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A verdadeira substância da língua não é constituída por um 

sistema abstrato de formas linguísticas nem pela 

enunciação monológica e isolada, nem pelo fato 

psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno 

social da interação verbal realizada através da enunciação 

ou das anunciações. A interação verbal constitui, assim, a 

realidade fundamental da língua. 

 

(BAKTHIN, 1997a, p.123) 
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RESUMO 
 
 
A presente dissertação apresenta uma proposta de intervenção pedagógica para o 
ensino de Língua Portuguesa que tem como tema a Oralidade e o Letramento, com 
foco no gênero discursivo oral ‘Debate’, em uma turma de 9º ano do Ensino 
Fundamental II de uma escola da rede pública municipal da zona norte de Natal/ RN. 
Para tanto, objetivamos investigar a composição, a estrutura e o estilo verbal do 
gênero discursivo oral ‘Debate’. O nosso aporte teórico parte dos estudos de 
letramento (STREET, 1995; SOARES, 2004; KLEIMAN, 2005; OLIVEIRA, 2010), no 
que diz respeito à relação desse conceito com a oralidade (ROJO, 2001; 
MARCUSCHI, 2005); de argumentação (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005; 
KOCH, 2011); de gêneros discursivos e gêneros orais (ROJO, 2001; BAKHTIN, 2002; 
2011; DOLZ & SCHNEUWLY, 2004); bem como das diretrizes acerca da oralidade 
presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1997). Metodologicamente, 
este estudo é uma pesquisa qualitativa de natureza etnográfica (CANÇADO,1994) que 
utiliza como instrumento pedagógico uma sequência didática, organizada para o 
trabalho com o gênero debate, planejada em quatro etapas distintas: atividades 
prévias, atividades de planejamento, o debate em sala e a conclusão. A análise dos 
dados permitiu evidenciar que os alunos: (i) estruturam e organizam os enunciados 
do debate em turnos, que apresentam os aspectos caracterizadores das sequências 
dialogal e argumentativa; (ii) encadeiam o texto oral por meio dos marcadores 
conversacionais, assegurando não só a coesão como também a progressão tópica do 
discurso; (iii) produzem diversos tipos de argumentos conforme a situação 
comunicativa; (iv) deixam marcas linguísticas, visando a intercompreensão; (v) 
acionam diversas estratégias interativas que se reportam aos modos particulares de 
como se dirigem aos seus interlocutores. Observamos, ainda, que os alunos, ao 
realizarem práticas de letramento necessárias à participação plena do grupo durante 
o debate, atuaram em um processo de aprendizagem colaborativa, na medida em que 
realizaram tarefas que possibilitaram criar interatividade e comunicação, em uma 
construção coletiva do dizer. 

 

Palavras- chave: Oralidade. Letramento. Gênero discursivo. Debate. 
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ABSTRACT 
 
 

The following paper presents a pedagogical intervention proposal for the teaching of 
Portuguese Language, having as its theme Orality and Literacy and focusing on the 
oral discursive genre ‘Debate’, in a 9th grade class of the Elementary School II in a 
school of the municipal public network in the North area of Natal/RN. To accomplish 
that we aim to investigate the composition, structure and verbal style of the oral 
discursive genre ‘Debate’. Our theoretical input originates from the studies of literacy 
(STREET, 1995; SOARES, 2004; KLEIMAN, 2005; OLIVEIRA, 2010), concerning the 
relation of this concept with orality (ROJO, 2001; MARCUSCHI, 2005), of 
argumentation PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005; KOCH, 2011) discursive 
genres / oral genres (ROJO, 2001; BAKHTIN, 2002; 2011; DOLZ & SCHNEUWLY, 
2004), as well as the guidelines regarding the orality included in the National 
Curriculum Parameters (PCN, 1997). Methodologically, this study is qualitative 
research of ethnographic nature (CANÇADO, 1994) that uses a didactic sequence as 
its pedagogical instrument, organized to work with the debater genre and planned in 
four different stages: previous activities; planning activities; debate in the classroom 
and conclusion. Data analysis made possible to highlight that the students: (i) structure 
and organize the wordings of the debates in turns, which presents characterizing 
aspects of argumentative and dialogical sequence; (ii) organize the oral text through 
the discourse markers, ensuring not only the cohesion but also the discourse topical 
progression; (iii) produce several kinds of arguments according to the communication 
situation; (iv) leave linguistic markers aiming the intercomprehension; (v) add many 
different interactional strategies that report to the specific ways on how to address their 
interlocutors. It is observed, also, that the students, while performing the necessary 
literacy practices to a full participation of the group during the debate, work in a 
collaborative learning process as they perform tasks that made possible to generate 
interaction and communication in a collective construction of the speech.  

 

Key words: Orality. Literacy. Discursive Genre. Debate. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
Com a chegada dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) às escolas no 

final dos anos 90 e as orientações pontuadas no documento em torno dos gêneros 

discursivos no processo de ensino e aprendizagem, o que se tem percebido é que os 

escritos ganharam privilégio e notoriedade em relação aos orais nas aulas de Língua 

Portuguesa.  

 A prática da oralidade tem sido deixada em segundo plano na escola regular, 

pois, partindo da ideia de que os alunos já “dominam” a língua oral, seria 

desnecessário o seu trabalho em sala de aula. 

Outros motivos que contribuem para isso é o fato de não haver procedimentos 

metodológicos mais definidos para o tratamento da questão ou ainda pelo fato do oral 

ser considerado o lugar da espontaneidade, do relaxamento, da falta de atenção e 

planejamento e do descuido em relação às normas da língua padrão. 

Se o oral é uma das práticas discursivas sugeridas, faz-se necessário o 

desenvolvimento de estratégias e metodologias para o aprofundamento dos estudos 

nesse campo. Entendemos que a competência oral permite desenvolver habilidades 

verbais, pessoais e interpessoais básicas entre os falantes da língua, além de 

contribuir para o desenvolvimento da competência comunicativa efetiva, em que o 

gerenciamento do falar e do ouvir são essenciais.  

No entanto, observando o nosso fazer pedagógico como professor de Língua 

Portuguesa, e o dos colegas da mesma área, percebemos que o trabalho com a 

oralidade era negligenciada nas atividades trabalhadas e, quando se apontava algo, 

era muito superficial. Tal fato fora relatado pelos professores nos encontros 

pedagógicos e nos planejamentos escolares.  

Sabemos o quanto é fundamental desenvolver habilidades orais na sociedade 

atual, já que inúmeros profissionais, como jornalistas, professores, operadores de 

telemarketing, locutores, profissionais do Direito, executivos, enfim, uma série de 

profissões tem na oralidade seu instrumento de trabalho. E por meio dela, no exercício 

de tais funções, é que se garante ou não o sucesso da carreira escolhida. 

Além disso, uma das funções fundamentais da escola é a formação do cidadão 

crítico, capaz de participar de forma autônoma das diversas situações que lhe são 

apresentadas no cotidiano, como falar em público, apresentar trabalhos, participar de 

entrevistas de emprego, entre outras demandas atuais. 
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Com esse intuito, a fim de preparar os alunos para as diferentes situações 

comunicativas que envolvem a oralidade, é que se deve pautar o ensino de língua na 

escola, envolvendo os alunos em situações reais de comunicação, nas quais 

percebam a função social de atividades dessa natureza. Logo, a escola deve ser um 

espaço privilegiado de aprender a “falar”. 

Por isso, defendemos que se torna necessário refletirmos sobre como inserir o 

trabalho com a oralidade no ensino de língua portuguesa. É nesse ponto que se 

justifica esta pesquisa, que tem como objeto de estudo a prática da oralidade em sala 

de aula, visto que o texto falado tem uma estruturação que lhe é própria, ditada pelas 

circunstâncias sociocognitivas de sua produção e à luz dela deve ser descrito e 

avaliado (KOCH, 1997, p.33).  

Nesta pesquisa, adotamos umas das postulações de Marcuschi (2001), que 

consiste na ideia de que o uso da língua se dá em um continuum de relações entre 

modalidades, gêneros discursivos e contextos socioculturais. Esse argumento explica 

o distanciamento da posição dicotômica presente na década de 1950 a 1980, que 

defendia a grande divisão entre oralidade e letramento, fala e escrita. 

Nessa perspectiva, o ensino da oralidade não pode ser visto isoladamente, isto 

é, sem relação com a escrita, uma vez que mantém entre si relações mútuas, servindo 

ambas à interação verbal. Essa conexão entre as duas modalidades se dá por meio 

dos gêneros discursivos, podendo variar, sendo mais ou menos planejados, mais ou 

menos formais, decorrentes da dependência dos contextos de uso.  

Em função disso, o trabalho com gêneros deve ser considerado com base na 

noção de que oralidade e letramento são práticas sociais que todo indivíduo adquire 

e desenvolve ao longo de sua vida, adaptando-as aos diversos contextos sociais. 

Nesse sentido, propomos um trabalho com o gênero de discurso oral ‘Debate’, 

no qual se espera que os participantes aprendam de que forma essa atividade de 

linguagem pode contribuir na sua formação linguística, na construção de pontos de 

vista e, consequentemente, no preparo para o exercício da cidadania. É também uma 

oportunidade para a elaboração de conhecimentos de forma coletiva e interativa, num 

processo de falar e ouvir uns aos outros, a partir de temas que respondam aos 

interesses dos adolescentes envolvidos no projeto. 

Desse modo, as questões que norteiam nossa pesquisa são: (i) como se 

estrutura e se compõe o gênero debate? (ii) de que maneira os participantes 
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constroem os propósitos comunicativos no debate? (iii) que aspectos caracterizam 

esse gênero no que diz respeito ao estilo? 

Em conformidade com essas questões, o objetivo geral deste estudo consiste 

em investigar a composição, a estrutura e o estilo verbal do gênero discursivo oral 

‘Debate’. Os objetivos específicos concentram-se em: (I) descrever a estrutura e a 

organização do gênero debate (II) evidenciar a construção dos propósitos 

comunicativos durante a formulação do texto oral; (III) apontar os aspectos estilísticos 

que caracterizam o gênero debate. 

Com a finalidade de contemplar os objetivos apresentados, buscamos 

contribuições teóricas nos estudos de letramento (OLIVEIRA, 2010; KLEIMAN, 2005; 

SOARES, 2004; STREET, 1995); da relação oralidade/letramento (MARCUSCHI, 

2010; ROJO, 2001), dos gêneros discursivos (BAKHTIN, 2002; 2011), dos gêneros 

orais, (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004; ROJO, 2001), da argumentação (PERELMAN; 

OLDBRECHTS-TYTECA, 2005), do gênero debate (DOLZ, ET. AL, 2004) bem como 

das diretrizes presentes nos PCN no que diz respeito à oralidade (1998). 

Com relação à composição estrutural, este estudo organiza-se em quatro 

capítulos: (1) Contextualização da pesquisa, (2) Pressupostos teóricos, (3) Análise 

dos dados e (4) Considerações finais. 

Nas “Considerações Iniciais”, apresentamos a problemática que motivou a 

realização desta pesquisa, bem como a justificativa e a relevância do estudo. 

Expomos, também, as questões que nortearam a pesquisa e os objetivos que a 

investigação se propôs a atender. 

No primeiro capítulo, intitulado “Contextualização da pesquisa”, explicitamos a 

perspectiva metodológica, inserida no campo da Linguística Aplicada, por meio da 

abordagem qualitativa de base interpretativista e o tipo de pesquisa – etnográfica. 

Apresentamos o ambiente da pesquisa, o público alvo, os instrumentos de geração 

de dados, os procedimentos de análise, a sequência didática utilizada no trabalho com 

o gênero oral debate e as práticas de letramento utilizadas pelos alunos para a 

apropriação do gênero. 

No segundo capítulo, intitulado “Pressupostos teóricos”, explicitamos as bases 

teóricas nas quais a pesquisa está ancorada: os estudos da relação 

oralidade/letramento; o oral como objeto de ensino; os gêneros discursivos, com 

ênfase na oralidade, a argumentação oral e o gênero oral debate como instrumento 

da interação verbal. 
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O terceiro capítulo destina-se à análise dos dados gerados a partir da gravação 

e transcrição de verbalizações geradas durante o debate. Essa análise se deu por 

meio da caracterização do debate nas três dimensões que formam um gênero, 

segundo Bakhtin (2011), quais sejam: a composição, o conteúdo temático e o estilo. 

No último capítulo, “Considerações finais”, evidenciamos as condutas obtidas 

pelos alunos com a aplicação da sequência didática, a fim de observar se os objetivos 

foram alcançados e indicamos as contribuições do estudo para o trabalho com a 

oralidade em sala de aula, além de elencarmos aspectos significativos na mudança 

da prática e da postura profissional do professor. 
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA  

 

 Este primeiro capítulo tem por finalidade contextualizar o processo a respeito 

do gênero debate em sala de aula no campo da Linguística Aplicada, apresentando a 

perspectiva metodológica a que se filia o estudo. Com vistas a esse propósito, 

apresentaremos a abordagem, o tipo de pesquisa, o contexto no qual a pesquisa foi 

desenvolvida, os procedimentos de geração dos dados, bem como as categorias e 

procedimentos de análise deste estudo. 

 

1.1 Inserção no campo da Linguística Aplicada (LA)  

 

Diversos trabalhos realizados até hoje tiveram como propósito traçar um 

apanhado histórico do que foi a Linguística Aplicada (doravante LA), do que é 

atualmente e do que poderá ser daqui por diante. É esse o caso de Moita Lopes (1994, 

1996, 2009), Signorini (1998), Menezes, Silva e Gomes (2009). Todos são unânimes 

em afirmar que a LA surge, no final da primeira metade do século XX, enquanto área 

centrada nos estudos de métodos de ensino-aprendizagem de segunda língua, 

especialmente o inglês, e que, no decorrer das décadas, passa por transformações 

até se tornar essa área que é hoje, preocupada com a língua em situações reais e 

concretas de uso, como uma prática social relevante. 

Nesse contexto, a LA é concebida como uma área de estudos que dialoga com 

outras áreas do conhecimento, com vistas a contribuições para o ensino-

aprendizagem – Sociologia, Antropologia, Psicologia Social, Educação, entre outras – 

ressaltando a sua natureza híbrida e ganhando destaque também nas questões 

concernentes à formação do sujeito em outras esferas. A partir da convergência entre 

essas áreas das Ciências Humanas, muda-se o foco para observação da linguagem 

em contextos reais de uso, que rejeita norteamentos pré-definidos e trabalha numa 

perspectiva de possibilidades, de modo a compreender a língua como uma prática 

social. 

