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RESUMO 

 

A realidade vivenciada em relação ao desenvolvimento da escrita diariamente nas 

escolas é algo que preocupa bastante os docentes e provoca muitas inquietações. A preocupação 

com essa realidade gerou questionamentos, a saber: de que forma atuar, como professores de 

Língua Portuguesa, de modo a contribuir efetivamente para aprimorar a capacidade escritora e 

leitora, e minimizar as dificuldades de produção textual por meio do trabalho com o gênero 

discursivo artigo de opinião? Quais estratégias podem contribuir para aprimorar a competência 

escritora e leitora dos alunos, preparando-os para ser sujeitos reflexivos e críticos da realidade 

que os circundam? Na busca por respostas para essa problemática, o objetivo geral deste estudo 

é apresentar uma proposta pedagógica, a partir de uma sequência didática, que sugere o 

desenvolvimento de módulos para a orientação da escrita e reescrita de produções textuais tendo 

como instrumento o gênero discursivo artigo de opinião. As ações delineadas para alcançar tal 

objetivo compõem uma proposta de intervenção que faz uso do gênero discursivo artigo de 

opinião como um instrumento motivador e eficaz para o desenvolvimento da competência 

escritora em discentes do 9º ano do Ensino Fundamental apoiado nas vertentes dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais e da Base Nacional Comum Curricular que demonstram, 

metodologicamente, a viabilidade e a importância do gênero enfocado e das nuances 

argumentativas utilizadas naturalmente pelo usuário da língua. Para ser considerado letrado 

hoje, o sujeito precisa ser capaz de atender as demandas de leitura e escrita cada vez mais 

diversificadas e sofisticadas. A partir dessa compreensão, é perceptível que os alunos, em sua 

maioria, não estão preparados como deveriam para lidar com a diversidade dessa cultura 

letrada, em virtude da evidente dificuldade apresentada por eles em relação à leitura, 

interpretação e produção textual dos mais diversos gêneros. Diante desse contexto, o presente 

trabalho buscou engajar os objetivos tomando como base os estudos da concepção de gêneros 

do discurso de Mikhail Bakhtin e dos escritos do Círculo. Além disso, busca as contribuições 

de estudiosos da área da Linguística Textual; da esfera da argumentação; da área dos estudos 

de Letramento e da sequência didática de gênero. Este estudo discute e defende a escrita como 

processo, apresenta a argumentação como eixo básico do artigo de opinião, apontando também 

as estratégias para apropriação da composição do referido gênero, por entender que esse gênero 

do discurso precisa participar do domínio discursivo do aluno a fim de que este seja capaz de 

lidar com situações de linguagem escolares e extraescolares que exijam um posicionamento 

diante de determinado tema polêmico. Este estudo propõe trabalhar o gênero discursivo artigo 

de opinião a partir do desenvolvimento de uma sequência didática para ser aplicada no 9º ano 



do Ensino Fundamental (anos finais), planejada como proposta de intervenção, de natureza 

qualitativa e do tipo pesquisa-ação, visto que a prática seguida de reflexão é o caminho 

indagativo privilegiado em investigações dessa natureza, possibilitando aos participantes 

condições para inquerir sua própria prática de forma crítica e reflexiva. Ademais, espera um   

trabalho contínuo de reescrita e ressignificação, pautado sempre em ações sistemáticas e a 

produção de texto como processo interativo de idas e vindas construído junto aos estudantes 

nas salas de aula durante toda a formação básica, partindo da concepção de texto como algo 

inacabado, dialógico e interacional.  

 

Palavras-chave: gênero do discurso artigo de opinião; argumentação; sequência didática; 

proposta de intervenção. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Experiences related to the development of writing in the routine of schools is 

something that concern and promote anxiety to the teachers. Concerning about this situation 

creates some questions, that is: how can we act, as Portuguese teachers, to contribute effectively 

to improve the writing and reading skills, and to reduce the difficulties to the textual production 

working with the discursive genre opinion article? What strategies can contribute to improve 

the writing and reading competence of the students to become reflexive and critic subjects about 

the reality they face? Searching for the answers to this situation, the main objective of this study 

is to present a pedagogical proposal, based on a didactic sequence, that suggest a development 

of modules to guide writing and rewriting in the textual production having as tool the discursive 

genre opinion article. The actions to achieve the objective are in the intervention proposal with 

the use of the discursive genre opinion article as a motivator and efficient tool to develop the 

writing competence to the students from 9th level of the primary school based on the documents 

Parâmetros Curriculares Nacionais and Base Nacional Comum Curricular that show, 

methodologically, the viability and the importance of this discursive genre and the 

argumentative strategies used naturally by the speaker. To become a literate nowadays, a person 

needs to be able to attend necessities of reading and writing each more diverse and sophisticate.  

Based on this understanding, it is possible to identify students, the most of them, are not ready 

as they should to face the diversity of this literate culture, due to the evident difficulty they have 

to reading, interpretation and textual production in the diverse types of discursive genres. In 

this context, this study aims to engage objectives based on the Mikhail Bakhtin and the Circle’s 

conception of discursive genre. In addition to this, it has contributions from Textual Linguistic; 

from argumentation scope; from the Literacy studies and from didactic sequence of genre. This 

study treats and argues writing as a process, it presents argumentation as a pillar to the opinion 

article, also pointing the strategies to approach the composition of this genre, understanding 

this discursive genre needs to participate of the discursive field of the student to he/she become 

able to face scholar language situations that requires positioning about determinate polemic 

theme. This study aims to work with the discursive genre opinion article based on the 

development of a didactic sequence to be applied in the 9th level of the primary school (final 

levels), planned as an intervention proposal, in a qualitative way and research-action type, 

because practice with reflection is a privileged investigative path in this kind of study, providing 

to the participants conditions to question their own practice in a critic and reflexive way.  



 

Keywords:  opinion article discursive genre; argumentation; didactic sequence; intervention 

proposal. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho procura investigar o gênero discursivo artigo de opinião como um 

instrumento motivador e eficaz para o desenvolvimento da competência escritora em discentes 

do 9º ano do Ensino Fundamental, de uma escola pública de Caicó-RN, já que a vivência de 

sala de aula nos permite perceber que muitos alunos chegam a essa etapa do ensino sem dominar 

satisfatoriamente as capacidades argumentativas. Constatamos as dificuldades desses 

estudantes em posicionarem-se sobre algum tema, tanto em relação ao que dizer quanto ao 

modo de dizer, principalmente na modalidade escrita. No entanto, quando o assunto é algo que 

tem importância para eles, que parte de suas experiências ou que faça parte das demandas do 

cotidiano de suas vidas, conseguem, ao modo deles, um tipo de interação argumentativa oral, 

que se caracteriza, muitas vezes, pela brevidade, pela fragilidade de argumentos e pela pouca 

articulação entre as ideias, indicando, assim, a necessidade de criar condições para que possam 

ampliar as capacidades de linguagem e consequentemente de produção textual.  

Para corroborar este trabalho, recorremos aos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) (BRASIL, 1998) que não consideram os conteúdos como um fim em si mesmo, mas 

como meio para que o educando possa desenvolver a capacidade que lhe permita produzir e 

usufruir dos bens culturais, sociais e econômicos, ou seja, desenvolver no educando a 

capacidade comunicativa e também possibilitar a aquisição do conhecimento específico a 

respeito dos gêneros discursivos. É o que afirmam os documentos oficiais de Língua Portuguesa 

quando tratam da condição de um escritor competente, como sendo “alguém que ao produzir 

um discurso culturalmente, sabe selecionar o gênero no qual seu discurso se realizará 

escolhendo aquele que for apropriado aos seus objetivos e circunstâncias enunciativas em 

questão” (BRASIL, 1997, p. 47). 

Os PCN de Língua Portuguesa, ao tratarem dos conteúdos a ser trabalhados em Língua 

Portuguesa, defendem a relevância da organização do trabalho pedagógico em torno do gênero 

artigo de opinião, pois, a partir desse estudo, várias discussões de temas sociais polêmico-

controversos poderão vir à tona nas atividades de leitura e escrita em sala de aula. Esses 

documentos ratificam essa posição apontando que “não há como separar o sujeito, a história e 

o mundo das práticas de linguagem” (BRASIL, 1998, p. 40). 

Já a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em sua versão final, estabelece o 

componente Língua Portuguesa, no campo jornalístico-midiático, como promotor do 

desenvolvimento da competência argumentativa para os estudantes dos anos finais (8º e 9º 
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anos), a partir do planejamento de artigos de opinião, salientando a importância desse gênero. 

Conforme estabelece a BNCC, é importante organizar atividades que prevejam: 

 

(EF89LP10) Planejar artigos de opinião, tendo em vista as condições de produção do 

texto – objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação etc. –, a partir 

da escolha do tema ou questão a ser discutido(a), da relevância para a turma, escola 

ou comunidade, do levantamento de dados e informações sobre a questão, de 

argumentos relacionados a diferentes posicionamentos em jogo, da definição – o que 

pode envolver consultas a fontes diversas, entrevistas com especialistas, análise de 

textos, organização esquemática das informações e argumentos – dos (tipos de) 

argumentos e estratégias que pretende utilizar para convencer os leitores (BRASIL, 

2018, p. 180).  

 

Considerando o que aponta o documento no que se refere às habilidades destacadas, 

especificamente para o 9º ano, a BNCC ressalta que produzir artigos de opinião consiste em 

assumir uma posição diante de um tema polêmico, emitindo um parecer frente a questões 

presentes na sociedade. Quanto a esse posicionamento, tanto os PCN como a BNCC privilegiam 

a abordagem enunciativo-discursiva, que prevê as interações entre língua(gem) e sujeito como 

constituintes para consolidação de trocas (sociais) que se dão por meio da ação humana. Ler e 

produzir textos, no âmbito dessa perspectiva, são atividades que transcendem as modalidades 

cristalizadas da língua (oral e escrita), mostrando, assim, a relevância desses documentos como 

norteadores para a orientação da leitura, da produção de textos orais, escritos e da prática da 

análise linguística. 

Diante do exposto, conviver com as dificuldades de aprendizagem dos alunos no 

Ensino Fundamental é uma realidade que preocupa os docentes atuantes nessa área de ensino. 

Tal realidade está atrelada ao desinteresse pela leitura, consequentemente, a escrita fica 

parcialmente comprometida. Essa situação é preocupante pois, ainda que levem para o texto 

escrito a experiência do oral, a situação comunicativa exige outras habilidades e outros 

conhecimentos que se encontram ausentes no mundo de conhecimento desses aprendizes. 

A realidade que se vivencia em relação ao desenvolvimento da escrita diariamente nas 

escolas, principalmente no 9º ano, turma que serviu de parâmetro para a elaboração da proposta 

de intervenção que apresentamos, é algo que preocupa e provoca muitas inquietações. Para ser 

considerado letrado hoje, o sujeito precisa ser capaz de atender as demandas de leitura e escrita 

cada vez mais diversificadas e sofisticadas. A partir dessa compreensão, percebe-se que os 

alunos, em sua maioria, não parecem estar preparados como deveriam para lidar com a 

diversidade dessa cultura letrada, em virtude da evidente dificuldade apresentada por eles em 

relação à leitura, à interpretação e à produção textual dos mais diversos gêneros. 
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Diante desse contexto, o presente trabalho tomou como base as orientações dos PCN 

e da BNCC e os estudos da concepção de gêneros do discurso de Mikhail Bakhtin e dos escritos 

do Círculo (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006; BAKHTIN, 1992, 2010, 2011). Além disso, 

buscamos as contribuições de estudiosos da área da Linguística Aplicada (ANTUNES, 2003; 

BRÄKLING, 2000; KOCH; ELIAS, 2010); da esfera da argumentação (FIORIN, 2006, 2018); 

da área dos estudos de Letramento (KLEIMAN, 2000) e da proposta de aplicação da sequência 

didática de gênero (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004). 

A partir desse panorama teórico, alguns questionamentos permeiam a problemática da 

proposta deste estudo, a saber: de que forma podemos atuar, como professores de Língua 

Portuguesa, a fim de contribuir efetivamente para aprimorar a capacidade escritora e leitora e 

minimizar as dificuldades de produção textual por meio do trabalho com o gênero discursivo 

artigo de opinião? Quais estratégias podem contribuir para aprimorar a competência escritora e 

leitora dos alunos, preparando-os para ser sujeitos reflexivos e críticos da realidade que os 

circundam?  

Na busca por respostas para essa problemática, o objetivo geral deste estudo é   

apresentar uma proposta pedagógica, com base em uma sequência didática, que sugere o 

desenvolvimento de módulos para a orientação da escrita e reescrita de produções textuais tendo 

como instrumento o gênero discursivo artigo de opinião. Partindo desse objetivo geral, 

elencamos outros objetivos específicos, quais sejam: a) oportunizar a leitura de outros gêneros 

da esfera jornalística: notícias, carta do leitor, charges e artigos de opinião; b) perceber a posição 

e os pontos de vista do articulador do artigo de opinião; c) identificar os elementos 

composicionais, temáticos e estilísticos do gênero artigo de opinião para a apropriação de 

operações de linguagem indispensáveis à produção do gênero. 

A decisão de trabalhar com o gênero artigo de opinião partiu da observação, durante a 

vivência diária desta pesquisadora com a turma do 9º ano de uma escola pública de Caicó-RN, 

sendo possível observar a imensa dificuldade de leitura, interpretação e principalmente de 

produção textual dos alunos. Esse diagnóstico possibilitou uma reflexão sobre o problema e 

sugeriu a hipótese de que a razão das dificuldades de leitura e produção escrita está no pouco 

acesso dos alunos à leitura em decorrência de alguns fatores como: falta de incentivo no meio 

familiar; práticas de leitura de textos sem significado para o aluno; falta de bibliotecas 

organizadas e atrativas; e a necessidade de organização de projetos didático-pedagógicos de 

leitura e escrita pensados e elaborados a partir de uma concepção interacional da linguagem por 

parte do docente. 
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A partir dessa realidade, o desejo de reverter essa situação instigou a busca por 

estratégias que motivassem os alunos e fizessem com que se sentissem inseridos em todas as 

atividades propostas em sala de aula visando à produção textual de forma participativa, 

interativa e dialógica que proporcione aos discentes uma aprendizagem significativa e eficiente, 

produzindo discursos como sujeitos ativos que dialogicamente se constroem e são construídos 

no texto, sendo esses os objetivos das estratégias que seriam empreendidas. Para tanto, foi 

preciso estimular o ato de opinar sobre as situações controversas ou polêmicas que norteiam 

pensamentos e ideias, principalmente no tocante a situações práticas vivenciadas em sala de 

aula e na vida de cada um.  

Assim, encontramos no gênero discursivo artigo de opinião os elementos necessários 

para instigar os discentes a desenvolver sua competência escritora e, concomitantemente, 

leitora, por esse gênero tratar da arte de argumentar, de articular ideias convincentes para um 

posicionamento de um sujeito frente a questões polêmicas e diversas. Apesar de os alunos 

apresentarem grande dificuldade de registrar suas opiniões por meio da escrita, em 

contrapartida, na oralidade, isso não ocorria, pois percebemos, na turma que motivou esta 

pesquisa, um bom desempenho na argumentação oral. Nesse sentido, podemos citar como 

exemplos os argumentos usados por eles para o uso do celular durante as aulas ou quando 

questionam os professores sobre suas notas e tentam convencê-los de seus propósitos pessoais, 

como questões relacionadas aos horários das aulas, à qualidade da merenda ou a outros pontos 

que julgam relevantes na escola. 

Para aprimorar a competência escritora, era necessário que os discentes se sentissem 

motivados e não havia algo mais instigante do que a valorização do conhecimento que eles já 

traziam para sensibilizá-los a ser produtores e articuladores de seu projeto de dizer com vista a 

convencer os leitores/ouvintes acerca de suas ideias, de seus pontos de vista. Para isso, os 

artigos de opinião funcionam como instrumentos para a formação do cidadão que, ao aprender 

na escola, desenvolve a capacidade de participação nas discussões sobre questões polêmicas e 

atuais, podendo contribuir para a resolução de alguns debates. Segundo Gagliardi e Amaral 

(2008, p. 9), em relação ao artigo de opinião, “Aprender a ler e a escrever esse gênero na escola 

contribui para desenvolver a capacidade de participar, com argumentos convincentes, das 

discussões [...] de formar opiniões sobre elas, contribuir para resolvê-las, praticar a cidadania”.  

É nesse contexto que propomos o desenvolvimento de ações que proporcionem 

condições para aplicação de estratégias que atenuem as dificuldades de escrita e de leitura dos 

discentes, principalmente na organização da escrita de seus próprios enunciados, ou seja, fazer 

uso dos gêneros discursivos, tornando-os adequados para a participação e a contribuição dos 
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sujeitos na transformação de sua comunidade. Buscando suprir essa deficiência que grande 

parte dos alunos apresentava em participar, discutir problemas com os pares, corroborar ou 

refutar um ponto de vista acerca de alguns temas tratados em sala, durante as aulas, é que nasce 

o interesse em trabalhar com o gênero discursivo artigo de opinião para o desenvolvimento da 

proposta de intervenção. 

Do ponto de vista metodológico, nesta dissertação, adotou-se uma abordagem 

qualitativa, do tipo pesquisa-ação, com base em Thiollent (2002), Bortoni-Ricardo (2008) e 

Elliot (1997). Esse tipo de pesquisa supõe uma forma de ação planejada, de caráter social, 

educacional, técnico, entre outros. A sua utilização como forma metodológica possibilita aos 

participantes condições de investigar sua própria prática de forma crítica e reflexiva, tendo em 

vista que, nesse tipo de pesquisa, o processo de intervenção coletiva assumido pelos 

participantes objetiva realizar uma mudança social com a implicação dos atores em situação. 

Desenvolvemos, para tanto, uma pesquisa-ação caracterizada por uma intervenção, a partir de 

adequações delineadas das propostas de sequência didática (SD) de Dolz e Schneuwly (2004).  

No que diz respeito à organização, este estudo está dividido em cinco seções. Nesta 

seção introdutória, dedicamo-nos a explicitar o tema, o objeto e a relevância deste estudo, bem 

como seus objetivos e questões de pesquisa. 

A segunda seção trata dos pressupostos teóricos da dissertação. Desse modo, 

realizamos discussões pautadas nos autores selecionados sobre os pontos: a escola como 

espaço de formação crítica, a argumentação, as concepções de linguagem, os gêneros do 

discurso, a sequência didática como ferramenta para uma proposta de intervenção. 

Na terceira seção, abordamos os aspectos metodológicos, contendo os passos da 

proposta, que buscam concretizar os objetivos da intervenção. Esses aspectos contemplam a 

abordagem da pesquisa, a descrição do ambiente onde podem ocorrer as oficinas de produção 

dos artigos de opinião (a sala de aula) e a caracterização dos informantes.  

Na quarta seção, trataremos da apresentação da proposta de intervenção. Para tanto, 

faremos a descrição das atividades indicadas para atenuar as dificuldades de aprendizagem em 

relação ao gênero do discurso artigo de opinião, distribuídas em cinco módulos a ser aplicados 

e avaliados. 

Por último, na quinta seção, são apresentadas as considerações finais da pesquisa sobre 

a proposta de intervenção do trabalho, a partir de nosso olhar como pesquisadora. Assim, 

finalizamos algumas observações prévias que amparam o trabalho e partimos para a seção que 

explana sobre os pressupostos teóricos.  
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2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS  

 

Os estudos sobre a linguagem passaram por um momento de rica reflexão, aquela que 

objetiva incorporar o social e o histórico inerente a uma comunidade. Nesse sentido, as 

atividades com textos (leitura e produção) na escola têm se revelado produtos culturais cuja 

função é desenvolver e avaliar progressiva e sistematicamente a “capacidade” de escrita dos 

alunos. 

Dessa forma, a Análise do Discurso e os estudos de gêneros discursivos, na perspectiva 

de Bakhtin (2011), constituem um caminho profícuo para dar suporte às atividades do professor 

de língua materna. As ideias de Bakhtin transformaram-se em referência nos últimos anos para 

os grandes estudiosos da língua, pois, indubitavelmente, é ímpar sua contribuição no que diz 

respeito à relação que faz entre o sujeito, a sociedade e a linguagem. As orientações para o 

ensino de Língua Portuguesa apontam para o estudo dos gêneros discursivos, uma vez que os 

enunciados são as unidades do discurso e o gênero é o instrumento de interação social.  

Esta seção visa apresentar os pressupostos teóricos da proposta: a escola como espaço 

de formação crítica, a argumentação, as concepções de linguagem, os gêneros do discurso, 

a sequência didática como ferramenta para uma proposta de intervenção. Todos esses pontos 

são construtos importantes para a sustentação teórica deste estudo. 

 

2.1 A ESCOLA COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO CRÍTICA 

 

Atualmente, para que o espaço escolar desenvolva uma prática que promova a 

formação crítica de seus discentes, é essencial que haja uma interação cordial entre todos os 

segmentos da comunidade escolar e o ensino oferecido pela instituição atenda as necessidades 

e os anseios da comunidade como um todo.  Nesse espaço, o conhecimento deve ser concebido 

como instrumento para a compreensão do mundo e a possibilidade de intervenção na realidade. 

Para tanto, o professor intervém no processo de aprendizagem dos alunos, criando 

situações problematizadoras, introduzindo novas informações, criando condições para que eles 

avancem em seus esquemas de compreensão da realidade. Logo, o aluno precisa ser visto como 

um sujeito ativo capaz de usar sua experiência e seu conhecimento para intervir em sua 

comunidade. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais elaborados pela Secretaria de Educação 

Fundamental do Ministério da Educação (MEC), em 1998, entre tantos objetivos do Ensino 

Fundamental, um deles ressalta que: “o aluno precisa ser capaz de posicionar-se de maneira 
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crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como 

forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas” (BRASIL, 1998, p. 69). A partir dessa 

premissa, é notório que o espaço escolar não é para ser visto apenas como um lugar que o 

discente frequenta para construir conhecimento mas também como um ambiente que promova 

a aprendizagem de forma significativa, adaptando o seu currículo para atender as necessidades 

e os interesses de sua comunidade. 

Para isso, é relevante que os segmentos escolares estejam unidos pelos mesmos 

objetivos e o corpo docente, a partir de seus planejamentos e atividades pedagógicas, crie 

estratégias que desenvolvam no aprendiz a capacidade, não só de assimilar o assunto como 

também de apreender, ou seja, fazer uso desse conhecimento na vida prática. É importante 

perceber que o conhecimento produzido não é apenas para os fins escolares mas também pode 

e deve ser aplicado pelo aprendiz em várias situações de sua vida fora da escola e, 

principalmente, para atuar em sua comunidade. Sob essa ótica, Paulo Freire explica que: 

 

Faz parte das condições em que aprender criticamente é possível a pressuposição por 

parte dos educandos de que o educador já teve ou continua tendo experiência da 

produção de certos saberes e que estes não podem a eles, os educandos, ser 

simplesmente transferidos. Pelo contrário, nas condições de verdadeira aprendizagem 

os educandos vão se transformando em reais sujeitos de construção do saber ensinado, 

ao lado do educador, igualmente sujeito do processo. Só assim podemos falar 

realmente de saber ensinado, em que o objeto ensinado é apreendido na sua razão de 

ser e, portanto, aprendido pelos educandos (FREIRE, 1996, p. 29). 

 

Para abordar esse dinamismo de ensinar e aprender, faz-se necessário pensar a escola 

como um espaço de relações, e pensar nas relações entre sujeitos é pensar em relações culturais. 

Ou seja, cada sujeito que está no espaço escolar vem acompanhado de uma história tecida no 

meio familiar e social em que está inserido. Ao chegar à escola, esse sujeito depara-se com 

muitos outros, que, inevitavelmente, estão enriquecidos por histórias diferentes. Essas histórias 

traduzem-se em cultura, logo, a escola é um lugar enriquecido por histórias, por culturas. 

Ademais, a realidade atual mostra um mundo em constantes transformações, ao 

mesmo tempo globalizado e individualizado, afetando indivíduos e grupos, evidenciando 

muitas culturas e, por conseguinte, muitos sujeitos e muitas relações, mas todos em um mesmo 

contexto: o das inovações tecnológicas, das transformações políticas, sociais e econômicas. 

Sendo a escola um dos espaços sociais incluso nesse contexto, ela sofre tais mudanças, mas 

também é parte constituinte dessa realidade, por isso, os atores que atuam nesse espaço escolar 

precisam ter uma formação adequada para atender o seu público, fazendo uso de uma prática 

reflexiva que promova uma formação crítica, a fim de que o sujeito aprenda a interagir e a 

conviver com as adversidades e seja atuante na sociedade em que vive.  
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 Essa sociedade é marcada pelas suas múltiplas complexidades. Dentre elas, destaca-

se a avalanche de informações que é despejada pelas tecnologias as mais diversas e que a 

transforma em sociedade da informação e do conhecimento. Boa parte das complexidades, 

produzida no contexto da vida social, pode refletir e influenciar o contexto escolar, uma vez 

que a escola, como esse espaço de formação crítica, necessita preparar o aluno para conviver 

com a era da informação, formando um leitor crítico e apto para distinguir, entre tantas 

informações, aquelas que serão úteis e relevantes para o seu desempenho profissional, interesse 

pessoal ou social. Conforme explica Aquino, 

 

Nessa perspectiva, é possível dizer que a escola tem a tarefa de aproveitar as 

experiências do sujeito diante da incansável aventura humana de desconstrução e 

reconstrução dos processos imanentes à realidade dos fatos cotidianos, buscando 

ampliar sua visão de mundo, almejando entender os diferentes pontos de vista e, 

assim, procurar traçar orientações possíveis para a realização de um espaço escolar 

melhor (AQUINO, 1996, p. 52).  

 

Considerando o que aponta o autor, a escola deve ser um espaço que invista em uma 

prática pedagógica que perceba o texto nas mais diferentes situações, nos livros, revistas, jornais 

impressos etc. A escola deve promover que o texto seja compreendido a partir da temática, da 

composição, do estilo, da finalidade, do suporte, no todo que constitui o projeto de dizer do 

aluno-autor para que, então, seja identificado que o projeto de dizer depende do contexto a que 

estamos fazendo referência, da situação vivenciada, da intenção do que está sendo expressado 

e com o que se deseja interagir.  

