grupo 2 da pergunta original redirecionada para o contexto heteroafetivo, 

deixando claro que neste também o fenômeno questionado é igualmente inexplicável e 

impondo ao grupo oponente a revelação da inconsistência de seu argumento, inicia um 

movimento de recondução ao tema, continuado por Antoni na enunciação da pergunta de 

número 2. 

A pergunta 2 – Ser contra a união homoafetiva pode ser considerado um ato de 

preconceito? – solicita implicitamente que o grupo de Cecília apresente motivos, que 

excedam o âmbito do preconceito, para a negação do direito pleiteado pelos casais 

homoafetivos. A resposta apresentada demonstra claramente que o grupo não conseguiu 
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fundamentar a posição que defendia perante o tema. Primeiramente, Silvia se equivoca numa 

afirmação confusa em que parece assumir pelo grupo um caráter preconceituoso em seu 

posicionamento, o que Cecília percebe prontamente e tenta reverter, justificando o ato falho 

da colega e empreendendo uma explicação da tese do grupo, a qual resultou bastante confusa. 

Cecília, então, lança mão da mesma estratégia utilizada por Thierry de finalizar a 

resposta com a devolução da pergunta, porém o efeito é distinto, pois o grupo de Thierry, 

diferentemente do que Silvia fez na réplica à pergunta 1, conseguiu aproveitar a oportunidade 

para trazer à cena o primeiro argumento de sustentação legal, o que conduziu o grupo de 

Cecília a adentrar esse campo semântico – ainda que tímida e equivocadamente – em sua 

tréplica e nos impeliu a suplantar momentaneamente as regras fixadas para a utilização do 

tempo, optando por não interromper o fluxo dialógico. Contudo, a fala seguinte de Cecília 

mais uma vez deslocou o tema – desta vez para o campo religioso, apontando como 

alternativa à união civil cartorial o casamento religioso – e resolvemos encerrar o ciclo da 

pergunta, solicitando a apresentação da próxima. 

A terceira e a quarta questões reaproximam o debate do tema escolhido, porém 

fazem abordagens que arrastam a discussão para um campo excessivamente subjetivo. A 

pergunta 3 – É adequado para uma criança que daqui a um tempo os documentos sejam 

mudados para responsáveis um e dois, no lugar de pai e mãe? – feita por Cecília, tem sido 

constante nos diversos fóruns sociais que têm se dedicado a este tema, especialmente naqueles 

que abrigam vozes menos qualificadas, o que faz sua aparição no nosso debate pouco 

surpreendente. No entanto, surpreendeu-nos a forma acrítica como foi explorada. A pergunta 

exige como resposta a valoração, assumida em nome de toda a sociedade, de um suposto 

efeito psicológico, com o qual conviveriam pessoas que tivessem sido adotadas na infância 

por casais homoafetivos, por terem em documentos – que normalmente só 

utilizamos/compreendemos a partir da adolescência – a referência às suas famílias feita por 

meio dos termos “responsável 1” e “responsável 2”, em vez de pai e mãe. 

A essa pergunta Thierry e Antoni responderam informando que a lei, se aprovada, 

prevê assegurar a crianças adotadas por casais homoafetivos o acesso a apoio psicológico 

gratuito. Em contrapartida, o grupo que lançou uma pergunta fundamentada num aspecto 

psicológico da discussão, não aproveitou o espaço da réplica para revelar estes fundamentos, 

derivando para implicações culturais prejulgadas como perdas – como o caso da substituição 

da comemoração escolar do dia das mães e do dia dos pais pela comemoração do dia da 

família, sem referência direta a gêneros. 
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Na quarta pergunta, Antoni atrelou a negação do direito à união civil por pessoas 

do mesmo gênero à negação do direito à felicidade para estas pessoas. Daí por diante, as 

respostas, réplicas e a tréplica ou recaíram nas tentativas de definir o que seria ou não seria 

felicidade, ou recaíram na confusão entre direitos e necessidades individuais. Esse momento 

do debate permaneceu inteiramente tomado por esse mecanismo de generalização das 

opiniões individuais dos integrantes dos grupos. Ainda no mesmo campo imensurável da 

subjetividade absoluta, a pergunta 5 – A adoção por um casal homossexual influi na 

orientação sexual da criança? – tentou reduzir para um único os fatores determinantes da 

identidade de gênero de um indivíduo, numa visão determinista de que toda criança educada 

por um casal homoafetivo também “desenvolveria” essa mesma identidade, sendo isso um 

problema que deveria ser evitado. Para essa questão não houve réplica nem tréplica, mas sua 

essência foi retomada na pergunta de número 10 – Quais os problemas que poderiam afetar 

filhos de casais homoafetivos? 

Durante todo o debate foi recorrente essa tônica de desvios e reaproximações do 

tema, que atribuímos à confusão existente entre as fontes acessadas pelos grupos, notada 

ainda na fase preparatória, quando ambos os grupos nos relataram dificuldades por eles 

encontradas nas pesquisas, para obter informações desvinculadas de raízes doutrinárias sobre 

a união civil de pessoas do mesmo gênero – tema originalmente definido. Ambos os grupos 

alegaram estar encontrando em suas pesquisas mais informações objetivas e consistentes 

sobre a adoção por casais homoafetivos do que sobre a união civil de pessoas do mesmo 

gênero e disseram-nos que, a partir de suas leituras, entendiam os dois temas como partes 

indissociáveis de um mesmo. Por esse motivo, reformulamos conjuntamente o tema original, 

inserindo a adoção de crianças por casais homoafetivos, passando a lidar com o único tema 

composto dentre os três que foram escolhidos. 

Contudo, ao contrário do que supúnhamos, a reformulação requerida não foi 

suficiente para eliminar dos argumentos trazidos pelos grupos a presença das generalizações 

dos juízos individuais de amparo exclusivamente moral, apresentados como balizadores da 

“normalidade”, o que podemos exemplificar nas duas participações de Ingrid, em resposta à 

pergunta de número 10 e à pergunta feita por Yasmim, com réplica de Simone. 
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ANTONI (grupo 5) (pergunta 10) – Quais os 

problemas que poderiam afetar filhos de casais 

homoafetivos? 

INGRID (grupo 2) (resposta) – Eles tá dia a 

dia vendo dois homens, eles queiram pra eles 

também uma família também de dois homens 

como seu pai e sua mãe. Se você, talvez, se 

você visse dois homens tá com você, conviver 

ali, na convivência, possa ser que futuramente 

quando eles crescerem, possam ser 

homossexuais. 

YASMIM (auditório) (pergunta) – [Dirigindo-

se ao grupo 6] Vocês falaram do casamento de 

pessoas do sexo oposto, um homem e uma 

mulher. Será que uma pessoa só pode se casar se 

forem do sexo oposto? Será que elas não têm o 

direito de felicidade, de viver a felicidade com 

uma pessoa do mesmo sexo? 

INGRID (grupo 2) (resposta) – O negócio não 

é que elas não vão ser felizes, o negócio que a 

gente falou que não precisa esse passo tão 

fundo, né? Casamento... Abre a boca e diz 

assim “vamos se casar”... Porque como a gente 

falou, que como um homem e uma mulher, 

muitos homens e mulheres, moram juntos e 

não precisam se casar, homem e homem 

também não precisam se casar. Mas eles 

podem ser felizes numa relação estável, morar 

juntos, construir sua família sem dar esse 

passo profundo que é o casamento. 

SIMONE (auditório) (réplica) – Mas na maioria 

das vezes é a realização de um sonho. 
INGRID (grupo 2) (tréplica) – É, mas a gente 

somos desse ponto de vista, né? Cada um tem 

seu ponto de vista, o da gente é esse. 

Excerto 19 – Participações de Ingrid – 3º debate 

 

Neste terceiro debate, a participação do auditório contribuiu muito para 

percebermos as relações de coerência que cada grupo conseguiu constituir entre seus 

argumentos e a tese que defendiam, revelou, por exemplo, que a assunção de regras a serem 

seguidas corrobora para a manutenção da atenção dos sujeitos integrantes dos dois grupos a 

respeito de que tese estavam defendendo e da necessidade de apresentar argumentos 

fundamentados. A partir do momento em que abrimos o debate à participação do auditório, 

Ingrid e Antoni – menos participantes até então – participaram mais e se permitiram expor 

posições declaradamente pessoais, como se entendessem que a “tarefa avaliativa” fosse finda 

e se sentissem livres para falar o que realmente pensavam, independentemente da posição 

defendida pelo grupo. 

Thierry e Cecília, condutores dos seus grupos ao longo da fase de perguntas 

intercaladas, conseguiram manter a postura mais coerente até que se encerrasse por completo 

o debate, inclusive as intervenções do auditório revelando um maior domínio de sua 

competência argumentativa. Isso ficou ainda mais evidente na maneira como Thierry, antes 

que pudéssemos intervir, responde aos questionamentos de Telma (p. 179), cuja 

fundamentação doutrinária extrapolava o horizonte que havíamos estipulado para a nossa 

atividade. 
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Finalizadas as análises dos três debates, reunimos condições para puxar um feixe 

longitudinal de fios ligando todas as atividades enunciativas da modalidade oral realizadas no 

decurso da intervenção, o que compreende a delimitação dos temas, a construção dialogada 

dos conceitos subsidiários às produções argumentativas, as orientações dos grupos e os 

debates. Esse feixe tem precisamente oito fios, materializando as trajetórias cumpridas pelos 

oito sujeitos principais, no que diz respeito ao aprimoramento de suas competências 

argumentativas expressadas na modalidade oral. Embora tenhamos precisado trazer 

constantemente ao foco as participações de outros sujeitos durante as análises da fase 

preparatória e dos debates, por exigência à melhor compreensão do que por natureza teve de 

ser produzido coletivamente, reiteramos que, por rigor metodológico, são Alice, Cecília, 

Gabriela, Hermione, Ingrid, João, José e Yasmim que compõem o nosso corpus principal. 

Os sujeitos principais formam um grupo pequeno, mas heterogêneo, o qual 

segmentaremos em três blocos, de acordo com o perfil identificado no começo do processo: o 

de Alice e Hermione; o de Cecília e Yasmim; e o de Gabriela, Ingrid, João e José. Alice, 

Gabriela e Hermione relataram que já tinham estudado argumentação anteriormente, mas 

apenas Alice e Hermione afirmaram que já haviam participado de atividades de produção 

textual argumentativa tanto na modalidade oral quanto na escrita, o que poderia justificar a 

desenvoltura diferenciada que mostraram nas várias fases da intervenção. Além disso, elas 

duas, juntamente com Cecília e Yasmim assinalaram no questionário o maior nível de 

protagonismo na relação pessoal com a leitura dentre as opções que disponibilizamos: 

 

8 – Qual a sua relação com a leitura? 

a) além do que é recomendado na escola, lê habitualmente outros textos 

selecionados de forma autônoma; 

b) além do que é recomendado na escola, lê eventualmente outros textos 

selecionados de forma autônoma; 

c) além do que é recomendado na escola, lê outros textos relacionados a outra 

atividade da qual você participa (grupos religiosos, comunitários, esportivos, 

artístico-culturais...); 

d) habitualmente, lê apenas o que é recomendado na escola. 

Excerto 20 – 8ª pergunta do questionário aplicado (ANEXO 05) 

 

Esse protagonismo fez-se notar ao longo de todas as atividades, determinando a 

condição diferenciada em que chegaram aos debates. No caso de Cecília, isso foi esmaecido 

durante a fase preparatória, por causa de sua ausência involuntária da escola por alguns dias, 

mas sua atuação no debate não deixa dúvidas. Também pelas participações nos seus debates e 
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especialmente pelas discussões internas em seus grupos durante as sessões de orientação fez-

se notar a postura crítica dessas quatro alunas. 

Diferentemente, Ingrid, João e José, relataram em seus questionários não registrar 

em suas memórias nenhuma experiência prévia de estudo da argumentação e informaram 

manter uma relação de menor protagonismo com a leitura. Demasiadamente tímidos, nenhum 

dos três fez participações espontâneas nos momentos de diálogo abertos no começo da 

intervenção. Não perguntavam, não respondiam, demonstravam grande dificuldade em 

interagir com os colegas. Ingrid e José ainda atenuavam essa dificuldade tomando de 

empréstimo as vozes de Gabriela e Lucas, seus pares indissociáveis, mas João não tinha 

conseguido sequer um par. 

Por meio da dinâmica estabelecida na intervenção, a qual tinha como 

imprescindível o trabalho em grupos, esses três sujeitos conseguiram encontrar outras 

maneiras de lidar com a própria timidez. Ingrid e José, que passaram toda a fase preparatória 

dos debates praticamente omissos das discussões de seus grupos, limitando-se a cumprir as 

tarefas que lhes foram entregues, surpreenderam nos seus debates, fazendo participações 

autônomas e voluntárias. João não chegou a essa iniciativa, sendo o mais tímido de todos, 

preferiu a segurança, encarregou-se da leitura de todas as perguntas que foram levadas já 

prontas para o debate. 

Esse efeito da coletividade atingiu na verdade todos os sujeitos que, fosse pela 

timidez ou por outro motivo, demonstraram no começo grande dificuldade para o trabalho 

intelectual constituído coletivamente. Alice e Hermione, por exemplo, que se tornaram 

articuladoras proficientes em seu grupo, foram as motivadoras da interrupção – transcrita na 

p. 135 – que precisamos fazer na sessão dedicada a análise partilhada do artigo de opinião que 

tínhamos entregado à turma, para elucidar a importância do trabalho em grupo para a 

formação escolar de um indivíduo e especialmente para o aprimoramento de sua competência 

argumentativa. Tal como João, as duas também ficaram resistentes a formarem duplas para o 

desenvolvimento da atividade proposta. Alice, que havia feito a leitura do texto em casa e 

feito seus apontamentos, conforme recomendamos, julgava perda de tempo confrontá-los com 

os de um(a) colega, presumia que nada lhe pudesse ser acrescentado por outrem que não fosse 

o professor. Esse comportamento reflete com fidelidade o cenário que encontramos no que diz 

respeito à disponibilidade dos sujeitos para o trabalho coletivo e à ideia que tinham de ensino 

e de aprendizado de linguagem e mais especificamente de argumentação. 
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No tocante à capacidade de elaboração textual, como indicadora da competência 

argumentativa, também consideramos ter presenciado evolução dos sujeitos. Sendo o debate 

um gênero da oralidade que, no entanto, exige uma produção textual prévia escrita, para ser 

oralizada no momento do ato enunciativo, tivemos a oportunidade de acompanhar como se 

dava e como resultou o processo (re)elaboração textual desses sujeitos. Sobre esse processo 

podemos afirmar que a evolução foi proporcionalmente uniforme, em geral a composição 

textual era vista pelos alunos como uma atividade penosa, a ser realizada, no máximo, em 

duas etapas: escrever e “passar a limpo”. Desde a formulação das perguntas a serem 

empregadas nos debates, começamos a incentivar o processo de reescrita. Solicitamos que os 

grupos produzissem dez perguntas, para destas selecionarmos junto com eles cinco e nos 

empenharmos na melhoria destas até que estivessem prontas, independendo de quantas vezes 

fosse preciso reescrevê-las. 

A melhoria de que falamos deu-se por via do que chamamos de escrita assistida, 

forma de mediação que não separa os momentos da escrita, da avaliação e da reescrita. Nela, 

após a produção pelos sujeitos de um rascunho do texto pretendido, começamos a dialogar 

com eles fazendo apontamentos – na maioria das vezes, por meio de questionamentos e 

provocações diretivas – para que os próprios estudantes vão localizando os problemas por nós 

levantados e testando soluções. Muitas vezes no trajeto até as soluções, os sujeitos vão 

percebendo a complexidade implicada nelas; vão eles mesmos encontrando novas demandas, 

as quais, se nos forem apresentadas, buscamos subsidiar parcialmente o atendimento, abrindo 

margem para novas provocações, de modo a garantir que seja sempre o estudante o 

protagonista da dinâmica, por meio da qual ele aprende, se desenvolve e refina o pensamento. 

Esse processo também era argumentativo de ambas as partes. Nós precisávamos 

muitas vezes convencer os alunos de que ainda havia o que aprimorar na pergunta que tinham 

formulado, já que apontávamos onde havia problemas, mas não lhes fornecíamos prontamente 

as soluções, ao contrário do que pareciam estar habituados. Por sua vez, os alunos queriam 

muito “se livrar” da tarefa, o que os estimulava a tentar nos convencer sempre de que não era 

possível melhorar mais o que tinham levado para a orientação. 

Esses momentos foram muito ricos, principalmente, para aqueles sujeitos que já 

no começo demonstraram mais disponibilidade em se envolver com a nossa intervenção, estes 

conseguiram sair de um estágio de não enxergar as falhas na construção das perguntas a outro 

em que se tornou para nós desnecessário argumentar para que refizessem, pois encontrar a 

melhor forma já lhes era um desafio estimulante o suficiente. Eles também apuraram a tal 
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ponto o seu censo crítico e elevaram a tal nível o seu protagonismo que, entre um encontro e 

outro conosco, não produziam somente uma nova versão da pergunta, faziam várias tentativas 

e as criticavam e aprimoravam entre os colegas, antes de nos trazer. Isso ocorreu durante a 

preparação dos debates apenas no grupo de Alice e Hermione, mas ampliou-se na Produção 

Textual Escrita 2, elemento que fecha o ciclo de produções aos quais recorremos para traçar o 

itinerário formativo percorrido pelos sujeitos durante nossa intervenção. 