 Moita Lopes (1996, p. 20), afirma que 

 
A LA é uma ciência social, já que seu foco é em problemas de uso da 
linguagem enfrentados pelos participantes do discurso no contexto 
social, isto é, usuários da linguagem (leitores, escritores, falantes, 
ouvintes) dentro do meio de ensino-aprendizagem e fora dele. 
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É nesse contexto que se insere a nossa pesquisa, ao abordar o uso da 

linguagem pelos falantes em uma situação real de debate em sala de aula, na qual 

estabelecem um processo de interação verbal oral, em que são observadas as 

condutas e os procedimentos de interpretação na atividade linguística.  Dessa 

maneira, o nosso estudo se enquadra nessa área, que tem nos possibilitado conhecer, 

vivenciar e interagir no cotidiano com os participantes da interação verbal no ambiente 

específico da escola, em um contexto real de ensino-aprendizagem. 

O percurso da pesquisa em LA, segundo Moita Lopes (1996, p.19), é 

caracterizado pelos seguintes pontos: 

 
a) de natureza aplicada em ciências sociais; b) que focaliza a 
linguagem do ponto de vista processual; c) de natureza interdisciplinar 
e mediadora; d) que envolve formulação teórica; e) que utiliza métodos 
de investigação de base positivista e interpretativista.   

 

Com base nesses pontos defendidos por Moita Lopes, filiamos a nossa 

pesquisa nesse campo de investigação, que tem por princípio a prática social de uso 

da língua pelos falantes, analisando-a a partir do processo em que ela ocorre 

efetivamente e não apenas como um produto pronto. No nosso caso, o método de 

investigação adotado é o de base interpretativista, como veremos a seguir. 

 

1.2 Abordagem qualitativa de base interpretativista 

 

Na visão interpretativista, “não é possível ignorar a visão dos participantes do 

mundo social caso se pretenda investigá-lo, já que é esta que o determina: o mundo 

social tomado como existindo na dependência do homem. O acesso ao fato deve ser 

feito de forma indireta através da interpretação dos vários significados que o 

constituem. Os múltiplos significados que compõem as realidades só são passíveis 

de interpretação. É o fator qualitativo, isto é, o particular, que interessa”. (MOITA 

LOPES,1994, p. 331). 

Para Schwandt (1998), o objetivo entender o mundo do ponto de vista daqueles 

que o vivenciam. O seu objeto de pesquisa é entendido como construído socialmente 

pelos atores. Atores moldam significados a partir de eventos e fenômenos através de 

processos complexos e longos de interação social. 

Essa abordagem pressupõe que, para compreender o mundo, o pesquisador 

deve interpretá-lo. “Preparar uma interpretação é também construir uma leitura desses 
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significados, é oferecer a construção do pesquisador a partir da construção dos atores 

em estudo” (SCHWANDT, 1998, p.222).  

Assim, no nosso estudo, ao lidar com a relação dos participantes com seus 

interlocutores em um debate promovido em sala de aula, fazemos a nossa leitura dos 

significados construídos no decorrer da interação. O nosso enfoque é, portanto, de 

natureza interpretativista.  

 

1.3 Pesquisa Etnográfica 

 

As pesquisas etnográficas em educação, segundo Aquino (2001), datam do 

início da década de 70 e tem como preocupação o estudo da sala de aula e a avaliação 

curricular, preenchendo um espaço metodológico antes dominado pelos métodos 

experimentais. 

Para Moita Lopes (1994, p. 339), “a pesquisa etnográfica origina-se na 

sociologia e na antropologia e focaliza o contexto social da perspectiva dos 

participantes.  Isto é, em vez de considerar somente a observação do pesquisador 

externo, como tradicionalmente feito em pesquisa de base positivista, a pesquisa 

etnográfica leva em conta que em qualquer estudo contextualizado é essencial que 

se leve em consideração a visão que os participantes (sendo o observador-

participante incluído aqui) têm do contexto e o todo do contexto social”. 

De acordo com o referido autor, “a pesquisa etnográfica é caracterizada por 

colocar o foco na percepção que os participantes têm da interação linguística e do 

contexto social em que estão envolvidos, através da utilização de instrumentos tais 

como: notas de campo, diários, entrevistas, entre outros” (LOPES, 1996, p. 22). 

Nos estudos de Cançado (1994, p. 55), “Etnografia é literalmente a descrição 

de culturas ou de grupos de pessoas que são percebidas como portadoras de certo 

grau de unidade cultural. Enquadra-se dentro de um paradigma qualitativo e/ou 

interpretativista e sua aplicação vem crescendo no campo da educação”.  

Já para Lima (1996, p. 66), “a pesquisa etnográfica permite ao pesquisador a 

realização de uma pesquisa participante e também a análise das práticas de 

letramento e de oralidade dentro dos contextos em que ocorrem”. 

Segundo Cançado (1994, p. 56), a etnografia é guiada por dois princípios 

básicos: o principio êmico e o princípio holístico. “O princípio êmico demanda que o 

observador deixe de lado visões pré-estabelecidas, padrões de medição, modelos, 
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esquemas e tipologias, e considere o fenômeno sala de aula sob o ponto de vista 

funcional do dia a dia. O princípio holístico examina a sala de aula como um todo: 

todos os aspectos têm relevância para a análise da interação; tanto os aspectos 

sociais, como os pessoais, os físicos, entre outros”. 

Os métodos utilizados em trabalhos etnográficos são variados e dependem de 

múltiplos fatores como: o tipo de corpus que é considerado relevante para pesquisa, 

a preferência do pesquisador e, principalmente o contexto e as disponibilidades 

técnicas existentes (CANÇADO, 1994). 

Examinar o grupo como coletividade é um dos fundamentos da Etnografia. 

Cançado (1994, p.57) explica que “esse tipo de pesquisa depende crucialmente de 

um relacionamento entre o pesquisador, o professor e os alunos. O pesquisador 

etnográfico, no momento da aplicação da pesquisa, deve ter um comportamento de 

não julgamento em relação ao seu foco da pesquisa, isto é, estudar a interação do 

jeito que ela ocorre no contexto, sob a perspectiva daqueles que estão sendo 

estudados. Também espera-se de um pesquisador etnográfico um mínimo de 

habilidades em técnicas e estratégias de observação e gravação, habilidade para a 

transcrição da complexa interação em sala de aula e atenção tanto para o aspecto 

holístico quanto para o aspecto particular dessa interação”. 

Em LA, esse paradigma tem sido cada vez mais usado na área de pesquisa na 

sala de aula, focalizando o processo de ensino/aprendizagem em oposição ao foco 

no produto da aprendizagem - típico de pesquisa positivista em sala de aula (MOITA 

LOPES, 1994, p. 334). 

O referido autor diz ainda que, para realizar tal investigação, “o pesquisador 

deve interpretar os significados construídos pelos participantes na sala de aula de 

línguas. O acesso aos significados se dá através da utilização de instrumentos de 

pesquisa tais como: diários (do pesquisador-participante, dos alunos e dos 

professores), gravação de aulas em vídeo e áudio, entrevistas e documentos, que 

apresentam descrições/interpretações do contexto escolar. A intersubjetividade tenta 

dar conta dos significados possíveis sobre a sala de aula, e é um critério para 

estabelecer a validade da interpretação por parte do pesquisador” (MOITA LOPES, 

1994, p. 334). 

Ao filiarmos o nosso trabalho a esse tipo de pesquisa, acreditamos que ela 

possa oferecer subsídios capazes de entender e interpretar o fenômeno social e 



    20 
    

interativo que ocorre na sala de aula, pontuando aspectos, práticas e vivências 

significativas construídas pelos participantes do estudo.  

 

1.4 Contexto da pesquisa 

 

Nossa pesquisa foi realizada na Escola Municipal Professor José Melquíades 

de Macedo (Figura 1), localizada no Bairro de Nossa Senhora da Apresentação da 

Zona Norte da cidade de Natal/RN, na qual lecionamos como professores de Língua 

Portuguesa dos 9º anos do Ensino Fundamental II. Os alunos que frequentam a 

instituição, de modo geral, são moradores do bairro ou de regiões próximas à escola, 

constituindo um público com características semelhantes, tais como: famílias de baixa 

renda, com baixa escolarização e que convivem juntos em outros momentos do dia 

além do período escolar.  

 

Figura 1 - Fachada da Escola 

 

Fonte: Acervo da pesquisa (2014). 

 

A classe escolhida para a realização da intervenção foi a turma de 9º ano “A” 

do Ensino Fundamental do turno matutino, composta por 21 alunos, adolescentes de 

ambos os sexos com faixa etária entre 14 e 15 anos, os quais mostraram-se bastante 

envolvidos e participativos durante as aulas da disciplina. 
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Foi proposto o gênero 'debate’ à direção e coordenação pedagógica da escola 

para o desenvolvimento de nosso trabalho, cuja realização foi permitida, bem como a 

autorização por parte dos pais e/ou responsáveis pelos alunos através da assinatura 

do “Termo de consentimento livre e esclarecido” (Anexo A). 

 

1.5 Instrumentos e procedimentos de geração dos dados 

 

Os instrumentos utilizados para a geração de dados nesta pesquisa foram: 

aplicação de uma sequência didática (Apêndice A), ocorrida entre os meses de junho 

e julho de 2014; observação participante e notas de campo; fotografias; gravações em 

áudio do debate em sala e respectivas transcrições e a aplicação de dois 

questionários: um em que buscou-se a caracterização socioeconômica e o outro cujo 

propósito foi verificar a avaliação do debate por parte dos alunos.  

O trabalho com o gênero debate em sala de aula foi realizado a partir de uma 

sequência didática de forma a atender aos objetivos planejados. Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2004, p. 82) explicam que as sequências didáticas são “um conjunto de 

atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero 

discursivo oral ou escrito”. Organizam-se a partir de uma série de atividades de leitura, 

produção textual e análise de elementos linguísticos e gramaticais desenvolvidas ao 

longo de um determinado período de tempo, os quais visam explorar as características 

de um determinado gênero discursivo. 

A estrutura de base da sequência didática pode ser representada pelo esquema 

que segue: apresentação da situação, atividades prévias e de planejamento, 

organização linguístico-discursiva, produção inicial, refacção e ajustes para a 

produção final, conforme o esquema 1 a seguir, o qual está de acordo com a 

sequência aplicada em sala. 
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Esquema 1 - Sequência didática aplicada 

 

Fonte: Adaptado de Barros-Mendes; Silva; Gomes (2009). 

 

A primeira parte da sequência didática (1h/aula) foi para a apresentação da 

situação de produção aos alunos: expor o trabalho com o debate, a funcionalidade e 

a intenção comunicativa do gênero, a forma de organização do trabalho por etapas, o 

contexto que essa atividade estava inserida e os objetivos dela para o nosso trabalho 

em sala de aula, entre os quais seria o de elaborar um projeto coletivo de produção 

de um gênero oral. 

Na aula seguinte (1h/aula) demos início às atividades prévias, que baseou-se 

na apresentação das características do gênero, como: a variante linguística a ser 

utilizada (formal); a existência do confronto direto de opiniões e divergências, a 

explicitação de pontos de vista sobre determinado assunto e também deixamos claro 

as regras do debate que ocorreria na sala. 

As aulas que sucederam esta etapa (4h/aula) foram direcionadas para as 

atividades de planejamento, como a definição do tema, que após algumas discussões 

entre o professor e os alunos, chegou-se à conclusão que deveria ser “A realização 

Início da sequência - apresentação da 
situação de produção

Início da sequência - apresentação da 
situação de produção

Atividades prévias -
características do gênero e regras 

do debate

Atividades prévias -
características do gênero e regras 

do debate

Atividades de 
planejamento
Atividades de 
planejamento

Organizadores textuais e 
aspectos linguisticos-
gramaticais do gênero

Organizadores textuais e 
aspectos linguisticos-
gramaticais do gênero

Produção inicialProdução inicial

Processo de refacção e resolução dos 
problemas  encontrados 

Processo de refacção e resolução dos 
problemas  encontrados 

Produção final do gêneroProdução final do gênero
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da copa do mundo no Brasil: impactos positivos ou negativos?”. Tal tema foi sugerido 

pela maioria da turma (80%), por meio de uma votação, sendo este o mais votado. Os 

demais temas – “Maioridade penal” e “O Sistema de cotas no ensino público” 

receberam 10% dos votos cada um. Todos os temas foram sugestões da turma. 

A razão principal da escolha desse tema foi que estávamos vivendo um 

momento histórico não só no Brasil, como em Natal também, por ter sido uma das 

sedes escolhidas para o mundial. Tal temática foi alvo de muita discussão na mídia, 

no cotidiano das pessoas, na própria escola, além de ter ocorrido nesse período 

diversas manifestações contrárias a esse evento por parte da população brasileira. 

Logo após a votação, foram levados dois vídeos de debates televisivos 

gravados – “JC debate a Copa do Mundo de 2014 no Brasil”, da TV Cultura de 

19/11/2/13, disponível em www.youtube.com/watch?v=DAIvKLu75ml e “Qual será o 

legado social da Copa do Mundo 2014 para o Brasil?”, do programa Brasilianas.org 

da TV Brasil, de 26/02/2014, disponível em www.youtube.com/watch?v=CGN_UzX-

RUH. 

 Esses vídeos haviam sido previamente selecionados pelo professor, bem 

como outros referentes às duas outras temáticas para serem utilizados em função da 

escolha. Esse recurso contribuiu para os alunos perceberem como se organiza e se 

estrutura um debate, além de colocar em pauta a discussão da temática escolhida por 

eles. Após esse momento, fomos explicitando as semelhanças e diferenças desses 

programas de debate para o que pretendíamos realizar em sala de aula. 

Além disso, esse tema proporcionou um trabalho a partir das quatro dimensões 

para a escolha de um tema em um debate, conforme apontam Dolz, Schneuwly e De 

Pietro (2004), quais sejam: a psicológica, que inclui a motivação e o interesse dos 

alunos; a cognitiva, que inclui a complexidade do tema e o repertório dos alunos; a 

social, que se refere às potencialidades polêmicas e o contexto social e por fim, a 

didática, que demanda que o tema comporte diversas aprendizagens. 