Só a partir dessa perspectiva de reconhecer a diversidade dos gêneros do discurso e 

suas atualizações permanentes, reconhecendo-os como instrumentos de comunicação, ou seja, 

meios de promover os mais variados tipos de conhecimentos essenciais para a construção da 

formação crítica, podemos identificar o espaço escolar como um lugar que cumpre sua função 

social, contribuindo, assim, para a formação do cidadão crítico. Quanto à função formadora da 

escola, Rangel e Rojo (2010) questionam esse papel e sugerem o seguinte: 

 

[...] mas se a escola, tem como um todo, tais e tamanhas responsabilidades o que 

compete a disciplina como Língua Portuguesa (LP) nesse processo? Considerando o 

lugar da língua no funcionamento geral da sociedade, podemos dizer que cabe à LP 

proporcionar a todos e a cada um dos alunos o desenvolvimento: da proficiência oral 

implicadas em situações sociais [...]; das competências, estratégias e habilidades em 

leitura e escrita requeridas tanto pela efetiva inserção social quanto pelo pleno 

exercício da cidadania; da capacidade de refletir sobre a língua, monitorando o próprio 

desempenho (oral e/escrito), nas diferentes situações de comunicação; de um corpo 

de conhecimento sobre a língua e a linguagem capaz de evitar crenças infundadas e 

de motivar a construção de atitudes e valores éticos bem fundados (RANGEL; ROJO, 

2010, p. 185). 
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Partindo do pressuposto de que a escola é esse espaço de formação crítica, é notório, 

ainda, que a contribuição do ensino de LP para a construção da cidadania se organize 

basicamente em torno de dois eixos, quais sejam: o da reflexão, com suas consequências 

atitudinais e éticas; e o da proficiência oral e escrita, com suas implicações para o desempenho 

linguístico socialmente adequado. No espaço escolar, é fundamental que a língua seja 

valorizada na sua totalidade, de modo a ser respeitadas suas variedades a fim de evitar os 

preconceitos linguísticos e instigar o aluno a compreender a diversidade e a heterogeneidade 

como parte significativa da língua. 

 

2.2 A ARGUMENTAÇÃO: UM BREVE PERCURSO 

 

A preocupação com a argumentação surgiu na Sicília, com o desenvolvimento da 

retórica, por volta do século V antes de Cristo.  Na ilha, tiranos haviam confiscado as terras de 

seus respectivos proprietários e as distribuído para membros do exército em troca de apoio 

político-militar. Em resposta a essa atitude dos governantes, a população manifestou-se e 

Córax, principal ministro, precisou explicar à população, por meio da retórica, questões 

relativas à posse de bens e terras.  

Surgida na Grécia antiga como prática metódica (e ensinada) de uso da eloquência, a 

retórica ficou conhecida como a arte da oratória e da persuasão. Córax e Tísias (sendo este 

discípulo daquele) foram os primeiros a desenvolver um estudo da argumentação baseado em 

sofismas. Para eles, a eficácia dos argumentos estaria baseada na possibilidade de ser aceitos 

como verossímeis, principalmente nos modelos de discursos judiciários. Os sofistas 

sustentavam poder defender uma tese e seu contrário (independentemente da justeza ou da 

verdade delas) com os meios oferecidos pela linguagem. A quem mais bem lhes pagasse eram 

ofertados o poder de oratória, a habilidade com as palavras, a beleza do discurso convincente. 

Era uma retórica fundamentada em argumentos não a partir da verdade, mas a partir do 

verossímil (REBOUL, 2004). 

A esse respeito, Reboul (2004, p. 9) afirma que os sofistas foram os criadores da 

“retórica como arte do discurso persuasivo, objeto de ensino sistemático e global que se fundava 

numa visão de mundo” e que a eles deve ser creditada também a ideia de que a verdade é um 

acordo entre os interlocutores. Assim, a verossimilhança é coconstruída nesse acordo, o que faz 

dessa forma sofística de retórica uma versão sem realidade objetiva. As questões postas não são 

passíveis de verificação no mundo real, de objetividade. Como ressalta Reboul (2004, p. 9), “o 

discurso humano fica sem referente e não tem outro critério senão o próprio sucesso”. 
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Outro autor, Barthes (2001), faz a distinção de sete momentos significativos da 

retórica, a saber: (1) as origens da Sicília; (2) os estudos retóricos de Górgias e os sofistas; (3) 

os estudos de Platão; (4) os de Aristóteles e dos autores helenísticos e romanos (Cícero e 

Quintiliano); (5) a segunda sofística ou neorretórica; (6) a estrutura medieval do trivium 

(Rhetorica, Grammatica e Logica ou Dialectica); e (7) o ensino de retórica e sua morte na Idade 

Média. Esses momentos destacam-se pela forma como a retórica foi compreendida e, também, 

como foi ensinada. Em se tratando da retórica praticada no Ocidente, durante esses períodos, 

segundo Barthes (2001), podemos reconhecer que os estudos retóricos são vistos a partir de seis 

perspectivas: 1) técnica ou arte de persuadir; 2) um ensinamento: matéria a ser ensinada por 

meio de exercícios; 3) uma ciência: linguagem argumentativa e linguagem figurada; 4) uma 

moral: um código cuja função é vigiar (permitir e limitar); 5) uma prática social: forma de 

controle do poder; e 6) uma prática lúdica: forma de jogar com a linguagem. 

As diferentes perspectivas acompanharam o desenvolvimento da civilidade, da 

organização social dos seres humanos. Embora saibamos que as guerras ou as lutas 

acompanharam também a evolução humana desde a antiguidade até os dias atuais, Barthes 

(2001) mostra que, historicamente, a retórica ajudou as civilizações no processo humano de 

debater, discutir, progredir, sem a necessidade de uma dominância física. Além disso, os 

estudos retóricos estão evidentemente atrelados à forma de desenvolvimento da linguagem 

humana, modos de organizar o discurso, de interagir com outro por meio da comunicação 

verbal. 

Apesar do pioneirismo de Córax no campo da argumentação, é a Aristóteles, discípulo 

de Platão, que se atribui a sistematização do que existe de mais relevante na retórica da 

antiguidade. Tendo como base de seu pensamento a premissa platônica da verdade, que se 

baseia nos princípios de não contradição e de conformidade com a realidade, o filósofo 

empreendeu um combate à sofística, percebida por ele como a arte da enganação. 

Com o objetivo de contrapor-se às concepções de retórica construídas nos manuais 

empíricos elaborados por seus predecessores, o filósofo grego Aristóteles escreve Arte 

Retórica, obra composta por três livros, segundo Perelman (1996). No Livro I, Aristóteles 

analisa os três gêneros retóricos: o deliberativo, que procura persuadir ou dissuadir; o judiciário, 

que acusa ou defende; e o epidítico, que elogia ou censura. Além disso, apresenta argumentos 

em favor da utilidade da retórica e uma análise da natureza da prova retórica que é o entimema, 

um silogismo derivado.  

No Livro II, o autor analisa a relação existente entre o plano emocional e a recepção 

do discurso retórico, enfocando elementos como ira, amizade, confiança, vergonha e seus 
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contrários, bem como o caráter dos homens (o ethos). Nesse livro, também discorre sobre as 

formas de argumentação, apresentando uma série de tópicos argumentativos (valores), e sobre 

o uso de máximas e de entimemas na argumentação (PERELMAN, 1996).  

No Livro III, os objetos de análise são o estilo e a composição do discurso retórico. 

Nesse sentido, aborda questões como clareza, correção gramatical e ritmo, além do uso da 

metáfora, e arremata com uma série de considerações sobre as partes constitutivas do discurso 

(exórdio, narração, demonstração e peroração). Com esse feito, o estrategista restaura o caráter 

utilitário da retórica, apresentando-a − diferentemente dos sofistas − não como um instrumento 

de poder, mas como um instrumento de defesa, o que garantia a sua legitimidade (PERELMAN, 

1996). 

É só com o humanismo do século XVI que começa, de fato, o declínio da retórica. A 

partir dos séculos XVII e XVIII, a retórica foi, ao que parece, excluída das Ciências Naturais, 

da Matemática e da Filosofia. O treinamento em retórica continuou ainda servindo, até o século 

XIX, aos debates jurídicos, à política e à pregação. Na maior parte dos contextos, contudo, 

prevaleceu, durante séculos, a avaliação pejorativa da retórica, considerada como a arte de 

enganar, como recurso que permite a elaboração de discursos que impressionam pela forma, 

sem ter um conteúdo consistente (PERELMAN, 1996). 

Na metade do século XX, observa-se uma revitalização dos estudos retóricos, 

sobretudo a partir dos trabalhos de Chaïm Perelman, em uma abordagem chamada por esse 

autor de Nova Retórica, inicialmente apresentada nos anos 1950. Em 1958, após debates, 

análises e apresentações menores, ela foi publicada por ele em parceria com Olbrechts-Tyteca, 

no livro chamado Tratado da Argumentação – a nova retórica. 

Essa publicação retoma o estudo da argumentação a partir da retórica aristotélica e 

define como seu objeto de estudo “as técnicas discursivas que permitem provocar ou aumentar 

a adesão dos espíritos às teses que lhe são apresentadas ao assentimento” (PERELMAN; 

OLBRETCHS-TYTECA, 2014, p. 4). Essa adesão implica a pessoa que argumenta (o orador) 

e, sobretudo, a pessoa a quem é direcionada a argumentação. Diferentemente da retórica 

clássica, em vez de estar ligada à noção de verdade proposicional, a retórica de Perelman e 

Olbretchs-Tyteca (2014) está ligada à pragmática de valores. 

O principal objetivo desses teóricos é reconstruir empiricamente a teoria da 

argumentação em função dos diferentes tipos de discurso, analisando os meios de provas dos 

quais se servem esses discursos. Guiados pelos fundamentos da Retórica Antiga, eles propõem 

categorias de auditórios e de argumentos-base dos discursos. Definem o auditório como “o 

conjunto daqueles que o orador quer influenciar com sua argumentação” (PERELMAN; 
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OLBRETCHS-TYTECA, 2014, p. 22). O resultado dessa idealização pode ser classificado 

como um auditório universal ou um auditório particular. O primeiro é um conjunto 

potencialmente aberto do qual fazem parte todos os homens. Já o particular é aquele situado 

temporal e espacialmente, constituído por um grupo particular, delimitado.  

Baseados na diferenciação dos auditórios, os autores do Tratado da Argumentação 

propõem “chamar de persuasiva uma argumentação que pretende valer exclusivamente para o 

auditório particular e chamar de convincente aquela que se tem por capaz de alcançar a adesão 

de todo ser de razão” (PERELMAN; OLBRETCHS-TYTECA, 2014, p. 31). Desde o início da 

obra, os autores deixam claro o papel do “auditório” (ouvinte/leitor/ interlocutor), “do orador” 

(falante, escritor, agente produtor) e do “discurso”. Segundo Perelman e Olbrecht-Tyteca (1996, 

p. 7), o uso desses termos faz com que entendamos que o papel da “argumentação” está 

relacionado “àquele que apresenta e aqueles a quem se dirige”, independentemente da 

modalidade de linguagem utilizada. Na perspectiva da Nova Retórica, o orador é quem deverá 

se adequar às exigências e necessidades do auditório. Os autores mostram que “[...] as mesmas 

técnicas de argumentação se encontram em todos os níveis, tanto no da discussão ao redor da 

mesa familiar como no debate num meio muito especializado” (PERELMAN; OLBRECHT-

TYTECA, 1996, p. 8). 

Para seguir a trajetória da argumentação, é essencial falar de Stephen Toulmin, filósofo 

e pioneiro na proposição de esquemas argumentativos, o qual percebe a argumentação como 

um encadeamento de proposições lógicas. O autor publicou, em 1958, o livro Os usos da 

argumentação. Sua teoria baseia-se na força da lei da passagem em relação ao contexto de 

argumentação. Toulmim propõe-se a descrever um modelo de organização discursiva flexível 

no qual o argumento é baseado na lógica racional, e os tipos de prova servem para justificar tal 

argumento. 

No campo da Linguística, os estudos da argumentação começaram na França, na 

década de 1980, com os linguistas e professores Oswald Ducrot e Jean-Claude Anscombre.  Na 

contramão dos estudos de argumentativistas, que até aquele momento observaram a questão 

calcada na retórica ou na lógica, tais autores inauguraram uma nova linha de pensamento 

pautada na semântica.  

A esse respeito, Fiorin (2018) busca, em seu livro Argumentação, apontar a origem 

desses estudos, também propor como os novos estudos podem ser aplicados em discursos 

persuasivos atuais. Para ele, todos os discursos são argumentativos, pois “são uma reação 

responsiva a outro discurso”; a argumentação, nesse sentido, é uma “tomada de posição contra 

outra posição” (FIORIN, 2018, p. 29). Dessa forma, argumentar seria construir um discurso que 
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tem a finalidade de persuadir. Com base na ideia de dialogismo de Bakhtin, todos os discursos 

podem ser considerados argumentativos, pois, “se a argumentação é a tomada de posição contra 

outra posição, a natureza dialógica do discurso implica que os dois pontos de vista não precisam 

ser explicitamente formulados” (FIORIN, 2018, p. 29). 

É trilhando esses caminhos percorridos pela argumentação que entenderemos sua 

construção, partindo de sua origem até suas mais recentes construções. É nesse viés que nos 

ancoramos para delinear este trabalho, buscando na argumentação subsídios para o 

desenvolvimento da escrita estruturada com base no gênero do discurso artigo de opinião, já 

que esse gênero proporciona aos alunos desenvolverem a criticidade, a capacidade de expressar 

sua opinião, justificando suas ideias de forma persuasiva e convincente, tornando-se, assim, 

cidadãos participativos, críticos e atuantes no meio em que vivem. 

 

2.2.1 Alguns tipos de argumentos e suas definições 

 

No momento da construção do artigo de opinião, os argumentos são essenciais, uma 

vez que serão as provas que apresentaremos com o propósito de defender nossa ideia e 

convencer ou alterar a opinião do interlocutor. Para escrever o referido gênero discursivo, é 

importante que os discentes conheçam alguns tipos de argumentos como mecanismo de entrada 

para a construção de seus próprios argumentos, que dão espaço para o convencimento do 

interlocutor por meio daqueles mais adequados aos temas em discussão.  

No Quadro 1, a seguir, apresentamos alguns desses tipos de argumentos possíveis que 

serão apresentados aos alunos, durante os módulos, e que podem ser usados para justificar a 

sua opinião em textos argumentativos. Cada tipo é ilustrado com exemplo para facilitar a 

compreensão e a utilização dessas informações, sendo extraído de textos de pesquisadores que 

se dedicam ao trabalho com argumentação. O objetivo é que o aluno compreenda a existência 

de diferentes tipos de argumentos e a importância da escolha certa para cada situação 

argumentativa em seu projeto de dizer que irá consolidar o seu texto. 

 

Quadro 1 – Tipos de argumentos 

TIPOS DE 

ARGUMENTO 

CARACTERÍSTICAS 

ARGUMENTO DE 

AUTORIDADE 

Uso de citação de autores renomados ou de autoridades no 

assunto, a fim de comprovar uma ideia, uma tese ou um ponto de 

vista. Seu emprego torna o discurso mais consistente, pois outras 

vozes reforçam o que o produtor do texto quer defender. Por 
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exemplo, em um artigo de opinião sobre a idade penal, pode-se 

trazer a voz de um juiz ou de promotor considerados autoridades 

na área. 

ARGUMENTO DE 

CONSENSO 

Utilização de proposições evidentes por si mesmas ou 

universalmente aceitas como verdade.  

Exemplo: é consenso afirmar que o Brasil precisa investir na 

educação, na saúde e na segurança. 

ARGUMENTO DE 

PROVAS CONCRETAS 

Apresentação de fatos, dados estatísticos, exemplos e ilustrações 

com o objetivo de comprovar a veracidade do que se diz. 

Exemplifica-se ao abordar o resultado positivo no Brasil da 

implantação da Lei Seca, sendo possível citar os números da 

redução de acidentes e mortes no trânsito para dar suporte à 

opinião do autor favorável a essa lei. 

ARGUMENTO DE 

COMPETÊNCIA 

LINGUÍSTICA 

Emprego da linguagem adequada à situação de interlocução. A 

escolha dos vocábulos, locuções e formas verbais, entre outros 

aspectos linguísticos, é essencial para a efetiva interação entre o 

autor e seu leitor. Exemplo: “Não sou biólogo e tenho que puxar 

pela memória dos tempos de colegial para recordar a diferença 

entre uma mitocôndria e uma espermatogônia. Ainda lembro 

bastante para qualificar a canetada de FHC de ‘defecatio 

maxima’ (este espaço é nobre demais para que nele se escrevam 

palavras de baixo calão, como em latim tudo é elevado…)”. 

 

 

ARGUMENTO DA 

COMPARAÇÃO 

Maneira de definir, ou seja, aproximar ou diferenciar um objeto 

de outros. Quando se faz uma comparação, não se toma o objeto 

em si, expondo suas características ou suas funções, mas se 

escolhe outro objeto mais conhecido e se fazem aproximações 

entre eles. Exemplo disso é quando Gandavo, no tratado de Terra 

do Brasil (1980), faz inúmeras comparações para explicar os 

animais e as plantas da terra brasileira: 

“Também há uma fruta que parece bananas [...]: parecem-se na 

feição com pepinos...”. 

ARGUMENTO DA 

RECIPROCIDADE 

Baseia-se em uma identidade mútua, em um princípio de 

simetria, em uma equivalência: a está para b assim como b está 

para a (PERELMAN; OLBRETCHS-TYTECA, 2005, p. 250-

257). Esse tipo de argumento pode ser exemplificado nesta 

passagem do Evangelho de Matheus (7:12): “Assim tudo que 

desejardes que os outros façam para vós, fazei também para eles 

Nisso se resumem as leis e os Profetas”. 
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ARGUMENTO DA 

TRANSITIVIDADE 

Baseia-se na relação matemática transitiva: se a é igual a b e b é 

igual a c, então a é igual a c. Nesse caso, temos uma consequência 

necessária. No entanto, na argumentação, o que se tem é um 

argumento quase lógico, porque a consequência não é necessária, 

mas provável. Veja o exemplo no argumento que segue: se o Clio 

é mais econômico que a Wolkswagem Up e este é mais 

econômico do que o Nissan March, então o Clio é mais 

econômico do que o Nissan. 

ARGUMENTO DA 

CAUSALIDADE 

Uma das formas de argumentar é expor a causa dos fenômenos. 

A causalidade supõe o encadeamento dos fatos em que o 

acontecimento antecedente produz dado efeito. Exemplo: o 

jogador de futebol ficou cansado porque correu demais na 

partida. 

Fonte: organizado pela autora a partir de pesquisas em Köche, Pavani e Boff (2014) e Fiorin (2018). 

 

Os tipos de argumentos citados no Quadro 1, particularmente os quatros primeiros, são 

listados por Köche, Pavani e Boff (2014) e pontuam que a fundamentação de uma opinião pode 

ser expressa em argumentos de diferentes tipos: autoridade, consenso, provas concretas e 

competência linguística. Os demais são descritos por Fiorin (2018), no seu livro intitulado 

Argumentação, no qual ele apresenta vários tipos de argumentos, divididos em quase lógicos, 

fundamentados na estrutura da realidade e na estrutura do real, tratando ainda sobre a 

dissociação de noções e outras técnicas argumentativas, cada uma com várias subdivisões, todas 

repletas de exemplos os mais variados. 

 No campo dos quase lógicos, estão aqueles que “lembram a estrutura de um raciocínio 

lógico, mas suas conclusões não são logicamente necessárias” (FIORIN, 2018, p. 116), 

englobando a tautologia, a definição, a transitividade, a reciprocidade, o dilema, a comparação, 

entre outros. Os argumentos fundamentados na realidade têm relação com o mundo objetivo, a 

exemplo dos fatos, das falas de autoridade, dos que estabelecem causalidade e sucessão. Já os 

fundamentados na estrutura do real têm uma diferença: são considerados modos de organização 

da realidade e, entre eles, são exemplos: ilustração e antimodelo. 

Para uma melhor visualização e compreensão, apresentamos os tipos de argumentos, 

suas subdivisões e técnicas argumentativas no Quadro 2, no qual estão enumeradas as 

estratégias discutidas em Fiorin (2018) que, assim como Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), 

retoma a retórica, destacando que os estudos sobre a argumentação devem ter herança retórica. 

Os estudos de Fiorin (2018) apresentam e discutem os esquemas, concebidos como 

procedimentos discursivos, não somente como recursos cujo objetivo é buscar a adesão do 
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auditório mas, sobretudo, como procedimentos que possibilitam ao enunciador produzir efeitos 

de sentido e levar o enunciatário a crer naquilo que foi dito; propondo a análise do 

funcionamento real da argumentação. 

 

Quadro 2 – Síntese das estratégias argumentativas analisadas por Fiorin (2018) 

ARGUMEN-

TOS QUASE 

LÓGICOS 

ARGUMENTOS 

FUNDAMENTADO

S NA ESTRUTURA 

DA REALIDADE 

ARGUMENTOS 

QUE 

FUNDAMENTAM 

A ESTRUTURA 

DO REAL 

DISSOCIA- 

ÇÃO DE 

NOÇÕES 

OUTRAS 

TÉCNICAS 

ARGUMENTA-

TIVAS 

Fundada no 

princípio da 

identidade: 

• Tautologia 

•  Definição 

• Comparação 

• Transitivida-

de 

• Inclusão e 

Divisão 

• Semelhança 

• Regra do 

Precedente 

• Oposição 

• Argumento 

dos 

inseparáveis 

Fundada no 

princípio da 

não 

contradição: 

• Autofagia e 

retorsão 

• Redução ao 

absurdo 

• Argumento 

probabilístico 

 

Fundada no 

princípio do 

terceiro 

excluído 

• Argumento 

do terceiro 

excluído 

• Dilema 

Fundados nas 

relações de 

causalidade: 

• Implicação 

• Concessão 

• Fatos 

•  Sacrifício 

•  Pragmático 

 

Fundados nas 

relações de 

sucessão: 

• Desperdício 

• Direção 

• Ultrapassagem 

 

Argumentos de 

coexistência 

•  Argumento 

dirigido à pessoa 

•  Argumento tu 

quoque 

(desqualifica o 

argumento do 

outro) 

• Autoridade 

• Argumento que 

apela para a 

ignorância 

• Argumento a 

fortiori (= por 

causa de uma 

razão mais forte) 

Exemplo, 

ilustração, 

modelo e 

antimodelo 

 

Analogia 

Relação de 

essência e 

aparência 

distinção 

Recurso aos 

valores 

Lugares comuns e 

lugares específicos 

Implícitos 

Perguntas 

capciosas 

Secundum quid 

(generalização 

indevida) 

Petição de 

princípio 

Ignoratio elenchi 

Distorção do ponto 

de vista do 

adversário 

(argumento do 

espantalho) 

Paradoxos, ironia e 

silêncio 

Argumento do 

excesso 

Argumentos que 

apelam para o 

páthos 

 

Recurso ao ethos 

do enunciador 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Fiorin (2018). 
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Favorecer condições para que os alunos tenham acesso ao conhecimento dessa 

tipologia dos argumentos (Quadro 2) é uma atividade relevante, pois, além de permitir que os 

discentes a conheçam, possibilita que possam analisar com mais profundidade um texto 

argumentativo. Eles também poderão, por meio desse conhecimento, organizar mais sua 

argumentação e saber quais argumentos podem ser mais úteis em cada situação de produção. 

Durante as atividades, os discentes deverão ser motivados a perceber que, no processo 

de escrita do texto argumentativo, está embutida uma técnica específica. Por isso, devem 

compreender essa técnica, assim como reconhecer que utilizá-la no processo de escritura é 

relevante para que se atinja o objetivo almejado. Nesse sentido, os PCNLP ressaltam que: 

 

[...] colocar em cena, então, nos bancos escolares, as técnicas argumentativas 

forneceria, possivelmente, ferramentas para que este aluno pudesse argumentar com 

mais segurança e, sobretudo, com mais criatividade. Em outros termos: entendesse ― 

[...] a diversidade dos pontos de vista e as formas de enunciá-los‖ além de aprender ― 

[...] a convivência com outras posições ideológicas, permitindo o exercício 

democrático (BRASIL, 1998, p. 40). 

 

Como aponta o documento, o ensino de estratégias argumentativas nas aulas de Língua 

Portuguesa parece fundamental. Tais estratégias são recursos utilizados para desenvolver os 

argumentos de modo a convencer o leitor. É imprescindível que, durante a intervenção, sejam 

apresentadas as estratégias mais recorrentes utilizadas no gênero discursivo artigo de opinião, 

quais sejam: exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações ou 

depoimentos de pessoas especializadas no assunto, alusões históricas, comparações entre fatos, 

situações, épocas ou lugares distintos, relação causa/consequência. A partir das atividades 

sugeridas, objetivamos que os alunos aprendam como usá-las em suas produções. Nesse intuito, 

apresentamos o Quadro 2, que registra uma síntese das estratégias argumentativas apresentadas 

por Fiorin (2018). 

Tendo em vista essa diversidade de argumentos e de técnicas argumentativas, 

pretendemos nos valer dos quatro primeiros tipos de argumentos citados no Quadro 1 e os 

argumentos quase lógicos fundados no princípio da não contradição do Quadro 2, para analisar 

a produção dos alunos da turma que colaborou com este estudo, já que durante a realização de 

atividades orais observamos a predominância destes últimos, tornando-se, assim, os mais 

pertinentes à realidade dos argumentos utilizados pelos alunos participantes. Por considerarmos 

que, na transposição para a escrita, os argumentos apontados por Koche, Pavany e Boff (2014) 

e Fiorin (2018) são os mais presentes, eles servirão de parâmetros para avaliarmos os artigos de 

opinião produzidos pelos discentes. 
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Nesse âmbito, evidenciamos a relevância do gênero artigo de opinião para ser utilizado 

como instrumento facilitador da competência escritora, já que a argumentação é um recurso 

inerente ao ser humano e utilizado em diversas esferas das atividades humanas. Para isso, 

elaboramos uma proposta de intervenção que possibilite ao aprendiz aperfeiçoar seu próprio 

discurso. Nessa direção, é essencial oferecer-lhe estratégias que ampliem seu conhecimento 

sobre as diversas formas de expor seus pontos de vistas e opiniões.  Assim, o aluno será capaz 

de se posicionar de forma crítica acerca de temas polêmicos que aparecem em seu meio social, 

possibilitando-lhe se expressar de forma adequada em variadas situações. 

Em contrapartida, o sujeito que não sabe escrever de forma proficiente será um cidadão 

que vai sempre depender dos outros e terá muitas limitações em sua vida social e profissional. 

Por conseguinte, o ensino da escrita é sempre um conhecimento fundamental, devendo ser 

trabalhados seus usos e normas a fim de possibilitar ao sujeito social a capacidade de reconhecer 

que sua produção, seja na escola, seja fora dela, apesar de diferente, deve ser realizada de acordo 

com as exigências do seu entorno cultural e se adaptar às diversas situações de comunicação. 

Para Rodrigues (2005), no artigo de opinião, os participantes da interação reconhecem 

e assumem o trabalho avaliativo do autor. A partir dessa proposição, compreendemos que isso 

só acontece quando o interlocutor ouvinte altera sua opinião persuadido pelo discurso do outro 

que tenta explicitar para o interlocutor sua própria imagem, pois, no texto, deixa transparecer 

seus conhecimentos sobre o assunto tratado e sobre o que o tema envolve, ao mesmo tempo que 

emite seu posicionamento, sustentado por argumentos, utilizando-se da razão e da lógica. 

Ocorre, nesse sentido, um diálogo comunicativo entre autor e leitor, pois o texto é um 

discurso oral ou escrito que serve para emitir posicionamentos (discutir ideologias), por estar 

respondendo a alguma coisa, refutando, confirmando, antecipando respostas em potencial, 

alterando opiniões, entre outros propósitos. Essas peculiaridades do discurso Bakhtin (1992, p. 