 

5.2 A Produção Textual Escrita 2 – uma avaliação formativa 

 

A Produção Textual Escrita 2 (PTE2) foi planejada para ser o último registro 

dessa modalidade na nossa intervenção, tendo por objetivo nos fornecer indícios que 

pudéssemos comparar aos encontrados na PTE1 e verificar, à luz do referencial teórico 

adotado e a par do processo vivenciado na intervenção, se houve ou não algum 

aprimoramento da competência argumentativa dos sujeitos. Essa segunda produção textual 

havia sido originalmente programada para que os sujeitos, agrupados em duplas, escrevessem 

juntos uma versão preliminar de um artigo de opinião, que nos seria entregue para uma 

avaliação prévia e devolução acompanhada de apontamentos para que procedessem às devidas 

melhorias – caso fosse necessário –, reescrevessem e nos entregassem uma versão definitiva 

para avaliação final. Também estava previsto no planejamento da intervenção que os 

integrantes dos grupos envolvidos em um determinado debate escreveriam seus artigos de 

opinião obrigatoriamente sobre o tema debatido por outros dois grupos, conforme exposto no 

quadro 02 (p. 80). No entanto, em razão da sequência de imprevistos que tivemos de 

administrar e que impuseram alterações no cronograma, e da averiguação do que funcionava 

ou não na condução do trabalho com a turma, decidimos alterar o planejamento original, 

optando por uma dinâmica de produção a que denominamos escrita assistida. 

A fase de preparação dos debates nos mostrou que enviar os alunos para casa com 

uma orientação e um prazo de retorno sempre dava menos resultados do que acompanhar o 

processo de produção na escola. Descobrimos também nessa fase que os sujeitos eram muito 

inexperientes na realização de pesquisas, logo seria um complicador solicitar que escrevessem 

sobre um tema que não haviam se dedicado a pesquisar para debater, pois àquela altura, com 

o prazo que anunciamos para o término da intervenção estourando, às vésperas do recesso 

escolar e do início da Copa do Mundo, eles certamente não investiriam tempo numa nova 

pesquisa, nem teriam pesquisado previamente, por estarem envolvidos com seus debates, 
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tampouco produziriam textos adequados com base apenas em suas anotações sobre os debates 

que presenciaram do auditório. Quando criamos o cronograma, não tínhamos como prever 

tantos complicadores peculiares ao campo e em nome do êxito da atividade foi preciso rever 

seu formato. 

Assim, já que o escalonamento das produções previsto no cronograma não havia 

mesmo se concretizado, a obrigatoriedade da vinculação temática definida também não fazia 

mais sentido, por isso deixamos os sujeitos livres para escolher, dentre os três temas 

abordados, sobre qual queriam escrever – admitindo inclusive que escrevessem sobre o tema 

debatido pelo seu próprio grupo, o que metade dos sujeitos principais resolveu fazer – e 

agendamos a produção para ser realizada em sala de aula, com acesso livre a qualquer fonte 

de informação de que dispusessem sobre o tema. 

A escrita continuou sendo feita em duplas, mas em vez de escreverem uma versão 

preliminar para avaliarmos e devolvermos posteriormente para reescrita, as duplas escreveram 

rascunhos dos textos a partir dos quais fomos sugerindo alterações que iam sendo 

implementadas prontamente pelos aprendizes e revistas por nós já na própria sala de aula. 

Esse processo de escrita assistida durou 3 encontros sucessivos e tornou-se bastante 

produtivo, porque alargava a margem de discussão dos textos na direção em que as dúvidas de 

cada dupla se apresentava – fosse relativa ao gênero, ou à sequência argumentativa, ou de 

ordem semântica, ou sintática – e oportunizava aos alunos a reversão dos problemas ainda em 

andamento, evitando a sensação de insucesso perante um feedback negativo advindo da 

avaliação do produto texto já acabado, após todo o empenho da escrita. 

 

5.2.1 Orientação, produção e avaliação – as três fases da vida de um texto 

 

A orientação fornecida aos sujeitos para a realização da PTE2 (ANEXO 17) foi 

elaborada com o objetivo de assegurar as condições necessárias para subsidiar a escrita dos 

sujeitos, deixando-os conscientes de como seus textos deveriam ser compostos e de como 

seriam avaliados, fornecendo-lhes uma cena enunciativa motivadora. Tínhamos a angústia de 

eliminar previamente todas as fontes de problemas que questionávamos, antes de ir a campo, 

serem ou não responsáveis pelo insucesso de uma produção textual em nosso contexto de 

pesquisa. Quando ainda escrevíamos o projeto que desencadeou este trabalho nos 

perguntávamos: Esse insucesso seria resultante de falta de clareza na construção dos 

enunciados motivadores das produções textuais? Ou seria falta de “intimidade” dos alunos 



 

192 

 

com os gêneros solicitados ou mesmo com a modalidade escrita da expressão verbal? Ou 

poderia ser falta de motivação pela natureza do tema proposto? Ou uma construção pouco 

eficiente dos conceitos subsidiários à produção? Então nos cercamos de cuidados para reduzir 

todos esses riscos. 

Tentamos evitar a desmotivação, garantindo que os temas possíveis resultassem 

de escolha dos próprios sujeitos e reiteramos esse cuidado ao permitir que ainda dentre os três 

que foram eleitos cada dupla pudesse escolher o que melhor lhe conviesse e, diferentemente 

do ocorrido nos debates, pudesse escolher também o posicionamento adotado perante o tema. 

Tentamos construir junto com eles os conceitos subsidiários da forma mais eficiente possível 

respeitando as limitações de tempo e de conhecimentos prévios que encontramos. Tentamos 

fazer com que os alunos se familiarizassem com o gênero que produziriam por meio de leitura 

e análise minuciosa de outro filiado ao mesmo gênero. Por fim, tentamos produzir um 

enunciado claro o suficiente para não gerar entraves à compreensão da tarefa proposta. E 

sobre esse enunciado fornecido para orientar a produção por parte dos sujeitos, é importante 

reiterar sempre que o nosso objeto de estudo é o aprimoramento da competência 

argumentativa demonstrada por eles, o que se relaciona diretamente com a macroestrutura 

argumentativa, não com qualquer dos gêneros que escolhemos apenas por necessidade de 

concretizar indicadores dessa competência. 

Abaixo se encontra reproduzida a orientação fornecida aos alunos por ocasião da 

PTE2. 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

PRODUÇÃO TEXTUAL ESCRITA 
 

Hoje dando uma passeada pela internet descobrimos um blog chamado “Papo cabeça”. 
Esse blog foi criado e é mantido por um professor de Língua Portuguesa que atua no Ensino 
Médio em uma escola pública de Natal, numa tentativa de se aproximar de seus alunos e 
estimulá-los a escrever. O blog tem como público-alvo estudantes de Ensino Médio, seus 
familiares e outros professores. Nele são compartilhados exclusivamente artigos de opinião 
produzidos por estudantes de Ensino Médio (de qualquer escola do Brasil), tratando de temas 
de seu interesse e que estejam em ampla discussão na sociedade. 

A cada mês, o criador do blog seleciona dois ou três temas, divulga e abre espaço para 
publicar no blog artigos de opinião de quem se interesse pela discussão dos temas 
selecionados. Os artigos podem ser enviados, durante os primeiros dez dias de cada mês, para 
um e-mail disponível na página, são revisados pelo professor e publicados no blog em seguida, 
desde que atendam a algumas regras básicas, informadas na página. 
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O escritor, além de ter o seu texto compartilhado com milhares de outros jovens que 
poderão deixar comentários opinativos sobre ele, recebe em seu e-mail privado o seu texto 
com as observações e orientações do professor que mantém o blog, acompanhado de uma 
nota que varia de 5 a 10 pontos, atribuída seguindo os mesmos critérios de avaliação utilizados 
na correção do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), como forma de incentivo ao 
aprimoramento de sua escrita. 

Como achamos a proposta muito interessante, resolvemos convidar vocês a participar. 
Para isso, vocês deverão escrever um artigo de opinião, seguindo as orientações abaixo. 

 
1 – Temas do mês (você deve escolher um): 

a) Redução da maioridade penal. 
b) Reserva de 20% das vagas em vestibulares e concursos públicos para negros e 
pardos. 
c) União civil e adoção por casais homoafetivos. 
 
2 – O texto deve ser produzido ocupando entre 30 e 60 linhas (excluindo-se o título e as 
assinaturas) e apresentar: 

a) um título que estimule a curiosidade do leitor; 
b) uma tese clara (aquela opinião que você estará defendendo); 
c) pelo menos três argumentos que ajudem a sustentar a sua tese; 
d) uma conclusão (que pode ser afirmativa, negativa ou interrogativa); 
e) uma linguagem adequada ao veículo em que será divulgado e ao seu público-alvo; 
e 
f) assinatura dos autores ao final. 
 
3 – Você deve cuidar para que o seu texto: 

a) não tenha conflito entre a tese defendida e os argumentos apresentados; 
b) não sustente sua tese apenas em sua própria opinião, mas em dados, fatos de 
conhecimento público, opiniões de autoridades, estatísticas... 
c) não tenha menos de cinco parágrafos; 
d) revele uma opinião estabelecida em consenso pelos dois autores; 
e) revele um bom uso da língua portuguesa, com a ortografia e a coerência 
adequadas para um texto que estará visível mundialmente. 
 

Com tudo esclarecido, é botar a mente e a caneta para trabalhar! 

Texto 09 – Orientação para a Produção Textual Escrita 2 (ANEXO 17). 

 

Embora não possamos exibir uma comparação direta entre a orientação que os 

alunos receberam por ocasião da PTE1 e esta transcrita acima, fornecida para a PTE2 – uma 

vez que daquela não houve registro –, recorrendo às nossas anotações, o que encontramos foi 

que a orientação dada por Stela (professora efetiva da turma) compreendia apenas a 

proposição do tema e do gênero (artigo de opinião), sem a caracterização dele, sem qualquer 

direcionamento acerca da macroestrutura argumentativa, sem a vinculação a uma cena 

enunciativa e sem a exposição do que será avaliado no texto produzido. Na orientação que 

fornecemos para a PTE2 tentamos subsidiar os sujeitos de todas essas condições, 

indispensáveis para uma escrita proficiente. Tentamos constituir uma cena enunciativa 
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verossímil que fosse estimulante aos sujeitos, rememorar quais as características esperadas 

para o texto que produziriam e informar claramente que problemas deveriam ser evitados. 

Para não cometermos nenhuma injustiça contra Stela, precisamos lembrar que 

previamente à realização da PTE1 tínhamos acordado que ela não faria nenhuma explanação 

sobre o gênero artigo de opinião, nem sobre a sequência textual argumentativa para os sujeitos 

antes daquela primeira produção, sob pena de comprometer a função a ela atribuída, qual 

fosse, a de sondar os conhecimentos prévios que os sujeitos traziam consigo sobre 

argumentação, a competência argumentativa que detinham, antes da intervenção que 

realizamos. Contudo, pelo mesmo senso de justiça, precisamos ressaltar que esta foi a única 

restrição acordada, as demais características da orientação foram do arbítrio de Stela – como a 

de ter sido feita apenas oralmente, sem um registro que os alunos pudessem ter consigo no 

momento de empreender a escrita, ao qual pudessem recorrer em caso de dúvidas; bem como 

não apresentar uma cena enunciativa. 

E se não podemos comparar diretamente as orientações fornecidas às duas 

produções escritas realizadas pelos sujeitos, com as produções o faremos, não apresentaremos 

análises baseadas apenas em comparações diretas entre as duas produções feitas por cada um 

dos sujeitos principais, porque, detidos em compararmos diretamente um produto texto com o 

outro, poderíamos de algum modo obscurecer a importância do processo que liga os dois e 

que tem neles início e fim – a própria intervenção. Também é preciso cautela ao comparar 

uma produção textual escrita individualmente a outra escrita conjuntamente, o que dificulta a 

atribuição de características encontradas no texto especificamente a um ou outro dos dois 

autores, mas se torna possível diante do fato de termos assistido sua produção, interagindo 

com cada dupla no decurso dela. 

Assim, procedemos às análises dos textos resultantes da PTE2 estabelecendo 

comparações pontuais com os resultantes da PTE1 e sempre considerando o processo que 

trouxe cada sujeito da competência apresentada no primeiro até a que encontramos no 

segundo. Organizaremos, então, a exposição de nossas análises por sujeitos, trazendo 

elementos da PTE1 e da PTE2 de cada um, naquilo que for mais relevante. 

 

5.2.2 Textos – processo e produtos 

 

Comecemos então pelos textos de Alice e, seguindo a dinâmica proposta na 

exposição da PTE1, comecemos pela relação estabelecida entre o título e corpo do texto. Tal 
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qual ocorreu com a PTE1, na segunda produção textual Alice e Telma atribuíram a seu texto 

um título coerente e instigante para o leitor. 

 

  

L03             Cotas raciais : por que não? 
L04  
L05       Há alguns anos surgiu um tema que vem gerando  
L06 d iscussões  que  mobi l i zam a  popu lação  em lados  
L07 opostos: A reserva de vagas para negros e pardos em uni- 
L08 versidades e concursos públicos. Diante do tema, temos  
L09 que tomar um partido para não ficarmos alheios na  
L10 sociedade, pois um país com uma numerosa população negra  
L11 não há condições de estabelecer o critério de cotas raciais. Sendo to- 
L12 dos igualmente capazes de lutar por seus direitos e almejar uma 
L13 melhor condição de vida não há razões para privilegiar um deter- 
L14 minado grupo. 
L15      Em pesquisa realizada com um grupo de cem alunos do ensino 
L16 fundamental e médio de uma escola pública de nossa cidade che- 
L17 gamos a uma porcentagem de 66% de reprovação à lei. For- 
L18 mado em maioria de alunos negros, o grupo viu a proposta 
L19  como forma de preconceito, despertando sentimento de inferio- 
L20 ridade e incapacidade. 
L21        A própria constituição brasileira declara que todos os cida- 
L22 dãos devem ter direitos iguais. Vemos na lei um modo de  
L23 afrontar à Carta Magna nacional, desrespeitando o princípio  
L24 da igualdade. 
L25    Há ainda a se considerar o fato de que o governo já  
L26  tem o projeto de cotas sociais, que engloba alunos de  
L27  baixa renda, independente de sua raça.  
L28     A chave para o problema educacional não está na re - 
L29 serva de vagas em universidades e sim no investimento na 
L30 educação básica, que prepara o aluno para o ensino superior. 
L31       Diante das razões acima apresentadas procuramos dei - 
L32 xar   c lara a  motivação para  a  posição contrár ia  as  
L33 cotas. Surgem então as seguintes questões: Os negros são menos 
L34 capazes que o restante da população? Como uma lei com  
L35    t a m a n h a  r e j e i ç ã o  p o r  p a r t e  d a  p o p u l a ç ã o  
L36    conseguiu ser aprovada?  

  

Texto 10 – Produção Textual Escrita 2 – Alice e Telma (ANEXO 18) 
 

Na primeira produção, que teve como tema a violência contra a mulher, o título 

Muito além de um objeto se relacionava diretamente com a perspectiva de abordagem 

temática feita, a qual tinha como eixo central a forma desrespeitosa como, segundo a autora, 

as mulheres têm sido tratadas pelos homes ao longo da história de nossa sociedade. No 

segundo texto, a coerência entre título e texto se manteve e a competência de instigar a 

curiosidade do leitor se ampliou. Com o título Cotas raciais: por que não?, Alice e Telma não 

só despertam a curiosidade do leitor pela carga informativa do texto, como também a respeito 
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de que posição defenderiam, uma vez que a opção por uma estrutura frasal interrogativa 

finalizada com um advérbio de negação gera um suspense que até poderia ser desfeito no 

plano da oralidade, pela entonação, mas na modalidade escrita impõe o recurso ao cotexto 

para se desfazer. 

Essa estrutura frasal acomodaria bem qualquer posicionamento da autora que 

propositadamente não o revela no título, porém esse suspense não aparenta indefinição 

perante o tema, ao contrário, transparece para o leitor que ele é a porta para um 

posicionamento claro e, talvez, contundente, o que se confirma no texto. O dispositivo, 

bastante sofisticado e muito valorizado para o gênero, entendemos como um indício de 

significativo aprimoramento da competência argumentativa de Alice, ao qual juntaremos 

outros revelados no corpo do texto. 

Conforme se pode ver, a tese transcrita acima (L 11-14) foi apresentada de forma 

clara e concisa, por meio de uma oração afirmativa que encerra o primeiro parágrafo do texto 

após uma contextualização do tema, o que atende plenamente à recomendação feita na 

proposta de produção. Na mesma orientação, também foi solicitada a apresentação de pelo 

menos três argumentos que dessem suporte à tese defendida. A respeito deles, consideramos 

que foram apresentados quatro: 1 – a rejeição da população à lei, inclusive da população 

negra; 2 – o caráter dito inconstitucional da lei; 3 – o fato de o mesmo benefício já ser 

concedido ao mesmo grupo por meio de outra lei pré-existente; 4 – o problema da distribuição 

de vagas no ensino superior seria resolvido com mais eficácia com investimentos na escola 

pública de ensino básico. Dentre os argumentos apresentados, o segundo é particularmente 

frágil e os demais também mereciam mais aprofundamento na discussão, no entanto o 

conjunto por eles formado é bastante superior ao encontrado na PTE1 de Alice (ANEXO 06). 

As demais recomendações também foram cumpridas a contento. Alice e Telma 

construíram uma conclusão clara, que retoma a tese e também a “tônica” impressa no título: 
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Excerto 21 – Conclusão da Produção Textual Escrita 2 – Alice e Telma (ANEXO 18) 
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Mais que isso, o parágrafo conclusivo lança ao leitor interrogações que o 

posicionam perante o tema sob uma ótica que quase lhe impõe a concordância. 

Ao longo do texto, não são encontrados desvios significativos de ortografia, 

mantendo-se um registro de linguagem adequado ao público-alvo e ao meio em que circularia. 

E tendo em vista que na PTE1, dentre todos os oito sujeitos, Alice foi quem mais se 

aproximou do atendimento à proposta – considerando os problemas possivelmente advindos 

da inconsistência da orientação fornecida – os avanços percebidos no comparativo com sua 

segunda produção, revelam-se por vezes em nuances, o que não os torna menos significativos, 

apenas mais sutis. Finalizando a análise do texto de Alice e Telma, algo nos chamou muito a 

atenção acerca da escolha do tema: as alunas, que no debate tinham defendido, com 

competência, posicionamento favorável à reserva de vagas para negros e pardos em concursos 

públicos e vestibulares, optaram por escrever seu artigo noutra perspectiva, assumindo e 

defendendo com igual competência um posicionamento contrário ao mesmo tema. 