Depois dessa escolha, era necessário definir os participantes das equipes que 

seriam contra ou a favor, os quais iriam mostrar os aspectos positivos e negativos da 

escolha do Brasil para sediar a copa. Também deveríamos selecionar os integrantes 

da plateia. Os vinte e um alunos foram agrupados nas três equipes, por meio de um 

sorteio, ficando sete em cada, organizados da seguinte maneira: grupo 1- a favor da 

copa no Brasil, grupo 2- contrário à copa no Brasil e o grupo 3 – participantes da 

plateia. Ficou definido que o mediador seria o professor.  

http://www.youtube.com/watch?v=DAIvKLu75ml
http://www.youtube.com/watch?v=CGN_UzX-RUH
http://www.youtube.com/watch?v=CGN_UzX-RUH
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Houve também a retomada das regras, como o tempo para cada debatedor, 

para que todos pudessem se organizar em função disso, a explicitação da finalidade 

da plateia, que seria a de elaborar perguntas para as outras duas equipes, a 

obediência aos comandos do mediador e o respeito ao outro. Também ficou acertado 

o período de duas semanas para a preparação das equipes para a realização do 

debate. 

Esse tempo serviu para que se aprofundassem no assunto, selecionassem 

bons argumentos, lessem notícias, reportagens e artigos que respaldassem as suas 

opiniões. Esse material deveria ser pesquisado, socializado entre si e trazido para a 

sala de aula para que os alunos elaborassem perguntas e possíveis contestações que 

viessem a surgir dos seus oponentes (Figura 2).   

 
 

Figura 2 - Alunos elaborando questionamentos 

 

Fonte: Acervo da pesquisa (2014). 

 

Durante esse peíodo (3h/aula), as equipes se reuniram na sala de aula para a 

socialização do material (Figura 3). Os textos trazidos foram compartilhados pelos 

membros de cada equipe. Nessa atividade, o professor fez as intervenções 

necessárias no sentido de orientá-los a selecionar os discursos mais relevantes, a 

formular questões pertinentes e a construir argumentos adequados, a fim de 

proporcionar estratégias para a persuasão da equipe adversária. A data do debate 

ficou combinada para ser realizada ao fim das duas semanas. 
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Figura 3 - Equipe socializando o material pesquisado 

 

Fonte: Acervo da pesquisa (2014). 

 

Após essas atividades, propomos uma primeira produção do gênero (2h/aula), 

isto é, os alunos tentariam elaborar um primeiro texto oral. Essa tarefa tinha por 

objetivo revelar os conhecimentos e as representações que eles tinham acerca do 

debate, explicitando aspectos relevantes para uma posterior intervenção, já que era 

possível que não seguissem todas as instruções e características do gênero em 

construção. 

Essa produção se revelou um instrumento fundamental no nosso trabalho, na 

medida em que definiu o ponto preciso entre o que os discentes já sabiam e o que 

ainda precisavam construir. Por exemplo, percebemos que, nessa primeira produção, 

os alunos elaboraram os argumentos somente com base nas experiências e 

conhecimentos prévios que detinham. Era necessário fortalecer a argumentação, por 

meio do respaldo de outras fontes, de informações que estavam sendo veiculadas na 

mídia, entre outros recursos. 

Para isso, pedimos que, nos encontros seguintes (3h/aula), trouxessem para a 

sala novamente os materiais para apontar o que seria mais relevante retomar, como 

a leitura de outros artigos e reportagens sobre o assunto, nos quais deveriam destacar 
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os pontos mais importantes das discussões. Também explicamos que, para que a 

turma pudesse se apropriar das informações e respaldar o seu discurso com base em 

pessoas ligadas à área esportiva, deveriam assistir aos programas de televisão que 

enfatizavam, a todo momento, essa temática. 

Dessa forma, os alunos enriqueceriam seu discurso e poderiam pensar em 

outras formas de abordar o tema durante o debate. Essa etapa de produção inicial 

serviu para motivar a turma a continuar buscando estratégias para construir um debate 

com mais consistência em termos de conteúdo. Após essa intervenção, era a vez de 

nos organizarmos para a produção final (2h/aula) e pôr em prática o que haviam 

elaborado durante a sequência didática. Na semana seguinte, realizamos o debate, 

conforme descrito a seguir. 

No dia do debate em sala, foi feita a abertura pelo mediador, que tinha como 

atribuições cumprimentar o público com a exposição do tema, explicitar o motivo do 

debate, retomar as regras combinadas anteriormente, fazer a apresentação das 

equipes e de seus debatedores e dar início ao debate com a realização do sorteio 

para definir quem começaria falando, tendo sido sorteado o grupo 1. 

O primeiro passo foi dar a palavra a um dos debatedores a favor do tema, que 

expôs seu comentário em dois minutos (Figura 4). Logo depois, foi a vez de um dos 

debatedores da equipe contrária à realização do evento esportivo no país usar o 

mesmo tempo (Figura 5). Nesse momento, cada um somente expressou seu ponto de 

vista sem mencionar seus interlocutores. 
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Figura 4 - Debatedores da equipe a favor da realização da copa 

 

Fonte: Acervo da pesquisa (2014).  

 

Figura 5 - Debatedores da equipe contrária à realização da copa 

 

Fonte: Acervo da pesquisa (2014). 

  

Percebemos que as equipes se portaram de maneira diferente: o grupo 1 expôs 

o seu comentário sem suporte por escrito, revelando que tinha se apropriado das 

ideias que queria repassar, ressaltando o motivo do grupo ser a favor da Copa. 

Segundo os integrantes, era um momento importante para o país mostrar as suas 

potencialidades ao mundo e poder atrair benefícios, como as obras de mobilidade 

urbana. 

 Já o grupo 2 utilizou um suporte por escrito para defender seu ponto de vista 

por parte de alguns integrantes, na maioria do tempo, demonstrando que algumas 
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ideias e argumentos ainda precisavam ser mais explorados. Enfatizaram que o país 

não estava preparado para receber um evento dessa natureza, pois outras questões 

básicas, como saúde, educação e segurança ainda necessitavam ser resolvidas e que 

estas áreas é que deveriam ser as prioridades do governo naquele momento. 

O segundo passo foi a rodada de perguntas diretas entre as equipes. O 

mediador retomou a palavra e repassou para a equipe 1, que elaborou a pergunta e o 

outro grupo a respondeu em um minuto, sendo retomada a palavra ao grupo anterior 

para a exposição da réplica. Logo após, o mediador inverteu as posições e o outro 

grupo iniciou elaborando a pergunta. Sucederam-se, ainda, mais duas rodadas de 

perguntas entre as equipes, obedecendo-se a essa mesma sistemática. 

No terceiro momento, houve a participação da plateia, que elaborou 

questionamentos para as duas equipes (Figura 6), as quais tiveram dois minutos para 

defender suas ideias, buscando defende-las de forma convincente. Ao final, cada 

grupo fez sua exposição final com a conclusão de suas opiniões, encerrando com a 

síntese do debate feita pelo mediador. 

 

Figura 6 - Plateia durante a rodada de perguntas 

 

Fonte: Acervo da pesquisa (2014). 

 

Na aula seguinte, os alunos responderam a um questionário (Apêndice B) 

elaborado pelo pesquisador a respeito da realização do debate, no qual se 

posicionaram em relação a questões, tais como: “Citar os pontos positivos e negativos 

da realização do debate”; “Informar se a equipe da qual fazia parte conseguiu 
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transmitir o ponto de vista defendido”; “Dizer se a escolha do tema foi relevante para 

a discussão em sala de aula, justificando-a”; “Explicitar de que forma o grupo se 

preparou para o debate”, entre outras. 

O debate foi gravado em áudio para uma posterior análise do momento de 

interação em sala de aula, bem como do processo de constituição do texto oral, por 

meio das estratégias interacionais e dos movimentos argumentativos que foram 

instaurados a partir do texto organizado em parceria. 

Neste tópico, detivemo-nos em apresentar a sequência didática do gênero oral 

debate, que junto com os demais instrumentos de geração dos dados já mencionados, 

constituíram o corpus de análise da nossa pesquisa. 

A seguir, destacaremos os procedimentos da análise dos dados, considerando 

os momentos da aplicação da sequência didática já descrita neste capítulo. Os nomes 

dos alunos que aparecerão no decorrer do trabalho são fictícios. 

 

1.6 Procedimentos de análise dos dados  

 

A análise dos dados tomou por base as transcrições feitas das gravações em 

áudio, utilizando-se um gravador de voz do modelo Philips® LFH 0615, nas quais 

registramos as falas produzidas durante duas aulas da disciplina de Língua 

Portuguesa. 

Com as transcrições em mãos, analisamos a constituição do texto oral 

produzido pela turma a partir das três dimensões que formam o gênero: composição, 

conteúdo temático e estilo (BAKHTIN, 2011). Em cada dimensão, elencamos os 

elementos de análise que formaram o conjunto de aspectos a serem analisados, 

conforme o quadro 1.                                                
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Quadro 1 - Categorias de análise 

DIMENSÕES CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 A Sequência dialogal 

          Composicional A Sequência argumentativa 

Conteúdo temático A organização tópica 

 O uso dos marcadores conversacionais 

 As estratégias argumentativas 

 As atividades de formulação 

Estilo A seleção lexical:  operadores argumentativos 

  A gestão e distribuição das falas 

 Os papéis dos participantes 

 O uso de perguntas retóricas 

 A validação das ações: o papel do professor 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 

Assim, baseados em autores citados anteriormente e segundo nossa 

interpretação dos dados apresentados (por se tratar de uma pesquisa qualitativa de 

base interpretativista), procedemos ao processo analítico, o qual será apresentado no 

quarto capítulo. 

 

1.7 Práticas de Letramento para a apropriação do gênero Debate 

 

Para que os alunos pudessem participar ativamente da interação em sala de 

aula por meio do gênero debate, eles foram orientados a buscar formas de se preparar 

para a atividade proposta. Eles deveriam realizar tarefas que julgassem necessárias 

para o engajamento de todos da equipe na discussão das práticas mais condizentes 

para a participação plena do grupo durante o debate, como a leitura de artigos, 

reportagens, a escrita de perguntas e argumentos, a visualização de vídeos, 

entrevistas, entre outras. 

Tais práticas são aqui concebidas como Práticas de letramento, que de acordo 

com Kleiman (2005, p.12), “correspondem ao conjunto de atividades envolvendo a 

língua escrita para alcançar um determinado objetivo numa determinada situação, 

associadas aos saberes, às tecnologias e às competências necessárias para a sua 

realização”.  
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É o que constatamos ao ler os questionários avaliativos elaborados pelo 

pesquisador, aplicados ao fim da sequência didática do gênero em estudo. Vejamos 

o que um dos alunos escreveu a respeito da forma de organização do grupo nas 

atividades de planejamento: 

 

BEATRIZ - Nós procuramos pesquisar o maior número de fontes 
possíveis, que fossem confiáveis. Depois de reunir as informações 
começamos a escrever textos com a fala de especialistas e nossa 
própria opinião. A partir daí construímos alguns questionamentos. 
Procuramos também vídeos que nos ajudassem no assunto. Quando 
nos reunimos, decidimos o que seria mais coerente dizer e o que cada 
um poderia citar. 

 
É possível perceber, nessa resposta, o caráter colaborativo, resultante de um 

esforço coletivo, a partir de tarefas que possibilitaram criar interatividade e 

comunicação, como a escrita coletiva de textos, a construção de questionamentos e 

argumentos e a criação coletiva do dizer (Figura 7). Segundo explica Oliveira (2001, 

p.28), “a dinâmica do trabalho colaborativo favorece o comportamento pró-social, a 

autoestima, a aprendizagem conceptual, a responsabilidade, a criatividade para 

resolver problemas e um melhor desempenho linguístico”. 

 

Figura 7 - Alunos em uma atividade colaborativa de construção de argumentos 

 
 

Fonte: Acervo da pesquisa (2014). 
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Desse modo, entendemos que aquilo que o aluno é capaz de realizar em 

colaboração com os colegas de classe é mais relevante no seu desenvolvimento 

pessoal do que seu desempenho avaliado isoladamente. Notamos isso na resposta 

de um aluno que fez parte da equipe da plateia: 

 
ARTHUR - Nós lemos alguns artigos e reportagens, vimos vídeos do 
youtube e as notícias que passavam a todo instante na televisão. 
Argumentamos nas perguntas e escrevemos comentários, de forma 
que os grupos a favor e contra pudessem pensar, negociar entre eles 
a melhor resposta. As perguntas foram selecionadas e dirigidas aos 
dois grupos igualmente. Fazer isso tudo em grupo foi melhor porque 
se não fosse assim não teríamos como combinar as nossas falas e 
poderia correr o risco de repetir as mesmas perguntas. 

 

Percebemos que houve por parte dessa equipe da plateia um engajamento 

ativo e coletivo, que possibilitou-lhes a resolução do problema que tinha sido proposto, 

o de elaborar os comentários e questionamentos para o debate como integrantes de 

uma plateia. Entendemos também que, diferente das atividades tradicionais em que 

cada um deve fazer “a sua parte” e o colega não pode ver para “não colar a resposta”, 

ainda tão presente em algumas práticas escolares, essa atividade afasta-se dessas 

metodologias no sentido de que, acreditar nos contextos coletivos de aprendizagem, 

na troca e na interação favorece o autoconhecimento e a capacidade de refletir e 

revelar novas formas de aprender.  

Diante disso, percebemos que a sequência didática elaborada para o trabalho 

com o gênero debate possibilitou diversas aprendizagens na turma. Isso se revelou 

nas respostas dos alunos ao relatarem os pontos positivos e negativos da atividade: 

 

SILVIA - Os positivos: nos instiga a pensar mais e a construir opinião 
crítica, nos faz entender profundamente o tema em questão, nos 
ensina uma ferramenta para respeitar a opinião oposta e negociar um 
conceito universal. O negativo é que o debate pode gerar nos 
envolvidos diferentes reações às réplicas. 
 
MARIA - Os pontos positivos são o conhecimento que é adquirido, a 
troca de conhecimentos e opiniões, interação e a exposição de ideias. 
O debate não tem muitos pontos negativos. 

 

Esses comentários nos permitiram perceber que os alunos também 

consideraram o debate como um instrumento para se colocar as questões sociais na 

pauta das discussões. Na escolha do tema para o debate, a turma levou em 

consideração o momento e o contexto em que iria ocorrer o evento (período da copa). 