123) caracteriza como “fenômeno social da interação verbal”, que constitui a realidade 

fundamental da língua a partir das situações enunciativas constituídas por dois ou mais 

indivíduos socialmente organizados. Essa dimensão social está presente em todas as esferas e 

manifestações da atividade humana em relação ao outro, comportando o uso da língua, na 

dinâmica da responsividade e das relações dialógicas, que abrangem uma língua concreta, 

fundamentada na enunciação. 
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2.3 AS CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM: INFLUÊNCIA NAS SITUAÇÕES DE ESCRITA 

NO ESPAÇO ESCOLAR 

 

Considerar que a linguagem está presente, geralmente, em toda a nossa vida, isto é, 

que nos constituímos como sujeitos na e pela linguagem, leva-nos a refletir sobre as diferentes 

concepções de linguagem que nortearam e norteiam o ensino. Para desenvolvermos 

significativamente o trabalho com a Língua Portuguesa, devemos, além da escolha da própria 

concepção de ensino e aprendizagem, ter consciência da importância de compreendermos o que 

preconiza cada uma das mais relevantes concepções de linguagem ao longo da historicidade, 

uma vez que cada momento social e histórico demanda uma percepção de língua, de mundo e 

de sujeito, demonstrando o caráter dinâmico da linguagem no meio social em que atua. 

A partir dessa conscientização, torna-se compreensível que as concepções da língua 

como expressão do pensamento ou como código não atendem o trabalho do professor de língua 

materna no momento atual e se entende o que Bakhtin/Volochínov (2006) salienta quando 

discorre em sua obra, Marxismo e Filosofia da Linguagem, em relação ao subjetivismo 

individualista e ao objetivismo abstrato, fazendo uma oposição a essas orientações, não para 

rejeitá-las totalmente, mas para expor como se desenvolveram e como se constrói sua 

concepção de linguagem, evidenciando o seu posicionamento como defensor de uma teoria 

enunciativo-discursiva da linguagem concebida a partir do processo de interação. Para Bakhtin 

(2006), é no bojo das interações sociais que a linguagem deve ser estudada. 

A linguagem em relação ao subjetivismo individualista está associada à constituição 

de um sujeito individual, único, central e controlador de todo o dizer, ou seja, é encarada como 

expressão do pensamento consciente. Nesse âmbito, a gramática prescritiva ou tradicional 

prioriza o conjunto de regras de acordo com a norma culta e ignora a linguagem no seu contexto 

de uso. Essa é a concepção que prevalece nessa tendência. É notório que, nessa visão, a função 

da língua é exteriorizar um pensamento, ou seja, materializá-lo gráfica ou fonicamente, com o 

predomínio do eu.  

Ademais, nessa concepção, a linguagem é considerada dom e, portanto, o sujeito pode 

controlar o êxito e a boa comunicação. Quando se trata da oralidade, pouca ênfase é dada por 

ser apontada como idêntica à escrita. Já as variedades linguísticas são excluídas, já que tudo o 

que foge à norma culta é considerado errado e deficiente.  Essa primeira tendência identifica o 

psiquismo individual como a fonte da língua, em que as leis da psicologia individual 

prevalecem, ou seja, a língua encarada como produto acabado, estável. 
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A linguagem, vista como instrumento de comunicação, foi a segunda perspectiva 

abordada por Bakhtin/Volochínov (2006), quando a liga aos pressupostos do objetivismo 

abstrato, cuja teoria defende que a linguagem é apenas transmissão autômata de mensagens de 

um emissor a um receptor, ambos isolados social e historicamente. A linguagem é tomada como 

pronta e acabada, exterior ao indivíduo. A língua é estudada de forma isolada do seu uso, sem 

considerar os interlocutores, a situação e o momento histórico. Sendo retirada das interações 

sociais, passa a ser vista na sua condição de estrutura. Trata-se de uma visão de língua 

inseparável de sua forma. 

Nessa perspectiva, a gramática que prevalece é a descritiva: um conjunto de regras a 

ser seguido. A linguagem é considerada instrumento de comunicação, ou seja, como um meio 

objetivo para a comunicação, resultando, assim, na “descrição da estrutura e funcionamento da 

língua, de sua forma e função” (TRAVAGLIA, 1996, p. 27). Nesse contexto, a linguagem deixa 

de ser dom e passa a ser competência. Por sua vez, a função da língua é transmitir informações 

(codificar), portanto, há o predomínio do tu. Assim, estabelece-se a primazia do ponto de vista 

do receptor sobre o do locutor. O locutor vai se servir da língua para suas necessidades 

enunciativas concretas. O sujeito, determinado e assujeitado pelo sistema, tem uma intenção e, 

ao codificar sua mensagem, espera que seu receptor a decodifique exatamente da maneira que 

foi internacionalizada. Em relação à escrita, as produções decorrem de atividades que servem 

como pretextos para escrever, sendo vista, portanto, como consequência de outra atividade. 

Produzir textos, então, é seguir os modelos já existentes, que se baseavam nas tipologias 

textuais: narração, descrição e dissertação. Um fato notável é o surgimento de uma abordagem 

sincrônica da oralidade que começa a ser considerada, apesar de haver, ainda, uma 

predominância da língua escrita. 

Afastando-se dessas correntes, Bakhtin (2006) compreende a linguagem como 

constituída pelo fenômeno social da interação verbal, linguagem viva, vista como discurso. 

Assim, para compreender a linguagem, outros construtos são motivos do olhar dos estudiosos 

do Círculo, por exemplo, as relações dialógicas, a axiologia, a valoração. Nessa terceira 

concepção, a linguagem é vista como interação, como forma de ação intersubjetiva, portanto, 

na sua condição de discurso. 

 Só a partir da década de 1980, com os estudos existentes nos campos da Linguística 

Textual, da Análise do Discurso, da Sociolinguística, e principalmente da Linguística Aplicada, 

começam a ser consideradas, de fato, as manifestações da linguagem, sendo elas na forma 

escrita ou oral, estando inseridas em um processo de construção interativa. Esses estudos estão 

ancorados na concepção que entende a linguagem como processo de interação. Essa nova 
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vertente só se consolida e se oficializa por meio da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9.394/96. 

Nesse documento, a gramática não é banalizada, no entanto, defende-se que haja condições para 

que todos os estudantes tenham oportunidade de aproximação e apropriação da norma culta da 

língua. 

A partir dessa compreensão, a linguagem é vista como atividade de interação humana 

e, por intermédio dela, os indivíduos praticam ações que envolvem tanto fala quanto escrita, 

considerando o contexto sócio-histórico e ideológico que estão inseridos no ato comunicativo, 

ou seja, para essa concepção, a linguagem é encarada como um conjunto de práticas sociais e 

historicamente situadas, em diversas esferas de comunicação da atividade humana. A gramática 

que marca essa terceira vertente é a internalizada: conjunto de regras que o falante domina e 

utiliza para interagir com os demais interlocutores nas situações reais de comunicação. 

Considera-se a gramática como contextualizada quando toma o texto como objeto de estudo, 

compreendendo-o a partir dos gêneros discursivos. A função da linguagem está concentrada em 

realizar ações, agir sobre o outro a partir de interações verbais sociais. 

A partir dessa visão interacional – ação entre indivíduos – e dialógica da linguagem, o 

discurso se manifesta por meio de textos. Sob essa ótica, a língua é o reflexo das relações 

sociais. Assim, as situações ou os ideais do meio social são responsáveis por determinar como 

serão produzidos os enunciados. Nesse contexto, somos agentes sociais que construímos nosso 

fazer diário interagindo com o outro: ouvindo, perguntando, respondendo, registrando, 

argumentando. É por meio de ações no uso da linguagem que nos posicionamos perante o outro 

e mostramos o que somos e o que queremos ser e fazer a cada nova interação. 

Ademais, a formação da expressão depende das condições sociais. Assim, temos o 

social interferindo no individual. Nessa relação, a linguagem constitui-se em um processo 

ininterrupto realizado a partir da interação verbal e social, entre os interlocutores, não sendo um 

sistema estável de formas normativamente idênticas. Os sujeitos são vistos como agentes 

sociais e, por meio do diálogo entre eles, ocorrem as trocas de experiências e conhecimento. 

Nesse processo interacional em que predomina a visão dialógica da linguagem, 

compreendida assim por Bakhtin e o Círculo, a principal preocupação com o ensino de língua 

é sensibilizar o aluno não só para o conhecimento gramatical de sua língua, do linguístico, mas 

principalmente, para o desenvolvimento da capacidade de refletir de forma crítica sobre os 

fatores extralinguísticos que interferem no uso da linguagem como instrumento de interação 

social. Para isso, o professor precisa questionar, provocar reações, exigir explicações sobre as 

informações ausentes no texto, contrapor a palavra do aluno, refutando, polemizando, 
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concordando e negociando sentidos mediante as leituras produzidas e reflexões presentes no 

texto. 

O sujeito, visto como um ser social que interage no meio em que está inserido, 

considerado ativo na produção de sentidos, construído na e pela linguagem, passa a se 

posicionar, não apenas defendendo o que acredita mas também levando em consideração os 

posicionamentos dos sujeitos – determinados conforme as formações discursivas nas quais se 

insere – em cada situação. Dessa forma, a escrita é entendida como trabalho, com reais 

necessidades para o aluno escrever. É uma prática a ser realizada de forma consciente, com 

finalidade, interlocutores e gênero discursivo definidos de acordo com a situação comunicativa 

instaurada. 

Esse, portanto, deve ser o contexto no qual qualquer ação educativa deve ser analisada, 

interpretada e orientada. Nós, professores de Língua Portuguesa, devemos nos libertar do ensino 

da língua tratada em uma visão engessada em que o texto serve apenas como pretexto para 

ensinar ou reforçar as teorias gramaticais; a leitura restringe-se à mera decodificação ou 

repetição do que o autor diz; a produção de textos é orientada a partir de propostas mecânicas; 

e a correção só se preocupa com problemas ortográficos e gramaticais. Contrários a isso, 

devemos alinhar nossa prática a uma visão interacionista, tratando o texto como lugar de 

interação e de troca de informações, meio de construção de sentidos a partir da troca de 

experiências entre os interlocutores. Dessa forma, direcionamos a nossa prática pedagógica para 

encarar a pluralidade dos discursos, oportunizando ao aluno o domínio das habilidades de uso 

da língua em situações concretas de interação de forma a entender e produzir textos, percebendo 

as diferenças entre uma forma de expressão e outra e escolhendo a que mais se adéque ao seu 

propósito comunicativo. 

Os PCN de Língua Portuguesa, terceiro e quarto ciclos, do Ensino Fundamental 

(BRASIL, 1998, p. 20), percebem a linguagem “como ação interindividual orientada por uma 

finalidade específica, um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes 

nos diferentes grupos de uma sociedade, nos distintos momentos de sua história [...]”. Nessa 

dimensão, o trabalho pedagógico contempla a linguagem em uso e em situações de 

interlocução. O texto é uma manifestação viva da linguagem, o discurso tem natureza dinâmica, 

mistura de vozes e uma constante troca de ideias e opiniões. Dessa forma, o diálogo é um 

percurso de construção coletiva. Com essa visibilidade, a ação educativa do professor de LM, 

em sala de aula, não pode ser monológica, ou seja, apenas falar sem esperar resposta, 

apresentando uma visão individualista da linguagem, tratando a língua como se fosse um 

sistema estável e imutável, um produto acabado sem haver qualquer vínculo entre seu sistema 
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e sua história. Bakhtin (2006), em seus estudos, contesta esse tipo de linguagem, denominada 

por ele de objetivismo abstrato. 

Como professores de LP, é essencial que tenhamos consciência da concepção de 

linguagem como interação. Essa questão pode ser considerada o fenômeno central e 

determinante no processo de ensino/aprendizagem, já que a nossa prática é que pode 

transformar a sala de aula em um espaço de interação verbal. Nesse âmbito, Geraldi (1995, p. 

21) aponta que “aceitar a interação verbal como fundante do processo pedagógico é deslocar-

se continuamente de planejamentos rígidos para programas de estudos elaborados no decorrer 

do processo de ensino aprendizagem”. 

Nessa perspectiva, é visível que a linguagem não deve ser entendida por nós como a 

expressão do pensamento, tampouco como instrumento de comunicação, mas como forma de 

ação conjunta entre os interlocutores. Isso implica que, sempre que discutirmos os processos de 

produção de sentidos, devemos levar em consideração o diálogo entre os interlocutores 

revestido de experiências vivenciadas em um contexto de interação determinado. Todos esses 

elementos serão pertinentes para a construção da nossa prática educativa. 

 

2.4 OS GÊNEROS DO DISCURSO 

 

As inúmeras variedades das esferas da atividade humana dão origem a vários gêneros 

do discurso, que, segundo Bakhtin (2011), resultam em formas-padrão “relativamente estáveis” 

de um enunciado, determinadas sócio-historicamente. O filósofo russo acrescenta, ainda, que 

só nos comunicamos, falamos e escrevemos por meio de gêneros do discurso, portanto, eles 

estão no dia a dia dos sujeitos falantes, os quais possuem um infindável repertório de gêneros, 

muitas vezes usados inconscientemente. Assim, a escolha do gênero depende da intenção do 

sujeito, da situação sociocomunicativa em que está inserido, do suporte utilizado e do público-

alvo a quem se dirige o enunciado. Todos esses elementos são essenciais para a escolha do 

gênero do discurso por parte do enunciador. 

Nessa perspectiva, vejamos o que diz Bakhtin sobre o uso da língua nas atividades 

humanas: 

 

Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão sempre 

relacionadas com a utilização da língua. Não é de surpreender que o caráter e os modos 

dessa utilização sejam tão variados como as próprias esferas da atividade humana [...] 

A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), concretos 

e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da atividade humana. O 

enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas 

[...] cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 
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enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso (BAKHTIN, 1997, p. 

290). 

 

Considerando o que diz o autor, as discussões linguísticas que vêm se desenvolvendo 

sobre gêneros discursivos parecem contribuir para a redefinição de outro modo de conceber o 

produto da atividade verbal. Segundo Bakhtin (2011), a riqueza e a variedade dos gêneros do 

discurso − orais e escritos − são infinitas. Atualmente, cada esfera da atividade humana 

comporta um repertório de gêneros do discurso que vai se diferenciando e se ampliando à 

medida que a própria esfera se desenvolve e fica mais complexa, como é o caso da esfera 

midiática. Nessa complexidade, devem ser consideradas as tecnologias que engendram novas 

formas de interação a partir das já existentes. 

Bakhtin (2011) demonstra ainda que o discurso molda-se sempre à “forma” do 

enunciado, não podendo existir fora dessa “forma” nem independentemente do sujeito falante. 

Assim, os enunciados sempre possuem unidades de comunicação verbal que carregam 

características estruturais que lhes são comuns, por isso, apresentam fronteiras mais ou menos 

definidas. 

Assim, os gêneros do discurso caracterizam-se por sua heterogeneidade, incluindo 

desde a forma mais simples de comunicação – como as conversas mais informais, ou seja, o 

diálogo cotidiano, a carta familiar (hoje praticamente substituída pelo e-mail e outras formas de 

correspondência eletrônica) – até a informação e os apelos verbais veiculados por suportes 

midiáticos e publicitários, o repertório dos documentos oficiais, o universo das declarações 

públicas e as variadas formas de exposição científica. 

Nesse sentido, Dolz e Schneuwly (1999), autores que fazem parte do referencial 

teórico deste estudo, a partir das concepções estabelecidas por Bakhtin (2011), definem gênero 

como “formas relativamente estáveis tomadas pelos enunciados em situações habituais, 

entidades culturais intermediárias que permitem estabilizar os elementos formais e rituais de 

práticas de linguagem”, corroborando o construto bakhtiniano que optamos por desenvolver 

neste trabalho. De acordo com Bakhtin (2011, p. 261), “O emprego da língua efetua-se em 

forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou 

daquele campo da atividade humana” e cada forma (“tipo”) corresponde a um gênero. Nessa 

perspectiva, qualquer que seja o gênero do discurso escolhido para trabalharmos em sala de 

aula, este se reporta, de alguma maneira, a uma realidade social, com um propósito 

comunicativo. O que define esse propósito, segundo o autor, é o seu conteúdo temático, seu 

estilo de linguagem e, principalmente, sua construção composicional. A esse respeito, Bakhtin 

afirma que: 
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Cada esfera conhece seus gêneros, apropriados à sua especificidade, aos quais 

correspondem determinados estilos. Uma dada função (científica, técnica, ideológica, 

oficial, cotidiana) e dadas condições, específicas para cada uma das esferas da 

comunicação verbal, geram um dado gênero, ou seja, um dado tipo de enunciado, 

relativamente estável do ponto de vista temático, composicional e estilístico 

(BAKHTIN, 1997, p. 284). 

 

A partir dessa concepção, compreendemos que a situação de produção dos enunciados 

e a apreciação valorativa do sujeito autor/falante sobre o tema e seus interlocutores determinam 

as especificidades do enunciado, o qual se caracteriza como unidade real e concreta da 

comunicação discursiva. 

Amparamos esta pesquisa, também, nos Parâmetros Curriculares de Língua 

Portuguesa, que corroboram essa ideia, quando enfatizam que: 

 

Todo texto se organiza dentro de determinado gênero em função das intenções 

comunicativas, como parte das condições de produção dos discursos, as quais geram 

usos sociais que os determinam. Os gêneros são, portanto, determinados 

historicamente, constituindo formas relativamente estáveis de enunciados, 

disponíveis na cultura. São caracterizados por três elementos: conteúdo temático, 

construção composicional e, estilo. [...]. A noção de gênero refere-se, assim, a famílias 

de textos que compartilham características comuns, embora heterogêneas, como visão 

geral da ação à qual o texto se articula, tipo de suporte comunicativo, extensão, grau 

de literariedade, por exemplo, existindo em número quase ilimitado (BRASIL, 1998, 

p. 21-22). 

 

Assim como os PCN, a BNCC compreende que a produção de textos possui dimensões 

inter-relacionadas com as práticas de uso e reflexão, tais como a “consideração e reflexão sobre 

as condições de produção dos textos que regem a circulação de diferentes gêneros nas diferentes 

mídias e campos de atividade humana” (BRASIL, 2018b, p. 77), questões dialógicas e a relação 

entre os textos; questões temáticas; a construção da textualidade; estratégias de produção e 

aspectos notacionais e gramaticais (BRASIL, 2018b). Em face do exposto, Gomes, amparada 

nos estudos de Bakhtin, explica que  

 

[...] o conteúdo temático não é como muitos pensam, o assunto em si, mas uma das 

dimensões do gênero do discurso, considerado um domínio de sentido de que se ocupa 

o gênero, desenvolvendo-se no enunciado a partir do processo interacional, como 

objeto de sentido valorado, refletindo e refratando as condições e a finalidade da esfera 

em que circula, ele diz respeito às possíveis atribuições de sentido e seus recortes 

prováveis para um dado gênero do discurso (GOMES, 2016, p. 48). 

 

Com essa visibilidade, fica evidente que o conteúdo temático vincula-se ao contexto 

de produção do gênero e constitui a intenção do produtor do modelo discursivo, bem como a 

função social de tal produção. Segundo Costa-Cubes e Esteves (2015, p. 92), “para identificar 

o tema de um enunciado e, consequentemente, do gênero, é preciso recuperar o contexto de 
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produção sem confundi-lo com o assunto, pois o tema é sempre inédito e não repetível [...]”, já 

que “o tema aborda todo o aspecto discursivo, os limites do enunciado e não pode ser 

compreendido se não ultrapassar os limites linguísticos” (COSTA-HÜBES; ESTEVES, 2015, 

p. 92). 

Para Bakhtin (2011), o conceito de estilo compreende a produção de todos os 

enunciados, sejam eles literários ou não, verbais e não verbais, integrando a unidade de gênero 

do enunciado intimamente ligado ao conteúdo temático e às unidades composicionais. Outro 

conceito de 

 

[...] estilo é indissociável de determinadas unidades temáticas e – o que é de especial 

importância – de determinadas unidades composicionais: de determinados tipos de 

construção do conjunto, de tipos do seu acabamento, de tipos de relação do falante 

com outros participantes da comunicação discursiva: ouvintes e leitores, os parceiros, 

o discurso do outro etc. (BAKHTIN, 2011, p. 266). 

 

A partir dos pressupostos de Bakhtin e do Círculo, torna-se evidente outro conceito 

bastante relevante, o de dialogismo, entendido como sendo as relações (semânticas) entre toda 

espécie de enunciados da comunicação discursiva, como também das relações de sentido e 

axiológicas. A partir desse parâmetro, compreendemos que o estilo está ligado ao enunciado e 

aos gêneros do discurso, apontando, também, o modo como o enunciado reflete a 

individualidade de quem fala ou escreve, podendo-se falar de um estilo individual, que é 

determinado principalmente pelo seu aspecto expressivo. 

Em relação às unidades composicionais, Bakhtin (2011, p. 266) refere-se a 

determinados tipos de construção do conjunto, de tipos do seu acabamento, de tipos de relação 

do falante com outros participantes da comunicação discursiva – com ouvintes e leitores, os 

parceiros, o discurso do outro. A forma composicional responde pela organização e pela 

estruturação do gênero e funciona como uma forma que deve levar em conta os modelos da 

esfera e as possibilidades de comunicação. 

Os gêneros estão sempre ligados a algum tema e a um estilo, com uma composição 

própria, e com eles operamos de modo inevitável e incontornável, desde que usemos a língua. 

Para Bakhtin (2011), utilizamos os gêneros do discurso, naturalmente, como passamos a usar a 

língua, considerando que ambos nos são dados de modos bem semelhantes, desse modo, 

utilizamo-nos deles sem preparação prévia. Aprender a falar é aprender a estruturar os 

enunciados assim como os gêneros discursivos organizam nossa fala tal qual as formas 

gramaticais. Tais circunstâncias só comprovam a relevância dos gêneros em relação à existência 

da comunicação verbal. 
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Em consonância com esse enfoque, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) 

defendem que, por meio da língua, as pessoas têm a possibilidade de atribuir significados à 

sociedade e ao mundo onde vivem. Apreendê-la é aprender não somente palavras e saber 

combiná-las em expressões complexas mas também apreender pragmaticamente seus 

significados culturais e, com eles, os modos pelos quais as pessoas entendem e interpretam a 

realidade e a si mesmas (BRASIL, 1998, p. 20). 

Segundo Bakhtin (2011, p. 263), não há razão para minimizar a extrema 

heterogeneidade dos gêneros do discurso e a consequente dificuldade quando se trata de definir 

o caráter genérico do enunciado. Importa, nesse ponto, levar em consideração a diferença 

essencial existente entre o gênero de discurso primário (simples) e os gêneros do discurso 

secundário (complexo). Os gêneros secundários do discurso – o romance, o teatro, o discurso 

científico, o discurso ideológico etc. – aparecem em circunstâncias de uma comunicação 

cultural mais complexa e relativamente mais evoluída, principalmente escrita: artística, 

científica, sociopolítica.  

Durante o processo de sua formação, esses gêneros secundários absorvem e 

transmutam os gêneros primários (simples) de todas as espécies, que se constituíram em 

circunstâncias de uma comunicação verbal espontânea. Os gêneros primários, ao se tornarem 

componentes dos gêneros secundários, transformam-se dentro deles e adquirem uma 

característica particular: perdem sua relação imediata com a realidade existente e com a 

realidade dos enunciados alheios. 

Além dos aspectos sócio-históricos dos gêneros, devem-se levar em consideração 

outros aspectos, como espaço e tempo. Nessa perspectiva, 

 

O gênero não pode ser pensado fora da dimensão espácio-temporal. Logo, todas as 

formas de representação que nele estão abrigadas são, igualmente, orientadas pelo 

espaço tempo [...]. O cronotopo trata das essências de relações temporais e espaciais 

assimiladas artisticamente na literatura. Enquanto o espaço é social, o tempo é sempre 

histórico. Isso significa que tanto na experiência quanto na representação estética o 

tempo é organizado por convenções. Os gêneros surgem dentro de algumas tradições 

com as quais se relacionam de algum modo, permitindo a reconstrução da imagem 

espacio-temporal da representação estética que orienta o uso da linguagem: “o gênero 

vive do presente, mas recorda o seu passado, o seu começo”, afirma Bakhtin. A teoria 

do cronotopo nos faz entender que o gênero tem uma existência cultural, eliminando, 

portanto, o nascimento original e a morte definitiva. Os gêneros se constituem a partir 

de situações cronotópicas particulares e recorrentes por isso são tão antigos quanto as 

organizações sociais (MACHADO, 2008, p. 158-159). 

 

A partir dessas afirmações, é perceptível a relação dos gêneros com o espaço e o tempo, 

sendo este sempre histórico e aquele social. Essa característica é denominada por Bakhtin 
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(2011) de cronotopo1. Tal relação mostra que o gênero não surge do nada, mas está ligado a 

uma origem cultural e delimitado pelo aspecto social, apontando, assim, que o gênero nasce em 

uma cultura na qual sofrerá modificações de acordo com o espaço e o tempo.  

Ao considerar a importância do sujeito, das esferas de comunicação e dos contextos 

históricos, sociais, culturais e ideológicos no uso efetivo da linguagem, Bakhtin e o Círculo 

engendraram uma abertura conceitual que permite analisar as formações discursivas dos meios 

de comunicação de massa e das modernas mídias digitais. Suas teorias, fundamentadas no 

diálogo, a forma mais elementar de comunicação, mantêm a atualidade graças à incrível 

capacidade de se relacionar com o passado, o presente e o futuro. Daí a nossa escolha para 

fundamentação deste estudo com o gênero artigo de opinião. 

 

2.4.1 O enunciado 

 

De maneira geral, os enunciados podem ser considerados como sendo acontecimentos 

discursivos, isto é, são as unidades de comunicação/interação entre os sujeitos. Para que 

possamos refletir a respeito do enunciado, é preciso, primeiramente, discutirmos a respeito 

da Linguística da Enunciação, área da filosofia da linguagem que trata do estudo dos 

enunciados, dos discursos e de suas condições de produção. Essa área de estudos da linguagem 

ganhou destaque com a publicação da obra Marxismo e Filosofia da Linguagem2 (2006), 

quando Bakhtin/Volochínov lançou as bases de um novo arcabouço teórico-metodológico para 

análise dos fenômenos de linguagem, cujo objeto é a enunciação, isto é, a interação verbal. 

Considerando que o enunciado é visto como a unidade real da comunicação discursiva, 

e todas as esferas da atividade humana relacionam-se com o uso da língua – evidenciada em 

forma de enunciados (orais e escritos) concretos e singulares –, o enunciado passa a refletir 

situações específicas, a partir de determinado gênero discursivo. Por isso, para Bakhtin (2011), 

aprender a falar quer dizer aprender a construir enunciados, afinal, falamos por meio deles, e 

não de orações. É assim que os gêneros funcionam, organizando a nossa fala, da mesma maneira 

que as formas gramaticais sintáticas a sistematizam. 

Em seus estudos, Bakhtin (2011) suscita a relevância de se considerar o trabalho com 

a linguagem a partir das condições reais de uso, e não da classificação e da análise de categorias 

fixas e classificatórias das palavras e do funcionamento das línguas. Isso porque, para o filósofo 

                                                             
1 Entendemos cronotopo como categoria que evidencia a relação tempo-espaço como construção axiológica de um 

sujeito imerso em interações heterogêneas, complexas e tensionadas. 
2 Publicado pela primeira vez em 1929. 
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russo, todo enunciado tem caráter fundamentalmente dialógico, ou seja, os enunciados geram 

efeitos de sentido que só podem ser analisados no contexto de enunciação e estão sempre 

relacionados a outros enunciados anteriores e àqueles que ainda estão por vir. 