Mudança temática ainda mais radical fizeram Jana e João, Yasmim e Yume que 

resolveram escrever sobre tema distinto daquele que haviam debatido. Jana estava inscrita no 

grupo contrário à redução da maioridade penal e João havia participado do debate acerca da 

reserva de vagas para negros e pardos em concursos públicos e vestibulares; Yasmim e Yume 

compuseram o grupo favorável à redução da maioridade penal, mas na PTE2 todos 

resolveram argumentar a respeito da união civil e da adoção de crianças por casais 

homoafetivos, a dupla de Yasmim assumindo um posicionamento favorável ao tema, 

enquanto a de João foi contrária. Também coincidente foi a estrutura frasal que os dois grupos 

escolheram para os títulos que atribuíram a seus textos: ambos optaram por frases 

interrogativas. Entretanto, Jana e João construíram uma interrogação semanticamente muito 

semelhante àquela empregada por Alice, dotada de uma aparente neutralidade, provocativa à 

curiosidade do leitor – Aceitar ou não aceitar?; já Yasmim e Yume inauguraram o seu texto 

com uma pergunta bastante direta, revelando claramente o posicionamento a ser defendido, 

como a propor um diálogo com o leitor – Porque tanto preconceito por casais homoafetivos?. 

Quanto à macroestrutura, pudemos responder a uma de nossas perguntas de 

partida, comprovando que a eficiência da orientação interfere diretamente no texto produzido 

a partir dela. Na PTE1, tanto João quanto Yasmim haviam composto seus textos em blocos 

únicos, já na segunda produção, ambos escreveram textos paragrafados. Naturalmente, em 

ambos os casos, houve problemas significativos com a paragrafação, tanto da ordem sintática 

quanto da semântica, mas nada que menospreze o salto dado entre a tentativa de produzir um 
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artigo de opinião em bloco único e a produção de um artigo de opinião em cinco parágrafos, 

por exemplo. 

 
  

L01                    Aceitar ou não aceitar? 
L02  
L03  
L04             Visto nos fatos atualmente, o casamento homo- 
L05 afetivo está multiplicando cada vez mais na nossa 
L06 população, é causado pelo um “casal” masculino  
L07 querendo gerar uma família comum como um  
L08 homem e uma mulher, mas de uma maneira  
L09 destrutural para a sociedade, nada contra, mais  
L10 sim falta de educação. 
L11             As pessoas querem ser modernas, e claro, 
L12 ninguém saberá que nossa sociedade vai ser toma- 
L13 da pelos homossexuais, vai no pensamento de cada  
L14 um, porque a sociedade gosta de se atualizar nos  
L15 acontecimentos surgidos, e vão querer ter experien- 
L16 c i a  a  e s t e  c a s o .  
L17             Porém, basta lembrar que o que você faz  
L18 é de especialidade sua e não dos outros geralmen- 
L19 te pessoas tem consiencia do que você está fazen- 
L20 do e não se toca nos erros. Não só no brasil co- 
L21 mo em alguns países é favorável o estado civil ho- 
L22 moafetivo. 
L23             Desde 2001, dezesseis países permite que  
L24 pessoas do mesmo sexo se casem em todo seu ter- 
L25 ritório, como nossa presidenta Dilma Rouseff fez  
L26 questão de publicar mundialmente em sites e te- 
L27 levisões que concorda com o casamento homoafetivo.  
L28              Eu não apoio isso, como igrejas e papas  
L29 não apoiam, nossa sociedade está crescendo mas 
L30 não para  i sso ,  então  devemos  ensinar nossos  
L31 filhos futuramente que é certo ou errado que os 
L32 homossexuais não colaborem, porque se não, o que  
L33 vai ser de nós futuramente? 

  

Texto 11 – Produção Textual Escrita 2 – Jana e João (ANEXO 21) 
 

O texto de João foi constituído em cinco blocos, pretendendo atender à orientação 

dada, houve encadeamento coesivo entre alguns, mas os problemas de ordenação e 

desenvolvimento das ideias apresentadas em cada parágrafo foram muito sérios, como 

podemos ver no segundo parágrafo (L 11-16). João traz como ideia central do parágrafo uma 

construção bastante confusa na qual ele afirma que não há como saber se “a nossa sociedade 

vai ser tomada pelos homossexuais”, mas condiciona essa possibilidade ao desejo de 

“modernidade”, em nome do qual, segundo ele, as pessoas “vão querer ter experiência a este 

caso”. Para além da ruptura de coerência com o tema escolhido – o qual na verdade não é 



 

199 

 

abordado em nenhum dos argumentos – há um problema interno aos parágrafos em seu 

desenvolvimento, neste João afirma não ter como precisar um resultado social, mas o 

condiciona exclusivamente a uma preferência comportamental que ele atribui a todas as 

pessoas. 

O texto de Yasmim também revela uma paragrafação confusa no “corte” dos 

blocos e na composição interna deles, por vezes limitada à apresentação de uma ideia nuclear 

que não é desenvolvida. 

 

  

L01            Porque tanto preconceito por casais homoafetivos?  
L02  
L03  
L04    O Casamento e a adoção entre pessoas do mesmo Sexo, é  
L05 um tema o qual  vale a pena discult ido.  Eu Sou a favor  
L06 da Adoção e a união homoafetiva. 
L07     O que vale é a felicidade do Casal homoafetivo, Nesse mu- 
L08 mundo existem pessoas que não são a favor dos homoafetivos 
L09 e querem que O Restante da humanidade sejam Contrários, que 
L10    Fecham os olhos e viram as Costas para a felicidade, o 
L11 que muitos querem é ser feliz vivendo a vida dos Outros, que- 
L12 rém que as pessoas vivam as 

suas
 vidas, mais do jeito que 

L13 eles se sintam bem.  
L14      Sobre a adoção, não vejo Problema algum eles adotam  
L15 uma criança, Por que se eles querem uma criança, vão saber 
L16 [lidar] com a situação, Que Situação? De explicar para a crian- 
L17 ça o motivo dos pais serem do mesmo sexo.  
L18     Se uma casal (homem e Mulher) pode casar, ter filhos, Ado- 
L19 tar filhos, um casal do mesmo Sexo, Pode fazer as mesmas Coisas 
L20 casar , Adotar filhos, Porque se num Casal um dos dois, não po- 
L21 de ter filhos, e resolvem adotar uma criança, assim os Gays  
L22 também podem fazer 

  

Texto 12 – Produção Textual Escrita 2 – Yasmim e Yume (ANEXO 23) 
 

No texto acima transcrito, o segundo e o terceiro blocos deveriam formar um 

único parágrafo, por se tratar do desenvolvimento de uma única ideia central: “Se um casal 

(homem e Mulher) pode Casar, ter filhos, Adotar filhos, um casal do mesmo Sexo, Pode fazer 

as mesmas Coisas...” (L 18-19). 

Em relação à estrutura lógico-argumentativa, os textos de Jana e João e de 

Yasmim e Yume também mostraram alguma evolução, contudo não houve uma “cura 

milagrosa” dos problemas encontrados nas suas PTE1 (ANEXOS 11 e 13). Ambos ainda 

apresentaram posicionamentos particulares como teses e nenhum dos dois conseguiu 

constituir argumentos objetivos em favor dos posicionamentos assumidos, mantendo os textos 
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apenas no plano opinativo como havia acontecido na produção anterior. Vejamos a seguir o 

parágrafo de encerramento do texto de João em que ele expõe o que seria a sua tese. 
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Excerto 22 – Último parágrafo da Produção Textual Escrita 2 – Jana e João (ANEXO 21) 

 

No primeiro parágrafo, o sujeito já havia sinalizado o seu posicionamento de 

modo mais sutil e mais confuso, neste último ele o afirma claramente e o ampara numa 

autoridade advinda do discurso que ele atribui a entes religiosos (igrejas e papas), 

extrapolando o horizonte jurídico da discussão. Nesse aspecto da delimitação temática, o texto 

de Jana e João também se mostra bastante confuso, não fica claro para o leitor se a discussão 

levantada versa sobre os instrumentos civis que subsidiam o tema proposto na orientação à 

produção, ou se o autor quer de fato discutir o direito de dois indivíduos congêneres 

estabelecerem uma relação conjugal. 

No texto de Yasmim e Yume o posicionamento é anunciado numa afirmativa 

simples que encerra o primeiro bloco: “Eu sou a favor da Adoção e a união homoafetiva” 

(ANEXO 23, L 5-6). E o enunciado que segue também não excede o patamar opinativo, não 

são trazidos argumentos objetivamente construídos. O que mais se aproxima disso é uma 

referência implícita ao princípio constitucional da igualdade, precariamente aludido no texto 

12 (ANEXO 23, L 18-22), quando Yasmim afirma que os mesmos direitos concedidos aos 

casais heteroafetivos também devem ser gozados pelos casais formados por indivíduos do 

mesmo gênero. 

Ainda no grupo dos que ficaram apenas no âmbito opinativo na primeira produção 

textual escrita, passaremos ao sujeito José, que desde lá tinha problemas com o título. Na 

PTE1 (ANEXO 12), José atribuiu como título a seu texto apenas a repetição do tema, na 

PTE2 (ANEXO 22), portanto, não podemos ignorar como evolução a busca do aluno e de seu 

par, Lucas, por uma solução mais criativa: Os problemas que convivemos. Desconsiderando o 

emprego inadequado do pronome e a excessiva vagueza semântica da frase, é possível chegar 

ao caminho de elaboração de José e Lucas, tentando fugir do óbvio ao tratar da redução da 
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maioridade penal. Entretanto, como nos casos de Jana e João e de Yasmim e Yume, também 

não houve milagres, nem no título, nem na composição textual. 

O texto de José e Lucas não apresenta um panorama que delimite a discussão 

pretendida, já começa com um posicionamento dado como em resposta a uma pergunta que 

lhe tivesse sido feita, como se o leitor surpreendesse um diálogo pela metade: “A redução da 

maioridade não diminuiria a violência, se essa lei for aprovada, Quais seriam os 

benefícios?” (ANEXO 22, L 4-6). Porém num apanhado geral houve um grande avanço da 

competência argumentativa de José entre a primeira e a segunda produção textual escrita. 

Se na PTE1 não conseguiu exceder o âmbito da opinião própria e do senso 

comum, na PTE2, mesmo que o tenham feito de forma ainda embaralhada, José e Lucas 

trouxeram argumentos em favor de sua tese e conseguiram encontrar um “tom” 

argumentativo. Na sequência do trecho exposto anteriormente, os alunos continuam a 

proposta que empreenderam – de um aparente diálogo com o leitor – e o que poderia se tornar 

um grande problema vira solução, pois em resposta à própria pergunta, eles fazem uma ironia, 

apresentando como benefício resultante da aprovação da lei que discutem, um imbróglio em 

que estão envolvidos diversos entes da administração pública, cujas implicações atingem 

atualmente toda a sociedade e que parece estar muito longe de encontrar resolução: o aumento 

da população carcerária do país. Vejamos como os autores argumentam ao falar do menor em 

conflito com a lei: 

 
  

L01           Os problemas que convivemos  
L02  
L03  
L04       A  re du cã o  da  mai or i da de  n ão  d i mi nu i r i a  
L05 a  v i o l ê n c i a ,  s e  e s s a  l e i  f o r  a p r o v a d a ,  Q u a i -  
L06 s  seriam os benef icios? os  benef icios  s eriam  
L07 a u m e n t a r  o s  n ú m e r o s  d e  p r e s o s  n a s  p e n i t e -  
L08 n c i á r i a s ,  c o m  i s s o  o s  a d o l e c e n t e s  n ã o  t e r i -  
L09 a m  a c e s s o  a  u m a  e d u c a ç ã o  a d e q u a d a  
L10 p ar a  se  r e ab i l i t a r  e  v i ve r  na  s oc i e da de ,  p or -  
L11 q u e  t a n t o  p r o v a v e l m e n t e  e l e s  v o l t a r a m  a  
L12 d e l i n q u i r .  
L13        As autoridades competentes investir mais nos  
L14 medidas Socio educativas. Porque no Brasil Segun  
L15 do o IPEA so exis tem 39.578 menores que cum -  
L16 prem algum tipo de medida Socioeducativas o que  
L17 representa 0,2% da população entre 12 e 18 anos 13.489 
L18 dessas menores estão internados em instituições co- 
L19 m o  a  f e b e m .  
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L20     E s s e  i n v e s t i m e n t o  n a s  m e d i d a s  S o c i o -  
L21 e d u c a t i v a s  n ã o  a  s o l u ç ã o  p a r a  a c a b a r  
L22 c o m  t o d a  a  v i o l ê n c i a  m a s  i r i a  c o i b i r  
L23 u m a  b o a  p a r t e  r o u b o s  e  h o m i c i d i o s  e n -  
L24 vol vendo jovens .  
L25       Os  menores  i n f ra tores  podem aprender  
L26 c o m  o s  p r o p r i o s  e r r o s ,  q u e  m u i t a s  m  v e z e s  
L27 P o r  i n c e n t i v o  d o s  m a u s  a m i g o s  l e v a n d o  
L28 e l e s  p a r a  c a m i n h o  e r r a d o .  
L29     D i a n t e  d i s s o  t u d o  p o d e m o s  v e r  a  n o s  r e -  
L30 latos não investimento necessários nos professo - 
L31 res  que  são  o  Progres so  da  educação ,  na  Po -  
L32 l ic ia nossa Segurança,  e  nem na medicina que  
L33 e a nossa Saúde. E infelizmente esta assim o nosso Brasil 

  

Texto 13 – Produção Textual Escrita 2 – José e Lucas (ANEXO 22) 
 

Notadamente, o segundo parágrafo do texto nos revela problemas na construção 

dos argumentos, mas nota-se também uma migração do nível das reiterações parafrásticas de 

um juízo particular – PTE1 de José (ANEXO 12) – para a apresentação de argumentos com 

dados estatísticos de fonte qualificada revelada – ainda que precariamente. 

Os dois últimos textos gerados na PTE2 guardam uma peculiaridade para nós 

muito interessante: enquanto todos os outros tinham sido produzidos por um dos sujeitos 

principais associado a outro do grande grupo – Alice e Telma; João e Jana, José e Lucas; 

Yasmim e Yume – as últimas produções que analisamos foram, cada uma, produzida 

conjuntamente por dois dos sujeitos principais – Cecília e Hermione; Gabriela e Ingrid. 

Vemos isso com especial interesse por crer que nos trouxeram um dado mais fiel da evolução 

percebida se comparados a PTE1, já que temos o controle sobre o ponto de partida e o de 

chegada dos dois sujeitos envolvidos em cada produção. 

Na PTE2, Gabriela e Ingrid se inscrevem no grupo dos sujeitos que se dispuseram 

a um maior desafio, saindo de sua zona de segurança escreveram sobre um tema diferente do 

que debateram. Oriundas do grupo que defendeu no debate o posicionamento contrário à 

união civil e a adoção por casais homoafetivos, elas escreveram seu artigo de opinião 

defendendo um posicionamento favorável à redução da maioridade penal. Entre Cecília e 

Hermione essa migração para outro tema aconteceu somente com Cecília, que esteve inscrita 

no debate no mesmo grupo de Gabriela e Ingrid e associou-se a Hermione para escreverem 

sobre a reserva de vagas para negros e pardos em concursos públicos e vestibulares. 

Partindo dos títulos como vimos fazendo, notamos nas produções de Gabriela e 

Ingrid uma coincidência que pode já ser a revelação de um traço de estilo comum: na PTE1 
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que cada uma escreveu separadamente e na PTE2 escrita em conjunto os títulos têm o mesmo 

padrão de estrutura: 

 
 

 

Excerto 23 – Título da Produção Textual Escrita 1 – Gabriela (ANEXO 08) 
 

 
 

 

Excerto 24 – Título da Produção Textual Escrita 1 – Ingrid (ANEXO 10) 
 

 
 

 

Excerto 25 – Título da Produção Textual Escrita 2 – Gabriela e Ingrid (ANEXO 20) 
 

Como podemos ver todos os títulos produzidos por elas se organizam em frases 

nominais, relacionando da forma mais elementar um ente social a um aspecto deste que o 

torna polêmico. E, tal como o são, sintaticamente, semanticamente os títulos também são 

simples, prenunciam claramente a abordagem temática pretendida, mas ainda conseguem 

preservar velado – talvez como estímulo ao leitor – o posicionamento assumido. Em todos os 

casos os títulos também preservaram uma relação de coerência satisfatória com os textos. No 

que concerne ao corpo dos textos, menos coincidências. 

Na PTE1, Gabriela e Ingrid tiveram resultados muito distintos, o texto de Ingrid 

(ANEXO 10) não conseguiu exceder o caráter opinativo, com estrutura de explanação de um 

ponto de vista baseado exclusivamente nos senso comum, enquanto a produção de Gabriela 

(ANEXO 08) – apesar dos muitos desvios ortográficos e alguma desordem sintática – talvez 

tenha sido o melhor construto argumentativo daquela atividade. Felizmente, a PTE2, escrita 

conjuntamente por elas duas, não foi um encontro de dois extremos que tendeu para o 

mediano, ao contrário disso o texto revela a otimização dos potenciais anteriormente 

demonstrados pelas duas. Com menos problemas ortográficos, menos problemas sintáticos, o 

maior domínio temático apareceu e deu corpo à competência argumentativa que Gabriela já 

demonstrava. 
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L01  

L02          Ad o le s ce n c ia  c r i m in osa  
L03  
L04             A MAIORIDADE PENAL ATUALMENTE ESTÁ FIXADA EM 18 ANOS.  

L05 COM ISSO, MENORES NÃO PODEM RESPONDER COMO ADULTO PELA 

L06 PRÁTICA DE CRIMES CRIMES, SENDO PUNIDOS COM MEDIDAS SOCIA- 

L07 EDUCATIVA, NO ENTANTO SERIA MELHOR SE OS ADOLESCENTES COM 

L08 1 6  e  1 7 F O S S E M  P U N I D O S  P E L O S  S E U S  A T O S  C O M O  A D U L T O S .  