    33 
    

Era uma temática que estava presente no cotidiano da sociedade, na mídia, na escola 

e nas ruas.  

Ao serem questionados sobre outros temas que poderiam ser sugeridos para 

possíveis futuros debates, as respostas evidenciaram questões e problemáticas 

ligadas ao universo cultural e social da qual fazem parte, tais como: os “rolezinhos”, 

os menores infratores, a paz no futebol, o bullying, o racismo, as drogas e os espaços 

de lazer e diversão para os jovens: 

 
CAROL – Gravidez na adolescência, aborto, violência no ambiente 
escolar, entre outros assuntos. 
 
BEATRIZ – Sobre os rolezinhos, os justiceiros, os menores infratores. 
 
JOÃO – A legalização da maconha e o preconceito racial. 
 

Tal escolha se deve ao fato de os alunos se sentirem mais à vontade para falar, 

intervir e questionar em assuntos que eles mesmos ou colegas também vivenciaram 

ou sabem a respeito. 

Em vista disso, Signorini (2001, p.126) afirma que há uma forma de ação que 

é tanto constituída e moldada pela conjuntura sociocultural e histórica e pela dinâmica 

das relações sociais quanto constitui e molda essa conjuntura e essa dinâmica. 

 Dessa forma, os alunos assumem uma postura mais ativa diante do que lhe é 

apresentado, construindo novas formas de participação e envolvimento nas atividades 

de sala de aula, tendo como princípio educativo a realidade vivida por cada um. 
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2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

Neste capítulo faremos uma abordagem dos pressupostos teóricos que 

embasam a nossa pesquisa. Desse modo, iniciamos com uma discussão sobre a 

relação oralidade/letramento. Em seguida, enfatizamos o oral como objeto de ensino, 

precisamente, a necessidade de sua inserção em sala de aula. Depois, discutimos os 

gêneros discursivos enquanto forma de organização do trabalho pedagógico a partir 

das três dimensões defendidas por Bakhtin que compõem o gênero: composição, 

conteúdo temático e estilo. Por fim, destacamos o gênero debate como um 

instrumento da prática sociodiscursiva, além do papel da argumentação na interação 

verbal realizada pelos participantes do debate. 

 

2.1 A relação oralidade/letramento 

 

Vivemos em uma sociedade letrada, que vive em função da escrita.  Esta 

aparece em todos os espaços, em todos os momentos. Nessa sociedade, regulada 

por normas, leis e documentos, a nossa existência e o nosso modo de vida são 

determinados de alguma forma pela escrita, uma vez que cultura e escrita estão na 

base dos seus elementos estruturantes. Nela, as habilidades de linguagem, 

especialmente ler e escrever, tornam-se elementos constitutivos do processo de 

socialização dos indivíduos (SANTOS, 2008, p.119). 

Segundo Kleiman (2005, p. 21), “emergiu na literatura especializada, o termo 

letramento para se referir a um conjunto de práticas de uso da escrita que vinham 

modificando profundamente a sociedade, mais amplo do que as práticas escolares de 

uso da escrita, incluindo-as, porém”.  

A autora explica ainda que: 

 

O letramento abrange o processo de desenvolvimento e o uso dos 
sistemas da escrita nas sociedades, ou seja, o desenvolvimento 
histórico da escrita refletindo outras mudanças sociais e tecnológicas, 
como a alfabetização universal, a democratização do ensino, o acesso 
a fontes aparentemente ilimitadas de papel, o surgimento da Internet 
(KLEIMAN, 2005, p. 21). 

 

 Do mesmo modo, Marcuschi (2010, p. 16) afirma que “numa sociedade como 

a nossa, a escrita, enquanto manifestação formal dos diversos tipos de letramento é 
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mais que uma tecnologia. Ela se tornou um bem social indispensável para enfrentar o 

dia a dia, seja nos centros urbanos ou na zona rural. Neste sentido pode ser vista 

como essencial à própria sobrevivência no mundo moderno.”  

Considerar a escola como espaço de construção social implica compreendê-la 

como espaço sociocultural, considerando o seu cotidiano e o cotidiano dos sujeitos 

sociais e históricos que ali regem, (re)definindo os seus papéis, quer seja na esfera 

escolar, quer seja em outras esferas sociais. Implica ainda assumir uma nova postura 

em relação às questões de linguagem e à educação, imprimindo-lhes uma concepção 

mais crítica. Nessa nova concepção, o ensino da língua materna deve ser gerador de 

práticas de leitura, de escrita e de reflexões sobre a língua, como práticas situadas 

historicamente, vivenciadas subjetiva e coletivamente (SANTOS, 2008, p. 119). 

De acordo com Marcuschi (2010, p. 9), “a oralidade e o letramento são vistos 

aqui como um conjunto de práticas sociais, dentro da ideia de um contínuo de 

variações, gradações e interconexões a depender do que se compara e desvinculada 

da visão dicotômica, presentes nos estudos da linguagem nas décadas de 1950 a 

1980, os quais defendiam a “grande divisão” entre as duas modalidades da língua”.   

Considerando os usos da fala e da escrita na vida cotidiana, numa sociedade 

como a nossa, em que ambas tornaram-se bens sociais indispensáveis e suas 

práticas simbolizam educação, desenvolvimento e poder, a oralidade e o letramento 

precisam ser vistos como usos da língua com características próprias, mas não 

suficientemente opostos para caracterizar uma dicotomia (MARCUSCHI, 2010).  

Como afirma Marcuschi (2001, p.25), “hoje não é mais possível investigar 

questões relativas ao letramento, isto é, práticas de leitura e da escrita na sociedade, 

permanecendo apenas no aspecto linguístico sem uma perspectiva crítica, uma 

abordagem etnograficamente situada e uma inserção cultural das questões nos 

domínios discursivos. Investigar o letramento é observar práticas linguísticas em 

situações em que tanto a escrita como a fala são centrais para as atividades 

comunicativas em curso”.  

Assim sendo, acreditamos que o letramento e a oralidade são utilizados em 

conjunto nos diversos contextos sociais de acordo com os usos, as condições de 

produção e os objetivos almejados pelos usuários da língua. 

Embora cada uma tenha as suas particularidades, não existem grandes 

oposições, que sejam capazes de considerá-las como dois sistemas linguísticos 

diferentes, uma e outra servem à interação verbal, sob a forma de variados gêneros, 
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na diversidade dialetal e de registro que qualquer uso da linguagem implica 

(ANTUNES, 2003, p. 99).      

Desse modo, Antunes (2003, p.100) estabelece algumas implicações 

pedagógicas que essa concepção de oralidade envolve:  

 
(i) Uma oralidade orientada para a coerência global - assim, uma 
conferência, uma palestra, um debate, uma aula e outros gêneros 
similares são sempre em torno de um determinado tema; e reconhecer 
essa unidade temática do texto constitui uma competência que a 
escola deve privilegiar. O mesmo se diga em relação à finalidade 
pretendida para a interação. Ou seja, o professor deve levar o aluno a 
ser capaz de identificar esses e outros aspectos globais do texto. 
(ii) Uma oralidade orientada para a articulação entre os diversos 
tópicos ou subtópicos da interação – os textos orais não dispensam os 
recursos de encadeamento dos tópicos pelo fato de serem orais. O 
uso de elementos reiterativos ou de elementos conectores está 
igualmente presente nos textos orais, embora com algumas 
especificidades. A análise de textos em sala de aula será relevante se 
contemplar também tais elementos, fortalecendo a ideia de que 
oralidade também está sujeita aos princípios de textualidade. 
(iii) Uma oralidade orientada para as suas especificidades – como se 
sabe, as modalidades oral e escrita guardam similaridades e 
apresentam diferenças. O confronto entre uma e outra – desde que se 
considerem os mesmos níveis de registro (fala normal e fala formal, 
por exemplo) – pode ser bastante produtivo para a compreensão 
daquelas similaridades e diferenças e para o entendimento das 
mútuas influências de uma sobre a outra. 
(iv) Uma oralidade orientada para a variedade de tipos e de gêneros 
de discursos orais – os textos orais igualmente ocorrem sob a forma 
de variados tipos e gêneros, dependendo dos contextos mais ou 
menos formais em que acontecem. 
(v) Uma oralidade orientada para facilitar o convívio social – certas 
expressões verbais, num determinado contexto cultural, indicam 
atitudes ou posturas de polidez e de boa convivência (quando, 
naturalmente). Esse ponto diz respeito também à questão dos 
interlocutores e de seus papéis na interação. O falante e o ouvinte são 
os atores do drama da comunicação e cada um tem seu papel 
específico, que delimita suas possibilidades de atuação. 
(vi) Uma oralidade orientada para se reconhecer o papel da 
entonação, das pausas e de outros recursos suprassegmentais na 
construção do sentido do texto – elementos de sentido 
suprassegmental muito contribuem para a construção do sentido e das 
intenções pretendidas. Ganha sentido explorar a função de certas 
expressões fisionômicas de certos gestos e outros recursos da 
representação cênica, os quais funcionam, de forma muito 
significativa, como elementos complementares no processo de 
interação verbal. 
(vii) Uma oralidade que inclua momentos de apreciação das 
realizações estéticas próprias de literatura improvisada, dos 
cantadores e repentistas – algumas vezes, essas produções 
aparecem na sala de aula apenas como pretexto para que sejam 
convertidas na norma padrão da língua. Perde-se assim, o seu valor 
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como forma de expressão oral dos valores culturais de uma 
comunidade. 
(viii) Uma oralidade orientada para desenvolver a habilidade de 
escutar com atenção e respeito os mais diferentes tipos de 
interlocutores – não há interação se não há ouvinte. Nas atividades 
em sala de aula, o professor bem que poderia desenvolver nos alunos 
a competência para saber ouvir o outro, escutar o que ele tem a dizer 
(competência socialmente tão relevante e pouco estimulada!) 
 

 
  Para que todas essas implicações descritas pela autora possam de fato vir a 

ser incluídas nas aulas de Língua Portuguesa, torna-se necessário que o professor 

possa refletir e perceber o ganho de aprendizagem que essas abordagens 

apresentam, tirando o foco das intermináveis e enfadonhas classificações e regras de 

um português que não representa a realidade da língua falada no cotidiano. 

   

2.2 O oral como objeto de ensino 

 

Ao elaborar as atividades para o trabalho em sala de aula, é importante que o 

professor de língua portuguesa perceba o caráter interacional das práticas sociais de 

oralidade e letramento e sua realização em diferentes gêneros (orais ou escritos).  Sua 

intervenção torna-se fundamental para que a troca de percepções entre os alunos 

estimule a ampliação de ideias, pois é através da aprendizagem nas relações com o 

outro que se constroem os conhecimentos de forma significativa. 

As aulas de Língua Portuguesa, ao longo dos tempos, basearam-se quase que 

exclusivamente em gêneros escritos. Hoje já não se questiona a necessidade de 

tomar a língua oral como objeto de estudo, e não apenas como instrumento para 

desenvolver os diversos conteúdos. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental de Língua 

Portuguesa (3º e 4º ciclos) preconizam que 

 

Uma rica interação dialogal na sala de aula, dos alunos entre si e entre 
o professor e os alunos, é uma excelente estratégia de construção do 
conhecimento, pois permite a troca de informações, o confronto de 
opiniões, a negociação dos sentidos, a avaliação dos processos 
pedagógicos em que estão envolvidos. Mas, se o que se busca é que 
o aluno seja um usuário competente da linguagem no exercício da 
cidadania, crer que essa interação dialogal que ocorre durante as 
aulas dê conta das múltiplas exigências que os gêneros do oral 
colocam, principalmente em instâncias públicas, é um engano. [...] nas 
inúmeras situações sociais do exercício da cidadania que se colocam 



    38 
    

fora dos muros da escola – a busca de serviços, as tarefas 
profissionais, os encontros institucionalizados, a defesa de seus 
direitos e opiniões – os alunos serão avaliados (em outros termos, 
aceitos ou discriminados) à medida que forem capazes de responder 
a diferentes exigências de fala e de adequação às características 
próprias de diferentes gêneros do oral. Reduzir o tratamento da 
modalidade oral da linguagem a uma abordagem instrumental é 
insuficiente, pois, para capacitar os alunos a dominarem a fala pública 
demandada por tais situações. Dessa forma, cabe à escola ensinar o 
aluno a utilizar a linguagem oral no planejamento e realização de 
apresentações públicas: realização de entrevistas, debates, 
seminários, apresentações teatrais etc. Trata-se de propor situações 
didáticas nas quais essas atividades façam sentido de fato (BRASIL, 
1997, p. 24). 

 

Mediante essas postulações dos PCN, percebemos que o ensino da língua não 

pode mais ocorrer como tem sido historicamente: a simples memorização de regras 

gramaticais, a classificação interminável das classes de palavras, as funções destas 

dentro de uma frase ou a simples prescrição de normas. Torna-se necessário saber 

operar com escolhas lexicais significativas dentre as diversas possibilidades que a 

língua oferece, participando de forma ativa da construção de sentido, levantando 

hipóteses, concordando ou discordando das ideias alheias, justificando e 

argumentando seus pontos de vista. 

Marcuschi (1996) aponta a importância do desenvolvimento de competências 

orais na escola e apresenta quatro premissas para argumentar a favor do trabalho 

com a língua falada, rebatendo, assim, a visão da fala e escrita como dicotômicas. 

Na primeira premissa, afirma-se que a língua é heterogênea e variável. Assim:  

 

a) O sentido é efeito das condições de uso da língua; 

b) Os usuários têm a ver com textos e discursos quando interagem entre si (e 

não com estruturas gramaticais); 

c) O foco do ensino é deslocado do código linguístico para o uso da língua, ou 

para a análise de textos e discursos. 

 

Essas considerações levantadas por Marcuschi são fundamentais, na medida 

em que permitirá trabalhar as relações entre fala e escrita como duas modalidades de 

uso dentro de um contínuo de variações. 

A segunda premissa é a que a escola deve se ocupar da fala propondo um 

paralelo de análise com a escrita. A chamada norma-padrão, ou língua falada culta, é 
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consequência do letramento, motivo por que, segundo Kato (1987, p. 07), “é função 

da escola desenvolver no aluno o domínio da linguagem falada institucionalmente 

aceita”. 