A partir dessa relação dialógica entre os interlocutores, em determinada esfera social, 

influenciada, de forma determinante, pela linguagem verbal e não verbal é que são construídos 

os enunciados, em uma condição de igualdade, já que essa interação por meio da linguagem se 

dá de forma ativa entre os participantes. O enunciador seleciona palavras adequadas para 

formular uma mensagem compreensível para seus destinatários. Dessa forma, o sujeito autor é 

tido como um sujeito que faz uso da linguagem como resposta a outro falante, e essa sua 

resposta dá margem à resposta de outro sujeito autor que responde, com postura ativa, àquele 

enunciado de maneira interna (por meio de seus pensamentos) ou externa (por meio de um novo 

enunciado oral ou escrito), em uma atitude responsiva imediata ou retardada. 

Nessa perspectiva, o enunciado é conceituado como 

 

[...] unidade real da comunicação verbal: o enunciado. A fala só existe, na realidade, 

na forma concreta dos enunciados de um indivíduo: do sujeito de um discurso-fala. O 

discurso se molda sempre à forma do enunciado que pertence a um sujeito falante e 

não pode existir fora dessa forma. Quaisquer que sejam o volume, o conteúdo, a 

composição, os enunciados sempre possuem, como unidades da comunicação verbal, 

características estruturais que lhes são comuns e acima de tudo, fronteiras claramente 

delimitadas. [...]. As fronteiras do enunciado compreendido como uma unidade da 

comunicação verbal são determinadas pela alternância de sujeitos falantes ou de 

interlocutores (BAKHTIN, 2011, p. 274-275). 

 

Diante dessa concepção, o enunciado é uma unidade complexa que ultrapassa os 

limites do próprio texto, quando este é considerando apenas do ponto de vista da língua e da 

sua organização. Uma das características mais marcantes da linguagem humana, de acordo com 

Bakhtin (2011), pode ser definida pelo viés do dialogismo, considerando que todo enunciado é 

sempre uma réplica (não necessariamente imediata) a outro enunciado. A palavra, por sua vez, 

é perpassada pela palavra do outro. Nesse processo, um enunciado é uma reação/resposta a 

outros enunciados, revela a posição do sujeito em relação a outros enunciados a que se 

contrapõe ou com os quais concorda. Por conseguinte, o discurso não é neutro – traz consigo 

visões de mundo, emoções, juízo de valor –, mas mantém com outros enunciados uma interação 

viva e tensa, permite resposta. 

Para apreender o sentido de um enunciado, Fiorin (2006, p. 23) explica que “[...] é 

preciso perceber as relações dialógicas que ele mantém com outros enunciados”. Daí decorre o 

fato de a linguagem não poder ser dissociada de seus falantes e de seus atos, das esferas sociais, 

dos valores ideológicos. A esse respeito, Bakhtin (1992, p. 316) comenta que: “O enunciado 
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está repleto dos ecos e lembranças de outros enunciados, aos quais está vinculado no interior 

de uma esfera comum da comunicação verbal. [...] refuta-os, confirma-os, completa-os, baseia-

se neles, supõe-nos conhecidos e, de um modo ou de outro, conta com eles”. 

Para analisarmos um enunciado, é preciso observá-lo a partir de sua relação dialógica, 

ou seja, como cada enunciado é um elo na corrente de outros enunciados. Essa corrente só pode 

ser vista na sua atuação e materialização linguística, a exemplo dos textos verbais, orais ou 

escritos ou de outras semioses. Isso significa que encontramos nos textos (verbais ou não) um 

exemplo de enunciado concreto, portanto, o enunciado e o texto são compreendidos como sendo 

um só fenômeno concreto, como unidades de intercâmbio verbal. 

O estudo do enunciado, como unidade real da comunicação discursiva, permite 

compreender de modo mais correto também a natureza das unidades da língua – palavras e 

orações. Todo enunciado tem princípio e fim absoluto, nesse caso, o falante termina o seu 

enunciado para passar a palavra ao outro ou dar lugar à sua compreensão responsiva. Assim, 

ele não é uma unidade convencional, mas uma unidade real da comunicação. 

Para se compreender a relação entre enunciado e oração do ponto de vista de Bakhtin 

(2011), entende-se a oração como unidade de língua e o enunciado como unidade da 

comunicação discursiva. Os limites da oração como unidade da língua nunca são determinados 

pela alternância entre sujeitos do discurso (que converte a oração em enunciado pleno); já a 

oração é um pensamento relativamente acabado, imediatamente correlacionado com outros 

pensamentos do mesmo falante no conjunto de seu enunciado. A oração não se correlaciona de 

imediato nem pessoalmente com o contexto extraverbal da realidade nem com as enunciações 

de outros falantes, mas somente por meio do enunciado em seu conjunto. A oração carece de 

capacidade de determinar a resposta, ganhando essa capacidade apenas no conjunto do 

enunciado.  

 

A oração enquanto que, em seu contexto, não tem capacidade de determinar uma 

resposta; adquire essa propriedade (mais exatamente: participa dela) apenas no todo 

de um enunciado. A oração que se torna enunciado completo adquire novas qualidades 

e particularidades que não pertencem à oração, mas ao enunciado, que não expressam 

a natureza da oração, mas do enunciado e que, achando-se associadas à oração, 

completam-na até torná-la um enunciado completo. [...] As pessoas não trocam 

orações, assim como não trocam palavras (numa acepção rigorosamente linguística), 

ou combinações de palavras, trocam enunciados constituídos com a ajuda de unidades 

da língua — palavras, combinações de palavras, orações; mesmo assim, nada impede 

que o enunciado seja constituído de uma única oração, ou de uma única palavra, por 

assim dizer, de uma única unidade da fala (o que acontece sobretudo na réplica do 

diálogo), mas não é isso que converterá uma unidade da língua numa unidade da 

comunicação verbal (BAKHTIN, 1997, p. 297). 
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Já o enunciado, “Elo na cadeia da comunicação discursiva”, como aponta Bakthin 

(2011, p. 279), revela a posição ativa do falante nesse ou naquele campo do objeto e do sentido 

(enunciado caracterizado pelo conteúdo semântico-objetal). Sendo emoldurado pela alternância 

dos sujeitos do discurso, possui, assim, conclusibilidade, que é a possibilidade de ocupar uma 

posição responsiva ao enunciado além da inteireza determinada por três elementos ligados no 

todo orgânico do enunciado. 

  O primeiro elemento do enunciado é a exauribilidade do objeto e do sentido – plena 

ou definida pelo sujeito/autor. O segundo é o projeto de discurso ou vontade de discurso do 

falante – imagina-se o que o falante quer dizer e a conclusibilidade do enunciado é medida por 

meio dessa ideia verbalizada do que o falante quer dizer. Já o terceiro são as formas típicas 

composicionais e de gênero do acabamento – escolha da forma do gênero na qual será 

construído o enunciado. Essa escolha é determinada pelo campo de comunicação discursiva, 

pelo tema, pela composição pessoal dos participantes, pela situação concreta da comunicação 

discursiva.  

A composição do enunciado é determinada pelo estilo, que é o elemento expressivo de 

uma relação subjetiva emocionalmente valorativa do falante com o conteúdo do objeto e do 

sentido do seu enunciado. Dessa forma, esse construto é determinado pela escolha dos recursos 

lexicais, gramaticais e composicionais do enunciado. 

O enunciado, e não a oração, é a unidade mais útil em uma análise que pretenda 

enxergar o fenômeno de comunicação verbal (que leva em consideração a linguagem em seu 

uso). Nessa dimensão, percebemos a diferença principal entre a oração e o enunciado e que este 

traz sempre a necessidade de ser “respondido”, ou seja, implica alguma “réplica” por parte 

daquele que “ouve” o enunciado. Essas “respostas”, essas “réplicas”, podem ser exprimidas de 

maneiras variadas. Bakhtin (1997) expõe isso da seguinte forma: 

 

[...] o ouvinte que recebe e compreende a significação (linguística) de um discurso, 

adota simultaneamente, para com este discurso, uma atitude responsiva 

ativa (conquanto o grau dessa atividade seja muito variável): toda compreensão é 

prenhe de resposta e, de uma forma ou de outra, forçosamente a produz: o ouvinte 

torna-se locutor. A compreensão passiva das significações do discurso ouvido é 

apenas o elemento abstrato de um fato real que é o todo constituído pela compreensão 

responsiva ativa e que se materializa no ato real da resposta fônica subsequente. Uma 

resposta fônica, claro, não sucede infalivelmente ao enunciado fônico que a sustenta: 

a compreensão responsiva ativa do que foi ouvido (por exemplo, no caso de uma 

ordem dada) pode realizar-se diretamente como um ato (a execução da ordem 

compreendida e acatada) [...] (BAKHTIN, 1997, p. 291-292). 

 

Considerando o exposto, compreendemos que todo ouvinte torna-se falante já que toda 

compreensão de uso real da língua, do enunciado vivo, é de natureza responsiva. A alternância 
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entre os sujeitos do discurso gera a oportunidade de atuação do ouvinte que, ao inverter seu 

papel tornando-se falante, pode não apenas responder mas também inserir na sua interlocução 

as expectativas ou os valores que permeiam sua compreensão ou seu repúdio em relação ao que 

foi ouvido. Logo, podemos perceber que não há compreensão passiva, pois sempre se necessita 

de respostas que podem ser dadas de forma imediata ou pode ser uma compreensão responsiva 

silenciosa de modo pausado, mas que, em futuros discursos ou atitudes do ouvinte, o que foi 

escutado é entendido e respondido, passando, então, o ouvinte a ser participante real da 

comunicação responsiva. 

 

2.4.2 Gênero discursivo artigo de opinião: uma breve exposição 

 

A partir do reconhecimento da importância de compreendermos a relação dos gêneros 

do discurso com as práticas sociais, torna-se essencial que discorramos acerca do gênero 

discursivo artigo de opinião, um importante instrumento para o exercício da cidadania. Além 

da dimensão pedagógica refletida na função que esse gênero tem no desenvolvimento de 

conteúdos específicos na área de Língua Portuguesa, um fator que justifica fortemente o seu 

uso na esfera escolar é sua relevância sociodiscursiva, pois argumentar é uma tarefa que faz 

parte da própria história de desenvolvimento da sociedade e das relações de poder que estão 

presentes nessa realidade. 

Segundo Souza (2003, p. 72), são mínimas as exigências para que se considere uma 

expressão como de opinião: “situações sociais controversas, mas admissíveis; existência de 

crenças contrárias, ou posições mais ou menos fechadas; um tema que seja aceitável, discutível 

e relacionado aos sistemas de valores dos interlocutores”. Nesse sentido, torna-se evidente que 

nem todo assunto, toda situação ou questão social é relevante para compor o “dizível” (conteúdo 

temático) no artigo de opinião. Esse gênero busca convencer o outro de determinada ideia, 

instigando-o, alterando seus valores por meio do processo da argumentação que vislumbra pela 

posição defendida ou refutada do produtor, a partir de uma persistente contestação 

fundamentada em argumentos a ponto de convencer o interlocutor. 

A esse respeito, Bräkling (2000) esclarece que esse gênero objetiva convencer o leitor 

com relação a uma ideia, de modo a influenciar e transformar seus valores por meio da 

argumentação a favor de uma posição e da refutação de possíveis opiniões contrárias. Conforme 

a autora explica, “esse processo prevê uma operação constante de sustentação das afirmações, 

realizada por meio da apresentação de dados consistentes, que possam convencer o 

interlocutor” (BRÄKLING, 2000, p. 226-227). 



47 

No gênero do discurso artigo de opinião, nem sempre o articulista necessita ser um 

especialista no assunto. O bom articulista é aquele que tem um bom senso crítico, interessa-se 

por assuntos polêmicos e gosta de debatê-los, tentando, assim, explicitar para o interlocutor sua 

própria imagem para provocar os seus leitores, fazendo com que eles pensem ou discutam sobre 

determinada questão. 

De acordo com Perelman (1988), a argumentação objetiva provoca ou aumenta a 

adesão do interlocutor às teses apresentadas até gerar o seu consentimento. Assim, a interação 

ocorre a partir do ponto de vista sustentado pelo autor e aceito pelo leitor. A esse respeito, 

Pereira (2006), e outros autores que trabalham com questões argumentativas, afirma que 

 

[...] a argumentação busca convencer, influenciar, persuadir alguém; defende um 

ponto de vista sobre determinado assunto. Consiste no emprego de provas, 

justificativas, a fim de apoiar ou rechaçar uma opinião ou uma tese; é um raciocínio 

destinado a provar ou a refutar uma dada proposição (PEREIRA, 2006, p. 37). 

 

Como aponta o autor, em virtude dessa natureza polêmica da argumentação, que 

possibilita a manifestação de opiniões divergentes, o articulista lança mão de estratégias 

bastante variadas para chamar a atenção dos seus leitores, por exemplo: o uso de operadores 

argumentativos e articuladores textuais que orientam a sequência do discurso e indicam relações 

de causa, consequência, condição (BRÄKLING, 2000). Também é muito comum o uso de 

citações, exemplificações, comparações, jogos de palavras, metáforas, ironias, 

intertextualidades ou outros mecanismos que possam atuar em benefício da construção e da 

manutenção da persuasão.  

Nessa direção, Rodrigues (2005, p. 174) afirma que os temas abordados em artigos 

opinativos sempre se encontram “na articulação entre a apreciação dos acontecimentos sociais 

e a questão do angulamento da autoria”. No gênero em questão, importa mais a posição do 

articulista do que os acontecimentos sociais em si. De fato, um leitor desse gênero não busca 

apenas informações acerca de determinado acontecimento – até porque ele teria de recorrer a 

gêneros como a notícia e a reportagem para atender uma necessidade desse tipo – mas também 

a sua apreciação por parte de um especialista ou, pelo menos, de alguém entendido no assunto. 

O artigo de opinião é um gênero do discurso produzido, basicamente, a partir de dois 

tópicos: a atualidade e a polêmica; por isso, utiliza a argumentação como recurso, visando 

convencer alguém para que tenha a opinião e/ou o comportamento alterados. De acordo com 

Bräkling (2000), evidenciam-se a dialogicidade e a alteridade no processo de produção: o autor 

coloca-se no lugar do outro e justifica suas afirmações a partir de possíveis questões ou 
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conclusões contrárias, suscitadas pelo leitor, antecipando suas posições, refutando-as e/ou as 

negociando, no intuito de influenciá-lo para adesão a suas ideias e seus valores. 

Quando temos o intuito de convencer alguém a pensar como nós, o recurso adequado 

é a argumentação. No momento da construção textual, os argumentos são essenciais, visto que 

serão as provas que apresentaremos com o propósito de defender nossa ideia e convencer o 

leitor de sua veracidade a partir da defesa de um posicionamento sobre determinada temática. 

Os sujeitos, nessa relação, podem ou não concordar com o tema abordado. O movimento de 

articulação no artigo de opinião tem como alvo o leitor, pensando em convencê-lo ou o 

persuadir acerca do que os articulistas escrevem. Dessa forma, 

 

O tom geral do artigo é de convencimento. Para tanto, [os articulistas] procuram 

engajar o leitor na posição de aliado, antecipar suas possíveis objeções e levá-las em 

conta, incluindo-as em seu texto. Buscam também, na posição de articulistas que 

representam setores sociais, colocar seu ponto de vista como sendo “a verdade” 

(GAGLIARDI; AMARAL, [2015?]). 

 

Considerando o exposto, quem escreve o artigo de opinião tem o outro/interlocutor 

como parâmetro para suas decisões, indicando o que dizer, quanto dizer e como dizer. Assim, 

a análise e a posição do autor passam a ser mais relevantes que o próprio acontecimento social, 

por isso, o produtor do artigo, mesmo sendo conhecedor da temática, pode utilizar-se de outros 

posicionamentos, apoiar-se em fatos ou dados para confirmação de suas ideias. 

Sob essa ótica, Souza (2010) esclarece que é a partir desse aspecto do gênero que é 

evidenciado o conceito de polifonia do enunciado, conforme assinala Bakhtin (2011). No caso 

do artigo de opinião, esse gênero discursivo é constituído de outras vozes além da voz do 

articulista, “que se cruzam, se contrapõem, concordam e discordam entre si” (SOUZA, 2010, 

p. 65). Corroborando isso, Gagliardi e Amaral afirmam que  

 

[...] os articulistas ao escrever, incorporam ao seu discurso a fala das outras pessoas 

que já se pronunciaram anteriormente em público a respeito do tema. Estabelecem um 

diálogo com essas falas anteriores, valorizando-as ou desqualificando-as. Ao retomar 

as falas, as opiniões dadas anteriormente, é como se os articulistas se movimentassem 

em seus textos, ora se aproximando do que alguém já disse sobre o assunto, ora se 

afastando da opinião dos outros e contestando-a (GAGLIARDI; AMARAL, [2015?]). 

 

Torna-se, portanto, visível que a voz do articulista é legitimada principalmente a partir 

das vozes expressas na argumentação. Essa aceitação às teses vai provocar efeitos nos 

interlocutores de engajamento e adesão aos argumentos apresentados pelo sujeito autor. 

Segundo mostram Perelman e Olbretchs-Tyteca, 
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O objetivo de toda argumentação, como dissemos, é provocar ou aumentar a adesão 

dos espíritos às teses que se apresentam a seu consentimento: uma argumentação 

eficaz é a que consegue aumentar essa intensidade de adesão de forma que se 

desencadeie nos ouvintes a ação pretendida (ação positiva ou abstenção) ou, pelo 

menos, crie neles uma disposição para a ação, que se manifestará no momento 

oportuno (PERELMAN; OLBRETCHS-TYTECA, 2005, p. 50). 

 

Os autores postulam ainda que, no ato argumentativo, há três categorias que se 

destacam, a saber: o discurso (a argumentação em si), o orador (aquele que argumenta) e o 

auditório (aquele a quem se dirige a argumentação). Essas categorias são relevantes 

principalmente se considerarmos a força argumentativa na (re)ação do outro, pois “não se 

argumenta ao acaso, quando se tem por meta realizar uma ação específica sobre um auditório 

também específico” (MENEZES, 2006, p. 91). 

Entender que os gêneros possuem dinamismo é importante para se perceber que eles 

se incorporam às situações e às necessidades vividas pelos seres humanos. Partindo dessa 

concepção, torna-se evidente a finalidade comunicativa do referido gênero que é analisar, 

avaliar e responder a uma questão por meio da argumentação. A construção do artigo de opinião 

é um movimento de idas e vindas, construções, reconstruções e desconstruções, de modo que 

cada discente sinta-se motivado e autorizado a escrever. Foi com esse entendimento que 

percebemos o uso da argumentação oral pelos discentes e a dificuldade que eles tinham na 

produção escrita, sobretudo na elaboração dos seus pontos de vista, de conhecimento de mundo 

e fundamentação para formulação dos seus questionamentos, das suas teses acerca da realidade 

que os circundavam, de modo que pudessem ser redigidas de forma clara, coerente e coesa. 

No que diz respeito à definição do gênero artigo de opinião, para este estudo, tomamos 

a seguinte ideia: o artigo de opinião é considerado um gênero discursivo que constrói uma 

opinião a respeito de uma questão polêmica ou controversa, que pode abordar temas atuais de 

ordem social, econômica, política ou cultural. Esse gênero pertence à ordem do argumentar, 

uma vez que o sujeito articulador assume uma posição a respeito de um assunto polêmico e a 

defende. O texto apresenta a opinião de um articulista, que normalmente é uma autoridade sobre 

o assunto que está sendo abordado ou uma pessoa reconhecida socialmente. Como 

características, podem-se destacar: os argumentos precisam ser convincentes e consistentes; é 

necessária uma organização textual que permita dialogar com o interlocutor e com outras vozes 

sociais; o movimento argumentativo deve ter um encadeamento que atenue ou solucione um 

problema. Além disso, trata-se de um gênero que circula amplamente na sociedade, já que faz 

parte do domínio jornalístico. 
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A partir dessa compreensão, nasceu o desejo do trabalho em sala de aula com o gênero 

artigo de opinião, no intuito de tornar possível, frente às discussões organizadas em sala, a 

elaboração de textos a partir do gênero em questão. O objetivo é que esse trabalho proporcione 

condições para que os alunos defendam seus pontos de vista em diferentes contextos, 

consolidando seu projeto de dizer da melhor forma possível. 

 

2.4.2.1 Estrutura do artigo de opinião 

 

Em diversas pesquisas sobre a estrutura do artigo de opinião, apontam-se algumas 

formas que são mais utilizadas por serem mais objetivas e se adequarem mais ao propósito 

comunicativo. No desenvolvimento desta subseção, apresentaremos duas formas. Ao final, será 

proposta aquela que julgamos pertinente para a realidade encontrada e que esperamos que supra 

as dificuldades do público-alvo desta pesquisa, alunos do 9º ano do Ensino Fundamental (anos 

finais) de uma escola pública de Caicó-RN, ou de qualquer outra turma do referido ano na qual 

o docente tenha interesse de trabalhar o gênero, adaptando a sequência didática proposta para a 

sua realidade. 

 

2.4.2.1.1 Primeira forma estrutural 

 

Uma primeira forma apresentada por nós para a apresentação da composição estrutural 

do gênero artigo de opinião salienta que a produção de um gênero do discurso exige do autor a 

escolha do conteúdo apropriado, que este se ajuste a determinados propósitos comunicativos e 

que tenha estilo composicional expresso de modo a se obter o sucesso desejado na ação 

comunicativa. Essa forma é explicitada da seguinte maneira:  

 

Para a produção de um artigo de opinião, é necessário que haja um problema a ser 

discutido e seja proposta uma solução ou avaliação, refletindo a respeito do assunto”. 

Assim, o artigo de opinião pode ser estruturado da seguinte forma: situação-problema, 

discussão e solução-avaliação. Vejamos: 

a) situação-problema: coloca a questão a ser desenvolvida para guiar o leitor ao que 

virá nas demais partes do texto. Busca contextualizar o assunto a ser abordado, por 

meio de afirmações gerais e/ou específicas. Nesse momento, pode evidenciar o 

objetivo da argumentação que será sustentada ao longo do artigo, bem como a 

importância de se discutir o tema; 

b) discussão: expõe os argumentos e constrói a opinião a respeito da questão 

examinada. Para Guedes, todo texto dissertativo precisa argumentar, ou seja, 

apresentar provas a favor da posição que assumiu e provas para mostrar que a posição 

contrária está equivocada. Os argumentos baseiam-se nos conceitos apresentados, na 

adequação dos fatos para exemplificar esses conceitos, bem como na correção do 

raciocínio que estabelece relações entre conceitos e fatos (GUEDES, 2002, p. 313). 

Para evitar abstrações, geralmente faz uso da exposição de fatos concretos, dados e 
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exemplos, com o emprego de sequências narrativas, descritivas e explicativas, entre 

outras;  

c) solução-avaliação: evidencia a resposta à questão apresentada, podendo haver uma 

reafirmação da posição assumida ou uma apreciação do assunto abordado. Não é 

adequado um simples resumo ou mera paráfrase das afirmações anteriores. Essa 

estrutura do artigo de opinião não é rígida, mas o caracteriza, diferenciando-o de 

outros gêneros, a fim de facilitar os encaminhamentos didáticos presentes no seu 

processo de ensino-aprendizagem (BOFF; KÖCHE; MARINELLO, 2009, p. 6). 

 

O referido gênero do discurso utiliza uma linguagem acessível ao interlocutor a que se 

destina e faz uso da primeira ou da terceira pessoa do discurso com o propósito de debater o 

tema. Quanto aos tempos verbais, Bräkling (2000) constata o emprego do presente do indicativo 

(ou do subjuntivo) para apresentar a questão, os argumentos e os contra-argumentos, e o uso do 

pretérito para dar uma explicação ou expor dados. Com o objetivo de manter a coerência 

temática e a coesão, pode valer-se de diversos recursos linguísticos, como operadores 

argumentativos (mas, também, em vista disso, portanto, além disso, inclusive etc.) e dêiticos 

(este, agora, hoje, neste momento, ultimamente, recentemente, ontem, há alguns dias, antes de, 

de agora em diante etc.).  

As características do contexto de produção (enunciador, assunto, finalidade 

comunicativa) determinam a configuração do artigo de opinião. Normalmente, esse gênero 

situa-se na seção destinada à emissão de opiniões, e sua publicação tem certa periodicidade 

(semanal, mensal, quinzenal). Quanto ao espaço físico que ele ocupa, este é limitado 

normalmente de meia a uma página, dependendo do veículo de publicação.   

 

 

 

2.4.2.1.2 Segunda forma estrutural 

 

Uma segunda forma para apresentação da composição estrutural do gênero artigo de 

opinião encontramos em Lopes-Rossi (2010). Em geral, essa estrutura do gênero organiza-se 

na forma de um texto argumentativo clássico, conforme descrito no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Composição estrutural do artigo de opinião. 

a) Título; 

b) Nome do autor; 

c) Foto do autor – opcional; 

d) Apresentação do tema; 

e) Apresentação da tese defendida pelo autor; 

f) Apresentação dos argumentos que comprovam essa tese. Os argumentos podem ser:  

1) Evidências: fatos históricos, fatos atuais, exemplos, dados estatísticos;  

2) raciocínios lógicos: explicação, relações de causa e consequência, reflexões ou outros;  

3) argumento(s) de autoridade(s); 

g) Opcionalmente, podem ser apresentados possíveis contra-argumentos devidamente 

refutados pelo autor do artigo; 

h) Conclusão; 

i) Qualificação do autor. 
Fonte: autoria própria com base em Lopes-Rossi (2010). 

 

No Quadro 3, o item descrito na letra c, além de ser opcional, sua reprodução depende 

de autorização prévia e expressa do autor. Seu uso é mais sugerido quando o suporte do artigo 

de opinião é uma revista. 

A autora destaca essa forma, mas acrescenta que nem todos os artigos de opinião 

precisam seguir rigorosamente essa estrutura. Quando seguem, essa característica facilita a 

apreensão do leitor dos principais pontos de argumentação do autor. Alguns podem começar 

diretamente com a apresentação da tese, outros podem apresentar o tema, argumentos e concluir 

com a tese. O modelo apresentado no Quadro 3 é o que segue o padrão mais clássico. 

 

2.4.2.2 Construção da cena enunciativa 

 

Tendo já destacado as estruturas, a linguagem, os tempos verbais mais utilizados e as 

características do contexto de produção do gênero artigo de opinião, elencaremos alguns 

elementos básicos que norteiam esse gênero discursivo, destacando-os e os definindo, 

suscintamente, começando pela cena enunciativa e seus elementos, que é a base para a 

existência desse gênero, já que as práticas para a sua produção e leitura são socialmente 

situadas. A Figura 1, a seguir, mostrará a composição da cena enunciativa. 
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Figura 1 – Elementos da cena enunciativa. 

 

Fonte: Bezerril, Casado Alves e Abbott Galvão (2015, p. 15). 