L09 TaLVEZ SE TODOS OS ADOLESCENTES FOSSEM PUNIDOS PELOS SE - 

L10 US ATOS A SOCIEDADE ESTIVESSE MELHOR ESTRUTURADA.  

L11                SEGUNDO O SENADOR ROMDOLF RODRIGUES A REDUÇÃO DA MAIOR 

L12 IDADE PENAL FERE DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS ESTABELEC- 

L13 IDAS COM CLÁUSULA PÉTREA PELA CONSTITUIÇÃO. SEGUNDO A LEI PÉTR 

L14 EA NENHUMA DAS LEIS  PODEM SER MUDADAS,  POREM OS JOVENS  

L15 CONTINUAM SOLUTOS ATERORISANDO UMA GRANDE PARTE DA SOCIEDADE. 

L16          SEGUNDO O SENADOR ALUYSIO NUNES DO PSDB-SP, O MENOR 

L17 DE 1 8  ANOS  PODE S ER CAPAZ DE DIS CERNIR  A  GRAVIDADE D OS  

L18 SEUS ATOS, PROVA DISSO SEGUNDO O SENADOR É QUE AOS 16 NA  

L19 OS O ADOLECENTES JÁ PODEM ENTENDER DIVERSOS ATOS CIVIS  

L20 COM O O S EU DEVER DE  VOTAR.  A  OPINIÃO DES S E S ENADOR É  

L21 BEM ESTRUTURADA PORÉM NÃO SÃO USADAS NA SOCIEDADE ATUAL.  

L22             EM JUNHO DO A NO PAS S ADO,  PES QUIS AS  DA “CNT” EM  

L23 C O N J U N T O  C O M  O  E S T I T U D O  “ N D A ” M O S  T R O U  Q U E  9 2 , 7 1 %  

L24 DOS BRASILEIROS SÃO A FAVOR DA REDUÇÃO DA MAIOR IDADE PENAL,  

L25 ATUALMENTE DE 1 8  PARA 1 6 ,  OUTROS  6 ,3 % S Ã O CONTRA E  0 ,9 %  

L26 NÃO OPINARÃM. MESMO COM UM PONTO DE VISTA CONCLUSIVO PODE 

L27 MOS VER QUE NÃO CHEGARAM A UMA CONCLUSÃO PARA A SOCIEDADE 

L28 A SOCIEDADE AFIRMA QUE SE UM ADOLECENTE PODE COMETER UMA 

L29 INFRAÇÃO ELE TAMBÉM DEVE RESPONDER POR SEUS ATOS. 

L30        NO ENTANTO A SOCIEDADE VEM LUTANDO PARA A LEI SEJA REPENSADA, 

L31 E TAMBÉM QUEREMOS QUE A LEI SAIA DOS PAPEIS  E SE FAÇA 

L32 PRESENTE NA SOCIEDADE, PARA QUE COM ELAS NÓS POSSAMOS FAZ  

L33 ER UMA SOCIEDADE BOA PARA SE CONVIVER. COM TODOS OS PROBLEMAS 

L34 A SOCIEDADE VEM SE LEVANTANDO AFAVOR DA MAIORIDADE PENAL,  

L35 TENTANDO INPEDIR OS CONFLITOS DOS MENORES ENFLATORES. 

L36            PORTANTO O QUE QUEREMOS É QUE A LEI DA MAIORIDADE PENAL 

L37 SEJA ACEITA, POIS VAI MELHORAR A VIDA DA SOCIEDADE EM GERAL.  

L38 O QUE TODOS QUEREMOS É QUE QUANDO UM ADOLECENTE FIZER 

L39 UM CRIME ELE SEJA PUNIDO PELOS SEUS ATOS E NÃO INTERECE A 

L40 I D A D E  P O I S  S E  E LE S  T EM  A T I T U D E  D E  U M  A D U L T O  E L E T E M 

L41 SEJA PUNIDO COMO UM ADULTO. ENTÃO O QUE DEVEMOS FAZER  

L42 E ESPERAR. 
  

Texto 14 – Produção Textual Escrita 2 – Gabriela e Ingrid (ANEXO 20) 

 

 

O artigo produzido por Gabriela e Ingrid (ANEXO 20) apresentou o mecanismo 

argumentativo mais complexo dentre todos os encontrados nessa atividade, com utilização de 

argumentos favoráveis à tese por elas constituída; refutação de argumentos contrários a ela, 

trazidos num discurso citado com peso de autoridade; e reafirmação do posicionamento 

defendido. Naturalmente, houve conflitos na reunião de todos esses elementos, “arranhões” na 

coerência textual, mas em menor ocorrência e menor comprometimento do resultado do que 
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nas PTE1 produzidas individualmente por uma e por outra. Vejamos, abaixo, as informações 

centrais de cada parágrafo do texto, para melhor compreender a condução da argumentação 

estabelecida. 

O primeiro parágrafo tem como centro a tese a ser defendida ao longo do texto: 

“seria melhor se os adolecentes com 16 e 17 fossem punidos pelos seus atos como adultos” (L 

07-08), a qual é exposta de modo claro e conciso, numa frase que confere ao discurso 

apresentado a impessoalidade necessária para sobrepujar o caráter meramente opinativo, o 

que não ocorreu na PTE1 de Ingrid (ANEXO 10). O segundo e o terceiro parágrafos (L 11-15 

e 16-21) contêm, respectivamente, a exposição e a refutação de um argumento de autoridade 

contrário à tese, e a exposição de outro argumento também de autoridade que lhe foi 

favorável, constituindo uma sequência lógico-argumentativa interessante, dotada de boa força 

argumentativa. Trazer para dentro do texto um argumento que as autoras precisaram refutar 

demonstra segurança perante o tema, controle sobre a argumentação e oportuniza a afirmação 

sólida do argumento favorável escrito em seguida. 

No parágrafo seguinte a esses dois, as autoras modificam o “trajeto” 

argumentativo, saem do nicho dos argumentos de autoridade e apresentam dados estatísticos 

que amparam a tese que defendem: 
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23 

24 

25 

26 

Excerto 26 – 3º argumento da Produção Textual Escrita 2 – Gabriela e Ingrid (ANEXO 20) 
 

E embora incorram no problema de uma exposição inadequada das fontes – sem o 

esclarecimento dos significados das siglas, nem revelação do total da amostragem de que 

foram extraídos os percentuais, nem informação da data em que foi realizada, nem da data de 

visualização, nem de onde está disponível para consulta –, estas não foram sumariamente 

ignoradas, o que configura uma grande evolução no tratamento dos argumentos, 

especialmente em relação à PTE1 de Ingrid (ANEXO 10). Em seguida, há um quinto 

parágrafo, no qual as autoras parecem tentar propor uma reflexão, que deveria intercruzar as 

informações constantes dos três anteriores, mas a intenção não se concretiza com êxito. 

Contudo a iniciativa revela mais um traço do aprimoramento da competência argumentativa 

das duas. 
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O sexto parágrafo do texto é dedicado à conclusão, que enseja a reafirmação clara 

da tese: “o que todos queremos é que quando um adolecente fizer um crime ele seja punido 

pelos seus atos e não interece a idade”. Este último trecho chega a ser modelar, do ponto de 

vista sintático, para a construção de uma sequência argumentativa prototípica: foi iniciado 

com um conectivo de teor conclusivo (portanto), relaciona-se com o restante do texto numa 

implicação lógica coerente e só não se encerra sem máculas pelo contrassenso lançado na 

última frase, quando as autoras, após implantarem ao longo de todo o texto um clima de 

animosidade, de busca por mudanças, o concluem dizendo: “Então o que devemos fazer é 

esperar.” (ANEXO 20, L 41-42). 

A outra PTE2 que teve como autoras duas alunas do grupo principal de sujeitos – 

Cecília e Hermione – também denota grandes avanços da competência argumentativa. No 

aspecto sintático, por exemplo, o texto cumpriu a orientação pela composição em cinco 

parágrafos e, embora o quarto contenha apenas a ideia central, sem o devido 

desenvolvimento, essas cinco unidades sintático-semânticas são de fato unidades. O aspecto 

semântico do texto também foi desenvolvido de modo proficiente, não apresentando 

problemas de coerência entre as partes, contudo a estrutura lógico-argumentativa resultou 

frágil. 

 

 
  

L01                Igualdade social, Realidade distante. 
L02  
L03  
L04      O preconceito é algo vivo em nossa sociedade, é preciso  
L05 promover igualdade de oportunidades.  É comum ver  
L06 negros  em bons  cargos  de  grandes  empresas  pr i vadas?  
L07 A respos ta  é  não ,  por  i sso  a  necess idade  des ta oportu -  
L08 n i d a d e  e m  e mp r e s a s  e  o r g ã o s  p ú b l i c o s  p a r a  s u p r i r  
L09 essa  desigualdade .  Enquanto  exi s t i r  esse  preconcei to  e  
L10 o negro for olhado com indiferença , será necessario criar  
L11 políticas afirmativas que venham ajudar jovens a chegar a  
L12 uma qualif icação prof issional e futuramente venha a ter  
L13 uma pos i ção  soc ia l  d igna  de  seus  es forços .  
L14     A camara dos deputados aprovou o projeto de lei  que  
L15 des t i na  20 % das  vagas  em concursos  pub l i cos  para  
L16 candidatos que se declaram negros ou pardos,  com 31 4  
L17 votos  a  favor  e  36  contra.  As cotas  valem para  a  admin -  
L18 istração Pública Federal , autarquias , empresas públicas e  
L19 sociedades de economia mista e  para todos os  concursos  
L20 com pelo menos três vagas em disputa. A proposta segue agora  
L21 para o senado, onde também precisará ser aprovado , se for ela  
L22 valera ate 2022. 
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L23   Essa ação afirmativa é vista pelos seus defensores como  
L24 um pagamento da divida historica que o brasil tem com  
L25 os negros trazidos da áfrica e escravizados pelos colonos. 
L26 para aqueles que acham que as cotas t inham que ser ape -  
L27 nas para a população carente , os defensores das mesmas para  
L28 os negros usam como argumento dados do instituto de pesq - 
L29 uisa económica aplicada, o IPEA. Uma pesqu isa realizada  
L30 pelo IPEA em 2011 afirma que entre meninos de 11 a 14 anos  
L31 que fazem parte dos 25% mais pobres do país, 44,3% dos brancos  
L32 estavam entre a 5ª e a 8ª série. Entre os negros apenas 27,4%  
L33 estavam nesse nível escolar.  
L34     Com o projeto de cotas aprovado muitas portas seriam abertas 
L35 os negros da nossa sociedade , um grupo carente de oportunidades. 
L36 Portas que foram fechadas no passado pela discriminação racial e 
L37 social. 
L38      Em um país que se afirma solidário , igualitário e democrático , 
L39 não podemos ter tanta paciéncia para resolver a discriminação racial 
L40 que existe na prática , devemos dar saltos ao invés de rastejar 
L41 em direção a uma realidade distante. 

  

Texto 15 – Produção Textual Escrita 2 – Cecília e Hermione (ANEXO 19) 
 

No primeiro parágrafo, Cecília e Hermione delimitaram um horizonte para a 

abordagem que fizeram do tema e em seguida afirmaram sua tese (L 09-13) de forma clara, 

objetiva, impessoal e sintaticamente bem estruturada, diferindo exponencialmente do que foi 

encontrado nas PTE1 das duas alunas. No caso de Cecília, conforme prenunciamos no tópico 

4.1.2.3.1 Tese – ter ou não ter, eis a primeira questão, o que encontramos na PTE1 foi 

somente a soma de um juízo particular à enunciação de um dado jurídico, de conhecimento 

público, como sendo também um juízo seu: 
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05 

06 

Excerto 27 – Tese da Produção Textual Escrita 1 – Cecília (ANEXO 07) 

 

Já a exposição da tese feita por Hermione em sua PTE1 – cuja análise está inscrita 

no mesmo tópico acima referido – ocorreu de modo pulverizado e confuso ao longo de todo o 

texto. 

Sobre a argumentação, a evolução percebida foi um pouco mais modesta, se 

confrontarmos a PTE2 com a orientação fornecida para a sua execução, uma vez que as 

alunas não conseguiram trazer ao texto os três argumentos solicitados, em vez disso 
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trouxeram apenas dois, um exposto de forma bastante incipiente. Mas se o comparativo for 

estabelecido entre PTE1 e PTE2, o aprimoramento visto se torna mais expressivo pelo fato de, 

na primeira produção, as alunas não terem conseguido ir além da opinião particular não 

fundamentada, enquanto na PTE2, mesmo concentrando a argumentação somente em um 

parágrafo (L 23-33), conseguiram fazê-lo com solidez. Pode-se inclusive notar menção a uma 

argumentação contrária que não é desenvolvida, mas está presente sinalizando a opção das 

autoras por um arranjo argumentativo mais sofisticado. 

O último parágrafo do texto enseja uma conclusão clara que reforça a tese sem 

parafraseá-la. Nela as autoras mantêm a impessoalidade discursiva e sofisticam a composição 

figurando a linguagem: 
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Excerto 28 – Conclusão da Produção Textual Escrita 2 – Cecília e Hermione (ANEXO 19) 
 

Conforme vemos no excerto transcrito acima, as autoras utilizam os termos “saltos” 

e “rastejar” em referência à velocidade com que a sociedade deve se mover em direção ao 

resultado por elas defendido. Em todo o restante do texto, não são encontrados argumentos, 

somente períodos explicativos de contextualização da temática abordada. 

Assim, finalizando a análise deste segundo evento formalmente dedicado à 

Produção Textual Escrita de nossa intervenção no campo, reunimos condições de empreender 

um comparativo entre o status da competência argumentativa demonstrada pelos sujeitos na 

atividade diagnóstica realizada no início desta intervenção (PTE1) e a que encontramos nesta 

última (PTE2). Esse comparativo, expomos nos oito quadros abaixo, dedicados aos oito 

sujeitos principais, contudo reiteramos desde já que a comparação feita – conforme já 

prenunciamos – toma por base os indícios encontrados nas produções textuais escritas no início 

e no final da intervenção, mas sem a pretensão de dissociar os textos analisados do contínuo 

que estas atividades inauguram e findam. Reiteramos mais uma vez que as compreensões 

obtidas neste trabalho resultam da análise de nosso objeto que é o processo de aprimoramento 

da competência argumentativa dos sujeitos, do qual os textos-produtos nos fornecem indícios. 
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Sujeito 01 – Alice 

Título 

[PTE1] Criativo, instigante para o leitor, oculta o 

tema abordado e se revela coerente com a 

abordagem temática. 

[PTE2] De estrutura interrogativa e desfechado 

com um advérbio de negação, o título é muito 

instigante para o leitor, pois desvela o tema mas 

oculta a posição das autoras sobre ele. Colabora 

ativamente para a argumentatividade do texto. 

Abordagem temática 

[PTE1] Boa abordagem, situando histórica e 

socialmente a discussão pretendida. 

[PTE2] Equilibrada, situando a discussão nos 

âmbitos jurídico e social que lhes são próprios. 

Tese 

[PTE1] Implícita ao longo do texto, revelada 

sutilmente na conclusão. 

[PTE2] Explicitada já no primeiro parágrafo de 

forma clara e concisa, encaminha resposta à 

interrogação levantada no título. 

Argumentação 

[PTE1] Relativamente complexa, refutando 

possíveis argumentos contrários, recorrendo aos 

aspectos culturais da discussão, evitando se ater 

apenas ao viés moralista. Embora expostos sem 

a exploração e o desenvolvimento necessários, 

não há quebra da coerência, nem entre os 

argumentos, nem entre cada um deles e a tese. 

[PTE2] A opção por um só mecanismo ligando os 

argumentos apresentados tornou o texto menos 

sofisticado que a PTE1, porém mais claro quanto à 

posição assumida. Foram apresentados quatro 

argumentos, três de constatações advindas da cena 

discutida e somente um propositivo, e embora 

merecessem todos ser mais desenvolvidos no 

texto, são todos pertinentes e guardam fiel relação 

de coerência entre si e para com tese. 

Conclusão 

[PTE1] Construída sob a forma de 

recomendação, concentra o posicionamento da 

autora, implícito até o parágrafo final. 

[PTE2] As autoras investiram na construção de uma 

sequência prototípica e apresentaram uma 

conclusão clara. E foram além do modelar 

finalizando o texto com duas interrogações de efeito 

retórico tão contundente que praticamente impõem 

uma adesão do leitor ao seu posicionamento. 

Quadro 20 – Síntese comparativa da competência argumentativa observada nas Produções Textuais 

Escritas 1 e 2 – Alice 
 

 

Sujeito 06 – João 

Título 

[PTE1] Parece pretender uma aparente 

neutralidade e, talvez com esse intuito – 

consciente ou não – o autor não ousa 

descaracterizar muito a simples reprodução do 

tema proposto. Há apenas um pequeno 

deslocamento semântico que levaria a crer, num 

primeiro momento, estar apontando o 

direcionamento da abordagem temática 

encontrada no texto, mas não se confirma. 

[PTE2] Mantém aparente neutralidade ocultando 

o tema e a posição dos autores, mas a opção por 

uma estrutura interrogativa com a repetição 

contrastiva de um verbo de ação parece 

conclamar que o leitor assuma um 

posicionamento, o que instiga a leitura. Título 

bastante sofisticado e coerente com o texto. 
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Abordagem temática 

[PTE1] Tem como marca mais evidente a busca 

por uma modalização que não gere compromisso 

com qualquer posicionamento. João parece 

buscar uma confortável neutralidade para 

acomodar sua fala, ou estaria tão indeciso 

quanto à posição que teria de assumir que acaba 

por efetivamente não fazê-lo. E fica claro que 

não é uma estratégia de afirmação ou refutação 

parcial de uma tese, é antes a revelação de uma 

insegurança diante do tema. 

[PTE2] A forma de tratar do tema foi 

revolucionada, não há nenhuma neutralidade e 

nenhuma modalização do discurso. E embora 

tenha havido um significativo desvio temático, 

deslocando a discussão que deveria se estabelecer 

sobre o registro civil das uniões homoafetivas 

para uma discussão, de tom moralista, acerca da 

admissibilidade dessas uniões, há a demonstração 

clara de um posicionamento assumido com 

segurança, contudo ainda incipiente no domínio 

de como sustentá-lo. 