A terceira premissa diz respeito à bimodalidade (Marcuschi, 1996). A escrita 

torna o aluno bimodal, o que é diferente de bidialetal. Bimodal significa ter o domínio 

duplo da língua materna, isto é, ele domina a modalidade de uso tanto da língua falada 

quanto da escrita. 

A quarta e última premissa que compõe o arcabouço teórico através do qual o 

autor defende a incorporação da língua falada ao ensino do português refere-se ao 

uso da língua em textos contextualizados, rompendo com a insistência no ensino de 

unidades isoladas como frases, palavras e sons e adotar uma concepção de língua 

como interação social. 

Alinhado a essa perspectiva da língua em uso, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1998, p.58) recomendam que, “na produção de textos orais, deve-se partir 

do planejamento prévio em função da intencionalidade do locutor, das características 

do receptor, das exigências da situação e dos objetivos estabelecidos. Isso se dará 

em função da seleção adequada do gênero, de recursos discursivos, semânticos, 

prosódicos e gestuais, bem como do ajuste da fala em função da reação dos 

interlocutores, do ponto de vista do outro para acatá-lo, refutá-lo ou negociá-lo”. 

Schneuwly (2004, p.114) ressalta que “não existe uma essência mítica do oral 

que permitiria fundar sua didática, mas práticas de linguagem muito diferenciadas, que 

se dão, prioritariamente, pelo uso da palavra (falada), mas também por meio da 

escrita, e são essas práticas que podem se tornar objetos de um trabalho escolar”.  

Essas práticas tomam, necessariamente, as formas mais ou menos estáveis que 

denominamos gêneros. 

A oralidade, dessa forma, deverá ser tratada como fenômeno de linguagem 

heterogêneo, dependente dos contextos variáveis e em constante interação com a 

escrita, pois, seguindo a perspectiva de Schneuwly (2004, p.127) “é preciso construir 

um objeto de ensino-aprendizagem claramente delimitado e definido, que confira ao 

oral legitimidade e pertinência aos saberes de referência, às expectativas sociais e às 

potencialidades dos alunos. Essa construção é indispensável para fundar um ensino 

formal do oral na escola, numa ótica a um só tempo pedagógica e didática”. 

Acreditamos que a proposta de trabalho com gêneros orais em sala de aula 

possibilita a ampliação das competências linguístico-discursivas dos alunos. Por isso, 
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faz-se necessário, cada vez mais, desenvolver diferentes práticas que utilizam a 

oralidade nas variadas situações comunicativas, inserindo-os nas diversas esferas de 

interação verbal. 

 

2.3 Gêneros discursivos: formas de organização do trabalho pedagógico 

 

Os gêneros, segundo Schneuwly (2004, p. 115) são, “a um só tempo, 

complexos e heterogêneos, produtos sócio históricos, definíveis empiricamente, além 

de serem instrumentos semióticos para a ação de linguagem, visto que, é preciso 

escolher uma entrada mais precisa, um ponto de vista que, a um só tempo, torne 

possíveis o enfoque e a descrição de objetos e permita a intervenção didática”. 

O referido autor, reportando-se a Bakhtin (1992), afirma que “cada esfera 

comunicativa corresponde ao desenvolvimento de gêneros relativamente estáveis, 

sobre os quais se podem definir três dimensões que formam a identidade de um 

gênero: o que é dizível por meio dele (o conteúdo temático), a forma de organização 

do dito (a estrutura composicional) e os meios linguísticos que operam para dizê-lo (o 

estilo)”.  Assim, um locutor age linguisticamente numa situação que é caracterizada 

por vários parâmetros (lugar social, destinatário, tema, finalidade) e escolhe um certo 

gênero capaz de permitir a comunicação, a ação da linguagem (SCHNEUWLY, 2004, 

p.116). 

Desse modo, Schneuwly e Dolz (2004, p. 64), ressaltam que: 

 

Os gêneros constituem um ponto de comparação que situa as práticas 
de linguagem. Eles abrem uma porta de entrada, para estas últimas, 
que evita que delas se tenha uma imagem fragmentária no momento 
de sua apropriação. 
 

Na perspectiva bakhtiniana, é o enunciado que representa a unidade real e 

concreta da comunicação discursiva e defini-lo como tal pressupõe adotar a visão 

dialógica e ideológica da língua, ressaltando que a verdadeira substância da língua é 

constituída pelo fenômeno social da interação verbal, realizada pela enunciação ou 

pelas enunciações.  

Os enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada 

referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou 

seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicas e gramaticais da língua mas, 

acima de tudo, por sua construção composicional. Todos esses três elementos que 
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são o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional estão 

indissoluvelmente ligados no todo do enunciado (BAKHTIN, 1997).  

Em geral, segundo Marcuschi (2002, p. 27), “os gêneros desenvolvem-se de 

maneira dinâmica e novos gêneros surgem como desmembramento de outros, de 

acordo com as necessidades ou as novas tecnologias. Um gênero dá origem a outro 

e assim de consolidam novas formas com novas funções de acordo com as atividades 

que vão surgindo, mostrando sua dinamicidade e sua facilidade de adaptação 

inclusive na materialidade linguística”. 

Todas as nossas manifestações verbais mediante a língua se dão como textos 

e não como elementos linguísticos isolados. Esses textos são enunciados no plano 

das ações sociais situadas e históricas. Toda a manifestação linguística se dá como 

discurso, isto é, uma totalidade viva e concreta da língua e não como uma abstração 

formal que se tornou o objeto preferido e legitimo da linguística. O enunciado ou 

discurso não é um ato isolado e solitário, tanto na oralidade como na escrita 

(MARCUSCHI, 2002, p. 25). 

Assim, para Marcuschi (2008, p. 162), “os gêneros textuais se constituem como 

um dos instrumentos mais poderosos que fazem parte da máquina sociodiscursiva em 

que nós, como seres sociais, nos achamos envolvidos. De seu domínio e manipulação 

depende boa parte da forma de nossa inserção social e de nosso poder social. A 

língua não é apenas um sistema de comunicação nem um simples sistema simbólico 

para expressar ideias”. 

Os PCN refletem a ideia de que a concepção de ensino de língua centrada 

apenas na gramática normativa está cada vez menos em voga nas esferas 

educacionais. Em vez disso, afloram propostas de trabalhos com gêneros discursivos, 

tendo-se em vista o desenvolvimento pleno da competência discursiva dos alunos, 

que devem ser capazes de adequar suas escolhas linguísticas às situações 

interacionais de que participam. Tais pressupostos embasam-se em princípios 

sociointeracionistas de linguagem de Bakhtin que tem o texto como lugar de interação 

e como fundamento do processo de ensino e aprendizagem da língua materna 

(GONÇALVES, 2009, p. 27). 

Conforme aponta Marcuschi (2002, p.24) 

 

Existe uma grande variedade de teorias de gêneros no momento atual, 
mas, pode-se dizer que as teorias de gênero que privilegiam a forma 
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ou a estrutura estão hoje em crise, tendo-se em vista que o gênero é 
essencialmente flexível e variável, tal como o seu componente crucial, 
a linguagem. Pois assim como a língua varia, também os gêneros 
variam, adaptam-se, renovam-se e multiplicam-se. Hoje, a tendência 
é observar os gêneros pelo seu lado dinâmico, processual, social, 
interativo, cognitivo, evitando a classificação e a postura estrutural. 

 

Na ótica do ensino, os gêneros constituem um ponto de referência concreto 

para os alunos. Em relação à extrema variedade das práticas de linguagem, os 

gêneros podem ser considerados entidades intermediárias, permitindo estabilizar os 

elementos formais e rituais das práticas (MARCUSCHI, 2008, p. 213). 

Os gêneros são entidades empíricas em situações comunicativas e se 

expressam em designações diversas [...] são formas textuais escritas e orais bastante 

estáveis, histórica e socialmente situadas (op. cit., p. 155). 

Para Koch e Elias (2008, p. 107), “todo gênero é marcado por sua esfera de 

atuação que promove modos específicos de combinar conteúdo temático, propósito 

comunicativo, estilo e composição, indissoluvelmente”. Esses três elementos se 

combinam para formar cada gênero do discurso, revelando sua dimensão linguística, 

estrutural e composicional, como veremos a seguir.  

O professor, no trabalho com os gêneros como ferramenta de ensino, tem a 

possibilidade de criar espaços em que os discursos circulem e as opiniões possam 

ser debatidas, de modo que seja dada voz aos alunos, como é o caso do debate.  

 

2.3.1 Estilo 

  

Todo estilo está indissoluvelmente ligado ao enunciado e às formas típicas de 

enunciados, ou seja, aos gêneros do discurso. Todo enunciado - oral e escrito, em 

qualquer esfera da comunicação verbal - é individual, e por isso pode refletir a 

individualidade de quem fala ou escreve (BAKHTIN, 1997, p. 282). 

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. O estilo é indissociavelmente vinculado a unidades temáticas determinadas 

e, o que é particularmente importante, a unidades composicionais: de determinados 
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tipos de construção do conjunto e de conclusão de um todo, tipo de relação entre o 

locutor e os outros parceiros da comunicação verbal (relação com o ouvinte, ou com 

o leitor, com o interlocutor, com o discurso do outro, etc.). O estilo entra como 

elemento na unidade de gênero de um enunciado (BAKHTIN, 1997, p. 284). 

Sendo assim, segundo Bakhtin (1997, p. 286), “onde há estilo há gênero. Tanto 

os estilos individuais quanto os da língua satisfazem aos gêneros do discurso. Mesmo 

a seleção de uma determinada forma gramatical pelo falante é um ato estilístico”. 

 

2.3.2 Conteúdo temático 

 

O conteúdo temático é o assunto de que vai tratar o enunciado, a mensagem 

transmitida, porém o assunto de que fala Bakhtin pode alcançar as mais diferentes 

atribuições de sentidos e os mais diferenciados e possíveis recortes para um dado 

gênero textual. Por isso, é pertinente salientarmos que essa característica dos 

gêneros não se refere ao assunto próprio de um texto, mas à finalidade discursiva 

(SOUZA, 2011, p. 23). 

 O domínio de sentido de que se ocupa o gênero é que vai nortear os 

enunciados e os participantes da interação. É no conteúdo temático que reside o 

domínio de sentido de um gênero. Ele é responsável por determinar o grau de 

profundidade e as várias formas de se selecionar e abordar a realidade. O tema 

constitui, dessa forma, a visão de mundo que é própria do gênero (op. cit., p.23). 

Segundo Travaglia (2007, p. 43), “o conteúdo temático refere ao que pode ser 

dito em uma dada categoria de texto, à natureza do que se espera encontrar dito em 

um dado tipo, gênero ou espécie de texto, o que, obviamente tem de estar ligado a 

um tipo de informação. As características relativas ao conteúdo temático nos levam, 

em princípio, ao que devemos dizer ao produzir a categoria ou ao que esperar na 

leitura/compreensão de uma categoria”. 

 

2.3.3 Composição 

 

O plano da composição se refere à estrutura formal propriamente dita do 

gênero textual. A construção composicional alude aos elementos das estruturas 

textuais, discursivas e semióticas que compõem um gênero. Desse modo, ela diz 

respeito às formas de organização do texto, sua estrutura. A responsabilidade pelo 
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acabamento da unidade de comunicação verbal, por exemplo, está a cargo da 

construção composicional, pois ela possibilita aos participantes da interação inferir a 

totalidade da estrutura do gênero (SOUZA, 2011, p. 24). 

A vontade discursiva do falante se realiza antes de tudo na escolha de um certo 

gênero de discurso. Essa escolha é determinada pela especificidade de um dado 

campo da comunicação discursiva, por considerações semântico-objetais (temáticas), 

pela situação concreta da comunicação discursiva, pela composição pessoal dos seus 

participantes, etc. A intenção discursiva do falante, com toda a sua individualidade e 

subjetividade, é em seguida aplicada e adaptada ao gênero escolhido, constitui-se e 

desenvolve-se em uma determinada forma de gênero. 

Todos os nossos enunciados possuem formas relativamente estáveis e típicas 

de construção de um todo. Até mesmo em um bate papo mais descontraído e livre 

nós moldamos o nosso discurso por determinadas formas de gêneros, às vezes 

padronizadas e estereotipadas, às vezes mais flexíveis, plásticas e criativas. As 

formas de gênero são bem mais flexíveis, plásticas e livres que as formas da língua. 

Do ponto de vista da composição dos gêneros, deve-se levar em conta a forma 

de organização, a distribuição das informações e os elementos não verbais: a cor, o 

padrão gráfico ou a diagramação típica, as ilustrações (KOCH e ELIAS, 2008, p. 109). 

 

2.4 O Debate: lugar de interação verbal 

 

Partindo-se do pressuposto de que é importante explorar os gêneros orais, 

referindo-se à comunicação oral dentro de um determinado círculo social, a escola 

tem o papel de trabalhar constantemente, dentre outros gêneros, o debate. Esse tipo 

de atividade irá expor aos alunos um referido assunto, e instigá-los a emitirem sua 

opinião, dando lugar a discussões pertinentes, levando-os a se expressarem frente a 

um tema. 

A escolha do gênero discursivo oral debate se deu em função de ser um gênero 

capaz de proporcionar diversas aprendizagens que permitem desenvolver a 

habilidade de argumentação, falar e ouvir com um propósito claro, obedecer às regras 

combinadas no grupo, aprender a defender uma opinião fundamentando-a em 

argumentos, expor um ponto de vista sobre um assunto polêmico e compreender um 

assunto por suas diferentes facetas, consolidando, refutando ou transformando uma 

opinião (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004). 
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Em consonância com a concepção de Dolz, Schneuwly e de Pietro (2004, p. 

216), o gênero debate foi escolhido para trabalhar a relação oralidade/letramento por 

permitir uma construção interativa de opiniões, de conhecimentos, de ações, de si. 

Esses autores explicam que: 

  

o debate, que desempenha um papel importante em nossa sociedade, 
tende igualmente a tornar-se necessário na escola atual, na qual 
fazem parte dos objetivos prioritários as capacidades dos alunos para 
defender oralmente ou por escrito um ponto de vista, uma escolha ou 
um procedimento de descoberta (DOLZ; SCHNEUWLY; DE PIETRO, 
2004, p. 214). 

 

Para Castanho (2011, p. 101), “não basta que o professor leve o aluno a 

exprimir-se e dizer o que sente. Levar o aluno à autonomia intelectual significa 

incorporar à sua cultura o conhecimento acumulado ao longo da história humana. 