 

A Figura 1 mostra que todo texto possui determinada cena enunciativa que explicita 

as situações de comunicação: quem fala/lê/escreve, de que lugar (papel social), para dizer o 

quê, para quem ouvir/ler, com quais propósitos, com quais efeitos de sentido, com qual 

intenção: objetivo(s), em determinado tempo e lugar (situação de enunciação), divulgado em 

certo veículo (contexto de circulação) etc. Em outras palavras, as opções que fazemos e o 

cuidado que temos ao escrever ajustam-se aos interlocutores a quem queremos nos dirigir: 

levamos em conta o que já conhecemos sobre eles, as relações estabelecidas até o momento, 

antevemos respostas possíveis, definimos o que queremos e buscamos a melhor forma de 

conseguir isso. Assim, selecionamos o que dizer e como nos expressar, de acordo com as 

reações que provocamos nesse leitor. Essas expectativas que construímos têm como base nossa 

experiência anterior com esses e outros interlocutores e com os textos a que fomos expostos e 

com os quais lidamos em diferentes momentos da vida. Todos esses elementos interferem no 

sentido dos textos. A cena enunciativa dos artigos de opinião pode ser descrita conforme 

apresentaremos nas subseções a seguir. 

 

2.4.2.2.1 Contexto de circulação 

 

O espaço de circulação dos artigos de opinião são as colunas assinadas dos jornais e 

revistas, impressos ou on-line, que possuem um quadro fixo de articulistas. Nessas colunas, os 

temas tratados estão ligados a diversos setores: política, economia, cultura, alimentação, esporte 

etc. A divulgação dos artigos vai depender das características do veículo de publicação, alguns 
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têm certa periodicidade (semanal, mensal, quinzenal). O espaço físico que o artigo ocupa é 

restrito, normalmente de meia a uma página, dependendo do veículo de publicação. 

 

2.4.2.2.2 O autor do artigo de opinião  

 

O autor de um artigo de opinião não é necessariamente um jornalista nem precisa ser 

alguém perito no assunto, mas, no mínimo, alguém que estuda aspectos da tese em discussão 

ou que se destaca em seu campo de desempenho, ou ainda um representante de determinada 

instituição social (como governo, universidades, escolas, igrejas, ONGs etc.) que, de alguma 

forma, tenha algo a dizer sobre a questão. Atualmente, os órgãos da imprensa têm aberto 

espaços para leitores comuns que veiculam seus textos por meio do gênero discursivo carta do 

leitor. 

 

2.4.2.2.3 O público leitor 

 

O público a que se destina o artigo de opinião são os leitores que, habitualmente, leem 

determinado(a) jornal ou revista e estão interessados na questão polêmica. Esse leitor tem 

interesse nesse gênero discursivo por apresentar um texto atual, polêmico e constituído de 

outros discursos sobre os fatos comentados, apresentando um ponto de vista, normalmente 

original e interessante sobre dado assunto. O leitor desse gênero geralmente tem um acentuado 

senso crítico e percebe, no autor do texto, alguém que pode veicular ou não opiniões, visões de 

mundo e pontos de vista com os quais concorda.  

 

2.4.2.2.4 Objetivo(s) 

 

O objetivo da escrita em forma de opinião visa fornecer evidências para apoiar um 

julgamento ou uma conclusão que o autor quer compartilhar, isto é, confirmar uma posição 

diante de um problema, propor uma opinião, refutar (mediante contra-argumentos) um ponto 

de vista, produzir uma mudança de mentalidade/comportamento ou reforçar determinado ponto 

de vista (quando o interlocutor já crê ou crê quase completamente na tese que o locutor 

defende). Ademais, podem-se analisar acontecimentos noticiados na mídia, expondo suas 

implicações, debatendo suas causas e sustentando uma posição a seu respeito. 
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2.4.2.3 Composição prototípica do artigo de opinião  

 

Além dos elementos enunciativos que são preponderantes para a produção do referido 

gênero, é imprescindível que identifiquemos todos aqueles que permeiam a estrutura básica de 

grande parte dos artigos de opinião e que são comuns a outros gêneros também, a saber: 

introdução, desenvolvimento e conclusão.  

 

2.4.2.3.1 Introdução  

 

Na introdução, faz-se a apresentação da questão que está sendo desenvolvida e 

discutida pelo autor do texto, ou seja, evidencia-se o ponto de vista defendido pelo autor, 

também denominado de tese. Na tese, o enunciador (produtor-autor), ao estar consciente dessa 

situação dialógica, direciona seus esforços para elaboração da tese, palavra que vem do grego 

thesis e significa “proposição”. Trata-se da opinião do enunciador, o seu ponto de vista sobre o 

tema proposto, que pode ser apresentada por meio de declarações afirmativas ou negativas. É 

um posicionamento crítico. Isso significa que não deve se ater a ideias de senso comum, é 

essencial que o articulista demonstre autoria, seja crítico(a) e reflexivo(a) ao expor a opinião. 

No que diz respeito ao tema, geralmente, são escolhidos aqueles que estão em grande 

visibilidade e destaque no mundo, aqueles que promovem polêmica e impacto no leitor. A 

escolha do tema de um artigo de opinião vai depender de vários fatores e do meio de circulação 

em que serão publicizados. 

Quanto ao tópico frasal, este representa a ideia principal do parágrafo. Essa ideia 

provém de um esforço do pensamento em direção ao objetivo que o autor deseja atingir com 

sua produção. Geralmente se constitui de uma frase de efeito, que pode ser crítica, na qual existe 

uma síntese do tema. Deve estar contextualizada, pois faz parte da tese que o autor irá 

desenvolver no parágrafo e defender em seu texto. 

 

2.4.2.3.2 Desenvolvimento  

 

Apresentação e explicitação do posicionamento do autor do texto com o uso de 

argumentos e/ou contra-argumentos que comprovem o ponto de vista (tese) adotado. 

Um argumento é um recurso para convencer alguém, alterar a opinião ou o comportamento, 

enfatizar um raciocínio, persuadir. A constituição desses argumentos demanda apresentação e 

organização de ideias, bem como estruturação do raciocínio que será orientado em defesa da 
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tese (ponto de vista). Trata-se de um conjunto de afirmações conectadas das quais pelo menos 

uma (a premissa) pretende oferecer razões para mostrar que a outra (a conclusão) é verdadeira. 

O argumento possui uma parte de fundamentação, que diz respeito a informações (dados, 

referências, fatos, em que o autor fundamenta sua opinião); e outra parte de análise (em que ele 

faz a relação dos fundamentos postos por ele e a relação com a tese defendida). Para termos um 

argumento forte, fazem-se necessários bons fundamentos, análise pertinente, premissas e 

conclusões.  

Ademais, o artigo de opinião tende a reproduzir, no corpo de seu próprio texto, o 

debate no qual se insere. Nesse sentido, costuma referir-se e/ou citar diversas “vozes”, 

frequentemente na forma de falas, informações e/ou posições representativas de diferentes 

protagonistas do debate, e que o argumentador aponta como aliados, adversários, ou, ainda, 

como parte do auditório. Devemos entender que o termo “voz” não se refere apenas ao discurso, 

oral ou escrito, de indivíduos e instituições: números, estatísticas, dados quantitativos ou 

qualitativos de diferentes ciências também são considerados vozes, na medida em que são 

assumidos socialmente por especialistas e/ou instituições que funcionam como protagonistas 

de um discurso. Em um texto argumentativo, as vozes assumem funções específicas e tendem 

a se organizar como em um debate. 

 

2.4.2.3.3 Conclusão  

 

Como o próprio nome indica, a conclusão não é apenas o fechamento do texto, mas, 

principalmente, o ponto de chegada de todo o raciocínio desenvolvido. A função principal da 

conclusão é (re)apresentar explicitamente a opinião do articulista. Mesmo que ela já tenha 

aparecido na introdução – ou, menos provavelmente, no desenvolvimento. É na conclusão, ou 

seja, depois de todo um adequado trajeto argumentativo, que ela aparece como opinião 

fundamentada. A conclusão apresenta a síntese do desenvolvimento do texto, reitera a tese e, 

muitas vezes, pode ser constituída de uma proposta de intervenção social. 

Diante do exposto sobre essas formas para explorar a composição estrutural do artigo 

de opinião, propomos a primeira forma estrutural explicitada (subseção 2.4.2.1.1), apontada por 

Köche, Boff e Marinello (2014, p. 34-35), por considerarmos a mais pertinente para a realidade 

dos alunos participantes da pesquisa. No entanto, o docente, orientador, fica livre para fazer 

essa escolha teórica, pois cada turma é composta por alunos que apresentam particularidades, 

dificuldades e anseios que são observados pelo professor para que possa adequar sua proposta 

e a tornar eficaz e significativa para o desenvolvimento da aprendizagem de seu alunado. 
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A estrutura de um texto argumentativo é muito importante, mas se ater a apenas esse 

elemento não basta. O exercício da produção de textos, considerando os mais diversos campos 

e os que pertencem aos gêneros argumentativos, é, na verdade, um verdadeiro exercício de 

construção da cidadania e do enriquecimento do repertório de conhecimento dos discentes. Daí 

a importância de explorá-lo em sala de aula. Por meio da construção desse gênero, o aluno 

aprende a posicionar-se criticamente frente às questões que o cercam, visando tornar-se capaz 

de analisar e interferir na realidade, posicionando-se de forma articulada e eficaz e mostrando 

que, por meio da linguagem, transformam-se as relações sociais estabelecidas em uma escola, 

em uma comunidade, em uma sociedade de maneira geral. 

A escolha dos argumentos a ser desenvolvidos no artigo de opinião é essencial para se 

ter um texto eficaz em seus objetivos, que possa discutir um tema específico e, ao mesmo tempo, 

apresentar sua opinião a respeito desse tema. Para tanto, diversos tipos de argumentos podem 

ser utilizados pelo autor do texto, como já sinalizamos anteriormente. 

 No trabalho de ensino e aprendizagem de gêneros discursivos, o docente potencializa 

o aprendizado da turma, gerando um movimento de reflexão e análise muito significativo. Se 

aliarmos a esse fazer a condição de “olharmos além”, pela combinação de dizeres de áreas 

distintas, na investigação de uma mesma questão, os efeitos serão multiplicados. 

 

2.5 A SEQUÊNCIA DIDÁTICA COMO FERRAMENTA PARA UMA PROPOSTA DE 

INTERVENÇÃO 

 

O ato de argumentar tem sido apontado como fundamentalmente inerente às atividades 

sociais e de linguagem, uma vez que, oralmente ou por escrito, em nossas interações, estamos 

argumentando. É uma ação discursiva que aprendemos no meio familiar, dialogando com 

parentes, amigos, nas mais diversas situações de comunicação e interação. Somos 

impulsionados a argumentar quando nos confrontam ou pedem para emitirmos nossa opinião 

sobre determinado fato. Por isso, essa competência pode e deve ser aprimorada pelas práticas 

escolares. Para tanto, é preciso estimular os alunos a ler e a escrever, tendo em vista as inúmeras 

exigências sociais quanto ao domínio dessas habilidades. 

Para propor essas ações, optamos por apresentar o desenvolvimento de uma sequência 

didática como instrumento de ensino, sendo definida como: 

 

[...] unidade de trabalho escolar, constituída por um conjunto de atividades que 

apresentam um número limitado e preciso de objetivos e que são organizadas no 

quadro de um projeto de apropriação de dimensões constitutivas de um gênero de 

texto, com o objetivo de estruturar as atividades particulares em uma atividade 
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englobante, de tal forma que essas atividades tenham um sentido para os aprendizes 

(MACHADO, 2000, p. 7). 

 

Dolz e Schneuwly (2004) corroboram o que aponta esse autor e acrescentam que, para 

os alunos se apropriarem de noções, técnicas e instrumentos necessários ao desenvolvimento 

de suas capacidades de expressão oral e escrita, em situações diversas de comunicação, é 

necessário criar contextos de produção precisos e efetuar atividades ou exercícios múltiplos e 

variados relacionados às características de cada gênero discursivo. Diante disso, Schneuwly 

(2004) aponta o gênero como megainstrumento da comunicação, perpassando tanto a oralidade 

como a escrita, não sendo instrumento estático ou estanque. Se ele é tomado por essas 

características, passa a ser, no âmbito do ensino, um instrumento mediador da apropriação da 

linguagem. Como ferramenta que veio facilitar o ensino dos gêneros e as devidas intervenções, 

apontamos as sequências didáticas, definidas por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 82) 

como “um conjunto de atividades organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero 

discursivo oral ou escrito”. 

As reflexões desses autores apontam para a SD como um procedimento metodológico 

escolar organizado sistematicamente a partir de um gênero discursivo, com o intuito de 

apresentar aos alunos práticas de linguagens reais, ou ficcionalizadas pelo professor, a fim de 

que eles tenham condições de reconstruí-las socialmente, permitindo-lhes falar e escrever de 

maneira mais adequada e significativa. Lopes-Rossi (2011, p. 72) acrescenta a essa definição 

que as sequências didáticas constituem “uma série de atividades de leitura, comentários e 

discussões de vários exemplos do gênero para conhecimento de suas características discursivas, 

temáticas e composicionais (aspectos verbais e não verbais)”. 

Para Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 83), uma sequência didática tem, 

precisamente, a finalidade de ajudar o aluno a dominar mais um gênero de texto, permitindo-

lhe, assim, escrever ou falar de maneira mais adequada em dada situação de comunicação. Com 

base nos pressupostos estabelecidos por esses autores, elaboramos uma sequência didática para 

ser implementada no processo da proposta de intervenção planejado para as aulas de Língua 

Portuguesa, tomando como base para sua disposição o gênero do discurso artigo de opinião. 

Podemos observar, na Figura 2 a seguir, a estrutura base de uma sequência didática (SD). 
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Figura 2 – Esquema da sequência didática. 

 
Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 83). 

 

Conforme as etapas observadas no esquema elaborado pelos autores (Figura 2), temos:  

Apresentação da situação – é o momento de fornecer todas as informações necessárias 

sobre o projeto de comunicação, detalhando para os alunos o gênero abordado, a quem se dirige, 

a forma da produção e seus participantes. 

Produção inicial – constitui-se no primeiro texto oral ou escrito correspondente ao 

gênero determinado, permitindo ao professor avaliar as capacidades já construídas a fim de 

ajustar as atividades planejadas conforme a real necessidade da turma. 

Módulos – neles, são explorados os problemas que apareceram na primeira produção 

de maneira sistemática, de modo a aprofundar os aspectos referentes à apropriação do gênero 

em foco.  

Produção final – todos os conhecimentos construídos são colocados em prática. Assim, 

o professor pode mensurar os progressos alcançados por meio da sequência desenvolvida. 

Com relação ao destino da produção final, Lopes-Rossi (2011, p. 72) considera que o 

docente deve providenciar para “efetivar a produção dos alunos fora da sala de aula e mesmo 

da escola, de acordo com as necessidades de cada evento de divulgação e das características de 

circulação do gênero”. O gênero a ser contemplado por meio da sequência didática pode ser 

determinado conforme as necessidades que os alunos demonstrem como usuários da língua.  

Amparados pelo teor dessa discussão teórica, entendemos que o gênero discursivo 

artigo de opinião se adéqua ao desenvolvimento dessa SD, em virtude de seu conteúdo ser 

constituído por argumentos, opiniões, justificativas, elementos que se fazem presentes nos 

dizeres dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental (anos finais) e isso já favorece o 

desenvolvimento das atividades propostas. 

Considerando que já apresentamos os pressupostos teóricos deste estudo, indicamos o 

posicionamento sobre a concepção de linguagem que norteia todo o trabalho como pesquisadora 

e docente e apontamos os elementos característicos do gênero discursivo artigo de opinião. Na 

próxima seção, descreveremos os aspectos metodológicos da pesquisa.  
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

A situação apresentada nesta seção descreve a metodologia que orientou o presente 

trabalho, tendo sido desenvolvidos itens nos quais situamos o tipo de pesquisa e a abordagem. 

Ademais, delineamos o ambiente de pesquisa e apresentamos a caracterização dos participantes. 

 

3.1 PESQUISA-AÇÃO 

 

A presente pesquisa caracteriza-se como qualitativa, visto que procura o entendimento 

e a interpretação dos fenômenos sociais inseridos em um contexto (BORTONI-RICARDO, 

2008). O interesse por esse tipo de pesquisa está nas avaliações subjetivas, visando identificar 

as percepções sobre o objeto em estudo, a fim de apontar comportamentos e tendências, ou seja, 

o pesquisador tem papel direto na conclusão, uma vez que ele não será somente um observador 

mas também analisará os dados coletados e irá traçar a sua interpretação sobre o fenômeno. 

Nesse aspecto, apresenta aportes da pesquisa-ação em Thiollent (2002) e Elliot (1997), 

por entender que a sala de aula foi e será sempre um laboratório de pesquisa para o 

desenvolvimento de uma prática participativa e sistemática em relação aos gêneros do discurso. 

Assim, diante de uma realidade de dificuldades de leitura e escrita, é viável desenvolvermos 

ações fundamentadas em uma abordagem qualitativa e referenciadas pelos parâmetros da 

pesquisa-ação. Quanto à problemática que resultou nesta proposta, esta surgiu da nossa 

convivência diária com as dificuldades de aprendizagem dos alunos no Ensino Fundamental, 

sendo uma realidade que causa inquietação a nós, docentes, atuantes nessa área de ensino. Essa 

situação é preocupante pois, ainda que levem para o texto escrito a experiência do oral, a 

situação comunicativa exige outras habilidades e outros conhecimentos que se encontram 

ausentes no mundo de conhecimento desses aprendizes do nosso ambiente de sala de aula.  

Podemos dizer, pela metodologia definida, que:  

 

A pesquisa-ação é um tipo de investigação social com base empírica que é concebida 

e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 

coletivo no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do 

problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 

1986, p. 14). 

 

Nesse âmbito, percebe-se o aspecto inovador da pesquisa-ação, principalmente pelos 

três pontos presentes nela, quais sejam: o caráter participativo, o impulso democrático e a 

contribuição à mudança social. O primeiro ponto, o caráter participativo, indica a subjetividade 
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desse tipo de pesquisa devido à investigação ser baseada em uma autorreflexão coletiva 

empreendida pelos participantes de um grupo social. Quanto ao segundo ponto, o impulso 

democrático, caracteriza-se pela forma interativa e conta com a participação ativa dos 

segmentos interessados. Ademais, considera-se a ideia de que uma ética da transformação, 

presente em toda pesquisa-ação, deve ser pautada pela ideia da decisão coletiva, o que contribui 

para refinar a solução e aumentar o rigor da pesquisa. O terceiro ponto presente nesse tipo de 

pesquisa, a contribuição à mudança social, evidencia-se por ser uma atividade desenvolvida por 

grupos ou comunidades com o propósito de mudar a realidade de acordo com as ideias dos 

membros do grupo. É também uma prática social reflexiva em que não cabe fazer qualquer 

distinção entre a prática que se investiga e o processo de investigação dessa prática. 

A cada ciclo da pesquisa-ação, novos conhecimentos, ideias e pontos de vista são 

confrontados ou agregados. Os resultados obtidos são comparados com teorias e com trabalhos 

realizados em contextos similares, de forma a produzir novo conhecimento científico.  Dessa 

forma, tal pesquisa apresenta-se de modo amplo, sistemático e flexível, não modelado, mas com 

a oposição às atitudes tecnologicamente controladas, para ir se compondo de acordo com as 

necessidades e os elementos implicados nela, como resultado de uma ação reflexiva. 

É perceptível ainda a relevância desse tipo de pesquisa pelo fato de se preocupar, no 

âmbito das Ciências Sociais, com o processo, mais do que simplesmente com os resultados. 

Para a realização de uma pesquisa na área educacional, exige-se o conhecimento do contexto 

em que se dá o trabalho escolar, orientando-se pelos métodos de ensino e aprendizagem. Para 

Bortoni-Ricardo (2008, p. 10), “a pesquisa em sala de aula se insere no campo da pesquisa 

social”, que exigirá do professor uma postura proativa na educação do conhecimento científico. 

Ser proativo é ser apto a criar e apresentar ideias e soluções para possíveis problemas no 

contexto de aprendizagem. Para tanto, é necessário que ele seja um professor pesquisador 

(BORTONI-RICARDO, 2008), aquele que vai além de ser mero reprodutor de conhecimento, 

que, a partir das demandas do âmbito social, torna-se articulador, promovendo com os alunos a 

solução para os problemas que surjam no momento da aula. 

Para Elliott (1997), a pesquisa-ação concentra-se em atuações históricas e situações 

sociais percebidas como problemáticas para os professores, mas com possibilidade de mudança. 

Seu propósito é o de aprofundar a compreensão e o diagnóstico do problema. Desse modo, 

procura a interpretação do que está ocorrendo na perspectiva dos implicados na situação: 

professores, alunos, diretores, pais etc. Ademais, articula o que acontece em um discurso o mais 

próximo possível da linguagem e das significações apontadas pelos participantes. Com isso, a 

validade da investigação realizada somente é possível a partir do diálogo com os sujeitos 
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implicados. A pesquisa-ação exige o estabelecimento de um fluxo informativo, aberto e fecundo 

entre o investigador e os sujeitos envolvidos na situação. Para tanto, o diálogo entre o professor 

pesquisador e os participantes passa a ser o instrumento mediador que consiste em estabelecer 

uma rede de comunicação que possibilite a investigação e a análise da situação para a 

construção do diagnóstico pelo pesquisador que, a partir de suas constatações, construirá ações 

que incluam os participantes de forma ativa com a intenção de atenuar a problemática. 

Essa atitude investigativa do professor, com base na observação de situações 

vivenciadas em sua própria sala de aula, transforma-o em um produtor de conhecimento, 

quando elabora um plano de ações para solucionar ou atenuar a questão e, depois, analisa as 

alterações que o seu projeto trouxe para a situação. Thiollent (2002) enfatiza que a pesquisa-

ação está centrada na questão do agir e supõe uma participação dos interessados na própria 

pesquisa organizada em torno de determinada ação planejada para intervenção visando a 

mudanças na situação investigada. 

Atualmente, a pesquisa-ação beneficia seus participantes por meio de processos de 

autoconhecimento e, quando enfoca a educação, informa e ajuda nas transformações sociais e 

políticas, já que tanto os agentes como a situação modificam-se em um processo sistemático de 

aprendizagem de tal modo que a ação educativa converte-se em uma ação informada e 

comprometida. Segundo Elliott (1997), a pesquisa-ação permite superar as lacunas existentes 

entre a pesquisa educativa e a prática docente, ou seja, entre a teoria e a prática, e os resultados 

ampliam as capacidades de compreensão dos professores e suas práticas. Por isso, favorecem 

amplamente as mudanças. 

A pesquisa-ação não deve ser confundida com um processo solitário de autoavaliação, 

mas, sim, precisa ser vista como uma prática reflexiva de ênfase social que se investiga e do 

processo de se investigar sobre ela. Conforme Elliot (1997), a pesquisa-ação é um processo que 

se modifica continuamente em espirais de reflexão e ação. Nesse sentido, cada espiral inclui: 

evidenciar e diagnosticar uma situação prática ou um problema prático que se quer melhorar ou 

resolver; formular estratégias de ação; desenvolver essas estratégias e avaliar sua eficiência; 

ampliar a compreensão da nova situação; e dar seguimento, com os mesmos passos, para a nova 

situação prática. A Figura 3, a seguir, ilustra os espirais da pesquisa-ação. 
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Figura 3 – Espirais da pesquisa ação, segundo Elliot (1997). 

 

Fonte: Disponível em: 

http://brasilescola.uol.com.br/upload/conteudo/images/espirais%20da%20pesquisa%20acao.jpg. Acesso em: 31 

ago. 2020. 

 

Ancorados nos parâmetros descritos pelos autores Bortoni-Ricardo (2008), Thiollent 

(1986, 2002) e Elliot (1997) sobre a pesquisa-ação, ficou evidente a relevância desse modelo 

de pesquisa para atender todo o processo da proposta de intervenção que surgiu da observação 

e vivência diária em uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública de 

Caicó-RN. A habilidade de escrita é uma preocupação antiga dos professores de língua materna, 

que gera muitos questionamentos na sala de aula quanto ao dilema de nos depararmos com 

alunos, principalmente no Ensino Fundamental (anos finais), que, na oralidade, expressam-se 

usando argumentos medianos, nos mais diversos temas abordados e delineados nas conversas 

em sala de aula, mas, na hora de escrever, de registrar suas opiniões, não conseguem exprimir 

o que pensam, resumem suas ideais em um emaranhado de enunciados com pouca ou nenhuma 

coerência. 

Sabemos da relevância da realização de atividades cognitivas e sociais em que as 

condições sócio-históricas orientam não apenas sobre o que se diz acerca do mundo mas 

também sobre a forma que se escolhe para dizer: as representações da situação de interação, os 

interlocutores, os temas e a própria linguagem são determinantes para a produção de ideias e o 

processo de organização do discurso. Com base nessas considerações, aponta-se que  

 

[...] toda introdução de um gênero na escola é o resultado de uma decisão didática que 

visa a objetivos precisos de aprendizagem, que são sempre de dois tipos: trata-se de 

aprender a dominar o gênero, primeiramente, para melhor conhecê-lo ou apreciá-lo, 

para melhor saber compreendê-lo, para melhor produzi-lo na escola ou fora dela; e, 

em segundo lugar, de desenvolver capacidades que ultrapassam o gênero e que são 
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transferíveis para outros gêneros próximos ou distantes (DOLZ; NOVERRAZ; 

SCHNEUWLY, 2004, p. 61). 

 

Para desenvolver estratégias que atenuem a problemática que ronda a escrita fluente, 

fazem-se necessários tempo e dedicação, pois a maior parte desses alunos apresenta 

dificuldades no processo de escrita. Diante desse desafio, objetivamos contribuir para tornar os 

alunos produtores competentes de textos, a partir de uma proposta de ensino e aprendizagem 

voltada para a arte de argumentar, por meio de uma sequência didática que promova condições 

para o desenvolvimento de ações com foco no gênero discursivo artigo de opinião, cuja 

aplicação favoreça a participação coletiva e o aperfeiçoamento das produções escritas dos 

participantes da pesquisa.  

 

3.2 CONTEXTO DO AMBIENTE DE PESQUISA 

  

Esta proposta foi criada, inicialmente, a partir da realidade de uma turma de 9º ano de 

uma instituição pública localizada em Caicó-RN, na zona oeste da cidade. No entanto, pode ser 

desenvolvida por outras turmas em contextos similares ou não, desde que feitas as adequações 

necessárias na SD. A escola da referida turma (locus da pesquisa) oferta o Ensino Fundamental 

II (6º ao 9º ano), tem um total de 219 alunos matriculados, funcionando nos turnos matutino e 

vespertino. A maior parte dos discentes é proveniente de classe social baixa, enfrenta muitas 

dificuldades e vivencia muitos conflitos que se refletem no espaço escolar, gerando um índice 

considerável de indisciplina. 

De acordo com o seu Projeto Político-Pedagógico (PPP) (2019, p. 20), a missão da 

escola é “possibilitar que o aluno tenha domínio dos próprios instrumentos do conhecimento, a 

fim de compreender melhor o ambiente sob os seus diversos aspectos. A ser autônomo na 

capacidade de discernir, a ter senso crítico e curiosidade intelectual”. Ancorado nesse 

pensamento, o aluno estará em constante aprendizado, em um processo de construção do 

conhecimento contínuo. Para tanto, um dos objetivos educacionais pretende “oferecer à 

comunidade ensino de qualidade que contribua para o desenvolvimento da autonomia 

responsável, de senso crítico e da criatividade para o exercício da cidadania” (PROJETO 

POLÍTICO-PEDAGÓGICO, 2019, p. 21). 