Tese 

[PTE1] Situada no ponto mais sensível da 

discussão, mas também não se esclarece, 

contrapõe vítima e agressor, parecendo imputar 

aos dois partes iguais numa relação de culpa. 

[PTE2] O posicionamento de João e Jana tem 

caráter meramente opinativo e aparece somente 

no último parágrafo, fundida à conclusão, mas 

exposta de forma clara. 

Argumentação 

[PTE1] A base da argumentação construída é o 

senso comum, ideias clicherizadas alternadas 

com dados estatísticos de fontes não reveladas. 

[PTE2] Embora haja no texto informações de 

dados quantitativos e posicionamentos de 

autoridades religiosas e políticas sobre o tema, 

estes não foram explorados como argumentos. O 

texto se constitui somente no âmbito opinativo 

sobre uma base moralista exposta em tom de 

imposição da opinião para o leitor. Os autores 

parecem ignorar o caráter polêmico do texto. 

Conclusão 

[PTE1] É afirmativa e totalizadora, como se o 

resumo de tudo o que fora dito até aquele ponto 

do texto fosse uma irrefutável verdade. 

[PTE2] A opção por uma conclusão totalizadora se 

repete. O tom é absolutista e prescritivo o que 

confirma a indisponibilidade dos autores à polêmica 

inerente ao tema e à natureza do texto pretendido. É 

finalizada com uma interrogação que, por falta de 

amparo no cotexto não atinge efeito retórico. 

Contudo, houve significativo aprimoramento da 

conclusão, se comparada à da PTE1. 

Quadro 21 – Síntese comparativa da competência argumentativa observada nas Produções Textuais 

Escritas 1 e 2 – João 

 

Sujeito 07 – José 

Título 

[PTE1] Limitado à reprodução literal do tema 

proposto. 

[PTE2] De elaboração muito superior ao 

encontrado na PTE1. Instigante, aproxima o 

leitos por uma colocação verbal que o envolve, 

oculta o tema e o posicionamento dos autores. 

Mantém coerência com o texto. 

Abordagem temática 

[PTE1] Inteiramente reduzida à emissão e 

reiteração de juízos de valor, impressões 

pessoais, e afirmações do senso comum 

baseadas numa visão generalizada do tema. 

[PTE2] A escolha pelo envolvimento do leitor 

permanece numa composição em tom de diálogo 

direto, revelando uma estrutura mais sofisticada, 

com recurso inclusive a ironia. 
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Tese 

[PTE1] A tese se limita à revelação do 

posicionamento do autor acerca do tema, numa 

perspectiva demasiadamente ampla, mas é 

afirmativa e inteiramente clara. 

[PTE2] É apresentada numa sentença simples já 

na abertura do primeiro parágrafo. Embora de 

forma abrupta, resultante do domínio incipiente 

da estrutura dialogal escolhida pelos autores, a 

apresentação é direta, clara e impessoal. 

Argumentação 

[PTE1] Não há uma estratégia de argumentação 

visível, o texto é uma sequência de reiterações 

sem qualquer progressão. 

[PTE2] Há argumentação num mecanismo sofisticado 

que, embora não apresente claramente a refutação de 

argumentos contrários, revela a consciência de uma 

voz de oposição que é trazida ao diálogo. Ainda há 

certa confusão na exploração dos dados apresentados 

como argumentos e presença da opinião pessoal, mas 

o elemento mais contundente é objetivo e a opinião 

aparece relacionada a ele. 

Conclusão 

[PTE1] Não há. [PTE2] No parágrafo que encerra o texto há um 

deslocamento do eixo temático, ou um 

desdobramento excessivamente amplo e tardio da 

questão central, como se os autores pretendessem 

concluir o texto descortinando um novo panorama, 

no qual o tema deveria ser considerado. A proposta 

não se esclarece de tão incipiente, mas a intenção 

percebida é legítima e interessante. 

Quadro 22 – Síntese comparativa da competência argumentativa observada nas Produções Textuais 

Escritas 1 e 2 – José 

 

Sujeito 08 – Yasmim 

Título 

[PTE1] Bastante criativo e instigante para o 

leitor, mas absolutamente desconectado do 

texto, sem qualquer coerência. 

[PTE2] Sem abrir margem para problemas de 

coerência, o título é apresentado sob forma de uma 

interrogação direta ao leitor, que revela já de início 

o tema abordado, o posicionamento assumido, e 

aproxima o leitor, como se o convidasse a um 

diálogo. Simples, mas direto e eficaz. 

Abordagem temática 

[PTE1] A estudante faz uma redução do tema 

apenas ao fato central do texto motivador da 

produção, restringe sua escrita a uma síntese 

comentada deste fato. Não chega a desenvolver 

o tema proposto, tampouco assumir qualquer 

posição e/ou argumentar em favor dela. 

[PTE2] A abordagem do tema, como ocorreu na 

PTE1, também foi redutora. Contudo houve a 

assunção clara de uma posição, ainda que 

mantida apenas no âmbito da expressão de 

opinião. 

Tese 

[PTE1] Não há uma tese clara, nem explícita, 

nem implícita. 

[PTE2] Há um posicionamento claramente 

assumido já no primeiro parágrafo, em seguida do 

que seria a delimitação do horizonte temático. 
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Argumentação 

[PTE1] Não há uma estratégia de argumentação 

visível, o texto resume-se a uma exposição 

comentada da síntese de um fato. 

[PTE2] Embora inteiramente constituído sobre a 

afirmação de opiniões particulares, o texto enseja 

um “viés argumentativo”, uma espécie de “vontade 

de argumentar” acessível por inferência a partir da 

forma como as autoras expõem suas opiniões. Não 

assumem tom de imposição nem de prescrição e 

tentam relacioná-las, sobretudo com posições e 

possíveis argumentos contrários, expostos de forma 

bastante incipiente, mas presentes ou presumíveis. 

Há um comportamento de refutação, que não se 

concretiza, mas se faz notar. 

Conclusão 

[PTE1] Não há. [PTE2] Resume-se à reafirmação do posicionamento 

inicialmente apresentado como tese, o que revela um 

significativo avanço em comparação com a PTE1. 

Quadro 23 – Síntese comparativa da competência argumentativa observada nas Produções Textuais 

Escritas 1 e 2 – Yasmim 

 

Sujeito 02 e 04 – Cecília e Hermione 

Título 

[PTE1 – Cecília] Podemos dizer que não há 

exatamente uma incoerência entre o título e a 

enunciação construída, mas gera para o leitor 

uma expectativa que o texto não supre. 

[PTE1 – Hermione] Bastante criativo e instigante 

para o leitor, o título, contudo, acaba por ser 

incoerente com a abordagem temática, apontando 

para uma direção a que o texto não chega. 

[PTE2] O título responde pela inserção da temática levantada num cenário mais amplo de 

reflexão, o que o torna bastante significativo para a argumentação construída. É 

estruturalmente simples, não revela de antemão as especificidades do tema discutido, mas 

prenuncia um posicionamento das autoras. É instigante e bem adequado ao gênero. 

Abordagem temática 

[PTE1 – Cecília] O tema é apenas tangenciado. O 

texto de doze linhas apresenta um registro bem 

informal da opinião da autora acerca do estupro 

e se constitui como uma espécie de resposta 

direta à provocação para a escrita. 

[PTE1 – Hermione] A abordagem é superficial, o 

desenvolvimento do texto ocorre muito mais 

pelas várias exposições de juízos de valor, por 

meio dos quais a autora se permite ser bastante 

contundente, assumindo um discurso nada 

modalizado. 

[PTE2] A dupla fez um recorte do tema inserido no eixo central da discussão e se manteve fiel a 

ele ao longo de todo o texto de forma coerente e com boa progressão. 

Tese 

[PTE1 – Cecília] É revelada e coerente, embora 

apresentada de um modo excessivamente 

particular. 

[PTE1 – Hermione] A apresentação da tese é 

bastante confusa, em três passagens do texto a 

estudante anuncia posições que poderiam ser a 

tese a defender, entretanto nessas três passagens 

há contradições, o que deixa o leitor inseguro 

quanto à ideia efetivamente defendida. 

[PTE2] Apresentada de forma clara, objetiva, impessoal e semanticamente bem estruturada. 
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Argumentação 

[PTE1 – Cecília] Resume-se a apenas um 

argumento, o de que vincular a violência 

praticada contra as mulheres à suas roupas é 

uma atitude preconceituosa. 

[PTE1 – Hermione] É tão confusa quanto a 

anunciação da tese, pois, em defesa dessas 

afirmações passíveis de serem lidas como tese, 

Hermione traz apenas impressões pessoais 

afirmadas como se fossem fatos de 

conhecimento público ou questionamentos 

lançados como recursos retóricos de sustentação 

muito frágil. Contudo é notória a presença da 

essência argumentativa no texto, a assunção 

corajosa de posições, a defesa obstinada delas. A 

falta mais sensível é de um discurso modalizado 

e da abertura à polifonia típica do gênero. 

[PTE2] Houve avanços na compreensão da estrutura argumentativa, tendo em vista que as 

duas autoras deixaram o plano da opinião particular não fundamentada e seguiram para uma 

exposição de motivos que sustentassem o posicionamento adotado. A intenção de uma 

argumentação constituída de modo mais objetivo é clara, inclusive revelando a busca por um 

mecanismo complexo de argumentação que envolve afirmação e refutação. Contudo grande 

parte das intenções presumidas não se concretizam ou ficam incipientes. 

Conclusão 

[PTE1 – Cecília] Reitera a tese de forma 

resumitiva. 

[PTE1 – Hermione] Não há uma relação coesiva 

clara com o cotexto, apenas a afirmação de um 

juízo particular. Entretanto esse juízo é amparado 

por duas afirmações óbvias que, trazidas a título 

de lembrete, tornam-se tão contundentes quanto 

as demais apresentadas no restante do texto e se 

alinham à perspectiva construída por Hermione 

de banalizar qualquer controvérsia. 

[PTE2] A conclusão é clara, reitera a tese de forma coerente, mantém a impessoalidade 

discursiva adotada no texto e apresenta uma figuração de linguagem que sofistica a composição. 

Quadro 24 – Síntese comparativa da competência argumentativa observada nas Produções Textuais 

Escritas 1 e 2 – Cecília e Hermione 

 

Sujeito 03 e 05 – Gabriela e Ingrid 

Título 

[PTE1 – Gabriela] O título não é instigante, não 

opera com a com curiosidade do leitor, mas 

prenuncia o texto de forma clara, objetiva e 

coerente. 

[PTE1 – Ingrid] Não consegue se desvincular da 

orientação de produção, é praticamente uma 

repetição não literal do tema escolhido, mas já 

demarca com clareza a posição assumida pela 

autora. Não chega a ser instigante para o leitor, 

mas é diretivo, funcional. 

[PTE2] Embora mantenha a mesma estrutura sintática elementar encontrada nas PTE1 que as 

duas autoras compuseram individualmente, é mais elaborado no jogo semântico com o leitor, 

revelando menos do tema, mas subsidiando a inferência do posicionamento assumido. 
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Abordagem temática 

[PTE1 – Gabriela] Boa abordagem, 

contextualizando o recorte pretendido da 

violência contra a mulher sob o olhar dos 

direitos e garantias individuais. 

[PTE1 – Ingrid] A abordagem está limitada quase 

somente a impressões pessoais da autora, sem uma 

exposição que situe para o leitor o que se pretende 

discutir. A interlocução se realiza como se o leitor 

tivesse feito uma pergunta à qual Ingrid responde, 

comprometendo a autonomia do texto e fazendo 

com que ele só ganhe sentido juntamente com a 

orientação de produção que o motivou. No entanto, 

há uma tentativa clara de contextualização 

histórica da mulher na sociedade. 

[PTE2] O recorte temático é fiel ao caráter jurídico e ao interesse social da discussão, 

demonstrando grande domínio por parte das autoras nas relações de pertinência e coerência. 

Tese 

[PTE1 – Gabriela] Apresentada no primeiro 

parágrafo por via de uma pergunta de teor 

argumentativo interessante. 

[PTE1 – Ingrid] Implícita ao longo do texto, 

revelada sutilmente apenas na conclusão e, 

mesmo assim, concentra apenas a opinião 

pessoal da autora. 

[PTE2] A escolha conjunta foi por uma tese afirmativa anunciada claramente já no primeiro 

parágrafo, estruturada de forma que lhe manteve um tom impessoal. 

Argumentação 

[PTE1 – Gabriela] Colocados numa boa 

coerência entre si e para com a tese, 

apresentando diferentes aspectos do eixo 

temático focalizado, numa relação de progressão 

mesmo sem muito desenvolvimento de cada um. 

[PTE1 – Ingrid] Predominantemente vinculada ao 

viés moralista, a defesa da opinião se limita a 

reiterações de um mesmo argumento, não 

havendo, por tanto, contradição, nem progressão 

textual. 

[PTE2] Construída a partir de um mecanismo complexo que envolve afirmação e refutação de 

argumentos de autoridade com fontes reveladas, dados estatísticos apresentados e explorados 

de forma coerente. 

Conclusão 

[PTE1 – Gabriela] Reformula e reafirma a tese. [PTE1 – Ingrid] Resume o posicionamento da 

autora, limitado a um juízo de valor. 

[PTE2] As autoras reafirmam a tese defendida e se colocam como parte da sociedade em nome 

da qual se posicionam. A estrutura é afirmativa e clara, sofre apenas uma pequena mácula 

semântica numa última proposição moderada que destoa do cotexto. 

Quadro 25 – Síntese comparativa da competência argumentativa observada nas Produções Textuais 

Escritas 1 e 2 – Gabriela e Ingrid 

 

Dos quadros acima expostos, destacamos, pela relevância, o desenvolvimento e o 

aprendizado notórios nos comparativos de Cecília, Gabriela, Hermione e Ingrid. Os quadros 24 

e 25 dedicados às quatro evidenciam de modo ainda mais claro o caráter sociodiscursivo do 

aprimoramento da competência argumentativa, o papel primordial a interação com o outro, 

constituído em auditório para a voz do sujeito aprendiz e em mediador de sua relação com o 

conhecimento, tanto no que diz respeito à interação estabelecida entre os aprendizes quanto no 

que se refere à mediação por nós conduzida. 
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E como encerramento do espaço dedicado às análises de nossa intervenção, 

destinamos umas breves linhas ao compartilhamento do último ato enunciativo vivenciado com 

os sujeitos, a entrega e discussão coletiva das Fichas de Avaliação (ANEXO 24) preenchidas 

por cada grupo. Essa ficha foi entregue aos grupos no início da intervenção, para balizar um 

processo avaliativo no qual cada sujeito atribuiria notas a si mesmo e a todos os seus colegas, 

referentes a suas participações nas etapas de elaboração e realização dos debates regrados. As 

notas foram atribuídas a partir de seis critérios e só poderiam ser registradas nas fichas após 

resultarem de consenso. Vejamos como se deu. 

 

5.3 A autoavaliação feita em grupo 

 

De posse da ficha de avaliação, já no início do processo os sujeitos foram 

instruídos a reproduzir em seus cadernos a lista dos seguintes critérios: 

 

Critérios e valores 

Assiduidade 

0,0 – 0,5 

Pontualidade 

0,0 – 0,5 

Iniciativa 

0,0 – 1,0 

Colaboração 

0,0 – 0,5 

Pesquisa 

0,0 – 1,5 

Desempenho 

0,0 – 2,0 

Total 

0,0 – 6,0 

Excerto 29 – Critérios da Ficha de Avaliação (ANEXO 24) 

 

Com base neles deveriam proceder suas avaliações a cada encontro com seu 

grupo. Entretanto, tal como ocorreu com as pesquisas, a falta de hábito do trabalho coletivo 

interferiu também nesta atividade. A cada sessão com os sujeitos, relembrávamos da 

necessidade de irem construindo essa avaliação paulatinamente, inclusive pelo fato de haver 

somente um dos seis critérios – intitulado Desempenho – que se remetia apenas à atuação no 

dia do debate, todos os demais se voltavam para o trajeto na fase de preparação. 

Por meio do primeiro critério – Assiduidade – deveriam avaliar se os integrantes 

tinham comparecido regularmente aos encontros marcados com o grupo. O segundo, 

intitulado Pontualidade, referia-se não apenas ao cumprimento de horários, mas ao 

cumprimento de prazos estabelecidos em acordo com os colegas para a entrega de tarefas 

pelas quais os sujeitos se responsabilizaram. O critério Iniciativa deveria mensurar o nível de 

protagonismo de cada aprendiz, valorizando as atitudes daqueles que buscaram incrementar as 

atividades agindo propositivamente, em vez de aguardar que alguém lhes delegasse 

atribuições. Por Colaboração entendemos a disponibilidade voluntária em partilhar as 

demandas do trabalho, não se eximindo delas em detrimento da sobrecarga dos colegas. E o 
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critério de Pesquisa foi relativo ao envolvimento de cada aluno nas etapas de localização e 

tratamento das informações que subsidiariam a argumentação a constituir. 

Mesmo de posse dos critérios, da explicação reiterada de cada um sempre que 

solicitado, os grupos não realizaram a avaliação de forma continuada como sugerimos, 

deixaram para fazê-lo apenas no dia destinado à discussão das notas por eles atribuídas. Como 

observamos em toda a intervenção, também nesta atividade não foi realizada no prazo 

previsto a parte não supervisionada, ficou ainda mais evidente quanto os alunos estavam 

habituados a se absterem de seu protagonismo. Em decorrência disso, tivemos de iniciar a 

sessão reservada para a discussão das notas, reunindo os grupos, fornecendo novas cópias da 

Ficha de Avaliação para alguns que as tinham perdido, reiterando mais uma vez a explicação 

sobre os critérios, bem como o esclarecimento de que, sendo uma autoavaliação não cabia ao 

líder de cada grupo avaliar sozinho seus colegas, o que surpreendeu demasiadamente alguns 

sujeitos que nos perguntavam: “Mas como eu mesmo vou me avaliar, professor?” 