Deve ser dado oportunidades de fazer sua interpretação pessoal dos fatos, exigindo 

seu conhecimento crítico”. 

Dolz, Schneuwly e de Pietro (2004, p. 214) postulam ainda que “o debate inclui 

um conjunto de capacidades privilegiadas nesse modo de comunicação: gestão da 

palavra entre os participantes, escuta do outro, retomada de seu discurso em suas 

próprias intervenções”. Coloca, assim, em jogo capacidades fundamentais, tanto dos 

pontos de vista linguístico, cognitivo, social, como individual. 

Segundo De Chiaro e Leitão (2005, p. 350), o debate está centrado no exercício 

da argumentação como “uma atividade social discursiva que se realiza pela 

justificação de pontos de vista e consideração de perspectivas contrárias com o 

objetivo último de promover mudanças nas representações dos participantes sobre o 

tema discutido”. 

A realização de debates em sala de aula oferece aos alunos a oportunidade de 

exporem suas ideias prévias a respeito de fenômenos e conceitos científicos em um 

ambiente estimulante. Torna-se, então, necessária a criação de espaços onde os 

alunos possam falar e, por meio da fala, tomar consciência de suas próprias ideias, 

além de aprenderem a se comunicar com base num novo gênero discursivo. 

(CAPECCHI; CARVALHO, 2000 apud ALTARUGIO, DINIZ E LOCATELLI, 2010, p. 

27). 

Rosa (2010), em seu estudo sobre gêneros orais na escola pública, escolheu o 

gênero debate por fazer parte tanto da esfera social da escola como de outras 
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situações do cotidiano dos alunos. Pretendeu, ainda, trabalhar as capacidades 

argumentativas, ao mesmo tempo em que seria possível cultivar valores como 

respeito pela opinião dos outros e polidez nos atos de falar e ouvir.  

É nesse sentido que o ensino do debate público deve ir além de objetivos 

instrumentais de competência discursiva. Deve proporcionar objetivos mais gerais, 

como a relação que os alunos mantêm com o mundo do discurso, levando em 

consideração o desenvolvimento da capacidade de os alunos construírem uma 

representação consciente de sua própria produção. 

 

2.4.1 Tipos de debate  

 

Para a classificação dos diferentes tipos de debate, conforme apontam Dolz, 

Schneuwly e De Pietro (2004), alguns fatores são levados em consideração, como a 

situação comunicativa, o conteúdo e o objetivo da discussão. Os autores explicam que 

as questões e os objetivos variam em função de suas finalidades. Para eles, os 

debates podem ser de três tipos: 

 

 O debate de opinião de fundo controverso, que diz respeito a crenças 
e opiniões, não visando a uma decisão, mas a uma colocação em 
comum das diversas posições, com a finalidade de influenciar a 
posição do outro, assim como de precisar ou mesmo modificar a sua 
própria. Por meio das confrontações e dos deslocamentos de sentido 
que permite e suscita, o debate representa aqui um poderoso meio 
não somente de compreender um assunto controverso por suas 
diferentes facetas, mas também de forjar uma opinião ou de 
transformá-la. 

 O debate deliberativo, no qual a argumentação visa a uma tomada de 
decisão, é necessário a cada vez que há escolhas ou interesses 
opostos; aqui, também, diante da necessidade de ação, o debate – 
concebido, entre outros aspectos, como explicitação e negociação dos 
motivos de cada um – pode permitir traçar soluções originais, que 
integram posições anteriormente opostas. 

 O debate para resolução de problemas. A oposição inicial é aqui da 
ordem dos saberes, dos conhecimentos, ou, antes, dos não saberes 
ou dos saberes parciais: uma solução existe, mas ela não conhecida 
e é preciso elaborá-la coletivamente, explorando as contribuições de 
cada participante. A aposta escolar é de aumentar as capacidades dos 
alunos para gerir a busca de soluções, formulando as suas e 
escutando as dos outros, a fim de tirar partido do conjunto dos saberes 
distribuídos no grupo de debatedores (DOLZ; SCHNEUWLY; DE 
PIETRO, 2004, p. 215). 
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Para os referidos autores (DOLZ; SCHNEUWLY; DE PIETRO, 2004, p.216), “o 

debate de opinião de fundo controverso, embora não mais importante que os demais 

tipos de debates, parece ser o menos dependente de programas próprios de cada 

escola e o menos ligado a atividades específicas de sala de aula. Assim, 

consequentemente, parece ser o mais fácil de se trabalhar como objeto de um trabalho 

específico”. 

No caso do nosso trabalho, optamos por trabalhar com o debate de opinião, 

pois este representa uma ferramenta para compreender um tema controverso por 

diferentes pontos de vista, proporcionando a construção interativa de opiniões, de 

conhecimentos por meio de argumentos elaborados pelos participantes na tentativa 

de persuadir uns aos outros. 

 

2.4.2 O tema de um debate  

 

A escolha de um tema para o debate não deve levar em consideração apenas 

o interesse do aluno. O tema escolhido deve permitir uma controvérsia a propósito da 

qual coexistam opiniões diferentes e mesmo opostas e permitir um progresso real aos 

alunos. [...] De nada adianta um tema ser muito simples e faltar-lhes espessura social 

e cognitiva, ou muito complexo, por exigir conhecimentos aos quais eles não tem 

acesso. [...] Ainda, parece bom que o tema escolhido corresponda a um contexto real 

e se inscreva num campo que o aluno sinta que possa ser levado a intervir. (DOLZ; 

SCHNEUWLY; DE PIETRO, 2004, p. 224). 

Dolz, Schneuwly e de Pietro (2004, p. 225) definem quatro dimensões que 

devem ser levados em conta quando se trata de escolher um tema: 

 

 Uma dimensão psicológica, que inclui as motivações, os afetos e os 
interesses dos alunos; 

 Uma dimensão cognitiva, que diz respeito à complexidade do tema e 
ao repertório dos alunos; 

 Uma dimensão social, que concerne à espessura social do tema, suas 
potencialidades polêmicas, seus contextos, sua presença real no 
interior ou no exterior da escola, e ao fato de que possa dar lugar a um 
projeto de classe que faça sentido aos alunos; 

 Uma dimensão didática, que demanda que o tema não seja muito 
cotidiano e que comporte aprendizagens. 

 

É importante também considerar que o tema escolhido estabeleça um conteúdo 

polêmico que possa suscitar uma discussão participativa dos alunos, ou seja, deve 
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ser um tema capaz de mobilizá-los a buscar informações e argumentos plausíveis a 

seu respeito. Assim, estará contribuindo no desenvolvimento de capacidades 

argumentativas e na formação crítica dos jovens. 

 

2.5 Argumentação e estratégias argumentativas 

 

A argumentação, enquanto ato persuasivo, vem sendo estudada desde a 

Antiguidade até os dias atuais pelas mais diversas áreas do conhecimento, a saber, 

Filosofia, Literatura e, sobretudo, pela Linguística. E, como afirma Sena e Figueiredo 

(2013, p. 4), “esta última passou a exercer papel fundamental no desenvolvimento dos 

estudos da Teoria da Argumentação, uma vez que desenvolveram teorias sobre a 

dimensão argumentativa, a partir de uma perspectiva da língua”. 

Os estudos sobre argumentação compõem um campo vasto, complexo e 

multidisciplinar, já que o próprio ato de argumentar encontra espaço em todos os 

lugares onde exista a abertura para a dúvida e para o conflito, em que não se disponha 

de uma verdade definitiva a respeito de um dado. Tal abertura faz com que a matéria 

seja do interesse de diversos campos do conhecimento, embora apenas 

recentemente tenha alcançado o estatuto de objeto legítimo de investigação 

linguística (PAULINELLI, 2014, p. 391). 

Conforme aponta Ribeiro (2009, p. 23), “a argumentação, na retórica clássica, 

pode ser vista como uma técnica pedagógica para dar condições às pessoas de 

acessarem um conhecimento estabelecido, um procedimento pelo qual se chega ao 

saber, ou ainda, um modo de convencer alguém sobre uma verdade ou tomada de 

decisões. Aqui, a argumentação atua no campo da lógica, sendo a linguagem 

entendida apenas como instrumento, como meio de persuadir”. 

Com Aristóteles, tem início o estudo sistemático da estrutura do pensamento 

racional, capaz de produzir provas argumentativas, mas que se limitava a analisar os 

meios de prova demonstrativos. Atribuiu-se a Aristóteles a sistematização dos estudos 

sobre os meios de persuasão (RIBEIRO, 2009, p 24).  

O objeto da retórica antiga era, acima de tudo, a arte de falar em público de 

modo persuasivo; referia-se, pois, ao uso da linguagem falada, do discurso, perante 

uma multidão reunida na praça pública, com o intuito de obter a adesão desta a uma 

tese que apresentava (PERELMAN E OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 6) 



    49 
    

Mais adiante, durante a Idade Média, a retórica perde o status adquirido com a 

sistematização de Aristóteles, o que encontra justificativa na moral cristã em vigor no 

mundo medieval, que pregava um conceito absoluto de verdade (PAULINELLI, 2014, 

p. 392). 

Os estudos contemporâneos sobre argumentação devem contribuição singular 

a Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), os quais propõem um novo paradigma 

filosófico, analisando a argumentação numa perspectiva diferente da antiga retórica 

de Aristóteles, à qual segundo Ribeiro (2009), concentrava seus estudos na arte de 

falar em público, condicionando toda a disposição da argumentação às leis da lógica. 

A Nova Retórica preocupa-se com a argumentação do ponto de vista da 

linguagem falada e escrita, embora a ênfase seja dada aos textos escritos. Seu objeto 

de estudo é, sobretudo, a estrutura da argumentação, sem haver preocupação com 

as leis da lógica (RIBEIRO, 2009, p. 26). 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 50) definem a argumentação como “um 

ato persuasivo e o objetivo de toda argumentação é provocar ou aumentar a adesão 

dos interlocutores às teses apresentadas; sua eficácia está associada à capacidade 

de aumentar essa intensidade de adesão, desencadeando nos ouvintes a ação 

pretendida ou criando uma predisposição para esta, que se manifestará em um 

momento oportuno”. 

Para Ribeiro (2009, p. 28), “a grande contribuição desses dois autores foi dar 

início a uma nova concepção de argumentação, como produto da interação social, 

portanto, oriunda de processos discursivos. A maior riqueza das interações que se 

deve levar em conta é a força dos argumentos conduzida pelos interlocutores, 

constituindo-se em fatores de argumentação, e essa força vai variar de acordo com 

os interlocutores com o qual se interage e com o objetivo da argumentação”. 

A interação social por intermédio da língua caracteriza-se, fundamentalmente, 

pela argumentatividade. Constantemente, o homem está avaliando, julgando, 

criticando; isto é, formando juízos de valor. Por outro lado, por meio do discurso tenta 

influir sobre o comportamento do outro ou fazer com que compartilhe determinadas 

de suas opiniões. É por essa razão que se pode afirmar que o ato de argumentar, isto 

é, de orientar o discurso no sentido de determinadas conclusões, constitui o ato 

linguístico fundamental, pois a todo e qualquer discurso subjaz uma ideologia, na 

acepção mais ampla do termo (KOCH, 2011, p. 17).  
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Na opinião de Mariano (2012, p. 105), “a argumentação na linguagem está 

relacionada às situações de conflito, de ideologias e de diferentes pontos de vista. 

Caracteriza-se pela busca do enunciador de modificar o enunciatário e de fazê-lo 

aderir à sua tese ou ao seu modo de ver o mundo. Como sempre agimos sobre o outro 

no uso concreto da linguagem, já que esta é, naturalmente, argumentativa”.   

Assim, quando interagimos através da linguagem, temos sempre objetivos e 

fins a serem atingidos. Há relações que desejamos estabelecer, efeitos que 

pretendemos causar e comportamentos que queremos ver desencadeados, isto é, 

pretendemos atuar sobre o outro de determinada maneira e obter dele determinadas 

reações. É por isso que se pode afirmar que o uso da linguagem é essencialmente 

argumentativo. Procuramos dotar nossos enunciados de determinada força 

argumentativa. Toda língua possui mecanismos que permitem indicar a orientação 

argumentativa dos enunciados: a argumentatividade (KOCH, 1992, p. 29).  

As práticas argumentativas implicam dimensões sociais, cognitivas e 

linguisticas da ação comunicativa e, por seu caráter dialógico, se constituem como um 

importante instrumento de construção coletiva (RIBEIRO, 2009, p.37). 

Ao produzir um discurso, o homem se apropria da língua, não só com o fim de 

veicular mensagens, mas, principalmente, com o objetivo de interagir socialmente, 

instituindo-se como EU e constituindo, ao mesmo tempo, como interlocutor, o outro, 

que é por sua vez constitutivo do próprio EU, por meio do jogo de representações e 

de imagens recíprocas que entre eles se estabelecem (KOCH, 2011, p. 19). 

Todo texto caracteriza-se pela textualidade, rede de relações que fazem com 

que um texto seja um texto (e não uma simples somatória de frases), revelando uma 

conexão entre as intenções, as ideias e as unidades linguísticas que o compõem, por 

meio do encadeamento de enunciados dentro do quadro estabelecido pela 

enunciação (KOCH, 2011, p. 20). 

Partindo do postulado de que a argumentatividade está inscrita no uso da 

linguagem, adota-se a posição de que a argumentação constitui atividade estruturante 

de todo e qualquer discurso, já que a progressão deste se dá, justamente, por meio 

das articulações argumentativas, de modo que se deve considerar a orientação 

argumentativa dos enunciados que compõem um texto como fator básico não só de 

coesão, mas, principalmente, de coerência textual (KOCH, 2011, p. 21). 

Adam (2011) define a sequência argumentativa prototípica como uma estrutura 

que tem espaço para a contra-argumentação (Esquema 2, a seguir): 
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Esquema 2 – Sequência argumentativa prototípica 
 

                                     

 

 
 

 
 

 

 

 

 
Fonte: Adam (2011) 

 

O autor explica que esse esquema comporta dois níveis: 

a) Justificativo, onde o interlocutor é pouco levado em conta e a estratégia 

argumentativa é dominada pelos conhecimentos colocados; 

b) Dialógico ou contra-argumentativo, em que a argumentação é negociada 

com um contra-argumentador real ou potencial, visando a uma 

transformação dos conhecimentos. 