No que diz respeito à equipe gestora, esta é formada por um diretor (pedagogo e 

mestre), uma vice-diretora (licenciada em História e especialista), uma coordenadora 

pedagógica (pedagoga e especialista), dois suportes pedagógicos (pedagogas e especialistas) e 

uma coordenadora administrativa (pedagoga e especialista). Já a equipe docente totaliza 16 
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professores, todos com licenciatura plena, sendo: 13 especialistas e 2 mestres. Conta também 

com um professor regente no laboratório de informática (pedagogo e mestre) e dois professores 

regentes na biblioteca (geógrafos), dois auxiliares de secretaria (licenciatura em Matemática e 

licenciatura em Gestão Pública) e um secretário geral (Pedagogia). 

A escola é composta por seis salas de aula ambientes, uma biblioteca, uma sala de 

recursos multifuncionais, uma sala para professor, uma sala de AEE, uma secretaria, uma 

direção, um refeitório e um pátio pequeno. Quanto aos recursos tecnológicos, a escola dispõe 

de um laboratório de informática e uma sala contendo computador com projetor de multimídia. 

Possui ainda uma divisão entre dois blocos unidos por um corredor, porém, de 

extensão muito pequena, não permitindo ser utilizada para práticas de recreação. O pátio da 

escola também é pequeno para atender as necessidades, uma vez que reúne todos os alunos em 

apresentações, reuniões ou outro fim. As atividades práticas de Educação Física são realizadas 

em uma quadra de esportes pertencente ao município, situada próximo à escola.  

 

3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Em relação aos participantes da pesquisa, estes são constituídos por alunos de uma 

turma do 9º ano do Ensino Fundamental e por uma professora regente de Língua Portuguesa. A 

referida turma é composta por 23 alunos inseridos em uma faixa etária de 15 a 17 anos de idade, 

entre eles, 12 são meninas e 11 são meninos e um deles é diagnosticado como pessoa com 

patologia Retardo Mental Moderado. 

A maioria dos alunos mora no próprio bairro onde a escola está situada, sendo que três 

deles moram em bairros adjacentes e dois residem na zona rural do município. Já se tratando 

do aspecto socioeconômico, quase todos são oriundos de famílias de baixo poder aquisitivo, 

com renda mensal de até um salário-mínimo. 

Em relação à aprendizagem, a turma apresenta um desempenho heterogêneo, pois há 

alguns discentes com aptidão para a competência leitora e escritora como também a 

compreensão em situações comunicativas diversas; enquanto outros têm muitas dificuldades 

nesses aspectos e principalmente no tocante à estrutura composicional e à articulação do texto. 

Para suprir essas dificuldades, é preciso que se promovam práticas de letramento a fim de que 

os discentes desenvolvam a capacidade escritora a partir da intervenção da professora, 

principalmente na produção de texto argumentativo, na seleção de argumentos para a defesa de 

uma tese ou ponto de vista, entre outros aspectos ligados à produção do gênero artigo de 

opinião.  
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Quanto à pesquisadora, ela é professora graduada, com licenciatura plena em Letras, 

habilitação em Português e Inglês; especialista em Tecnologia Educacional e Gestão Escolar. 

Iniciou a carreira docente antes mesmo de ser graduada, quando morava no município de São 

Fernando-RN, há 24 anos. Em 1988, foi convidada para lecionar em uma escola isolada da zona 

rural do referido município. Tratava-se de uma sala multisseriada, formada por alunos de 1ª a 

3ª série (atualmente 2º ao 4º ano do Ensino Fundamental), que atendia uma faixa etária que 

variava de 7 a 20 anos, funcionando na sala da casa da professora.   

Essa experiência foi o que motivou a retomada dos estudos: primeiro, veio o curso de 

Magistério; em seguida, a graduação em Letras; e, posteriormente, duas especializações. Foi 

professora durante vinte anos, simultaneamente, de uma escola da rede privada e de outra 

pública municipal. Atualmente, é professora (há 24 anos) de Língua Portuguesa do 6º ao 9º ano 

das esferas municipal e (há 14 anos) estadual.  

O fato de ser parte desse ambiente escolar, na condição de professora há tantos anos, 

permitiu realizar, com certa propriedade, muitas reflexões acerca dos problemas educacionais 

encontrados nesse ambiente de ensino, especialmente os relacionados à competência escritora 

e leitora dos estudantes. Dessa forma, mais uma vez, reiteramos a importância de esta proposta 

buscar meios que rompam com os obstáculos encontrados e proporcionem aos alunos alcançar 

um melhor desenvolvimento na leitura e na escrita.  

Durante toda a trajetória docente, houve a preocupação com as dificuldades que os 

discentes apresentavam em relação à escrita, principalmente no fato de não dominarem a 

organização das ideias ou opiniões em sua produção textual. Observávamos que eles não 

percebiam as situações ou as circunstâncias que influenciavam a organização do texto ou a 

forma de registrar o que queriam dizer, não identificando os elementos necessários que 

permeiam o discurso. 

Por isso, veio essa preocupação em oferecer aos alunos condições favoráveis para 

aprimorar as habilidades e a competência escritora, já que são condições importantes para 

atender as exigências sociais. Nesse contexto, o Profletras foi de imensa relevância para o 

crescimento profissional da pesquisadora, pois ofereceu os pressupostos teóricos e 

metodológicos necessários para a formulação do caminho, a fim de realizar uma intervenção 

pedagógica visando ao aprimoramento da escrita argumentativa dos discentes. Na seção a 

seguir, será detalhada essa proposta de intervenção.   
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4 UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO  

 

Nesta seção, discorremos sobre as etapas que compõem a proposta de intervenção 

elaborada para esta pesquisa, descrevendo como acontecerá a intervenção e sinalizando 

possíveis respostas para as indagações que norteiam este trabalho: de que forma podemos atuar, 

como professores de Língua Portuguesa a fim de contribuir efetivamente para aprimorar a 

capacidade escritora e minimizar as dificuldades de produção textual por meio do trabalho com 

o gênero discursivo artigo de opinião? Quais estratégias podem contribuir para aprimorar a 

competência escritora e leitora desses alunos, preparando-os minimamente para o futuro que os 

espera?  

A partir dessa problemática, a elaboração desta proposta surge da percepção diária de 

uma sala de aula do 9º ano do Ensino Fundamental, de uma escola pública, na qual 

identificamos a deficiência em relação à competência escritora dos discentes, no tocante à 

organização de seus discursos argumentativos na linguagem verbal escrita, mesmo que na 

oralidade apresentem domínio relativo na arte de argumentar. Nessa perspectiva, este estudo 

contempla ações que serão desenvolvidas a partir de uma sequência didática. Diante de tantas 

mudanças, o mundo não é o mesmo e as formas de uso da escrita mudaram, por isso, vivemos 

um momento oportuno e pertinente para a escola promover reflexões sobre a função da escrita 

objetivando sensibilizar os discentes quanto à importância e à necessidade de desenvolverem e 

aprimorarem suas competências escritoras para atuar de forma mais significativa no mundo em 

que vivem, atendendo as demandas atuais que estão postas nas sociedades letradas.  

O Quadro 4, a seguir, mostra os elementos da sequência didática a ser desenvolvidos 

a partir do gênero artigo de opinião. Após o quadro, descreveremos as etapas, a saber:  i) 

apresentação da situação; ii) produção inicial; iii) os módulos; e a iiii) produção final (como 

descritas na subseção 2.5), que envolve as ações realizadas na proposta de intervenção. 
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Quadro 4 – Delimitando a sequência didática 

Professora Maria Aparecida Fernandes de Lima 

Ambiente Escola pública localizada em Caicó – RN 

Nível de 

ensino 

9º ano – Ensino Fundamental 

Modo de 

intervenção 

Sequência Didática 

Gênero Artigo de opinião 

Tempo 

estimado 

 20 aulas (50 minutos cada) 

Material 

(recursos 

didáticos) 

Textos, revistas, lápis caderno, computador, lousa, apagador, computador, 

data show, slides e vídeos. 

Objetivo Geral 
Conhecer os módulos para orientação da escrita e reescrita de produções 

textuais tendo por intermédio do gênero artigo de opinião. 

Objetivos 

Específicos 

• Diagnosticar o nível de conhecimentos dos educandos sobre o gênero 

discursivo artigo de opinião e os demais gêneros analisados. 

• Ler outros gêneros da esfera jornalística: notícias, carta do leitor, charges 

e artigos de opinião, com foco neste último. 

• Identificar a posição e os pontos de vista do articulador do artigo de 

opinião. 

• Identificar os elementos composicionais, temáticos e estilísticos do 

gênero artigo de opinião para a apropriação de operações de linguagem 

indispensáveis à produção do gênero. 

• Distinguir o artigo de opinião dos demais gêneros estudados, 

reconhecendo suas particularidades. 

• Reconhecer as vozes que ecoam na composição do referido gênero. 

Justificativa 

O desenvolvimento da competência escritora de alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental da EEJAD será realizado a partir do estudo do gênero artigo 

de opinião, inicialmente, comparado com a notícia, a charge e a carta do 

leitor, haja vista que se configura como uma intervenção pertinente às 

atividades de escrita, levando-os a sobressair-se na identificação dos 

gêneros do discurso da esfera jornalística, percebendo suas particularidades 

para se adequarem à situação comunicativa. Nessa sequência, priorizamos 

o artigo de opinião a fim de aprimorar a escrita do discurso argumentativo 

dos discentes para que eles possam interagir com o outro percebendo, na 

linguagem utilizada, sua capacidade de opinar, defender suas ideias e 

participar de sua comunidade como sujeito ativo. 
Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

As atividades propostas em todas as etapas e nos módulos foram pensadas levando em 

consideração um público específico: os alunos de 9º ano do Ensino Fundamental II de uma 

escola pública, tomando como base o modelo de sequência didática já citado no referencial 

teórico. A produção do artigo de opinião foi pensada por ser um gênero que tem como 

intencionalidade apresentar o ponto de vista do(a) articulista acerca de algum assunto 

socialmente relevante. O interesse do estudo, como já explicitamos, deu-se por esse gênero 
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circular, em especial, em jornais, revistas e sites da internet, e poder tratar de temas polêmicos, 

em que são apresentados fatos, dados estatísticos e discursos de autoridade para fundamentar a 

tese apresentada, o que dá aos alunos a possibilidade de produzir um texto no qual possam 

intervir socialmente a fim de contribuir com os debates que estão em voga na sociedade, 

oferecendo subsídios para que outros também se posicionem a respeito de questões importantes. 

Para alcançar os objetivos visados com essa proposta de intervenção, sugerimos uma 

metodologia de ensino na qual dividiremos as ações didáticas seguindo o modelo da sequência 

didática, com base nas proposições de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), utilizadas no 

trabalho de elaboração do gênero discursivo artigo de opinião. Os procedimentos envolvidos 

no modelo das SD envolveram quatro fases, quais sejam: apresentação da situação, produção 

inicial, módulos e produção final. A SD foi pensada de modo a atender as características e 

especificidades de uma turma de 9º ano. Não existiu a pretensão de elaborar uma sequência 

perfeita, acabada, mas apresentar um encaminhamento promissor no trabalho com o gênero 

artigo de opinião. Após essas breves considerações, passaremos a descrever cada etapa da 

sequência didática que desenvolvemos. 

 

4.1 APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO 

 

O primeiro passo da SD é a “apresentação da situação”, definida por Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2004) como o momento em que a turma constrói uma representação da situação de 

comunicação e da atividade de linguagem a ser executada. Para esta proposta, essa etapa foi 

adaptada e fragmentada em dois momentos. Para cada um deles, propomos três atividades, as 

quais serão apresentadas, passo a passo, a fim de explicitarmos todos os procedimentos. 

 

4.1.1 Primeiro momento: proposição de três atividades 

 

O Quadro 5, a seguir, descreve cada uma das três atividades propostas para o primeiro 

momento. 
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Quadro 5 – Primeiro momento: atividades 1, 2 e 3 

APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO  

Apresentação da realidade e diagnóstico dos conhecimentos prévios   

 

1º MOMENTO: proposição de três atividades 

1ª ATIVIDADE 

Duração: 02 horas/aula (cada aula de 50 minutos) 

OBJETIVOS ATIVIDADES 

➢ Apresentar a situação de 

comunicação e a atividade de linguagem a 

ser executada por meio da SD. 

 

➢ Instigar os alunos ao trabalho com 

gêneros da esfera jornalística. 

 

 

 

 

➢ Exposição sobre o projeto de 

comunicação, em seguida, indagar os alunos se 

eles já ouviram/leram alguma notícia, charge, 

carta de leitor ou artigo de opinião e convite a 

falar sobre o que eles já sabem sobre os gêneros 

propostos.  

➢ Conversa partindo dos conhecimentos 

prévios que já apontaram sobre cada gênero, 

descrevendo as características de cada um, a 

finalidade, os interlocutores (quem escreve e 

quem lê), o suporte ou veículo, os temas 

abordados, a estrutura linguística e a linguagem 

utilizada. 

➢ Divisão dos alunos em quatro grupos: 

Grupo 1 (G1) – notícia de jornal; Grupo 2 (G2) 

– carta ao leitor; Grupo 3 (G3) – charge; Grupo 

4 (G4) – artigo de opinião. 

➢ Atividade oral e escrita em grupo para 

identificação do conhecimento da turma acerca 

dos gêneros jornalísticos propostos para leitura 

e análise (Apêndice A). 

ATIVIDADE 2 

Questionamentos acerca da argumentação 

Duração: 01 hora/aula (cada aula de 50 minutos) 

OBJETIVOS ATIVIDADES 

➢ Orientar a turma a responder a um 

questionário, com o intuito de diagnosticar 

o que os discentes entendem por 

argumentação e se eles percebem o seu 

uso no seu dia a dia. 

➢ Partindo dos textos lidos e discutidos 

durante as aulas anteriores, além dos discursos 

diários que utilizamos nas mais diversas 

situações comunicativas e circunstanciais, esse 

momento deve ser pensado para resposta de uma 

atividade disponibilizada em forma de 

questionário (Apêndice B). 
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ATIVIDADE 3 

Construção coletiva de um quadro comparativo 

Duração: 01 hora/aula (cada aula de 50 minutos) 

OBJETIVOS ATIVIDADES 

➢ Orientar a turma a elaborar um 

quadro comparativo semelhante ao 

modelo exposto no Quadro 7, com o 

intuito de diagnosticar o que os discentes 

entendem acerca de cada gênero 

trabalhado. 

➢ Realização de um quadro comparativo 

feito coletivamente com o auxílio do docente. 

➢ Discussão dos alunos sobre a montagem 

do quadro, destacando a importância desse 

trabalho para o entendimento mais amplo dos 

gêneros discutidos desde a primeira aula. 
Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

Como podemos observar no Quadro 5, no primeiro momento, o professor deve criar 

um espaço de interação conduzido para que haja organização e incentivo ao diálogo. Os alunos 

devem ser indagados se eles já ouviram ou leram alguma notícia, charge, carta de leitor ou 

artigo de opinião e devem ser convidados a falar sobre o que eles já sabem sobre os gêneros 

propostos. 

Após essa etapa dos relatos, inicia-se uma conversa partindo dos conhecimentos 

prévios que os alunos já apontaram sobre cada gênero, descrevendo as características de cada 

um, a finalidade, os interlocutores (quem escreve e quem lê), o suporte ou veículo, os temas 

abordados, a estrutura linguística e a linguagem utilizada. Em seguida, deve ser feita a divisão 

da turma em grupos que falarão acerca dos textos disponibilizados em gêneros diversos, 

objetivando obter uma apropriação mais ampla e profunda acerca da composição e 

funcionalidade desses gêneros. A partir das exposições feitas oralmente, diagnostica-se o 

conhecimento prévio dos discentes em relação aos gêneros estudados e se oportuniza a 

identificação das características desses gêneros da esfera jornalística para que percebam a 

relevância do discurso argumentativo e o reconhecimento da predominância da 

argumentatividade no artigo de opinião.   

Após a divisão dos alunos em quatro grupos, cada grupo recebe um texto de acordo 

com os gêneros já citados. Antes de ler os textos com os alunos, deve-se questionar sobre qual 

tipo de notícias eles leem; onde podem encontrar notícias, charges, carta de leitor e artigo de 

opinião; o que eles observam de semelhanças e diferenças entre esses gêneros; e qual dos textos 

disponibilizados pode ser considerado um artigo de opinião. Para isso, propõe-se um diálogo 

entre os componentes de cada grupo, abordando alguns aspectos presentes no exercício 

(Apêndice C) disponibilizado pelo docente. 

Após a realização das atividades 1 e 2, que fazem parte da etapa da apresentação da 

SD envolvendo os quatro gêneros e a aplicação do questionário, deve-se conduzir os alunos a 
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fazer comparações entre os gêneros. Para tanto, o professor deve questionar oralmente os 

estudantes sobre as semelhanças (todos são textos jornalísticos) e as diferenças (apresentam 

intenções comunicativas distintas) presentes nos gêneros estudados. Nesse caso, podem ser 

utilizados os textos já trabalhados anteriormente ou novos.  

No final dessa abordagem, na Atividade 3, contemplam-se a notícia, a charge, a carta 

do leitor e o artigo de opinião ao mesmo tempo. Desse modo, propõe-se aos alunos que 

construam um quadro coletivo que apresente as características estruturais dos gêneros 

estudados para que haja uma melhor visualização e compreensão. O Quadro 6, a seguir, sinaliza 

as possíveis constatações a que os alunos poderão chegar. Esse quadro, no momento da 

aplicação da proposta, deve ser preenchido pela turma. 

 

Quadro 6 – Comparação das características funcionais dos gêneros discursivos 

ELEMENTOS 

COMPARATI 

VOS 

NOTÍCIA CHARGE 
CARTA DO 

LEITOR 

ARTIGO DE 

OPINIÃO 

Finalidade do 

gênero 

Informar 

ao público 

um fato 

acontecido 

recentemen

te 

Estabelecer uma 

opinião crítica e, 

com base nos 

elementos visuais 

e verbais, 

persuadir o leitor, 

influenciando-o 

ideologicamente 

Em geral, as 

cartas do leitor 

têm várias 

finalidades, 

entre elas: 

elogiar a 

publicação, a 

matéria ou até 

mesmo o 

jornalista pela 

qualidade ou 

pela abordagem 

do assunto, 

expressando 

aprovação aos 

fatos e ideias 

mencionados ou 

discordar dos 

fatos ou das 

ideias 

defendidas 

Visa à defesa de 

uma ideia, sendo, 

portanto, necessária 

à construção de 

uma tese sustentada 

por argumentos que 

podem gerar uma 

conclusão a 

respeito do assunto 

de maneira 

propositiva ou 

sintética, na 

maioria das vezes 

Perfil dos 

interlocutores 

O sujeito 
autor é o 

jornalista/ 

jornal e o 

destinatário 

é o público 

em geral 

Produtor/chargist
a e o leitor em 

geral 

Autoridades no 
assunto – 

interessados no 

assunto, ou seja, 

sujeito autor e 

interlocutor 

Articulista e 
leitores 
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Suporte ou 

veículo 

Jornais, 

revistas, 

sites, rádio 

e TV 

Em revistas e 

principalmente 

jornais 

Jornais e 

revistas 

Jornais, revistas e 

sites da internet 

Temas 

Assuntos 

variados  

Costumam 

abordar assuntos 

políticos e fatos 

em destaque no 

cotidiano, como 

os problemas 

sociais: 

violência, 

economia, clima, 

futebol etc. 

Sociais e 

polêmicos 

Temas atuais e 

polêmicos 

Estrutura 

Apresenta 

geralmente 

uma 

estrutura 

padrão, 

composta 

de duas 

partes: o 

lead e o 

corpo. No 

lead, 

devem 

constar 

informaçõe

s essenciais 

sobre o 

fato: o que, 

quem, 

quando, 

onde, como 

e por quê. 

No corpo, 

são 

desenvolvi

das as 

informaçõe

s do lead. 

Apresenta 
um título 

curto e 

objetivo; 

pode haver 

subtítulo(s)

. 

É composta, 

normalmente, de 

um único quadro, 

cujo destaque é a 

imagem, que 

pode ou não ser 

acompanhada de 

texto 

Geralmente as 

cartas dos 

leitores não 

seguem uma 

estrutura padrão, 

no entanto, 

devem 

apresentar 

alguns 

elementos 

estruturais: 

vocativo, 

introdução, 

desenvolviment

o, conclusão, 

despedida e 

assinatura 

Por ser um texto 

argumentativo, o 

artigo de opinião 

apresenta três 

partes 

fundamentais: 

introdução com 

tese, 

desenvolvimento 

com argumentação 

e conclusão 
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Linguagem Impessoal, 

objetiva, 

direta e 

segue a 

variedade 

padrão da 

língua.  

Fonte 

Linguagem 

informal, do 

cotidiano, 

enxuta, 

resumida, 

explora as 

ambiguidades, 

faz trocadilhos e 

relaciona-se à 

imagem 

Linguagem 

formal: simples, 

clara e objetiva 

Linguagem objetiv

a, com marcas 

pessoais de 

primeira pessoa (às 

vezes em terceira 

pessoa) 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

Essa atividade deve ser realizada de forma coletiva, com discentes e docente 

construindo juntos. O docente deve provocá-los a apontar cada elemento identificado no gênero, 

instigando-os a compararem e a perceberem as semelhanças e diferenças entre os textos e as 

características próprias de cada um. Dessa forma, o discente participa ativamente e percebe o 

dinamismo da linguagem nas mais diversas situações de comunicação. 

 

4.1.2 Segundo momento: proposição de três atividades 

 

O Quadro 7, a seguir, descreve cada uma das três atividades propostas para o segundo 

momento. 
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Quadro 7 – Segundo momento: atividades 1, 2 e 3 

APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO  

2º MOMENTO: proposição de três atividades 

ATIVIDADE 1 

Apropriação das características sociodiscursivas do artigo de opinião 

Duração: 02 horas/aula (cada aula de 50 minutos) 

OBJETIVOS ATIVIDADES 

 

➢ Reconhecer características 

composicionais do gênero artigo de 

opinião de forma mais pontual e 

direcionada 

➢ Estudo ampliado sobre o gênero artigo 

de opinião e discussão sobre o que os alunos já 

sabem em relação ao gênero 

➢ Exibição sobre a origem e o conceito do 

gênero artigo de opinião, diferenciando-o de 

outros gêneros do jornalismo 

➢ Leitura e interpretação de um artigo de 

opinião: Vem aí o pós-ódio, tendo em vista o 

contexto de produção, atividade proposta pela 

docente (Apêndice C) 

ATIVIDADE 2 

A argumentação no artigo de opinião 

Duração: 01 hora/ aula (aula de 50 minutos) 

OBJETIVOS ATIVIDADES 

➢ Apresentar alguns tipos de 

argumentos para a turma 

➢ Leitura dos artigos de Opinião: 

“Coleira” é necessária para alguns (Anexo D), 

texto de Içami Tiba; e Trocamos educação por 

tecnologia? (Anexo E), de Rosely Sayão. 

➢ Apresentação por meio de slides de 

alguns tipos de argumentos. 

ATIVIDADE 3 

As vozes sociais que ecoam no artigo de opinião 

Duração: 02 horas/aula (cada aula de 50 minutos) 

OBJETIVOS ATIVIDADES 

➢ Reconhecer as questões 

polêmicas presentes no gênero e as 

várias vozes que circulam no artigo de 

opinião. 

➢ Orientação para a leitura do texto: 

Celebridades Descelebradas, de Luli Radfahrer 

(Anexo F) para, em seguida, apresentar os tipos 

de argumentos: de autoridade ou citações; 

científico ou por comprovação; de valoração; 

com o uso de ironia e pouco fundamentado etc. 

presentes nos textos disponibilizados 

➢ Leitura de textos para reconhecimento 

das questões polêmicas presentes e das várias 

vozes que circulam no artigo de opinião 

➢ Escolha de temas polêmicos do interesse 

deles que serão tratados pelos alunos da turma 

em seus artigos 
Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

O professor, na atividade 1 do segundo momento – após o estudo sobre os gêneros 

discursivos da esfera jornalística, tendo realizado as demais atividades do primeiro momento e 
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promovido o conhecimento ampliado e distinto dos gêneros mencionados –, deve apontar para 

o desdobramento pontual sobre o gênero discursivo artigo de opinião. Para isso, retomam-se 

questionamentos anteriores a partir da leitura do artigo de opinião: Vem aí o pós-ódio (Apêndice 

C). 

Na atividade 1, considera-se o estudo ampliado sobre o gênero artigo de opinião e uma 

discussão sobre o que os alunos já sabem em relação ao gênero. Com a turma, ainda dividida 

em grupos, entrega-se um texto do gênero discursivo em estudo para o reconhecimento de suas 

características como: suporte, autor, assunto abordado, a quem se destina, identificação de tese 

e argumentos utilizados. A atividade deve ser discutida por todos; e os resultados, organizados 

pelo professor na lousa e transcritos pelos alunos para o caderno. Na ocasião, o professor deve 

apresentar o artigo de opinião, focalizando seus elementos constitutivos e enunciativos. 

Para a realização da atividade 2, orienta-se a leitura dos artigos de opinião: “Coleira” 

é necessária para alguns (Anexo A), texto de Içami Tiba; e Trocamos educação por 

tecnologia? (Anexo B), de Rosely Saião, visando destacar a argumentação a partir das questões 

polêmicas e controversas para, em seguida, apresentar os tipos de argumentos: de autoridade 

ou citações; científico ou por comprovação; de valoração; com o uso de ironia e pouco 

fundamentado, entre outros aspectos. Na ocasião, o professor deve apresentar, de forma 

expositiva ou por meio de slides ou outro recurso que julgar pertinente, a estrutura 

composicional do gênero artigo de opinião, elucidando o conceito de tese, contra-argumentos, 

estratégias argumentativas e demais elementos presentes no texto lido. 

Objetivando deixar evidente o uso dos referidos tipos de argumentos nos textos 

indicados para a atividade sugerida acima, explicitamos o seguinte: como o próprio nome já 

indica, o argumento de autoridade tem como objetivo validar as ideias a partir da fala de alguém, 

no caso do texto de Içami Tiba (Anexo A), a própria fala do autor caracteriza-se como tal, uma 

vez que ele é um psiquiatra e especialista e é o sujeito autor que trata do assunto no referido 

texto. Ele se utiliza desse tipo de argumento para se colocar a favor da possibilidade de controle 

dos filhos por meio do celular. Enquanto Rosely Sayão, autora do texto Trocamos educação 

por tecnologia? (Anexo B), faz uso do mesmo tipo de argumento para se posicionar contra, 

gerando, assim, um confronto entre ambos. Percebemos ainda, na articulação dos textos, a 

presença do argumento por comprovação, o qual fornece credibilidade aos textos. Assim, 

podemos exemplificá-lo quando Içami Tiba define a adolescência como segundo parto. Já o 

emprego da valoração com o uso de ironia é apresentado quando Rosely Sayão, no referido 

texto, faz uma crítica à geração pós-Segunda Guerra, que lutou pela democracia, pela liberdade 

e pretende controlar a localização dos filhos por meio do celular. 
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Na atividade 3, a ênfase deve recair sobre o reconhecimento das questões polêmicas 

presentes e das várias vozes que circulam no artigo de opinião Celebridades Descelebradas, de 

Luli Radfahrer (Anexo C). Para que o discente identifique uma questão polêmica, é preciso 

enfatizar que ela é geradora de confronto entre diferentes pontos de vista sobre um mesmo tema. 