Respondemos a essa pergunta explicando a necessidade que temos de desenvolver 

a capacidade de avaliarmos a nós mesmos diariamente, com vistas à melhoria contínua de 

nossas competências e à redução gradativa da dependência de outro a nos dirigir. Reiteramos 

ainda que as notas resultantes das avaliações feitas por eles seriam confrontadas com outras 

atribuídas por mim e por Stela. A partir disso os grupos procederam às suas avaliações, dentre 

as quais destacaremos algumas cujos processos ou produtos as tornaram especialmente 

interessantes, por motivos bastante distintos. 

Em relação ao processo como desempenharam a avaliação, surpreendeu-nos 

sobremaneira o comportamento de Antoni e Thierry, que parecendo desacreditar na validade 

do que faziam, atribuíram para si notas máximas em todos os critérios e nos entregaram a 

ficha em poucos minutos. Questionados se realmente acreditavam ter cumprido todas as 

etapas do trabalho com a máxima eficiência possível, responderam: “Não, professor, mas o 

que vai valer no final não é a nota do senhor, mesmo?” e saíram da sala sorrindo. Também 

pela forma como realizaram a tarefa, surpreendeu-nos o grupo de Alice, Hermione, João, 

Letícia e Telma. Após toda a dificuldade vencida para constituir um trabalho em grupo, os 

alunos resolveram atribuir individualmente suas notas e empossar Telma – que liderou o 

grupo – de um poder moderador, permitindo que sozinha ela julgasse se as notas atribuídas 

foram ou não justas e as alterasse conforme seu julgamento. Isso ficou documentado num 

campo da ficha destinado a observações (ANEXO 24), com o seguinte enunciado: “Todos os 

componentes do grupo trabalhou, mais e alguns Pontos deixaram a desejar, então na opinião 
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do líder é essa.”. As notas que constavam na tabela foram cobertas com corretivo e ao lado 

foram escritas outras menores, inclusive a da própria Telma. 

Deste campo da ficha destinado a observações vieram as outras surpresas. 

Informados de que poderiam utilizar o espaço para registrar aspectos positivos e/ou aspectos 

negativos por eles percebidos durante a nossa intervenção, três grupos o fizeram. Aizen, 

Junior e Karol escreveram: “Positivo: foi muito Bom Para meu Aprendisando porque pude 

ver varios pontos de vista e foi algo que vou lava para o resto da minha vida”. Apesar da 

construção em primeira pessoa, notamos que o comentário foi escrito por dois alunos, pois a 

afirmação e a justificativa tinham grafias distintas, comparamos o padrão de grafia com as 

letras encontradas nos questionários preenchidos pelos sujeitos e verificamos que Karol havia 

escrito a afirmação “Positivo: foi muito Bom Para meu Aprendisando” que Aizen 

complemantou com a justificativa. 

Yasmim e Yume comentaram: “Não Acho que teve Aspecto negativo. Por que no 

trabalho todo teve muita coisa boa, assuntos enriquecedores, que vou levar para o resto da 

vida. E acho que essa atividade deveria continuar porque pelo menos eu aprendi mais coisa, 

Por que de certa forma foi Brincando”. E o grupo de Cecília, Gabriela, Ingrid e Silvia 

registrou: 

 

O aspecto positivo foi aprender a trabalhar em grupo e organizar um debate, e 

também foi muito proveitoso porque aprendemos a trabalhar não só com aquilo que 

gostamos, mais também a respeitar outras opiniões. 

O negativo foi a dificuldade na procura do conteudo. 

Se avaliar foi um bom aspecto. aprendemos a nos avaliar de maneira justa. 

Excerto 30 – Observações constantes da Ficha de Avaliação preenchida pelo grupo 5 

 

Dessas observações apresentadas pelos grupos destacamos o enunciado do grupo 

5, pela relevância das informações nele contidas: o reconhecimento espontâneo da 

importância do trabalho em grupo e da legitimidade da polêmica. Mas não empreenderemos 

análises sobre esses registros, inclusive por que não constam dos anexos desta dissertação. Só 

os expusemos a título de partilha com outros educadores, nossos interlocutores, mas 

entendemos que pertencem, sobretudo, ao momento pedagógico de nossa intervenção, cuja 

descrição e análise aqui damos por encerrada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6 
 
 

 
Considerações – um epílogo 

 

 
Gosto de ser homem, de ser gente, porque sei que a minha passagem 

pelo mundo não é predeterminada, preestabelecida. Que meu 

“destino” não é um dado, mas algo que precisa ser feito e de cuja 

responsabilidade não posso me eximir. Gosto de ser gente porque a 

História em que me faço com os outros e de cuja feitura tomo parte é 

um tempo de possibilidades e não de determinismo. [...] Minha 

franquia ante os outros e o mundo é a maneira radical como me 

experimento enquanto ser cultural, histórico, inacabado e consciente 

do inacabamento. 

 

(FREIRE, 1996, p. 21) 
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6 Considerações – um epílogo 

 

A opção por chamar esse momento de “epílogo” – segundo Aristóteles, a última 

parte de um texto argumentativo – deve-se à consciência que temos de que é chegada a hora 

de encerrar o ciclo desse trajeto que nos dispusemos a trilhar pelos meandros da 

argumentação. Contudo o tom desse nosso epílogo, diferentemente do que descreve/prescreve 

Aristóteles (2012) sobre/para o momento, não é o de desfecho no qual, após ter dito tudo o 

que havia a dizer, o orador reitera suas posições perante seu auditório e o conclama para que, 

a par delas, se posicione. Chegamos às últimas linhas deste trabalho com um sentimento 

muito mais próximo do contido nas palavras de Paulo Freire (1996), pela consciência do 

inacabamento, sobretudo o nosso. Por força dos rigores e protocolos que regem este 

momento, findamos a tarefa, precisamos encerrá-la, mas não por que não houvesse mais a ser 

desvelado ou a ser dito. 

Contudo, é condição para a atividade do pesquisador o desenvolvimento da 

competência de modulação de seus interesses científicos, da capacidade de aventurar-se por 

ciclos finitos, cujos limites caibam na comunicação esperada por seus pares e pela sociedade. 

Nessas últimas linhas, partilhamos, portanto, o que trazemos nas mãos após o cumprimento 

deste último ciclo de labor acadêmico: uma síntese das considerações que vimos tecendo ao 

longo de todo o texto desta dissertação. Agora reunimos condições para puxar um fio 

longitudinal ligando todas as atividades enunciativas realizadas no decurso da intervenção e a 

partir delas partilhar as compreensões a que chegamos e as respostas que conseguimos 

construir para as perguntas que nos arremessaram nessa jornada. 

O principal dos questionamentos que nos fazíamos era porque os estudantes do 

Ensino Médio estavam sempre envolvidos espontaneamente em discussões polêmicas das 

mais diversas ordens, inclusive aquelas cujas temáticas emergiam da rotina escolar, mas não o 

faziam em produções sistematizadas de textos argumentativos, solicitadas nas aulas de Língua 

Portuguesa. E desdobrando esse questionamento, pensávamos: Seria isso resultante de falta de 

clareza na construção dos enunciados motivadores das produções textuais? Seria falta de 

“intimidade” dos alunos com os gêneros solicitados ou mesmo com a modalidade escrita de 

expressão verbal? Poderia ser falta de motivação pela natureza do tema proposto? Quem sabe 

uma construção pouco eficiente dos conceitos subsidiários à produção? 

À busca por essa compreensão é que nos dedicamos a investigar como se dá o 

processo de aprimoramento da competência argumentativa vivido por tais estudantes, e na 
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trajetória de nossa investigação pudemos constatar o quão determinantes são para o processo 

todos esses fatores, advindos da mediação docente. A clareza na construção dos enunciados 

motivadores das produções condiciona em muito os resultados a que chegam os alunos. Obter 

da orientação fornecida para a produção as características estruturais do gênero em que deve 

se configurar o texto a ser produzido, a descrição da cena enunciativa e os critérios que serão 

considerados para a avaliação do texto asseguram ao aluno as condições básicas para que ele 

possa se ocupar do trabalho intelectual que lhe está sendo de fato solicitado. Mas a orientação 

de produção precisa estar amparada num conhecimento previamente construído, funcionando 

apenas como um recurso para recortar do construto mais amplo o que será útil naquele 

momento. Não é função do enunciado que orienta a produção de um texto, apresentar um 

“conteúdo novo”, inédito para o aluno. 

A intimidade com o gênero que será produzido, com a macroestrutura que lhe 

subsidia, bem como o arcabouço temático exigido pela produção precisam ser construídos 

previamente. Sempre que possível a seleção dos gêneros a serem estudados bem como os 

temas que serão disponibilizados para consubstanciar a escrita, devem considerar a empatia 

dos alunos. Quando bem adequados, determinados gêneros e principalmente determinados 

temas despertam nos estudantes um sentimento de pertença, de comprometimento, com as 

atividades propostas, que os estimula, sendo capaz de reposicioná-los diante da cena 

pedagógica e até mesmo de sua própria formação, trazendo como efeito atitudes de muito 

mais protagonismo de sua parte. 

Também construída previamente, ou melhor, permanentemente, ao longo de todas 

as etapas de todas as atividades, em todas as aulas de todos os componentes curriculares, deve 

ser a (re)qualificação do domínio adquirido pelos aprendizes de sua língua materna. Interfere 

sobremaneira nos resultados alcançados a falta de intimidade que os sujeitos demonstram – 

faltando apenas um ano para encerrar o ciclo dos doze que compõem a educação básica – com 

as estruturas mais elementares circulantes nos nichos ditos letrados da língua em que se 

comunicam desde a mais tenra idade. Sob esse aspecto, pudemos ver com bastante clareza 

que comumente a aparente precariedade do domínio da argumentação encontrada num texto 

produzido em situação mais formal, indica na verdade precariedade na capacidade de manter 

uma comunicação num arranjo mais formalizado, independendo de qual seja o teor da 

comunicação. De outro modo, podemos dizer grosseiramente que não havia falta de 

habilidade em convencer, mas em se comunicar para qualquer propósito no padrão de 

linguagem exigido pela cena enunciativa. 
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Também advindo essencialmente da mediação docente outro fator de forte 

intervenção na produção textual dos alunos é a construção de conceitos subsidiários a ela. No 

caso deste estudo particularmente estão os conceitos relativos ao argumentar, o propósito da 

argumentação, sua constituição estrutural (tese, argumentos, conclusão), sua constituição 

lógica configurada nos mecanismos de argumentação, bem como os conceitos fundantes da 

textualidade que precisam ser matizados no contato com cada gênero, como a estruturação 

sintática – se composto em tópicos, em parágrafos, se tem ou não título, como pode garantir a 

coesão e a unidade textual naquele gênero específico – e a estruturação semântica, 

relacionada, sobretudo à coerência textual. 

Mas para além dessa mediação docente junto aos estudantes, outro fator nos foi 

revelado pelo campo como subsidiário e muito relevante para o aprimoramento da 

competência argumentativa: a formação do que Perelman e Oldbrechts-Tyteca (1996) 

denominaram comunidade intelectual efetiva ou comunidade dos espíritos. Nossa observação 

participante nos permitiu a aproximação necessária para perceber o quanto a maior ou menor 

disponibilidade e/ou habilidade dos sujeitos em formar essa comunidade intelectual efetiva, 

esse grupo mobilizado pelo interesse comum – que os autores dizem resultar de um tácito 

acordo prévio – intervém no desenvolvimento e no aprendizado individuais de cada um. 

Confirmando os postulados de Vygotsky (1994), acerca da psicologia sociointeracionista e de 

Bronckart (1999), no que trata do sociointeracionismo discursivo, observamos in loco que de 

fato no atrito de nossas ideias com as de outrem é que se dá o aprendizado e o 

desenvolvimento de ambos e se reconfigura sua zona de desenvolvimento proximal. 

Essa foi sem dúvida a mais inóspita e a mais significativa de nossas constatações 

no campo: a de que para além do domínio do tema, do conhecimento das estruturas da língua, 

da sequência argumentativa, dos gêneros textuais pretendidos, dos critérios de avaliação sob 

os quais o leitor se relacionará com o texto produzido, é determinante para o orador, como já 

prenunciava Aristóteles, conhecer o seu auditório e aprender a se adaptar a ele. Também é 

igualmente determinante ao sucesso da produção, permitir-se ser auditório, alternar seu lugar 

na cena enunciativa, transitar por ela, dispor-se aos acordos necessários para se inserir no 

grupo, ingressar na comunidade intelectual, ceder-se ao “contato dos espíritos”. Em todas as 

situações de produção que conduzimos, esse foi sem dúvida o passo que vence a inércia, 

portanto sempre o mais difícil. 

Aristóteles já prenunciava que ter domínio da argumentação é, sobretudo 

conseguir formar com o auditório essa comunidade dos espíritos, obter a adesão a 
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participação efetiva e colaborativa em sentido retórico. Participação que, mesmo discordante 

quanto aos aspectos temáticos se alinha na aceitação por discuti-los, formando uma 

comunidade pautada pelo mútuo respeito ao direito de fala do outro. Séculos depois, continua 

sendo este o maior obstáculo a superar, no processo de (re)elaboração da competência 

argumentativa. Superação que, embora precise ser voluntariamente cumprida por cada 

aprendiz, também depende grandemente da mediação do professor. 

E de posse dessa constatação, revisitamos o nosso ponto de partida para esta 

investigação, no qual, em razão de sua natureza precisamos deslocar do eixo central da 

pesquisa a mediação docente. Contudo agora o vemos já com o nosso olhar também refeito, e 

se nesse momento final o reencontramos, estamos convictos de que não é porque nossa 

trajetória tenha sido circular, porque tenhamos voltado ao início ou estejamos olhando para 

trás; nos deparamos novamente com a bifurcação existente no nosso ponto de partida, porque 

nossas constatações apontaram que no outro braço dessa bifurcação deve estar o nosso 

próximo passo, ao qual talvez dediquemos a próxima etapa de nossa formação. 

Esta etapa finalizamos com um sentimento que encontramos melhor traduzido em 

palavras que não criamos, mas que, como é de costume aos que exercitam rotineiramente sua 

competência argumentativa, tomaremos de empréstimo: 

 

“Tantas vezes pensamos ter chegado. 

Tantas vezes é preciso ir além.” 
 

Fernando Pessoa 
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ANEXO 01 – Síntese da proposta da intervenção (p. 01) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

Proposta de intervenção pedagógica 
 
Objetivo: 
 

Observar o processo de aquisição/ampliação da competência argumentativa, resultante de uma 
abordagem multimodal de ensino. 

Pressupostos teóricos fundamentais: 

A língua(gem) – campo de interação de indivíduos sócio-historicamente situados; 
Enunciado – ato da linguagem, concretizado por meio de gênero(s); 
Argumentação – busca pelo convencimento de outrem; 
Aprendizagem – processo interativo (dialógico) protagonizado pelo aprendiz e mediado pelo 
educador. 

Conteúdos abordados (apresentados/revisados): 

Sequências textuais, especialmente a argumentativa; 
Gêneros textuais, especialmente o debate regrado e o artigo de opinião; 
Outros de correlação subsidiária. 

Estrutura/cronograma: 
 

Semana Atividade 

1ª 

Descrição 

1 – Início da observação da turma; 
2 – Aplicação do questionário de caracterização dos sujeitos da pesquisa; 
3 – Aplicação do instrumento avaliativo inicial; 
4 – Coleta das autorizações para registro de imagem e voz dos sujeitos envolvidos 
na pesquisa; 
5 – Primeiro encontro de acompanhamento com a professora regente da turma 
em que será desenvolvida a pesquisa. 

Objetivo(s) 

1 – Observar como se dá o trabalho pedagógico antes da intervenção; 
2 – Avaliar a competência argumentativa demonstrada pelos aprendizes antes da 
intervenção; 
3 – Expor para a professora a fundamentação teórico-metodológica que será 
utilizada durante a intervenção, acolhendo possíveis contribuições; 
4 – Apresentar e discutir a estrutura e o cronograma proposto para a intervenção. 

2ª 

Descrição 

1 – Definição com a turma dos temas que subsidiarão os debates e os artigos de 
opinião; 
2 – Agendamento dos debates, entregas dos artigos de opinião produzidos, e 
avaliações; 
3 – Apresentação dos critérios constantes da Ficha de avaliação, que os grupos 
deverão preencher ao longo da intervenção; 
4 – Discussão introdutória sobre sequência argumentativa;  
5 – Encontro de acompanhamento com a professora regente da turma em que 
será desenvolvida a pesquisa.  

Objetivo(s) 

1 – Orientar os primeiros passos das atividades; 
2 – Estabelecer o contrato pedagógico com a turma; 
3 – Esclarecer para os alunos os critérios pelos quais eles serão avaliados e como 
devem avaliar seu próprio trabalho e o dos colegas; 
4 – Revisar a estrutura e o cronograma da intervenção. 

 



 

 

 

ANEXO 01 – Síntese da proposta da intervenção (p 02) 

 

3ª 

Descrição 

1 – Orientação dos grupos na etapa de pesquisa e elaboração dos debates; 
2 – Discussão sistematizada dos gêneros a serem construídos (debate regrado e 
artigo de opinião); 
3 – Sessão dedicada ao esclarecimento das dúvidas dos grupos envolvidos no 
primeiro debate. 
4 – Encontro de acompanhamento com a professora regente da turma em que 
será desenvolvida a pesquisa. 

Objetivo(s) 

1 – Fundamentar e construir junto com a turma os conceitos estruturantes da 
atividade (gêneros utilizados, composição argumentativa, critérios de pesquisa); 
2 – Esclarecimento de dúvidas específicas dos alunos envolvidos no primeiro 
debate.  

4ª 

Descrição 

1 – Realização do primeiro debate (G1 e G2); 
2 – Orientação dos artigos de opinião a serem entregues pelos alunos que 
participarão do quarto debate (G7 e G8); 
3 – Sessão dedicada ao esclarecimento das dúvidas dos grupos envolvidos no 
segundo debate (G3 e G4). 
4 – Encontro de acompanhamento com a professora regente da turma em que 
será desenvolvida a pesquisa. 