 
Percebemos que neste último nível, o dialógico ou contra-argumentativo, a 

argumentação se fortalece por levar em consideração a presença do outro, que 

interage em uma dada situação. Nesse nível, a contra-argumentação é construída por 

meio da contestação e tentativa de derrubada do argumento opositor. 

Nesse sentido, percebemos que argumentar é uma ação dinâmica e requer que 

os participantes da interação considerem o outro capaz de reagir e interagir no 

discurso. Para que essa ação se desenvolva com sucesso, há a necessidade da 

escolha de estratégias argumentativas que fortaleçam esse discurso (FARNEDA, 

2007, p. 31). 

De acordo com Farneda (2007, p. 257), “as estratégias argumentativas são 

todos os recursos (verbais e não-verbais) utilizados para envolver o leitor/ouvinte, para 

impressioná-lo, para convencê-lo melhor, persuadi-lo mais facilmente e gerar 

credibilidade”. 

Para Wysocki (2009, p. 257), “as estratégias argumentativas possuem como 

finalidade o aumento da eficácia do discurso, de acordo com os objetivos pretendidos 
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pelo locutor. A eficiência dessas estratégias depende do conhecimento sobre os 

interlocutores a quem a fala é dirigida. Elas procuram causar influência sobre o 

sistema de conhecimentos enciclopédicos ocasionando, dessa forma, uma mudança 

no comportamento do interlocutor, ou seja, procura levar o interlocutor a efetuar uma 

ação pretendida ou a ter vontade para realizar uma ação desejada pelo locutor”. 

Destacamos aqui a utilização de estratégias como o argumento de autoridade, 

o exemplo e a ilustração, por serem os mais recorrentes no processo de construção 

discursiva do tema debatido pelos participantes da interação. 

O argumento de autoridade é uma das estratégias mais eficientes para a 

persuasão do interlocutor, pois utiliza a citação para fortalecer a tese do 

argumentador. Utilizado para fazer prevalecer um posicionamento próprio ou silenciar 

o de um opositor (FARNEDA, 2007, p. 33).  

Argumentar pelo exemplo é chamar para dentro de uma argumentação um 

exemplo que lhe fundamente, que lhe dê forças. Já argumentar pela ilustração difere 

da argumentação pelo exemplo em razão do estatuto da regra que um e outro apoiam. 

Enquanto o exemplo fundamenta a regra, a ilustração reforça a adesão a uma regra 

conhecida e aceita (MAGALHÃES, 2006, p. 2). 

 

2.6 O papel do professor como agente de letramento  

 

Ao professor cabe a responsabilidade de ir além da mera transmissão de 

conteúdo. Ele deve mobilizar as ações necessárias para a descoberta de 

competências por parte dos alunos. O termo competência deve ser aqui entendido 

conforme aponta Zaballa (1998) a capacidade de um sujeito mobilizar saberes, 

conhecimento, habilidades e atitudes para resolver problemas e tomar decisões 

adequadas. É uma forma de apropriação e de ressignificação da cultura pelo sujeito. 

O professor, nesse sentido, deve possuir os conhecimentos necessários para 

agir como um verdadeiro agente social. Ele tem de ser um gestor de recursos e de 

saberes – tanto dele como de seus alunos. O primeiro passo é descobrir quais são as 

funções da língua escrita no grupo e criar novas e relevantes funções para a inserção 

plena dos alunos e seu grupo social no mundo da escrita. Passa a ser, dessa maneira, 

o que se define como um “agente de letramento” (KLEIMAN, 2005). 
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Uma representação do professor que concebe o letramento como um 
mobilizador dos sistemas de conhecimento, recursos e capacidades 
dos seus alunos, pais dos alunos e membros da comunidade com a 
finalidade de que participem de práticas de uso da escrita. O agente 
de letramento desenvolve ações fundamentadas no conhecimento, na 
descoberta de que saberes, técnicas, estratégias, tradições e 
representações sobre a escrita o outro (o aluno e sua família) mobiliza 
no dia a dia para realizar a atividade. O agente de letramento 
consegue, por meio de sua liderança, articular novas ações, 
mobilizando o aluno para fazer aquilo que não é imediatamente 
aplicável ou funcional, mas que é socialmente relevante, aquilo que 
vale a pena ser aprendido para que o aluno seja plenamente inserido 
na sociedade letrada (KLEIMAN, 2005, p. 52). 

 

 Oliveira (2010, p. 46), reportando-se a Almeida (2005, p.21) afirma que “adotar 

o conhecimento como uma rede de significações é uma posição que parece favorecer 

uma (re)organização das práticas de ensino/aprendizagem, na medida em que rejeita 

não só a mera transmissão de conhecimento, mas também a coconstrução do 

conhecimento, orientado por um saber assimétrico e mediado de forma hierárquica. 

Enfatiza a construção coletiva do conhecimento, valorizando interações significativas 

não só entre alunos e professores, mas também entre diferentes agentes de 

aprendizagem, situados dentro e fora da escola”. 

Em uma sequência didática, o papel do professor é primordial, em todos os 

momentos. De acordo com Dolz, Schneuwly e de Pietro (2004, p. 236), são pelo 

menos três os papéis essenciais do professor no desenvolvimento do trabalho: “o de 

explicar as regras e constatações, por meio de análises das gravações efetuadas e 

de observações, utilizando também a escrita como instrumento; o de intervir 

pontualmente, em momentos escolhidos, para lembrar as normas que é preciso ter 

em mente e para avaliar a produção dos alunos; e o de dar um sentido às atividades 

levadas a efeito na sequência, situando-as em relação ao projeto global da classe”.  

Agindo o professor como mediador do debate em sala de aula, é possível 

estimular o raciocínio e a argumentação, “ajudando os alunos a identificar 

controvérsias e a evitar os impasses que podem tornar o debate palco de interações 

conflituosas ou, ao contrário, “mornas” e sem motivação” (CRISTÓVÃO; DURÃO; 

NASCIMENTO, 2003, p.1437). 

Neste capítulo, nos detivemos em explicitar o aporte teórico que fundamenta o 

nosso trabalho, por meio de autores que discutem a relação oralidade/letramento, o 



    54 
    

oral como objeto de ensino, os gêneros discursivos com foco no debate, a 

argumentação e o papel do professor enquanto agente de letramento.  

A seguir, apresentaremos a análise dos dados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 O GÊNERO DEBATE: elementos definidores 

 

Este capítulo destina-se à análise dos dados que compõe o corpus desta 

pesquisa, a partir da perspectiva bakhtiniana, que concebe os gêneros do discurso 

pela marca da sua composição, conteúdo temático e estilo. A partir dessas três 

dimensões, pretendemos investigar de que forma o debate enquanto gênero da 

oralidade se configura. 

Interessa-nos, assim, responder às seguintes questões de pesquisa, 

respectivamente: (i) como se estrutura e compõe o gênero debate? (ii) de que maneira 

os participantes constroem a argumentação e propósitos comunicativos no debate? 

(iii) que aspectos caracterizam o estilo utilizado durante a interação verbal?. Dessa 

forma, observaremos as marcas significativas e caracterizadoras desse discurso. 
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3.1 Caracterização do debate na dimensão composicional  

 

No que diz respeito ao plano composicional, deve- se levar em consideração a 

organização, a distribuição das informações, a forma de se estruturar e organizar o 

gênero. No caso do debate, que é um gênero oral da ordem do argumentar, no qual 

exige dos participantes a elaboração e a defesa de opiniões, orientados pela 

subjetividade dos seus pontos de vista, acreditamos que deva ser analisado não só 

sob a ótica da sequência argumentativa mas também pela da sequência dialogal 

(ADAM, 2011), já que ambas são inerentes à estrutura e composição do gênero. 

O debate ao organizar-se pela alternância dos falantes em turnos – cada 

intervenção de um dos participantes no decorrer da interação – possibilita ao 

participante no momento em que toma a palavra a tentativa de convencer o outro do 

seu ponto de vista, utilizando-se de argumentos que promovam tal intenção.  

 

3.1.1 A sequência dialogal 

 

Vejamos a sequência descrita a seguir: 

ALICE – como estaria a situação dos brasileiros que obteram 
empregos através da copa? estaria todos desempregados se a copa 
não tivesse vindo para o Brasil... então me diga como eles estariam 
agora? como... 
 
SIMONE – bom... você falou aí...bom... eh você falou aí uma questão 
importante de empregos... eu acredito que realmente a copa trouxe 
empregos e oportunidades com os estádios aqui no Brasil... mas 
esses empregos se você notar... eles exigem uma excelência 
profissional... né... muitas pessoas precisam ser capacitadas. 
então eu pergunto a você esses empregos eles são universais pra 
todas as camadas da sociedade? 
 
ALICE – claro que não só geraria empregos para pessoas que estão 
construindo o::as arenas. Mas sim ia gerar mais empregos também 
para l/restaurantes, pessoas qualificadas em sua lín/em outras línguas 
também... várias outras coisas... por causa que não foi só ali na arena 
que foi investido não... O aeropo/ (interrompida) 
 
PEDRO – e averiguar essa resposta é bem simples e fácil... ela falou 
das camadas né... como que referência só a classe alta... Não... as 
oportunidades de construção foram dadas a todas as classes tanto é 
que até presidiários foram ajudar nas obras... 
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Nessa sequência, é possível verificarmos que os turnos de fala estão ligados 

uns aos outros em sequências marcadas pelo tópico discursivo abordado (empregos), 

em que se estabelece o discurso do locutor e o dos seus interlocutores num 

intercâmbio verbal, no qual se combinam para formar as sequências, as quais se 

unem para constituir as interações. 

Esse trecho do debate permite-nos explicitar uma sequência dialogal 

elementar: o encadeamento da pergunta da participante ALICE, seguida de uma 

resposta de SIMONE, que a conclui com outra pergunta, que é avaliada por ALICE e 

complementada por PEDRO. Essa sequência transacional (Esquema 3) constitui o 

corpo da interação, que pode ser assim esquematizada: 

 
Esquema 3 - Sequência transacional 

 

 

 
 
 

 

 

 
                         

 
Fonte: Adaptado de Adam (2011). 

É possível observar que as intervenções sucessivas de quem pergunta (ALICE 

em seguida SIMONE) constituem pares de intervenções (Pergunta > Resposta) que 

formam uma sequência de turnos alternados. O participante PEDRO insatisfeito com 

a “incompletude” da resposta da colega complementa o discurso dela, iniciando sua 

avaliação por meio de um modalizador cristalizado “é simples e fácil”, sinalizando o 

modo como aquilo que ele disse pode ser averiguado, trazendo um elemento novo 

“presidiários” marcado pelo pressuposto “até”, fechando, assim o tópico. 

As perguntas podem ser associadas às necessidades do falante, que apontam 

para a participação ativa do ouvinte, à medida que sugere uma tomada de posição 

quanto à aceitação, manutenção ou recusa do tópico discursivo. Assim, podemos 

dizer que perguntas e respostas não funcionam aleatoriamente, revelam estratégias 

usadas pelos falantes na atividade conversacional. Na sequência acima descrita, 

verificamos que foram utilizadas para: 

 

Pergunta 

(Alice) 

 

Resposta 

(Simone) 

 

Pergunta 

(Simone) 

Avaliação 
(Alice) 

 
 

Complemento 
de 

Avaliação 
(Pedro) 
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a) Introdução de tópico: ALICE introduz o tópico sobre empregos a partir 

da utilização de uma pergunta no início da conversação. Essa estratégia é 

bastante comum no debate sempre que alguém deseja introduzir um novo 

tópico. 

b) Continuidade de tópico: As perguntas e respostas também orientam o 

desenvolvimento do tópico. Ao responder à pergunta de ALICE, a participante 

SIMONE não encerra seu discurso na resposta, ela elabora uma pergunta para 

manter o tópico em questão, forçando sua adversária a uma tomada de posição 

frente ao seu questionamento. O seu intuito com essa pergunta é reafirmar o 

que disse anteriormente (os empregos são apenas para uma pequena parcela 

de pessoas, no caso, as que estão capacitadas). 

 

Assim, percebemos que no gênero oral debate, o modo de composição 

dialogal-conversacional estende sua hegemonia sobre todos os outros modos de 

composição. Ele funciona como uma espécie de “espinha dorsal” do gênero, por meio 

do qual os participantes concordam, discordam, justificam, particularizam, concluem, 

entre outros. 

Dessa forma, podemos considerar o debate na sua dimensão composicional 

estruturada a partir da dinâmica de trocas, da escuta do outro e da organização do 

discurso e posicionamentos. Mas além disso, é preciso que haja também a justificação 

e a refutação/contestação por meio de argumentos, sem as quais não há debate. 

 

3.1.2 A sequência argumentativa 

 

Outra importante sequência que também compõe o debate é a argumentativa, 

que se constitui como um eixo estruturante de todo e qualquer discurso, já que a 

progressão deste se dá, justamente por meio das articulações argumentativas que 

são realizadas. 

Na sequência acima transcrita, podemos observar que os três debatedores 

constroem seus argumentos, a partir do contexto de produção, do conhecimento que 

possuem sobre o assunto e o gerenciamento da interação entre eles, desencadeando, 

assim, todo o processo interativo, impulsionando e gerando novos argumentos. 

Vejamos, por exemplo, como a participante SIMONE se apoia no conhecimento 

que tem (sinalizado pela estrutura oracional “eu acredito que”) para construir seu 
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argumento em relação à geração de empregos com as obras que seriam realizadas 

com a copa, um dos tópicos discursivos abordados: 

 
SIMONE – eu acredito que realmente a copa trouxe empregos e 
oportunidades com os estádios aqui no Brasil... mas esses empregos 
se você notar... eles exigem uma excelência profissional... né... muitas 
pessoas precisam ser capacitadas... 
 

Nesse discurso, observamos que SIMONE constrói esse argumento baseado 

em impressões pessoais e no seu conhecimento de mundo. Entretanto, a significação 

dos argumentos, não se reduz à verdade das proposições. Eles ganham sentido em 

função da situação discursiva, na qual são construídos. E nesse processo de interação 

entre locutor e interlocutor se constitui num importante elemento, pois é com base na 

atitude do ouvinte, que o falante pode construir ou reconstruir seu ponto de vista. 