Capaz de motivar a escrita de um artigo de opinião, ela envolve, necessariamente, um assunto 

de interesse público, ou seja, uma demanda em que ao menos determinada comunidade esteja 

envolvida, com diferentes soluções ou respostas, cada uma das quais reunindo posições 

favoráveis e/ou contrárias. Trata-se, assim, de estabelecer – e sempre por meio do debate – qual 

delas deverá ser assumida pela comunidade afetada. 

Os grandes temas polêmicos e controversos povoam a coletividade, que passa a ser 

afetada por eles de forma muito distinta; outros dizem respeito a certas pessoas e são pautados 

por interesses particulares. Independentemente da classe social a ser dirigido o artigo de 

opinião, nota-se que sempre há um posicionamento, opiniões e uma resposta a ser dada. 

Geralmente, essas questões trazem outras “vozes” que não as do autor, mas que 

“falam” pelo autor, pelo fato de a comunicação humana ser marcada pelo dialogismo. O autor 

de um texto dialoga com outras pessoas que pensam de formas diferentes da sua, com base em 

outras leituras feitas por ele. Quem lê um texto deve estar atento a esses diálogos que, muitas 

vezes, remetem a outros textos. O objetivo da atividade sugerida aos alunos é que encontrem 

ou formulem três questões polêmicas gerais que os mobilizem e mereçam ser discutidas por sua 

relevância social. Para isso, realiza-se a identificação, com a participação de toda a turma, de 

assuntos polêmicos que estão circulando no rádio, na TV ou na internet.  

 Para que os alunos possam apontar as vozes que soam nos textos, propomos a releitura 

dos artigos: “Coleira” é necessária para alguns, de Içami Tiba (Anexo A); e Trocamos 

educação por tecnologia?, de Rosely Sayão (Anexo B), no intuito de relacionar a identidade 

dos autores às opiniões expressas nos textos lidos. Terminada a “apresentação inicial”, a 

continuidade da sequência é a etapa da “produção inicial”, que descreveremos na subseção a 

seguir. 

 

 

4.2 A PRODUÇÃO INICIAL 

 

A produção inicial desta proposta de intervenção deve começar após o docente instigar 

os alunos a pensar em tudo o que foi apresentado e desenvolvido ao longo da apresentação 

inicial. Para os alunos, essa é uma etapa mais crítica e complexa, na qual apresentarão os 
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primeiros rascunhos de sua produção inicial. Com isso, será possível ao professor observar 

como os primeiros textos chegam, adaptando a sequência didática ao público e às suas 

necessidades iniciais, avaliando, assim, as capacidades dos alunos e buscando meios de levá-

los a uma produção textual mais tranquila e produtiva. Essa etapa está descrita no Quadro 8, a 

seguir. 

 

Quadro 8 – Produção Inicial: Atividade 1 

PRODUÇÃO INICIAL 

ATIVIDADE 1 

Duração: 02 horas/aula (cada aula de 50 minutos) 

OBJETIVOS ATIVIDADES 

➢ Diagnosticar quais são as 

dificuldades apresentadas pelos discentes 

em relação ao referido gênero e 

oportunizar momentos privilegiados de 

observação que permitam refinar a 

sequência, modulá-la e a adaptar de 

maneira mais precisa às capacidades dos 

alunos a partir de uma primeira produção 

escrita do gênero artigo de opinião 

➢ Elaborar uma primeira produção 

escrita individual  

➢ Leitura do artigo de opinião:  

Insegurança, de Contardo Calligaris 

(Anexo G) 

➢ Primeira produção inicial e 

individual 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

Na primeira produção escrita proposta aos alunos, o objetivo é diagnosticar quais são 

as dificuldades apresentadas pelos discentes em relação ao referido gênero e oportunizar 

momentos privilegiados de observação que permitam refinar a sequência, modulá-la e a adaptar 

de maneira mais precisa às capacidades dos alunos com base em uma primeira produção escrita 

do gênero artigo de opinião. Nesse momento, orienta-se aos discentes fazer a leitura do artigo 

de opinião:  Insegurança, de Contardo Calligaris (Anexo D). No texto lido, o autor afirma que 

“O que vemos no espelho, não é bem nossa imagem. É uma imagem que sempre deve muito ao 

olhar dos outros. Ou seja, vejo-me bonito ou desejável se tenho razões de acreditar que os outros 

gostam de mim ou me desejam. Vejo, em suma, o que imagino que os outros vejam” (Anexo 

D). Partindo dessa afirmação, é proposta uma atividade de primeira produção de um texto no 

gênero artigo de opinião. Nessa etapa, os alunos elaboram os seus discursos utilizando os 

conhecimentos construídos nas etapas anteriores. 

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 88), ao refletir sobre o movimento geral da 

sequência didática, apontam que o trabalho vai “do complexo para o simples: da produção 

inicial aos módulos, cada um trabalhando uma outra capacidade necessária ao domínio de um 



79 

gênero. No fim, o movimento leva novamente ao complexo: a produção final”. Nessa etapa, o 

intuito primeiro é fazer com que os alunos, utilizando os conhecimentos que já possuem, 

elaborem sua primeira produção do gênero discursivo artigo de opinião. Feito isso, partimos 

para a descrição de cada Módulo pensado na elaboração da sequência didática. 

 

4.3 MÓDULOS  

 

Nesta subseção, descreveremos como foi planejado cada módulo da sequência didática 

elaborada para este estudo. 

 

4.3.1 Módulo I 

 

O Quadro 9, a seguir, apresenta o Módulo 1, que tem a duração de 02 horas/aula (cada 

aula de 50 minutos). 

 

Quadro 9 – Módulo 1 

MÓDULO I – Devolução dos textos elaborados na etapa da apresentação inicial e 

revisados para a reescrita. Após esse movimento, os alunos receberão sua primeira 

produção de volta e poderão avaliá-la. 

Objetivo: retomar o texto inicial para verificação e possível reformulação da tese, dos 

argumentos e/ou de outros elementos necessários destacados na revisão feita pela 

docente. 

Após avaliar e revisar seus próprios textos, orienta-se os discentes a lê-los para a sala, 

socializando seu ponto de vista para os demais, pois é necessário ensinar também aos 

alunos que eles não devem temer que seus textos sejam lidos por outros.  
Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

4.3.2 Módulo II 

 

O Quadro 10 descreve o Módulo 2, que tem a duração de 02 horas/aula (cada aula de 

50 minutos). 
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Quadro 10 – Módulo 2 

MÓDULO II – Ampliação do repertório sobre o gênero em estudo, por meio de leituras 

e análise sobre o contexto de produção do referido gênero. 

Para ampliação desse repertório sobre o gênero, orienta-se cada aluno a buscar um 

artigo de opinião em algum suporte de sua preferência para ler, analisar e reconhecer, 

no gênero, os elementos do contexto de produção e depois fazer o registro no quadro a 

seguir: 

 

Elementos do contexto de produção 

 

a) Autor do texto e seu papel social 

b) Quem o autor teve em mente ao produzir seu texto (quais são seus interlocutores 

possíveis) 

c) Finalidade, objetivo ou função social 

d) Época de circulação 

e) Em que espaço (onde) esse texto circulou? 

f) Em que suporte(lugar) o texto poderia ser disponibilizado? 

g) Qual o tom (formal ou informal), irônico ou amigável, próximo ou distante o escritor 

assumiu ao escrever seu texto? 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

4.3.3 Módulo III 

 

O Módulo 3 (Quadro 11) tem a duração de 02 horas/aula (cada aula de 50 minutos). 

 

Quadro 11 – Módulo 3 

MÓDULO III – Momento reservado à segunda reescrita. Observando sua última 

produção, os alunos farão a comparação e avaliarão conforme parâmetros estabelecidos 

no quadro abaixo. 

Objetivo: Reescrever a partir das considerações feitas pelo professor e das constatações 

do próprio aluno, no Módulo II, e nas respostas às indagações propostas no quadro a 

seguir: 

 

Avaliação da produção do gênero discursivo artigo de opinião 
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(Quadro em construção) 

CRITÉRIOS NÃO É 

NEESSÁRIO 

REFORMULAR 

É NECESSÁRIO 

APERFEIÇOAR 

1. O título presume o assunto do 

texto? 

  

2. Construção do texto e produção de 

linguagem: 

Há controvérsia e relevância social 

nas questões discutidas? 

  

3. Os elementos que compõem o 

contexto de produção, como o leitor, o 

veículo de publicação, foi considerado 

por você? 

  

4.Você foi persuasivo(a) em relação 

ao leitor, ou seja, conseguiu atingir 

seu objetivo? 

  

5.Quanto à textualidade, houve uma 

boa informatividade no texto? 

  

ESTRUTURA DO TEXTO   

1. Estruturou o texto dando-lhe 

introdução, desenvolvimento e 

conclusão? 

  

2. A argumentação está bem 

fundamentada e convincente? 

  

3. Propôs algo na conclusão para 

minimizar o problema 

apresentado? 

  

ARGUMENTAÇÃO   

1. A tese está explícita?   

2. Os argumentos estão bem 

relacionados com a tese? 

 

  

MARCAS LINGUÍSTICAS   
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1. Criou vínculos entre uma ideia 

e outra, usando elementos 

articuladores, assegurando a coesão 

do texto? 

  

2. O uso das regras gramaticais 

está adequado? 

  

3. A legibilidade do texto está 

adequada (ausência de rasuras e de 

erros gráficos)? 

  

4. Houve emprego adequado dos 

conectivos? 

  

5. Há estabelecimentos de 

elementos coesivos (operadores 

argumentativos, elementos 

remissivos, expressões sinonímicas, 

uso adequado de conjunções)? 

  

 

 
Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

4.3.4 Módulo IV 

 

O Quadro 12 apresenta o Módulo 4, com duração de 02 horas/aula (cada aula de 50 

minutos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

Quadro 12 – Módulo 4 

MÓDULO IV – As aulas dedicadas a este módulo serão para a realização da reescrita final. 

Para isso, deverão ser feitas as últimas intervenções para o aperfeiçoamento da escrita dos 

artigos escritos pelos discentes da turma. 

 - Discussão mediada pelo professor sobre o que foi abordado no decorrer da sequência 

didática, a fim de capitalizar a construção da aprendizagem sobre o gênero estudado. 

 -Para isso serão entregues, de forma impressa, aos discentes a seguinte lista de orientação 

para organização do texto.: 

• Ordene as ideias, informações e conhecimentos sobre o gênero que você trabalhou e 

produziu durante todas as etapas da sequência.  

• Defina o ponto de vista que você pretende defender. 

• Elabore argumentos com poder de persuasão que sustentem sua tese.  

• Selecione estratégias argumentativas, tendo em vista a situação de produção e os possíveis 

leitores de seu texto.  

• Utilize operadores argumentativos para dar coerência e coesão ao artigo.  

• Construa uma imagem de si no discurso. 

• Revise seu texto antes de entregá-lo. 

• Elabore uma lista de constatações sobre o que foi aprendido e o que faltou aprender sobre 

o gênero. 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

4.3.5 Módulo V 

 

Por fim, construiu-se o Módulo 5 (Quadro 13), com duração de 02 horas/aula (cada 

aula de 50 minutos). 
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Quadro 13 – Módulo 5 

MÓDULO V – Criação do blog da escola 

Neste módulo, o objetivo é divulgar as produções dos alunos para fora do espaço escolar para 

motivá-los a expressar seus pontos de vista direcionados a um público-alvo, além do escolar. 

Para atingir esse objetivo, este módulo se dividirá nas seguintes atividades: 

 

1ª ATIVIDADE 

Leitura complementar – O que são blogs? (Anexo H) 

Antes da criação do blog, será feita a leitura compartilhada desse texto que será apresentado 

em slides para que os alunos conheçam um pouco da história, das características e da função 

social do blog. 

 

2ª ATIVIDADE 

 

É hora de, com o coordenador do laboratório de informática, os alunos e o professor criarem 

o blog da turma. Em seguida, será feita a inserção dos artigos de opinião produzidos pelos 

participantes para ser compartilhados por eles em Facebook, Instagram e outras redes sociais, 

objetivando que toda a comunidade escolar possa conhecer os pontos de vista dos seus 

membros sobre a temática apontada pelos articulistas, para, assim, despertar o interesse  dos 

seus interlocutores pela leitura dos referidos artigos e, consequentemente, o desejo da 

comunidade escolar por outros gêneros de caráter argumentativo, além do artigo de opinião. 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

4.4 PRODUÇÃO FINAL  

 

A produção final é a última etapa de uma sequência didática. Ela deve ser concluída 

com um produto que resultará na entrega dos artigos de opinião ao docente com vista à correção 

e à finalização e publicização no blog. O artigo chega à sua versão final, após passar por todas 

as atividades feitas, tendo também os módulos sido experenciados, com revisão e reescrita por 

parte dos alunos. Assim, fazendo uso de todos os encaminhamentos dados durante a execução 

da proposta, o trabalho será finalizado e entregue ao professor e socializado na comunidade 

escolar, inicialmente; e depois socializado para os demais interessados. 

Este foi o relato da proposta de intervenção elaborada neste estudo, com base em uma 

sequência didática pensada para uma turma de 9º ano. Os resultados obtidos após a realização 

da proposta serão expostos pelo professor e alunos à comunidade escolar.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Escrever textos adequados e relevantes é uma conquista inteiramente possível a todos 

– mas é – uma conquista, – uma aquisição, isto é, não acontece gratuitamente, por 

acaso, sem ensino, sem esforço, sem persistência. Supõe orientação, vontade, 

determinação, exercício, prática, tentativas (com rasuras, inclusive!), aprendizagem 

(ANTUNES, 2003, p. 60). 

 

É indiscutível a relevância das discussões sobre a vivência de sala de aula que permite 

a nós, professores, perceber que muitos alunos chegam aos anos finais do Ensino Fundamental 

sem dominar, satisfatoriamente, as capacidades argumentativas. Percebemos as dificuldades 

desses estudantes em posicionarem-se sobre algum tema, tanto em relação ao que dizer quanto 

ao modo de dizer, principalmente na modalidade escrita. Essa observação instigou a construção 

desta proposta pedagógica visando atenuar essa problemática. Nela, nós nos questionamos 

sobre qual a forma mais eficaz para atuarmos ou quais estratégias utilizarmos de modo a 

contribuir efetivamente para aprimorar a capacidade escritora dos discentes. Para tanto, o 

gênero discursivo artigo de opinião foi utilizado como um instrumento motivador e para 

favorecer o desenvolvimento da escrita em turmas do 9º ano, já que os discentes, em quem nos 

pautamos, apresentavam certa habilidade na argumentação oral.  

Inicialmente, esta proposta foi pensada para ser aplicada e analisada em uma turma do 

9º ano de uma escola pública de Caicó-RN, a fim de descrevermos, nesta dissertação, os 

resultados positivos e/ou negativos de todo esse processo. No entanto, em virtude da pandemia 

causada pela covid-19, as aulas presenciais foram interrompidas e a sua aplicação tornou-se 

inviável. Então, fomos orientados pela coordenação local do curso Profletras a transportar a 

metodologia para uma proposta que pudesse ser experenciada, futuramente, tanto por nós como 

por qualquer outro profissional da área de Língua Portuguesa que almeje aplicá-la, adequando-

a à realidade e às necessidades de sua turma. Destacamos, também, que todas as ações 

planejadas foram idealizadas a partir da nossa observação e vivência com a turma citada.  

Todas as discussões para a elaboração desta proposta ocorrem ancoradas em 

perspectivas teóricas pautadas em uma visão sociointeracionista da linguagem, e todos os 

estudiosos coadunam o seguinte pensamento: os gêneros discursivos são incontáveis já que as 

circunstâncias de comunicação são infinitas e, para cada situação de comunicação, há uma 

forma de dizer. Nessa perspectiva, para o ensino de Língua Portuguesa, nós, professores, 

devemos favorecer o desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos, utilizando 

como objeto de estudo os textos orais e escritos que envolvem diferentes gêneros, interlocutores 

e finalidades. Observamos que, na nossa realidade, o estudo com texto, felizmente, tanto em 
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nível de escrita como de leitura, já acontece em torno dos diferentes gêneros do discurso, 

considerando suportes, funções sociais, contexto de produção, estruturas e características 

linguísticas. Mas essas ações precisam se multiplicar, ser cada vez mais recorrentes e ecoar 

efetivamente em todos os espaços escolares. A esse respeito, Melo e Silva (2007) destacam 

que: 

 

Os alunos não aprendem espontaneamente, nem por si mesmos. Aprendem 

reflexivamente, porque alguém os põe em situação de pensar. O aprendizado da 

produção de textos, como qualquer outro, é um processo social de construção dos 

significados por parte do aprendiz, em seus encontros e interações com os textos, as 

ideias, as pessoas e as situações. A frequência, qualidade e pertinência dessas 

interações repercutem na rapidez, eficácia e flexibilidade de suas aprendizagens, ou 

seja, é importante garantir que sejam vivenciadas muitas situações de escrita e de 

reflexão sobre a escrita na sala de aula (MELO; SILVA, 2007, p. 84). 

 

Com essa visibilidade, percebe-se que o estudo sobre a produção de texto não é algo 

que se limita a desenvolver uma sequência didática, seguindo fielmente as suas etapas, mas a 

adaptar a SD de forma que atenda a real situação dos envolvidos, desde a situação inicial até a 

produção final, nesse caso, avaliando cada etapa para saber o que deve ser refeito, retomado ou 

acrescentado no módulo seguinte. O ensino-aprendizagem do texto escrito deve acontecer a 

partir de um trabalho contínuo de reescrita e ressignificação, pautado sempre em ações 

sistemáticas. Isso pode contribuir para que os discentes escrevam textos mais eficazes.  

Acreditamos que a produção escrita do gênero discursivo artigo de opinião orientado 

a partir de uma sequência didática possa contribuir significativamente para o aprimoramento 

das competências escritoras e leitoras bem como para a sistematização do discurso 

argumentativo dos estudantes, por ser um caminho para se consolidar a aprendizagem da escrita 

dentro e além do muro da escola. Ações pedagógicas sistemáticas que tornem a escrita e a 

reescrita de textos objeto de ensino nas aulas de língua materna são uma necessidade. É 

necessário haver o entendimento e a tomada de consciência de que todo texto é produto de um 

processo que envolve vários aspectos e distintas etapas que podem ser desdobramentos dessas 

ações. A capacidade de compreender que a produção de um texto acontece em um processo 

interativo de idas e vindas é algo que precisa ser construído junto aos estudantes nas salas de 

aula durante toda a formação básica, assim como a concepção de texto como algo inacabado, 

dialógico e interacional.  

Pretendemos, com esta proposta de intervenção, sugerir um conjunto de atividades que 

permeie a sequência didática pautada no gênero discursivo artigo de opinião para compartilhar 

a experiência com outros professores que almejem vivenciar essa prática de oportunizar 

diferentes momentos de reescrita aos estudantes, uma vez que a consideramos importante e 
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relevante para o desenvolvimento da competência escritora e de formação cidadã. Trata-se de 

uma metodologia que mostra a eficácia do estudo dos gêneros discursivos a partir da sequência 

didática, seguindo o desenvolvimento de todas as suas etapas, mas não esquecendo de fazer as 

adequações ao explorar cada módulo, visando suprir as dificuldades dos discentes, 

incentivando-os à reescrita. Só assim as possibilidades de aprimoramento textual terão mais 

chances de ser alcançadas.  

Como a organização do ensino a partir dos gêneros discursivos tem sido apontada 

como algo viável e fundamental para o aprimoramento das competências escritoras dos alunos 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) e pela BNCC (BRASIL, 2018), esta 

pesquisa contempla essa recomendação. Esta proposta de intervenção gira em torno do gênero 

discursivo artigo de opinião, muito embora outros gêneros estejam presentes, como na 

apresentação da situação da sequência didática, para ancorar as atividades propostas. Não foi 

aleatória a escolha de outros gêneros discursivos como notícia, carta de leitor e charge para 

dialogar com o gênero artigo de opinião. Eles foram escolhidos para a distinção de textos da 

mesma esfera, como também para destacar que a argumentação manifesta-se nos diferentes 

gêneros discursivos que circulam socialmente, sempre com o intuito de influenciar ou persuadir 

os interlocutores por meio de argumentos e contra-argumentos. 

Destacamos, também, a importância de se estabelecer prioridades quando nos 

propomos a ensinar a escrever a partir dos gêneros de discurso, uma vez que nós, professores 

de Língua Portuguesa, particularmente do Ensino Fundamental (6º aos 9º anos), não damos 

conta de ensinar sistematicamente grande parte deles, já que os gêneros são inúmeros. Por isso, 

aqueles mais utilizados pelos estudantes em suas demandas sociais e que forem imprescindíveis 

para o exercício da cidadania devem, de fato, ganhar mais atenção. É importante ressaltar que 

caso queiramos contribuir para que os alunos escrevam textos fluentes, adequados e 

socialmente relevantes, conforme destaca Antunes (2003), é preciso continuar ensinando a 

escrever gêneros discursivos em todos os anos e níveis de ensino.  

Esperamos que tanto para a turma objeto do nosso olhar como para qualquer outra que 

o docente se interesse por desenvolver essa sequência didática, o gênero discursivo artigo de 

opinião possa atrair a atenção dos discentes, especialmente por dar a oportunidade de esses 

alunos expressarem suas concepções, críticas, seus posicionamentos e conhecimentos sobre os 

temas sociais que vivenciam. Isso tudo porque a vivência de sala de aula nos fez perceber que, 

nesse nível de ensino, principalmente no 9º ano, os discentes, no uso da linguagem verbal oral, 

apropriam-se de argumentos ainda bastantes informais, necessitando, assim, de ser 
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sistematizados para que eles sejam capazes de adequar seus dizeres às várias situações de 

comunicação. 

Nessa perspectiva, é preciso que vejamos a escrita não como uma simples produção 

de texto, escrita apenas para o professor ler, apontar erros e atribuir uma nota, mas como um 

trabalho contínuo, produtivo, importante, ressignificado. Afinal, se almejamos possibilitar ao 

estudante fazer uso da língua em diversas situações de comunicação com fluência, com 

argumentatividade, para se fazer ouvir em um mundo cada vez mais complexo, ao sugerirmos 

o trabalho com a produção de textos, é preciso que ele tome novos rumos e alce diferentes e 

diversificados voos. Essas questões nos fazem lembrar das lições de Irandé Antunes, quando 

em seu livro Aula de Português: encontro e interações, ela diz que “a natureza interativa da 

escrita impõe diferentes momentos, um vaivém de procedimentos, cada um implicando 

diferentes decisões de alguém que é sujeito, que é autor de um dizer e de um fazer, para outro 

ou outros sujeitos, também ativos e cooperantes” (ANTUNES, 2003, p. 56).  

Assim, este estudo gerou uma proposta de intervenção que procura atender as 

recomendações de alguns renomados estudiosos no campo da linguagem no que diz respeito ao 

ensino-aprendizagem de gêneros do discurso escrito na escola e fora dela. Conseguimos, em 

parte, por meio da vivência e da observação, identificar alguns fatores que ocasionam a escrita 

ineficaz de diversos gêneros discursivos da esfera argumentativa já bastante usado na oralidade 

pelos alunos do 9º ano. Com isso, surgiu a necessidade de aprofundamento das questões que 

norteiam a produção do gênero artigo de opinião, motivando a elaboração desta proposta. Com 

a proposta e o desenvolvimento de módulos para a orientação da escrita e reescrita de produções 

textuais tendo como instrumento o gênero discursivo artigo de opinião, acreditamos que o 

ensino das estratégias indicadas possibilitará ao discente aprimorar as habilidades de escrita, 

reescrita e leitura, ajudando-o a elaborar de forma proficiente seus textos.  

Ressaltamos, também, que outras estratégias de ensino-aprendizagem de gêneros 

discursivos escritos devem ser pensadas, além de novas pesquisas que possam ser direcionadas 

nesse sentido, ampliando e/ou aprimorando as discussões presentes nesta dissertação. A maior 

contribuição desta pesquisa é a orientação de que, ao ensinar a escrever textos, o professor não 

deve analisar apenas as imperfeições das produções escritas mas também considerar o processo 

de construção do texto e todo o conhecimento construído pelos discentes durante o 

desenvolvimento da sequência didática. Dessa forma, é relevante identificar as fraquezas e 

ainda as potencialidades dos estudantes, para, a partir daí, encaminhar e intensificar os estudos 

sobre todos os aspectos linguísticos e sociodiscursivos do gênero e escolher metodologias 
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adequadas para dar prosseguimento ao processo de ensino de escrita, garantindo, assim, novas 

e profícuas aprendizagens.  

A partir dessa compreensão sobre a escrita e todo o seu processo, sendo, assim, 

concebida e assumida como linguagem em funcionamento que envolve várias etapas, o aluno 

passa a compreender que o processo que envolve o ensino e a aprendizagem da escrita é 

constituído na interação social, tomando a linguagem como atividade, como forma de ação 

intersubjetiva, com consciência da sua importância como produtor de textos. Ao promover a 

autonomia dos alunos, os textos podem ser escritos, revisados e reescritos visando a seu 

aprimoramento. Nesse processo, os fatos da língua devem emergir, sobretudo, das próprias 

vivência e leituras. Com isso, o aluno desenvolve seu processo de autoria entendendo que todo 

dizer tem um dono, conforme mostra Bakhtin (2011); e que sua palavra tem voz, a sua e as 

outras vozes, próximas ou distantes. Portanto, pensamos na elaboração de uma proposta que 

deve ser aplicada visando auxiliar os discentes em suas descobertas, tendo em vista a função 

comunicativa e social do gênero referido. 

Recordando a trajetória desta proposição, consideramos como pontos importantes 

presentes neste trabalho para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem de textos 

escritos na sala de aula o estímulo à compreensão das diferenças presentes nos gêneros da esfera 

jornalística, pois é um fator importante para os discentes discutirem e analisarem as 

características de cada gênero de forma ativa e participativa. A aplicação do questionário 

também motivará o aluno a refletir e a descrever sobre pontos que serão indicativos para o 

professor direcionar suas ações na elaboração de atividades significativas e de cunho social, e 

os caminhos a ser percorridos durante a escrita consistem na bússola que os guiará, com 

estímulo à reescrita e à autoavaliação, sendo que esta última oportuniza ao discente a reflexão 

sobre o processo de aprendizagem entendendo seu próprio desempenho, permitindo analisar 

seus pontos fortes, seus desvios e suas aparentes dificuldades no processo de escrita. 