Objetivo(s) 

1 – Avaliação do desempenho argumentativo (oral) dos alunos envolvidos no 
primeiro debate. 
2 – Esclarecimento de dúvidas específicas dos alunos envolvidos no segundo 
debate. 

5ª 

Descrição 

1 – Realização do segundo debate (G3 e G4); 
2 – Recolhimento dos artigos de opinião produzidos a partir do primeiro debate 
(G7 e G8); 
3 – Orientação dos artigos de opinião a serem entregues pelos alunos que 
participaram do primeiro debate (G1 e G2); 
4 – Sessão dedicada ao esclarecimento das dúvidas dos grupos envolvidos no 
terceiro debate (G5 e G6). 
5 – Encontro de acompanhamento com a professora regente da turma em que 
será desenvolvida a pesquisa. 

Objetivo(s) 

1 – Avaliação do desempenho argumentativo (oral) dos alunos envolvidos no 
segundo debate. 
2 – Esclarecimento de dúvidas específicas dos alunos envolvidos no terceiro 
debate. 

6ª 

Descrição 

1 – Realização do terceiro debate (G5 e G6); 
2 – Recolhimento dos artigos de opinião produzidos a partir do segundo debate 
(G1 e G2); 
3 – Recolhimento da reescritura dos artigos de opinião produzidos a partir do 
primeiro debate (G7 e G8); 
4 – Orientação dos artigos de opinião a serem entregues pelos alunos que 
participaram do segundo debate (G3 e G4); 
5 – Sessão dedicada ao esclarecimento das dúvidas dos grupos envolvidos no 
quarto debate (G7 e G8). 
6 – Encontro de acompanhamento com a professora regente da turma em que 
será desenvolvida a pesquisa. 

Objetivo(s) 
1 – Avaliação do desempenho argumentativo (oral) dos alunos envolvidos no 
terceiro debate. 
2 – Esclarecimento de dúvidas específicas dos alunos envolvidos no quarto debate. 
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7ª 

Descrição 

1 – Realização do quarto debate (G7 e G8); 
2 – Recolhimento dos artigos de opinião produzidos a partir do terceiro debate (G3 
e G4); 
3 – Recolhimento da reescritura dos artigos de opinião produzidos a partir do 
segundo debate (G1 e G2); 
4 – Orientação dos artigos de opinião a serem entregues pelos alunos que 
participaram do terceiro debate (G5 e G6); 
5 – Encontro de acompanhamento com a professora regente da turma em que 
será desenvolvida a pesquisa. 

Objetivo(s) 
1 – Avaliação do desempenho argumentativo (oral) dos alunos envolvidos no 
quarto debate. 

8ª 

Descrição 

1 – Recolhimento dos artigos de opinião produzidos a partir do quarto debate (G5 
e G6); 
2 – Recolhimento da reescritura dos artigos de opinião produzidos a partir do 
terceiro debate (G3 e G4); 
3 – Exposição e defesa das autoavaliações, feitas pelos grupos, do desempenho 
individual de cada um dos integrantes ao longo do trabalho. 
4 – Avaliação coletiva da intervenção. 
5 – Encontro de acompanhamento com a professora regente da turma em que 
será desenvolvida a pesquisa. 

Objetivo(s) 
1 – Avaliação do desempenho argumentativo (oral) dos alunos. 
2 – Avaliação da intervenção. 

9ª  
1 – Recolhimento da reescritura dos artigos de opinião produzidos a partir do 
quarto debate (G5 e G6) 

 

 

  



 

 

 

ANEXO 02 – Autorização da escola (MODELO) 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

 
 
 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA A PESQUISA 

 
 
 
 

Natal/RN, 09 de abril de 2014.  
 
 

Sr. Diretor da Escola Estadual Cônego Luiz Wanderley 
Natal-RN  
 
 
 

 

Eu, Leonardo Mendes Álvares, aluno regular do Programa de Pós-Graduação em 

Educação, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – PPGED/UFRN, matrícula 

2013102960, venho solicitar autorização para realizar pesquisa nesta escola sobre os processos 

de ensino e de aprendizagem da argumentação, com vistas à obtenção do título de Mestre em 

Educação, sob a orientação da Profª. Drª. Alessandra Cardozo de Freitas.  

 Atenciosamente, 
 
 
 

__________________________________ 
Leonardo Mendes Álvares 

_______________________________________________________________________________ 
 
Despacho: 
 

   Autorizado                    Não autorizado 
 
 

________________________________ 
Assinatura e carimbo 

 
 
 
 
 

Natal/RN, ____ de abril de 2014. 
 

 



 

 

 

ANEXO 03 – Autorização da professora (MODELO) 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA PROFESSORA 

 
 
 
 
 

Eu, _______________________________________________________________, 

portadora do CPF _________________, residente à ______________________________ 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________, autorizo a 

publicação de dados da minha entrevista, bem como a exibição de videogravações, 

audiogravações e fotografias de atividades realizadas durante minhas aulas, em eventos 

acadêmicos e científicos, como parte integrante da pesquisa sobre os processos de ensino e de 

aprendizagem da argumentação, relacionada ao trabalho de dissertação de mestrado de Leonardo 

Mendes Álvares, inscrito no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte – PPGED/UFRN, orientado pela Profª. Drª. Alessandra Cardozo de 

Freitas.  

 

 

 

 

____________________________ 

Assinatura da professora 

 

 

 

 

Natal/RN, 09 de abril de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 04 – Autorização dos responsáveis (MODELO) 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO DOS PAIS 
 
 
 
 

Eu, _______________________________________________________________, 

portador(a) do CPF _________________, residente à ______________________________ 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________, autorizo a 

participação do(a) aluno(a) ___________________________________________ na pesquisa 

sobre os processos de ensino e de aprendizagem da argumentação, desenvolvida na Escola 

Estadual Cônego Luiz Wanderley, relacionada ao trabalho de dissertação de mestrado de 

Leonardo Mendes Álvares, inscrito no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – PPGED/UFRN, orientado pela Profª. Drª. 

Alessandra Cardozo de Freitas. Tenho ciência de que, durante as atividades pedagógicas 

realizadas no decorrer da pesquisa poderão ser feitos registros da imagem e da voz desse(a) 

aluno(a) e consinto a exibição dessas videogravações, audiogravações, fotografias, bem como 

dos textos por ele(a) produzidos nessas atividades, em eventos acadêmicos e científicos, como 

parte integrante da pesquisa acima citada.  

 
 
 

_____________________________ 
Assinatura do responsável pelo aluno 

 
_________________________________________________________________________________ 

Identificação do parentesco: 

 

Mãe Pai Outro (especificar):_________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Natal/RN, ____ de abril de 2014. 
 

 



 

 

 

ANEXO 05 – Questionário (MODELO – p 01) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

 
CONHECENDO OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 
1 – Nome: ______________________________________________________________________ 

2 – Idade: _____ anos. 

3 – Onde você mora? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4 – Quem mora com você? Fale um pouco sobre a formação escolar dele/a(s). 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5 – Como você costuma vir à escola? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

6 – Você trabalha atualmente ou já trabalhou?  Sim  Não 

7 – Se a resposta à pergunta anterior foi sim, fale um pouco sobre como é/era o seu trabalho. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

8 – Qual a sua relação com a leitura? 

a) além do que é recomendado na escola, lê habitualmente outros textos selecionados de 
forma autônoma;  

b) além do que é recomendado na escola, lê eventualmente outros textos selecionados de 
forma autônoma;  

c) além do que é recomendado na escola, lê outros textos relacionados a outra atividade 
da qual você participa (grupos religiosos, comunitários, esportivos, artístico-culturais...);  

d) habitualmente lê apenas o que é recomendado na escola. 
  

 

 



 

 

 

ANEXO 05 – Questionário (MODELO – p 02) 

 

 

9 – Liste abaixo a(s) escola(s) onde cursou cada nível de ensino. 

Ensino Fundamental I: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Ensino Fundamental II: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

1º ano do Ensino Médio: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

10 – Em algum dos níveis de ensino citados você se recorda de ter estudado argumentação? Se 
sua resposta à questão anterior foi sim, indenfique abaixo em qual(is) nível(is) e escreva um breve 
relato de como foi(ram) essa(s) experiência(s). 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

11 – Você considera importante para a sua formação o estudo da argumentação? Por quê? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

12 – Tente explicar abaixo o que é argumentar? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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13 – Que textos presentes no seu dia-a-dia poderiam servir como exemplos de textos 
argumentativos? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

14 – Descreva alguma(s) situação(ões) da sua vida que para serem resolvidas exigem que você 
argumente? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

15 – Você considera ser mais fácil argumentar oralmente ou por meio de um texto escrito? Por 
quê? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

16 – Que tipo de atividade(s) escolar(es) você acredita que poderia(m) facilitar a sua 
aprendizagem desse conteúdo? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

17 – Você considera adequado o tempo/espaço escolar reservado a esse estudo? Por quê? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

18 – Em relação à argumentação, quais conhecimentos você acredita lhe serão solicitados final do 
Ensino Médio? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

ANEXO 06 – Produção Textual Escrita 1 (Alice) 

 

  

01 

 

02 
03 

04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 

19 

20 

21 

22 
23 

24 

25 

26 

27 

28 
  

 

 

 

  



 

 

 

ANEXO 07 – Produção Textual Escrita 1 (Cecília) 

 

  

01 

 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

  

 

  



 

 

 

ANEXO 08 – Produção Textual Escrita 1 (Gabriela) 

 

 
 

01 

 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 
13 
14 

15 

16 

17 

18 

19 
20 
21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

 

 

 

 

 



 

 

 

     

 

01 
 

 

 36 
 

 

A
N

E
X

O
 0

9
 –

 P
ro

d
u

çã
o
 T

ex
tu

a
l E

scrita
 1

 (H
er

m
io

n
e) 

 

02  37 

03  38 

04  39 

05  40 

06  41 

07  42 

08  43 

09  44 

10  45 

11  46 

12  47 

13  48 

14  49 

15  50 

16  51 

17  52 

18  53 

19  54 

20  55 

21  56 

22  57 

23  58 

24  59 

25  60 

26  61 

27  62 

28  63 

29  64 

30  65 

31  66 

32  67 

33   

34   

35   

 

 



 

 

 

ANEXO 10 – Produção Textual Escrita 1 (Ingrid) 

 

01 

 

 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 
 

 

 

  



 

 

 

ANEXO 11 – Produção Textual Escrita 1 (João) 

 

  

01 

 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

  

 

 

  



 

 

 

ANEXO 12 – Produção Textual Escrita 1 (José) 

 

 
 

01 

 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 

21 

22 

23 
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ANEXO 14 – 3ª sessão da intervenção – Construção dos temas para os debates regrados 

(p 01) 

 

LEGENDA 

( ) Fala que não fica clara no áudio 

... Pausa 

*** Vários comentários de alunos ao mesmo tempo, não ficam claros no áudio 

 

PESQUISADOR – Pessoal do grupo II. Quem é o grupo dois? Ontem eu pedi que vocês 

identificassem os números dos grupos que é pra eu poder me referir a... tratar vocês pelos grupos. 

Grupo II é o grupo liderado por Cecília.  

INGRID (grupo II) – Ela faltou. 

PESQUISADOR – Não tem ninguém do grupo II? Cecília, Gabriela, Ingrid, Sílvia? 

ALUNAS (grupo II) – Tem. 

PESQUISADOR – Certo. Quais são as sugestões de temas? ... Que a gente solicitou... 

GABRIELA (grupo II) – O uso da internet. 

PESQUISADOR – Tá. O uso da internet, como assim? 

GABRIELA (grupo II) – Pontos positivos e pontos negativos. 

PESQUISADOR – Certo. Pontos positivos e pontos negativos. Só pra tentar organizar a ideia de 

vocês, transformar essa ideia num tema, tá certo? A gente combinou que os temas, eles teriam de ser 

polêmicos, “né” isso? Eles teriam que permitir - -  

SÍLVIA (grupo II) – É aí ela [Cecília] é que ficou de organizar, de pesquisar ( ) 

GABRIELA (grupo II) – Porque tá em questão agora que usam a internet em todo lugar ( ) 

PESQUISADOR – Certo. É aí que eu “tô” querendo chegar. Eu “tô” tentando organizar a ideia pra 

ver como é que a gente vai arrumar pra colocar ali (aponta para o quadro). Tá certo? Então vamos 

pensar assim, o uso da internet na sociedade moderna é um fato. Não tem muito o que discutir a esse 

respeito, “né” - - 

GABRIELA (grupo II) – O uso abusivo da internet. 

PESQUISADOR – O uso abusivo. Pronto. Beleza! Aí o que é que a gente “tá” considerando como 

uso abusivo? É o uso por muito tempo?É o uso sem restrição de lugar? 

GABRIELA (grupo II) – É. O uso da internet que não é apropriado... na sala de aula... 

PESQUISADOR – Certo. “Tô” entendendo onde é que vocês querem chegar. “Tô” só tentando 

reduzir um pouco “pra” a gente arrumar, porque quando eu digo assim “o uso abusivo” eu já estou 

assumindo uma posição negativa, entende? E o tema, ele tem que ser neutro “pra” permitir que um 

grupo assuma uma posição negativa e o outro assuma uma posição positiva. Se eu já começar a 

organizar o tema numa direção negativa a gente acaba com a discussão, certo? Então vamos ver 

como é que a gente pode arrumar isso pensando em tirar esse termo “abusivo” daí. Vamos pensar 

num cenário. Vocês querem discutir o uso da internet onde?  É assim... imaginem o seguinte: o uso da 

internet na minha casa causa problema pra alguém? 

ALUNAS (grupo II) – Não. 

PESQUISADOR – Não. O uso da internet nos ambientes de trabalho pode gerar problema? 

SÍLVIA (grupo II) – Pode. Passou no jornal essa semana. 

PESQUISADOR – Pode gerar problema. O uso da internet, por exemplo, no ambiente escolar pode 

gerar problema? 

ALUNOS (geral) – Pode. 

PESQUISADOR – Mas pode ser positivo? 

ALUNOS (geral) – Pode. 
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PESQUISADOR – Pode. Então... quando a gente dá um cenário pra esse uso da internet a gente 

torna ele polêmico, entenderam? Qual seria o cenário que vocês gostariam de discutir? No ambiente 

escolar, no ambiente de trabalho? Onde vocês gostariam de discutir esse uso da internet? 

SÍLVIA (grupo II) – Escolar. 

PESQUISADOR – No ambiente escolar? Aí a gente ganha uma polêmica, certo? 

[...] 

PESQUISADOR – Grupo III? É o grupo de Jana, Lucas, Gustavo e José. 

ANTONI (grupo V) – Não tem ninguém, professor. 

PESQUISADOR – Ninguém o grupo III? [...] Grupo IV? É o grupo de Telma. Telma, quais as 

sugestões de temas que vocês selecionaram? 

TELMA (grupo IV) – A política brasileira. 

PESQUISADOR – “Tá”. Vamos tentar chegar no mesmo processo deles (aponta para o grupo II). A 

política brasileira é algo grande demais, não é? A gente não tem como polemizar, ou seja, não tem 

como assumir uma posição favorável ou contrária em relação a isso. Por quê? Por ser amplo demais, 

não é? A gente precisa tentar definir alguma coisa - - 

TELMA (grupo IV) – Então, no caso, se a gente escolhesse o tema saúde? 

PESQUISADOR – Mas o quê, sobre a saúde? 

STELA (professora) – Mas dentro da política você pode ( ) 

PESQUISADOR – A ideia é a gente tentar fechar mais um pouco esse olhar. Em vez de olhar a 

política como um todo, olhar pra um elemento dentro da política. 

TELMA (grupo IV) – A política brasileira com relação à Copa do mundo.  

PESQUISADOR – Vamos tentar fazer assim, tentar simplificar. Pensem, é... Tente me dizer da forma 

simples, como você conseguir, o que é exatamente que lhe inspirou essa curiosidade, o que é que 

vocês queriam discutir. O que é nessa política, na atuação na Copa que mais chamou a atenção? 

AIZEN (grupo VI) – Ela quer saber do superfaturamento( ) 

TELMA (grupo IV) – E também ( ) 

PESQUISADOR – Gente, deixe eu só fazer uma intervenção aqui. Preste atenção aqui um minuto 

“pra” a gente tentar esclarecer uma coisa que vai ser útil pra todos os grupos, não só agora, mas na 

formulação dos debates de vocês, “tá” certo? Olha só, nós começamos a nossa conversa aqui falando 

que essa nossa intervenção, essas nossas oito semanas aqui serão “pra” discutir sobre 

argumentação, não é? E que argumentar é na sua essência, na sua questão mais básica, argumentar é 

a tentativa de convencer alguém a respeito de alguma coisa, “tá”? Você quer levar alguém a pensar 

de uma determinada forma ou a agir de uma determinada forma, “tá” certo? Então todo processo de 

argumentação ele é norteado, ele é limitado, por alguns elementos. O elemento que a gente “tá” 

discutindo hoje é o tema, “tá”? É o tema que vai gerar essa nossa discussão, cada um dos nossos três 

debates. Então eu vou começar fazendo uma explicação “pra” vocês, eu gostaria que vocês 

registrassem isso, anotassem, porque vai ser importante pra vocês. Isso aqui é conteúdo pra gente, 

conteúdo avaliativo e eu queria que a gente fizesse uma distinção entre três coisas que as pessoas 

costumam confundir e que a gente vai mostrar que são diferentes. São essas três: assunto que é 

diferente de tema, que é diferente de tese, certo? Nós vamos tentar, é... - - partilhem comigo, me 

interessa saber a vida de vocês. 