Dessa proposta, é possível perceber, se considerarmos o nível de maturidade e a 

própria falta de afinidade com a prática da escrita, que a ação de planejar, escrever, revisar e 

reescrever textos pode proporcionar acréscimos importantes para o aperfeiçoamento na escrita 

dos discentes. Esperamos que as produções desses estudantes possam apresentar, ao final da 

intervenção, mais organização no plano discursivo argumentativo, visto que nos propomos a 

detalhar, sistematicamente, as etapas subjacentes do processo de escrita do gênero artigo de 

opinião, buscando minimizar as dificuldades que identificarmos no processo de escrita dos 

alunos dos mais diversificados gêneros discursivos propostos. 
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Após toda a trajetória vivenciada e a construção desta proposta, reconhecemos a 

relevância da formação que recebemos do Profletras. Foi com base nas orientações e nos 

ensinamentos recebidos, além da participação nos mais diversificados tipos de atividades 

oferecidas durante a trajetória no curso, que passamos a ter um novo olhar sobre o ensino de 

língua materna. Hoje, temos uma nova postura sobre o ensino, passamos a valorizar a 

linguagem em uso, nas mais diversas situações de comunicação, bem como a motivar os 

discentes a perceber as variedades linguísticas e a reconhecer a sua importância no processo 

comunicativo e a necessidade de uso adequado em cada situação de comunicação. Assim, o 

ensino da língua passa a centrar-se no texto como unidade básica de ensino e não mais nas 

unidades da língua como letras, fonemas, sílabas, palavras, sintagmas que, tomados sem um 

contexto, não colaboram com a competência discursiva. Passamos a compreender que o aluno 

já é falante da língua, não está na sala de aula para aprender a sua língua nata, nem sua estrutura, 

mas para aperfeiçoar e ampliar seu conhecimento sobre a diversidade da linguagem, suas 

diversas formas de dizer e as adequações que precisam realizar para atender as demandas 

sociais.  

Nesta proposta especificamente, a preocupação foi organizar uma sequência em que 

os estudantes fossem capazes de perceber a escrita como uma atividade que exige planejamento, 

organização, reescrita, autoavaliação, leitura, criticidade e posicionamento por parte do autor. 

Esse sujeito que é responsável pelo seu dizer, que ocupa um lugar no contexto em que vive e 

produz seu texto, deve preocupar-se com o seu interlocutor, com o que é dito, a forma como é 

dito, as intenções que atende e onde circulará seu texto. 

Retomando o objetivo geral deste estudo, que inicialmente busca apresentar uma 

proposta pedagógica a partir de uma sequência didática, a fim de sugerir o desenvolvimento de 

módulos para a orientação da escrita e reescrita de produções textuais, tendo como instrumento 

o gênero discursivo artigo de opinião, podemos afirmar que este objetivo foi alcançado. 

Partindo desse objetivo geral, elencamos outros objetivos específicos: a) oportunizar a leitura 

de outros gêneros da esfera jornalística: notícias; carta do leitor; charges e artigos de opinião; 

b) perceber a posição e os pontos de vista do articulador do artigo de opinião; c) identificar os 

elementos composicionais, temáticos e estilísticos do gênero artigo de opinião para a 

apropriação de operações de linguagem indispensáveis à produção do gênero. Esses objetivos 

específicos estão contemplados na proposta e serão atendidos nas atividades sugeridas nos 

módulos apresentados. Cada item desses foi desenvolvido ao longo das diversas atividades 

indicadas. Ainda como parte integrante desta pesquisa, elaboramos um Caderno de 

Aprendizagem que tem como objetivo auxiliar o professor em sua prática (Apêndice D).  
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Por fim, enfatizamos que o mais significativo do Profletras é o aprimoramento para a 

prática de sala de aula, que será visível a partir da valorização dos falares dos discentes, 

motivando-os à produção textual escrita de forma sistemática e contínua, orientando a escrita 

como um processo que adéqua os dizeres à situação de comunicação para que o discurso seja 

valorado, tenha sentido e significado.  Acreditamos que esse é o caminho para formarmos, 

verdadeiramente, cidadãos críticos, conscientes e capazes de atuar e transformar a sociedade 

em que vivem, produzindo textos de qualidade nos contextos sociocomunicativos em que 

atuam. 
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APÊNDICE A – ATIVIDADE ORAL 

 

Escola Estadual Dom José Adelino Dantas 

Ensino Fundamental de 1º a 9º ano e Educ. de Jovens e Adultos 

E-mail: domadelino@gmail.com 

Disciplina: Português   Professora: Aparecida Fernandes Turma: 9º ano 

Turno: Matutino                                            Data:___/___/___ 

 

ATIVIDADE ORAL  

Após os componentes dos referidos grupos realizarem a leitura do gênero indicado, o 

docente fará os seguintes questionamentos: 

➢ ATIVIDADE ORAL QUE SERÁ DIRECIONADA PARA O G1 (Gênero 

notícia): 

 

✓ O que aconteceu? 

✓ Com quem aconteceu? 

✓ Onde aconteceu? 

✓ Quando aconteceu? 

✓ O que mais chamou sua atenção na composição desse texto? 

✓ A qual gênero esse texto pertence? 

✓ Qual seu suporte?  

✓ Qual sua finalidade?   

✓ O que você observou no primeiro parágrafo da notícia? 

✓ Como deve ser o texto da notícia sob o ponto de vista da linguagem? 

 

➢ ATIVIDADE ORAL QUE SERÁ DIRECIONADA PARA O G2 ( Gênero 

carta do leitor): 

 

✓ O que vocês observaram na composição do texto? 

✓ Qual a finalidade desse texto? 

✓ Quem escreve pretende atingir um público alvo específico ou geral? 
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✓  Qual público o texto se dirige? 

✓ Qual o seu suporte? 

✓ Qual o gênero a que pertence? 

➢ ATIVIDADE ORAL QUE SERÁ DIRECIONADA PARA O G3 (Gênero 

charge): 

✓ Quais os tipos de linguagem presentes nesse tipo de texto? 

✓ Qual o assunto abordado nesse texto? 

✓ Qual o seu suporte? 

✓ O que mais chamou a atenção de vocês nesse texto? 

✓ Qual o gênero a que pertence? 

 

➢ ATIVIDADE ORAL QUE SERÁ DIRECIONADA PARA O G4 (Gênero 

artigo de opinião): 

✓ Qual a questão tratada pelo autor? 

✓ Qual a finalidade ou objetivo desse texto? 

✓ Qual a posição defendida pelo autor nesse texto? 

✓ Qual seu suporte? 

✓ Qual o gênero a que pertence? 

 

➢ PERGUNTA ORAL DIRECIONADA PARA TODOS OS GRUPOS. 

 

✓ O que há em comum entre os gêneros estudados? 

✓ Quais as diferenças encontradas entre eles e observadas? 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 

 

Escola Estadual Dom José Adelino Dantas 

Ensino Fundamental de 1º a 9º ano e Educ. de Jovens e Adultos 

E-mail: domadelino@gmail.com 

Disciplina: Português           Professora: Aparecida Fernandes         Turma: 9º ano 

Turno: Matutino                  Data:___/___/___ 

 

QUESTIONÁRIO 

 

A partir dos textos lidos e discutidos durante aulas anteriores, além dos discursos 

diários que utilizamos nas mais diversas situações comunicativas e circunstanciais, responda: 

• O que é uma opinião? 

• Como nós construímos uma opinião a respeito de um assunto? 

• O que você entende por gênero do discurso? 

• Para você, o que significa argumentar? 

• Em que situações do dia a dia, fazemos uso de argumentos? 

• Quais os gêneros que você conhece que apresenta um discurso argumentativo? 

• Quando queremos convencer alguém sobre alguma coisa, qual o recurso oral 

ou escrito que utilizamos? 

• Todos os gêneros discursivos da esfera jornalística apresentam a mesma 

finalidade? Por quê? 

• O que você entende por público-alvo? 
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APÊNDICE C – ATIVIDADE PROPOSTA 

 

ATIVIDADE PROPOSTA 

Escola Estadual Dom José Adelino Dantas 

Ensino Fundamental de 1º a 9º ano e Educ. de Jovens e Adultos 

E-mail: domadelino@gmail.com 

Disciplina: Português           Professora: Aparecida Fernandes         Turma: 9º ano 

Turno: Matutino                   Data:___/___/___ 

 

Sabendo-se que a circulação do artigo de opinião ocorre em jornais e revistas 

impressos ou on-line, e tem o objetivo de influenciar o posicionamento dos leitores em relação 

a uma questão controversa, leia o artigo que segue e responda às questões propostas: 

 

Vem aí o pós-ódio 

 

Em meio a tanto caos, luto e dor, surge um homem civilizado, mais solidário 

Humberto Pereira 

 

A primeira vez que tive a impressão de que alguma coisa estava mudando para melhor 

foi em nosso recente Carnaval. O povo foi para a rua aos milhões, em números nunca vistos 

anteriormente. O fenômeno dos blocos já vinha aumentando há alguns anos, mas o salto de 

2020 foi inesperado. 

Era uma necessidade de alegria, de desabafo maior do que o habitual, ainda que por 

alguns dias. Não deu tempo —e agora não há clima— para se refletir sobre a dimensão inédita 

do Carnaval deste ano. 

Mas podemos admitir a hipótese (por que não?) de que ele tenha expressado o 

inconformismo com o massacre de meses, de anos de moralismo exacerbado, de ódio servido 

em domicílio pelas notícias falsas, intrigando pais com filhos, irmãos com irmãos, mulher com 

marido, amigo com amigo, o Brasil com outros países. 

O massacre do ódio, como sabemos, se deu também nos Estados Unidos, no Reino 

Unido, na Europa, no mundo inteiro. 
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Com a Covid-19, entramos numa era cheia de perguntas sem respostas. O que sabemos 

por ora é o que podemos enxergar a olho nu: que as modernas tecnologias só darão respostas 

eficazes em prazos de meses, ou até de anos; que as doutrinas econômicas estão batendo cabeça; 

que os políticos estão reagindo atrasados diante de um evento que jogou por terra seus 

sofisticados planejamentos e seus projetos pessoais. 

Estamos vendo a olho nu que, em meio a tanto caos, luto e dor, o ódio insiste, tenta 

achar culpados entre seus demônios fictícios de sempre. Porém já percebeu (será?) que seus 

métodos de difamação e demonização são inúteis e descabidos neste momento. 

O que importa é que estamos vendo com clareza um ser humano civilizado, solidário, 

emergindo no redemoinho da pandemia. Uma força descomunal está movendo santos, justos, 

doadores, misericordiosos, irmãos desconhecidos. De todo lado aparecem Florences 

Nightingale, irmãs Dulce, Catarinas de Sena, doutores Alberts Schweitzer. 

De fora do Brasil nos chegam as estatísticas dos mais de cem médicos mortos na Itália. 

Do Reino Unido, a convocação de 250 mil voluntários que se tornaram espontaneamente 750 

mil. Ainda da Inglaterra, há o caso dos dois imigrantes que assistiram o primeiro-ministro, Boris 

Johnson, em sua internação. 

Aqui no Brasil, o SUS e as Santas Casas, tão carentes, vieram para o proscênio. As 

pessoas querem ajudar umas às outras. Nas favelas aparece gente se organizando, fazendo o 

que o Estado não terá condições de fazer. Multiplicam-se as doações de banqueiros e 

empresários —pondo a mão no próprio bolso, e não apenas nas isenções fiscais. 

Há, concomitantemente, uma preocupação geral com comida no prato de todos. Não 

podemos nos esquecer de que, além das pestes medievais e das guerras, o outro flagelo 

recorrente na história é a fome. Felizmente, neste quesito, o Brasil está melhor do que a maioria 

dos países. 

Sim, o ódio não vai desaparecer. Ele continuará nos incomodando com seu hálito 

sulfídrico, seus arrotos patológicos. Neste momento mesmo está tentando nos arrastar para mais 

uma polarização desagregadora: remédio versus quarentena. Ridículo, não caiamos nessa. 

O que se vê a olho nu e de coração aberto é que o ódio está perdendo o protagonismo 

para a dor real, para a compaixão e o perdão, para a paz e, sobretudo, para as justas indignações. 

Vem aí o pós-ódio. 

 

HUMBERTO PEREIRA, Jornalista, ex-frade dominicano e criador e diretor do 

‘Globo Rural’ por 38 anos. 

Texto extraído do jornal Folha de São Paulo de 23/04/2020. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/coronavirus/
https://aovivo.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/30/5896-acompanhe-todas-as-informacoes-sobre-a-pandemia-de-coronavirus.shtml#post399781
https://aovivo.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/30/5899-acompanhe-todas-as-informacoes-sobre-a-pandemia-de-coronavirus.shtml#post399978
https://aovivo.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/30/5899-acompanhe-todas-as-informacoes-sobre-a-pandemia-de-coronavirus.shtml#post399978
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/04/sem-esperar-ajuda-do-governo-paraisopolis-contrata-medicos-para-combater-virus.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/04/doacao-de-r-1-bilhao-do-itau-unibanco-leva-a-recorde.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/04/doacao-de-r-1-bilhao-do-itau-unibanco-leva-a-recorde.shtml
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1 - Leia o artigo, acima, com atenção e encontre os elementos do contexto de produção: 

 

a) Autor do texto e seu papel social: 

 

b) Os interlocutores e representação social: 

 

c) Finalidade ou objetivo: 

 

d) Época e meio de circulação: 

 

e) Qual a tese defendida pelo autor desse artigo? 

 

 

 

2 – O papel social assumido influencia no posicionamento do autor? De que forma? 

 

 

3 – Qual o posicionamento do autor sobre o tema abordado? 

 

 

4 – Quais os argumentos utilizados no texto? 
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APÊNDICE D – CADERNO DE APRENDIZAGEM 
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ANEXO A – TEXTO DE “COLEIRA” É NECESSÁRIA PARA ALGUNS, DE IÇAMI 

TIBA 

 

 

"Coleira" é necessária para alguns 

IÇAMI TIBA 

 

A questão do controle dos pais sobre os filhos sempre é controversa, mas é necessário 

deixar claro que o responsável pelos limites que os adultos estabelecem para a sua autonomia é 

o próprio adolescente. 

Quem vai dizer se tem de haver um controle ou não é a própria vida que o adolescente leva 

nesse processo de "segundo parto" -porque a adolescência é o segundo parto para ganhar a 

autonomia comportamental. 

Teoricamente, esse jovem não precisa depender dos adultos para decidir o que fazer. 

Agora, uma vez que ele não se mostre competente para ditar os próprios rumos e, em vez de ir 

à escola fica no bar da esquina, o controle é necessário. 

Nesse contexto, aparelhos rastreadores capazes de deixar os filhos localizáveis o tempo todo, 

que chamo de "coleira virtual", são bastante viáveis. 

Esses jovens que precisam de controle não tomam as medidas de proteção necessárias 

e acabam se expondo a todo o tipo de perigo. Em vez de manter a família informada, 

simplesmente desaparecem. Os pais têm de impor limites: se largar o celular em qualquer lugar, 

então não merece sair. 

Nesse ponto, tem de ser um pouco mais radical, porque alguns adolescentes 

transcendem os limites, e os pais só vão saber na hora de tirá-los, na melhor das hipóteses, da 

delegacia. 

Assim como há jovens que podem ir para a "balada" sem maiores preocupações, 

existem outros que precisam, sim, dessa "coleira virtual". 

 

TIBA, Içami, "Coleira" é necessária para alguns. Folha de S. Paulo, São Paulo, 12 dez. 

2004, p.C3. 
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ANEXO B – TEXTO “TROCAMOS EDUCAÇÃO POR TECNOLOGIA?”, DE 

ROSELY SAYÃO 

 

 

Trocamos educação por tecnologia? 

ROSELY SAYÃO 

 

Estamos trocando a educação para a liberdade responsável e para a autonomia pelos 

recursos tecnológicos mais avançados, é isso? O caminho é sedutor porque bem mais simples 

e com custos bem menores. Os pais, preocupados com a segurança dos filhos -ah, o que não 

temos feito em nome desse item! - acabam consumindo, sem grandes reflexões, as ideias mais 

absurdas. Como essa, por exemplo, do controle da localização dos filhos pelo celular. 

Ora, ora! Quem diria que a geração pós-Segunda Guerra, que lutou pela democracia e 

pela liberdade, que bradou contra a tutela da família, chegasse a esse ponto com os próprios 

filhos? "Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais..." 

O controle é eficiente para acalmar as aflições dos pais. É eficiente, ainda, para 

provocar efeitos colaterais dos mais indesejáveis, e outros riscos. Vejamos. 

Em primeiro lugar, se tem quem controle o jovem, por que haveria ele de se 

responsabilizar pelo autocontrole? Mais fácil deixar para os pais essa tarefa difícil já que eles 

assim o desejam. Em segundo, tem a dificuldade da construção da privacidade. E sem 

privacidade, não há intimidade. E tem mais, ainda: se os pais não acreditam que o filho seja 

capaz de avaliar situações de risco, de se proteger, de caminhar com as próprias pernas, por que 

ele mesmo acreditaria? 

Pensando bem, é uma bobagem preocupar-se com isso. Os jovens sempre têm 

respostas inteligentes para propostas medíocres. Eles encontrarão um jeito de burlar o 

dispositivo. Não são eles os melhores no uso da tecnologia? 

SAYÃO, Rosely. Trocamos educação por tecnologia? Folha de S. Paulo, São Paulo, 

12 dez. 2004, p.C3. 
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ANEXO C – TEXTO “CELEBRIDADES DESCELEBRADAS”, DE LULI 

RADFAHRER 

 

Celebridades descelebradas 

Luli Radfahrer 

A privacidade se tornou um mito e, já que é impossível retroceder, é preciso gerir 

essa nova imagem pública 

Não se iluda: as mídias sociais e as bases de dados de comércio eletrônico acabaram 

com qualquer pretensão de privacidade. Filtradas pelos algoritmos inteligentes dos mecanismos 

de buscas, elas facilitaram o acesso e a identificação de praticamente qualquer pessoa, por mais 

que respeitem o anonimato de seus usuários. 

Quando a informação é muita, não é difícil fazer cruzamentos únicos de variáveis. 

Quem vive naquele bairro, trabalha naquela empresa, come naquele restaurante, abastece o 

carro com aquela frequência, usa aquele computador e aquele telefone, acessa aqueles sites, 

clica naqueles links e compra aqueles produtos é facílimo de rastrear. 

Já que é impossível (e bem pouco prático) viver fora do grid de informação digital, é 

preciso administrar a imagem pública em um ambiente em que até aspirantes a tuiteiros se 

tornaram celebridades, mesmo sem fazer nada de célebre. Por maior que seja a diferença de 

influência entre o Tom Hanks e seu correspondente no século 2.0, os cuidados que ambos 

precisam ter com a exposição indesejada são bem próximos. 

A sociedade das opiniões públicas é mais rica e complexa do que aquilo que se 

chamava antigamente de "opinião pública", ficção sociológica que acreditava ser possível tirar 

a média do que era declarado e descartar o que desviasse do padrão. Com a popularidade de 

acesso aos meios de publicação, o indivíduo urbano, globalizado e massificado usa as redes 

como válvula de escape para manifestar sua identidade e, nesse processo, se expõe de forma 

inimaginável. 

Não é preciso habitar a casa do Big Brother para ter a vida privada transformada em 

entretenimento. Basta fazer o que não seria feito normalmente em público. Uma briga entre 

namorados, um namorico, um comentário entredentes, uma bebedeira ou até uma inocente ida 

ao banheiro quando se está só, dentro de casa, agora está sujeita ao escrutínio público das 

câmaras ocultas em telefones celulares. As paredes não têm ouvidos, mas todo o resto parece 

ter. 
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Já que é impossível retroceder, o que resta é administrar esse novo tipo de patrimônio 

público. Como todo patrimônio, ele precisa ser estável para se tornar uma referência e, nesse 

processo, acaba perdendo a espontaneidade, a mais humana de suas características. 

 Aos poucos as regras de conduta invadem os recônditos da vida pessoal, plastificando 

a personalidade e a prendendo à máscara construída ao longo da vida, mesmo que não se 

concorde com ela. 

 Hoje todos nos tornamos personalidades transparentes. Nunca foi tão fácil checar 

referências, e, a princípio, não há nada de errado nisso. Uma das principais regras de 

sobrevivência social, pilar de sistemas tão diversos quanto a maçonaria ou o marketing, sempre 

foi desconfiar de estranhos. De perto, entretanto, ninguém é normal 

 Como diz a polícia dos Estados Unidos, você sempre tem o direito de permanecer 

calado. Tudo o que disser poderá ser usado contra você. As mídias sociais são, como o próprio 

nome dá a entender, uma forma de mídia. 

Pessoas comuns não têm relações públicas, advogados, assessores ou consultores de 

imagem para auxiliá-las no dia a dia e, por isso, ainda vão demorar para perceber que um 

vexame registrado on-line é quase tão difícil de apagar quanto um nu indesejado. 

 

RADFAHRER, Luli. Celebridades descelebradas. Folha de S. Paulo, São Paulo, 27 jul. 2011. 

Tec, p.F14 
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ANEXO D – TEXTO “INSEGURANÇA”, DE CONTARDO CALLIGARIS 

 

INSEGURANÇA 

Contardo Calligaris 

O adolescente se olha no espelho e se acha diferente. Constata facilmente que perdeu 

aquela graça infantil que, em nossa cultura, parece garantir o amor incondicional dos adultos, 

sua proteção e solicitude imediatas. Essa insegurança perdida deveria ser compensada por um 

novo olhar dos mesmos adultos, que reconhece as imagens púbere como sendo a figura de outro 

adulto, seu par iminente. Ora, se olhar falha: o adolescente perde (ou, para crescer, renuncia) a 

segurança do amor que era garantido à criança, sem ganhar em troca outra forma de 

reconhecimento que lhe parecia nessa altura devido. 

     Ao contrário, a maturação, que, para ele, e evidente, invasiva e destrutiva do que 

fazia sua graça de criança, é recusada, suspensa, negada. Talvez haja maturação, lhe dizem, 

mais ainda não e maturidade. Por consequência, ele não é mais nada, nem criança amada, nem 

adulto reconhecido. 

 O que vemos no espelho não e bem nossa imagem. É uma imagem que sempre deve 

muito ao olhar dos outros. Ou seja, me vejo bonito ou desejável se tenho razões de acreditar 

que os outros gostam de mim ou me desejam. Vejo e suma, o que eu imagino que os outros 

vejam. Por isso o espelho e ao mesmo tempo tão tentador e tão perigoso para o adolescente: 

porque gostaria muito de descobri o que os outros veem nele. Entre a criança que se foi e o 

adulto que não chega, o espelho do adolescente é frequentemente vazio. Podemos entender 

então como essa época da vida possa se campeã em fragilidade de alto-estima[...]. 

 Parado na frente do espelho, caçando as espinhas, medindo as novas formas de seu 

corpo, desejando e ojerizando seus novos pelos ou seios, o adolescente vivi a falta do olhar 

apaixonado que ele merecia quando criança e a falta de palavras que os admitam como par na 

sociedade dos adultos. A insegurança se torna assim o traço próprio da adolescência.  

  Grande parte das dificuldades relacionadas dos adolescentes, tanto com os adultos 

quanto com seus coetâneos, derive dessa insegurança. Tanto de uma timidez apagada quanto o 

estardalhaço maníaco manifestam as mesmas questões, constantemente a flor da pele, de quem 

se sente não mais adorado e ainda não reconhecido: será que sou amável, desejável, bonito, 

agradável, visível, invisível, oportuno inadequado? 

CALLIGARIS, Contardo. A adolescência. São Paulo: Publifolha, 2000. p. 24-5. 
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ANEXO E – TEXTO “O QUE SÃO BLOGS? 

 

O que são Blogs? 

 

 

Com a expansão da internet pelo mundo e a facilidade de comunicação que ela 

proporciona, cresceu o interessa das pessoas em possuir seu próprio espaço na web. Contudo, 

para montar uma home Page e publicá-la era necessário ter certo domínio técnico, que poucas 

pessoas tinham. 

Desse interesse e dessa dificuldade conflitantes surgiram os bloggers, que são serviços 

que oferecem ferramentas para possibilitar que internautas comuns publiquem seus próprios 

textos na internet. Segundo a wikipedia, blogger é "uma palavra criada pela Pyra Labs e é um 

serviço que oferece ferramentas para indivíduos publicarem textos na Internet" sem a 

necessidade de ter domínio técnico, de programação ou software. Esses espaços individuais 

disponibilizados pelos bloggers receberam o nome de blogs. 

O blog, ou weblog, é uma das ferramentas de comunicação mais populares da internet. 

A pessoa que administra o blog é chamada de blogueira(o). Uma das características dos blogs 

é que, em geral, eles têm um aspecto muito parecido, isto é, o usuário é limitado no que diz 

respeito a alterações visuais. Outra característica dos blogs é a frequência de atualização. 

Alguns são atualizados diariamente, outros semanalmente, mensalmente e, em alguns casos, até 

várias vezes por dia. Cada atualização ou publicação no blog é chamada de post (postagem). 

Quando surgiram os blogs tinham caráter puramente recreativo, eram usados como 

"diários virtuais", on-line, onde as pessoas, especialmente adolescentes e jovens, expunham 

suas ideias, narravam o que acontecia em suas vidas. Com o tempo os blogs foram se tornando 

espaço de disseminação de ideias e informações mais consistentes, pessoas conhecidas e 

empresas passaram a utilizá-los também. 

Os blogs tornaram-se o "endereço virtual" de muitas pessoas e empresas e perdeu o 

status inicial de "diário", tornando-se, além de tudo, fonte de obtenção de informações, 

ferramenta de trabalho e auxílio de diversos profissionais, especialmente jornalistas, repórteres 

e professores. Além de publicar conteúdo pessoal, profissional, informativo e educativo, os 

blogs viraram também ferramenta de divulgação artística, possibilitando a publicação de 

material desenvolvido por artistas independentes como poetas, desenhistas, escritores e 

fotógrafos, antes impossibilitados de mostrar seu trabalho. 
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A popularização dessa ferramenta foi tamanha que até as empresas passaram a utilizá-

la como ferramenta de comunicação. A maioria das empresas, mesmo aquelas que não atuam 

diretamente na internet já mantém blogs para se comunicar com funcionários e clientes. 

Pessoas comuns ou famosas, empresas pequenas, médias ou grandes, todos 

compartilham da blogosfera, o mundo dos blogs. Nesse espaço, alguns blogueiros se destacam 

e ficam famosos, ganham dinheiro ou simplesmente externam suas ideias a quem quiser 

conhecê-las. 

A característica mais marcante da blogosfera é interação entre os diversos espaços. Em 

cada blog existe uma lista com link (ligação) para outros blogs "indicados" pelo autor ou pelo 

próprio blogger. Quando o blogger gera essa lista automaticamente, são utilizados diversos 

critérios para um blog aparecer na lista, alguns dos mais comuns são mostrar os blogs mais 

visitados ou os mais recentemente atualizados. 

Alguns dos serviços de blogs mais conhecidos da atualidade é o Blogger do Google 

(https://www.blogger.com/about/?bpli=1) e o Windows Live Spaces da Microsoft 

(http://spaces.live.com), que é vinculado ao messenger mais utilizado no mundo, o MSN. Existe 

também o WordPress, um script blog desenvolvido em PHP (linguagem de programação), mas 

para utilizá-lo é preciso ter uma conta de hospedagem de sites na internet, entre outros detalhes. 
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