ALUNAS (grupo II) – *** 
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PESQUISADOR – O tema? certo. Até a gente chegar na hora da votação vocês podem mudar, 

mexer. Olha só, a diferença entre assunto, tema e tese. Gente, vejam bem, o que seria um assunto, o 

que seria um tema, o que seria uma tese? A gente vai precisar conhecer essas três coisas pra começar 

a entender melhor o processo de argumentação, certo? Um assunto é... todos três, o assunto, o tema e 

a tese, eles têm a ver com um determinado campo de informações ou um determinado campo de 

conhecimentos, certo?.  O assunto é uma porção muito ampla e muito geral de informações comuns, 

interligadas.  Por exemplo, se a gente... uma questão que “tá” muito presente na nossa sociedade que 

está muito em discussão nesse momento na nossa sociedade (E.Q.) Água. Concordam comigo que 

água é uma coisa que “tá” aparecendo muito na mídia? Seja por excesso de água ou seja por falta de 

água têm muitas comunidades no Brasil sofrendo atualmente, certo? A água é um assunto. É uma 

porção muito grande de conhecimentos interligados que têm a ver com o nosso dia a dia, com a nossa 

vida, certo? Normalmente um assunto a gente consegue definir em única palavra ou em uma única 

expressão chave. Então água seria um assunto. Uma das características de um assunto é que dentro 

dele cabem vários temas, vários temas, certo? Porque quando a gente começa a desdobrar esse 

assunto, a discutir questões específicas sobre esse conhecimento mais geral, a gente começa a gerar 

temas. Então por exemplo quando a gente fala do desperdício de água, o desperdício de água nos 

ambientes domésticos, pessoas que tomam banho demorado demais, pessoas que deixam torneiras 

pingando, pessoas que usam mangueira pra lavar a calçada, certo? O desperdício de água no 

ambiente doméstico é um tema extraído do assunto água, certo?  Até aqui tá ficando claro?  

ALUNOS (geral) – “Tá”. 

PESQUISADOR – Quando a gente pensa, por exemplo, assim: “a poluição dos rios que cruzam as 

grandes cidades”. Vocês concordam comigo que esse tema está contido no assunto água? 

ALUNOS (geral) – “Tá”. 

PESQUISADOR – Os rios que cruzam as grandes cidades, tratar da história desses rios, é tratar de 

água? 

ALUNOS (geral) – É. 

PESQUISADOR – Beleza! Então isso aqui é outro tema possível de se extrair do assunto água. 

Quando a gente pensa, por exemplo, em “desabastecimento de água, provocado pela seca no 

nordeste” é outro tema possível, extraído do assunto água. Quando a gente pensa, por exemplo, em 

“enchentes que geram desabrigados e desalojados no norte do país” é um outro tema relacionado ao 

assunto água. Percebem comigo como um assunto é algo muito grande e que dentro dele cabem 

vários temas e que esses temas elas são como se fossem pedaços desse assunto? Estão conseguindo 

compreender isso? 

TELMA (grupo IV) – É como a questão da internet e a questão da política. 

PESQUISADOR – Exatamente. Então o grupo queria discutir, por exemplo, o uso da internet. Só 

que o uso da internet não é um tema, ele é um assunto, porque é uma porção grande demais de 

conteúdos. Então dentro desse uso da internet “pra” que a gente encontre uma possibilidade de 

polêmica, uma possibilidade de discussão, a gente precisou recortar esse assunto, pegar só um 

pedaço dele. Qual foi o pedaço que a gente escolheu? “O uso da internet no ambiente escolar” 

porque no ambiente escolar eu consigo criar elementos “pra” discutir se isso é positivo ou negativo. 

Se isso ajuda ou atrapalha o processo educacional, certo? Então, “pra” eu conseguir polemizar, 

“pra” eu conseguir estabelecer um posicionamento, eu tive que recortar o assunto “pra” conseguir 

transformá-lo em um tema. Dentro do assunto geral “o uso da internet” a gente pode extrair vários 

outros temas, por exemplo, um que eu citei aqui “o uso da internet nos ambientes profissionais” isso 

também pode ser uma discussão e também está dentro do mesmo assunto que é o uso da internet. 

Conseguiram perceber a diferença em relação à grandeza, que o assunto é maior e os vários temas 

estão dentro desse assunto? Todo mundo “ok” até aqui? 

ALUNOS (geral) – “Tá” sim. 
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PESQUISADOR – Beleza! Isso é fundamental, porque quando vocês forem constituir os debates, 

vocês vão estar trabalhando com um tema e aí a gente precisa estar o tempo inteiro pensando, quando 

eu for reunir informações sobre esse tema, a gente tem que ter cuidado “pra” não desviar do tema e 

cair em outras coisas que fazem parte do mesmo assunto, mas que não são relacionadas a aquele 

tema, certo? Então se a gente escolher discutir, por exemplo, isso aqui (aponta para o quadro) “o uso 

da internet no ambiente escolar” e vocês encontrarem informações sobre o uso da internet como algo 

negativo porque através da internet existe muito espaço para as pessoas cometerem delitos, 

cometerem crimes através da internet, esse é um elemento que está presente dentro do mesmo assunto, 

mas ele não faz parte do mesmo tema porque a gente não está discutindo a prática de crimes através 

da internet. A gente tá discutindo “o uso da internet no ambiente escolar”. 

TELMA (grupo IV) – Então a prática de crimes também já seria um outro tema? 

PESQUISADOR – Seria um outro tema: “a prática de crimes através da internet”, certo? Então, 

por isso que eu “tô” fazendo questão de já esclarecer isso “pra” vocês nesse momento de início, 

porque a partir de hoje vocês já vão começar as pesquisas e é preciso que vocês saiam daqui com a 

clareza de que as pesquisas de vocês serão sobre um tema, não sobre todo o assunto, “tá”? “Pra” 

não correrem o risco de perder muito tempo coletando informações que vocês depois não vão poder 

usar, porque não estão relacionadas ao tema de vocês. Ficou claro até aqui? Beleza! Feito esse 

primeiro recorte do assunto para o tema, a gente vai fazer um outro recorte, um recorte ainda menor 

que é no estabelecimento do que é uma  tese.  A gente viu que, quando a gente seleciona um assunto e 

recorta um pedaço desse assunto, a gente constitue um tema. E o que seria então uma tese? Uma tese 

nada mais é do que uma afirmação, uma proposição que alguém estabelece sobre aquele tema. Por 

exemplo, no momento em que eu me posiciono sobre isso aqui (aponta para o quadro), em que eu digo 

assim: “o uso da internet prejudica a rotina escolar”, eu estou partindo de um tema que era neutro e 

estou assumindo uma posição. Concordam comigo? A minha posição a respeito desse tema, essa 

posição que eu assumi quando eu digo que o uso da internet prejudica a rotina escolar ela é favorável 

ou é contrária a esse tema? 

ALUNOS (geral) – Contrária. 

PESQUISADOR – Contrária. Concordam que eu estou dizendo que esse uso, ele é negativo, ele cria 

um efeito negativo, então eu estou sendo contrário ao uso. No momento que eu assumo uma posição, 

que eu estabeleço uma afirmação, que eu faço uma... que eu proponho algo sobre aquele tema, eu 

estou partindo do tema e criando uma tese. Por que é que a gente chama essa afirmação de tese? 

Porque é uma afirmação que pode ou não ser provada e aí o processo de argumentação que vocês 

vão construir é exatamente o processo de defender de tentar sustentar uma tese. Isso é argumentar, é 

tentar defender uma tese que eu, individualmente ou coletivamente com o meu grupo, que eu 

estabeleci a respeito de um tema. Ficou claro isso até aqui?  

ALUNOS (geral) – Ficou. 

PESQUISADOR – Vocês perceberam como é um processo que vai recortando, ficando cada vez 

menor? Eu tenho um assunto geral, dentro desse assunto eu seleciono um tema que é apenas uma 

parte desse assunto e dentro daquele tema eu me posiciono, fazendo uma afirmação. E por que é que 

a gente diz que esse tema é polêmico? Porque sobre o mesmo tema pessoas diferentes podem fazer 

várias afirmações diferentes e todas essas afirmações podem ser colocadas em confronto e precisam 

ser comprovadas através de argumentos. Até aqui “tá” tranquilo? Esse é o processo que a gente vai 

desenvolver ao longo dessas oito semanas. É o processo de descobrir como organizar uma tese e 

como sustentar essa tese a partir de argumentos. Até aqui tranquilo? Então vamos adiante. Voltando 

pra o nosso tema do grupo IV. 

TELMA (grupo IV) – Eu queria falar sobre a poluição dos rios. 
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PESQUISADOR – Sobre poluição... poluição dos rios? Em que aspecto? Todos os rios? Os rios 

relacionados com algum espaço? Os rios das grandes cidades, por exemplo? Os rios do espaço rural? 

Do nosso rio, por exemplo, o rio Potengi que corta Natal? 

TELMA (grupo IV) – Do rio Potengi, que está aqui perto ( ) fica melhor ainda. 

PESQUISADOR – “Tá”. Então seria discutir a poluição do rio Potengi. Certo, Beleza! Só um 

detalhe: a gente recortou o grande assunto “poluição”, trouxe “pra” “poluição dos rios”, fez um 

recorte. Recortou isso e trouxe “pra” “poluição do rio Potengi”, fez um recorte. Mas esse recorte por 

si só não... ele ainda não é suficientemente polêmico. Por quê? Porque todo rio ele passa por um 

processo de poluição que também é natural e o que interessa “pra” a gente não é discutir as causas 

naturais, acredito, né? Porque as causas naturais não têm nem como a gente discutir, tá? Então que 

tipo de poluição nos interessa que tem no rio Potengi? Aquela que é resultado da intervenção 

humana, da falta de saneamento na cidade, da intervenção das indústrias que tem ao redor?  

TELMA (grupo IV) – Da falta de saneamento. 

PESQUISADOR – Então, vamos lá, a gente chegou a um tema (E.Q.) “A poluição ...  
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Uso da Internet na escola ainda divide educadores 
MILTON DE OLIVEIRA  

Manaus, 02 de Junho de 2012 

Ferramenta a cada dia mais difundida e procurada pelos estudantes, a Internet ainda divide opiniões 

de professores e pedagogos, quando o assunto é o seu uso em ambiente escolar. Muitos pedagogos afirmam 

que Internet na escola pode funcionar como “faca de dois gumes” porque há estudantes que usam a rede 

como ferramenta de acesso ao conhecimento e à formação, enquanto outros a utilizam sem senso crítico e 

como “fonte de plágio” para muitos trabalhos acadêmicos. 

O pedagogo Nilton Carlos, por exemplo, afirma que a informação é rápida e fácil, mas “muita coisa 

não se aproveita”. “A tecnologia está aí, mas nada substitui o senso crítico que deve ter um estudante. A 

Internet tem milhões de conteúdos, mas a conclusão final deve ser a do aluno”, ressaltou. Ainda segundo ele, 

muitos estudantes, ao realizar atividades de pesquisa, utilizam apenas  uma fonte. “Muitos alunos não tem 

sequer a preocupação de verificar se um texto ou conteúdo é verdadeiro. Então, citam esse conteúdo como 

fundamento da pesquisa. Isso deve ser evitado”, disse o pedagogo. 

Para Eneida de Albuquerque, pedagoga da Escola Estadual Ângelo Ramazzotti, Zona Centro Sul, 

onde funciona o programa Banda Larga na Escola, o uso da Internet nas escolas é fundamental para o 

aprendizado. “Diante do perigo de plágio e cópias descaradas, está o nosso papel de educadores, para que os 

trabalhos sejam planejados com rigor e originais. Então, o aluno vai pensar duas vezes antes de tomar uma 

atitude ilícita”, frisou Albuquerque. Eneida destacou, também, que os estudantes não podem viver 

desconectados das redes. “Formamos cidadãos que devem estar conectados com o mundo e precisamos aliar 

o conteúdo de sala de aula com o que acontece fora da escola”, concluiu. 

A polêmica é bastante razoável, pois nos impõe uma reflexão crítica sobre qual uso fazer da Internet 

no ambiente escolar, e ao menos em parte parece já haver um consenso: tanto os que defendem suas virtudes 

quanto os que apontam seus problemas parecem reconhecer claramente que não há mais a possibilidade de 

extirpar o “mundo virtual” da construção escolar do conhecimento. Parece estar muito claro que a questão 

não reside propriamente em admitir ou a não a presença da Internet nos processos educativos, mas sim na 

forma mais adequada de sua utilização. 

Isso fica ainda mais claro quando observamos a preocupação dos governos em garantir o acesso das 

escolas a esse que é hoje visto como um recurso didático. Segundo o coordenador estadual do Programa 

Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo), Rinaldo dos Santos, a Internet é um subsídio que 

complementa o conteúdo dos livros. “Aproximadamente 200 mil estudantes e mais de 10 mil professores, nos 

municípios de Presidente Figueiredo, Iranduba e parte de Manacapuru, além de Manaus, são contemplados 

com o programa federal Banda Larga na Escola. Em outros municípios, o programa está em fase de 

implantação”, informou. 

Dados da Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil), revelam que o programa federal 

Banda Larga nas Escolas já beneficiou 37 mil instituições municipais, 24 mil escolas estaduais e 258 

unidades federais espalhadas por todo o País. As escolas estão conectadas em velocidades acima de 2 

Megabits por segundo (Mbps) e, em alguns casos, a velocidade da conexão chega a até 10 Mbps. Pelo 

programa, as escolas públicas urbanas de ensino fundamental e médio terão acesso gratuito à Internet, em 

banda larga, durante 24 horas por dia, até 2025. Com a assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão 

de exploração do serviço de telefonia fixa, as operadoras autorizadas substituem a obrigação de instalarem 

postos de serviços telefônicos (PST) nos municípios brasileiros pelo compromisso de instalar a infraestrutura 

de rede necessária para suporte da conexão à internet. 

De posse do recurso, a questão retorna a sua origem: Qual uso devemos fazer dele? É possível 

continuar ignorando? É produtivo rejeitá-lo? Como levar o aluno a utilizá-lo em benefício de sua formação, 

em vez de transformá-lo numa “muleta” ou numa fonte abundante de fraudes? 

http://acritica.uol.com.br/noticias/Uso-Internet-escola-divide-educadores_0_711528865.html 
(acessado em 28/04/2014 – adaptado para fins didáticos) 

http://acritica.uol.com.br/noticias/Uso-Internet-escola-divide-educadores_0_711528865.html


 

 

 

ANEXO 17 – Orientação da Produção Textual Escrita 2  
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PRODUÇÃO TEXTUAL ESCRITA 
 

Hoje dando uma passeada pela internet descobrimos um blog chamado “Papo cabeça”. 
Esse blog foi criado e é mantido por um professor de Língua Portuguesa que atua no Ensino 
Médio em uma escola pública de Natal, numa tentativa de se aproximar de seus alunos e 
estimulá-los a escrever. O blog tem como público-alvo estudantes de Ensino Médio, seus 
familiares e outros professores. Nele são compartilhados exclusivamente artigos de opinião 
produzidos por estudantes de Ensino Médio (de qualquer escola do Brasil), tratando de temas 
de seu interesse e que estejam em ampla discussão na sociedade. 

A cada mês, o criador do blog seleciona dois ou três temas, divulga e abre espaço para 
publicar no blog artigos de opinião de quem se interesse pela discussão dos temas 
selecionados. Os artigos podem ser enviados, durante os primeiros dez dias de cada mês, para 
um e-mail disponível na página, são revisados pelo professor e publicados no blog em seguida, 
desde que atendam a algumas regras básicas, informadas na página. 

O escritor, além de ter o seu texto compartilhado com milhares de outros jovens que 
poderão deixar comentários opinativos sobre ele, recebe em seu e-mail privado o seu texto 
com as observações e orientações do professor que mantém o blog, acompanhado de uma 
nota que varia de 5 a 10 pontos, atribuída seguindo os mesmos critérios de avaliação utilizados 
na correção do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), como forma de incentivo ao 
aprimoramento de sua escrita. 

Como achamos a proposta muito interessante, resolvemos convidar vocês a participar. 
Para isso, vocês deverão escrever um artigo de opinião, seguindo as orientações abaixo. 

1 – Temas do mês (você deve escolher um): 

d) Redução da maioridade penal. 
e) Reserva de 20% das vagas em vestibulares e concursos públicos para negros e 
pardos. 
f) União civil e adoção por casais homoafetivos. 
 

2 – O texto deve ser produzido ocupando entre 30 e 60 linhas (excluindo-se o título e as 
assinaturas) e apresentar: 

g) um título que estimule a curiosidade do leitor; 
h) uma tese clara (aquela opinião que você estará defendendo); 
i) pelo menos três argumentos que ajudem a sustentar a sua tese; 
j) uma conclusão (que pode ser afirmativa, negativa ou interrogativa); 
k) uma linguagem adequada ao veículo em que será divulgado e ao seu público-alvo; 
e 
l) assinatura dos autores ao final. 

3 – Você deve cuidar para que o seu texto: 

f) não tenha conflito entre a tese defendida e os argumentos apresentados; 
g) não sustente sua tese apenas em sua própria opinião, mas em dados, fatos de 
conhecimento público, opiniões de autoridades, estatísticas... 
h) não tenha menos de cinco parágrafos; 
i) revele uma opinião estabelecida em consenso pelos dois autores; 
j) revele um bom uso da língua portuguesa, com a ortografia e a coerência 
adequadas para um texto que estará visível mundialmente. 

Com tudo esclarecido, é botar a mente e a caneta para trabalhar! 
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ANEXO 19 – Produção Textual Escrita 2 (Cecília e Hermione) 
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ANEXO 20 – Produção Textual Escrita 2 (Gabriela e Ingrid) 
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ANEXO 21 – Produção Textual Escrita 2 (Jana e João) 
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ANEXO 22 – Produção Textual Escrita 2 (José e Lucas) 
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ANEXO 23 – Produção Textual Escrita 2 (Yasmim e Yume) 
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ANEXO 24 – Ficha de Avaliação (MODELO) 
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FICHA DE AVALIAÇÃO (GRUPO:____) 
 

Nome 

Critérios e valores 

Assiduidade 
0,0 – 0,5 

Pontualidade 
0,0 – 0,5 

Iniciativa 
0,0 – 1,0 

Colaboração 
0,0 – 0,5 

Pesquisa 
0,0 – 1,5 

Desempenho 
0,0 – 2,0 

Total 
0,0 – 6,0 

        

        

        

        

        

        

Observações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