No caso, percebemos que os participantes ALICE e PEDRO refutam a 

argumentação da colega SIMONE, enfatizando que surgiram diversas oportunidades 

de trabalho com a copa, até mesmo para pessoas que não estavam capacitadas. O 

participante PEDRO utiliza-se de um argumento pela ilustração, trazendo à cena 

argumentativa a figura dos presidiários, conferindo presença ao que é dito, procurando 

dar credibilidade ao que diz e ressaltando, com isso, que as oportunidades foram 

dadas não apenas a quem estava qualificado. 

Essa sequência coloca em evidência dois movimentos argumentativos: 

justificar uma tese e refutar uma tese ou determinados argumentos da tese adversa, 

sendo perpassados pela polêmica, fator essencial ao debate. Entre esses dois 

movimentos estão as estratégias argumentativas (veremos mais adiante), que 

assumem a forma de encadeamentos de argumentos-provas, reforçando sua eficácia 

e gerando credibilidade no interlocutor. 

Podemos, dessa maneira, organizar um esquema em que se visualiza a 

sequência argumentativa apresentada no trecho do debate acima (Esquema 4): 

 

Esquema 4 – Sequência argumentativa. 
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POLÊMICA 
 
Fonte: Adaptado de Adam (2011). 

 

Percebemos que essa sequência argumentativa apresentada pelos 

participantes apresenta o nível dialógico ou contra-argumentativo (ADAM, 2011) por 

conter nesse trecho do discurso um espaço para uma contra-argumentação realizada 

por ALICE e PEDRO. 

A construção composicional do gênero, ou seja, sua estruturação e 

enquadramento formal, corresponde a um dos fatores que o caracterizam numa 

determinada esfera da comunicação. No caso específico do debate, concluímos que 

é composto, predominantemente, pela junção das sequências dialogal e 

argumentativa, como foi aqui apresentado.  

A seguir, trataremos de outra dimensão constitutiva do debate: o conteúdo 

temático. 

 

3.2 Caracterização do debate na dimensão do conteúdo temático 

 

3.2.1 A organização tópica do debate 

  

No que concerne ao conteúdo temático, sabemos que o debate apresenta um 

assunto ou questão polêmica, capaz de dividir opiniões, em que diversos argumentos 

são apresentados na tentativa de persuadir o outro. Isso se materializa por meio da 

instauração dos tópicos discursivos apresentados no debate, uma vez que se referem 

aos assuntos que são discutidos pelos interlocutores durante a interação verbal. 
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Nessa direção, o texto falado que é construído se constitui de segmentos, que 

são identificados pelo tópico discursivo em questão. Ele atua como um elemento 

estruturador do discurso, já que durante a interação, os interlocutores sabem quando 

estão falando dentro do mesmo tópico, quando passam de um tópico a outro, retomam 

ou sinalizam para o outro quando encerram determinado tópico. 

Poderíamos segmentar o texto em inúmeros fragmentos, que estão ligados a 

um mesmo tópico, cada conjunto desses fragmentos constitui uma unidade de nível 

mais alto; várias dessas unidades formam outra unidade de nível superior e assim por 

diante. Segundo Koch (1992, p.72), os fragmentos de nível mais baixo chamaremos 

de segmentos tópicos; um conjunto de segmentos tópicos formará um subtópico; 

diversos subtópicos constituirão um quadro tópico; quando ainda houver um tópico 

superior que envolva vários tópicos, será denominado de supertópico. 

Para ilustrar a hierarquia tópica apresentada no debate, elaboramos o diagrama 

a seguir. Vejamos: 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1 – Diagrama da organização tópica do debate 
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  Grupo a favor 

  

Grupo contra 

 

 

 

Legenda: 

 

 

1 Presidiários ajudaram em algumas obras 
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2 Empregos só foram destinados à pessoas capacitadas em certos setores 

3 Atração para os turistas 

4 Aumento de vendas no comercio 

5 Melhorias na cidade 

6 lucro para o setor hoteleiro 

7 Melhorias em outras áreas: saúde, segurança e educação 

8 Turismo negativo 

9 Gastos desnecessários para um único evento 

10 Recursos financeiros advindo dessas instituições 

11 Verbas usadas dos impostos dos brasileiros e de outras áreas 

12 Obras serão permanentes para uso da população 

13 Obras foram somente  para atender jogadores e turistas 

14 Efetivo de policiais aumentou 

15 Mortes e furtos diminuíram 

16 Sensação de segurança maior que em vários anos 

17 Policiais sem material 

18 Delegacias sem infraestrutura 

19 Sensação de segurança passageira 

20 Efetivo de policiais não eram daqui e foram embora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos que o supertópico “Realização da Copa do mundo no Brasil” 

compõe-se de cinco quadros tópicos – “oportunidades de trabalho”, “investimentos”, 

“verbas utilizadas”, “obras realizadas” e “segurança”. Cada um se decompõe em dois 

subtópicos, que indicam o ponto de vista de cada equipe de debatedores, 
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representados pelas cores: em azul claro, o grupo que era a favor da realização da 

copa do mundo de futebol no Brasil e em rosa claro, o grupo que se posicionou contra 

esse evento. 

Os subtópicos estão compostos por vinte segmentos tópicos que indicam os 

argumentos utilizados pelos participantes no decorrer do debate (ver legenda). Como 

percebemos, a condução do tópico discursivo não pode ser prevista, pois embora os 

integrantes das equipes tivessem um roteiro por escrito, eles se colocam à vontade 

para mudar de tópico, retomar pontos anteriores do debate, relacionar outros 

referentes, que estão no contexto da situação, que é compreensível devido ao 

conhecimento que é partilhado pelos participantes. Vejamos a sequência a seguir em 

que isso fica evidente: 

 
BEATRIZ – olha vocês falaram da questão da segurança em torno dos 
estádios...se o Brasil realmente estivesse preocupado com segurança 
eu acho que eles investiriam melhor nos policiais...eu vejo policiais 
sem material...trabalhando em delegacias sujíssimas...com 
infiltrações...quer dizer...vamos repensar melhor...não é? então com 
relação a segurança no Brasil... já que você tocou nesse ponto. O que 
vocês têm a dizer assim em questão... defender...da copa? 
 
PAULA – o efetivo de policiais aumentou em cinquenta por cento em 
todo o Brasil...se você acha, como é que eu vou dizer... a segurança 
está precária no Brasil eh/ a prefeitura já investiu muito em 
segurança... esporte... trabalho... mas a população mesmo é que 
destrói...Ag/a copa não tem nada a ver com segurança...com saúde...e 
escola porque não tem nada a ver com a FIFA... 

 

Nesse trecho do debate, a participante BEATRIZ evidencia o tópico segurança, 

retomando uma questão anterior com relação à presença de ambulantes ao redor dos 

estádios. Ela argumenta contrariamente a essa opinião, ressaltando as condições de 

trabalho dos policiais e fecha seu argumento fazendo uma pergunta ao outro grupo 

para que se posicionem a respeito. Percebemos, nesse momento, que a participante 

PAULA inicia defendendo a questão, explicitando o aumento no efetivo de policiais, 

mas logo em seguida, já passa para outras questões, como esporte, trabalho e saúde, 

mudando o tópico a que se referia. 

Ao citar esses outros referentes, as participantes partilham de um 

conhecimento comum entre elas, pois já tinham sido debatidos anteriormente. Essa 

passagem do tópico ‘segurança’ a outros, que veremos a seguir, confirma que a 

condução e a organização texto falado não podem ser previstas. 
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Logo após debaterem sobre o tópico citado, os participantes passam para 

outros, como ‘investimentos’ e ‘verbas utilizadas’ e retomam, por mais duas vezes, ao 

tópico ‘segurança’. Quando isso ocorre, os interlocutores estão aplicando uma das 

propriedades do tópico discursivo, a centração1, isto é, quando se concentram de 

forma dominante e relevante sobre um mesmo tópico. Para exemplificar essa 

propriedade, vejamos os cinco segmentos a seguir: 

 

JOAQUIM – eh... ela falou da questão que foram investidos sim 
dinheiro em segurança...pois eu acho o seguinte...no Brasil...aqui em 
Natal principalmente... eu estou acompanhando reportagens no RNTV 
em que não passa uma viatura num bai/em bairros chiques... 
importantes de Capim Macio e Ponta Negra.... então que investimento 
é esse que eu não estou vendo? Sinceramente me desculpe... mas eu 
não estou vendo... 
 
SÉRGIO – na copa a segurança do Brasil aumentou... com poucas 
mortes e poucos furtos... o Brasil teve mais segurança do que em 
vários anos... qual a sua opinião sobre isso? 
 
FÁTIMA – mas acontece que depois da copa as mortes... os os/como 
eu posso dizer... os crimes..os crimes começaram tudo de novo como 
eram antes... 
 
SIMONE – então eu acho que a gente não precisa de segurança só 
durante a copa né? e a maioria da segurança... dos policiais que 
vieram pro Brasil foi de fora... não foi daqui... então o que adianta ter 
segurança na copa e quando acaba a copa eles fo/irem embora e a 
gente ficar do mesmo jeito que sempre foi... 
 
BEATRIZ – como elas falaram os níveis de criminalidade realmente 
estão subindo...então quero saber se esses investimentos da copa vão 
continuar?  

 

O primeiro trecho se inicia com um argumento do participante JOAQUIM, que 

retoma o tópico discursivo ‘segurança’, sobre o qual se concentra e desenvolve-o ao 

perguntar sobre o investimento em segurança. Mais adiante, o participante da plateia 

SÉRGIO também enfatiza esse assunto por meio de um questionamento sobre o qual 

as participantes FÁTIMA, SIMONE e BEATRIZ se colocam de forma desfavorável à 

temática. 

Observamos que tanto no primeiro trecho, quanto no segundo e no anterior já 

mencionado acima, há uma série de palavras estritamente ligadas ao quadro tópico 

                                                           
1  O conceito de centração é apresentado por pesquisadores do grupo de estudiosos do texto que 

integram o projeto da Gramática do Português Falado no Brasil (Fávero, Andrade, Aquino, 2012). 
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desses segmentos, relativo à segurança: “policiais”, “delegacias”, “viatura”, “mortes”, 

“furtos”, “crimes” e “níveis de criminalidade”. Todas essas palavras pertencem a um 

mesmo campo semântico, ou seja, estão dentro de uma mesma área de significado – 

a de segurança. 

Por esse motivo, elas se ligam entre si, garantindo a continuidade dos sentidos 

dos trechos e elegendo como foco do debate esse tópico discursivo, que foi bastante 

explorado pelos participantes da interação. Entendemos que por se tratar de um 

assunto tão preocupante e atual na sociedade, eles tenham ressaltado ao longo do 

debate esse tópico, fazendo uma relação da segurança no evento da copa do mundo 

com a forma que percebem esse setor no cotidiano da população. 

A seguir, trataremos da última categoria dessa análise, o estilo presente no 

gênero debate, que se explicitou por meio das escolhas linguísticas e estratégias 

interacionais. 

 

3.3 Caracterização do debate na dimensão estilística – escolhas linguísticas e 

estratégias interacionais 

 

O estilo é um dos três elementos estabelecidos por Bakhtin (2011), que 

juntamente com a composição e o conteúdo temático compõem os gêneros do 

discurso. Assim, está presente em todos os gêneros, sejam eles formais ou não. Diz 

respeito aos usos e formas particulares de uso da linguagem. É, pois, indissociável de 

determinadas unidades temáticas e de determinadas unidades composicionais: de 

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

outros participantes da comunicação discursiva (BAKHTIN, 2011). 

Nessa direção, analisaremos nessa dimensão do gênero, as escolhas 

linguísticas feitas pelos participantes e a relação entre os falantes e seus 

interlocutores, pois consideramos que o estilo individual e coletivo se apresenta nas 

escolhas que fazem ao particularizarem o texto construído bem como na formulação 

de estratégias interacionais, responsáveis pelo encadeamento das ideias de modo 

coeso e coerente, que asseguram não só a progressão do discurso, mas também 

operam na orientação do processo interativo. 

 

3.3.1 O uso dos marcadores conversacionais 
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Os marcadores conversacionais são elementos não só verbais, mas também 

prosódicos e não-verbais que desempenham uma função interacional nos discursos. 

Constituem um elemento na articulação de textos, encadeando-os de modo coeso. 

Eles asseguram não só o desenvolvimento continuado do discurso (sequência linear), 

mas também operam na organização hierárquica do texto. (FÁVERO; ANDRADE; 

AQUINO, 2012). 

Desse modo, ao encadear o texto de modo coeso, os marcadores também o 

segmentam, suprindo, em certa medida, o papel da pontuação na fala. Os recursos 

verbais que atuam como marcadores apresentam uma série de partículas, palavras, 

expressões estereotipadas e orações de diversos tipos. 

Na nossa pesquisa enfocamos os recursos verbais que foram analisados em 

três subcategorias: 1) os recursos verbais simples, que realizam-se por meio de uma 

palavra, que pode ser uma das classes morfológicas: verbo, pronome, adjetivo, 

advérbio, interjeição e conjunção); 2) os recursos verbais compostos, por sua vez, 

apresentam um sintagma com tendência à cristalização e 3)  os recursos verbais 

oracionais, que correspondem a pequenas orações ou modos oracionais (assertivo, 

indagativo, exclamativo).  

Com a intenção de exemplificar o uso desses recursos verbais que operam 

como marcadores conversacionais na construção do debate em sala de aula, 

apresentaremos, em forma de gráficos, a frequência com que eles foram utilizados 

pelos participantes.  

O gráfico 1 apresenta os recursos verbais simples utilizados pelos alunos no 

decurso do debate, num total de 56 ocorrências. O ENTÃO foi o mais usado, com 

quase 40% dos registros. Esse marcador aparece nas situações em que os 

participantes desejavam progredir suas ideias por meio de uma série de argumentos, 

que estão ligados a um tópico discursivo qualquer do debate. No caso exemplificado 

abaixo, verificamos que o ENTÃO funciona como um elemento de ligação entre os 

argumentos do participante em relação ao tópico “obras da copa”. 

 



    67 
    

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Vejamos: 

 

Sequência Interativa 1 
 

FERNANDO - ENTÃO era/ pra melhorar pra gente antes da copa... 
ENTÃO já que a copa tá aqui... chegou agora... num é pra vocês 
ficarem reclamando porque foi feito estádio...ENTÃO não venha se 
queixar porque foi no período da copa... 

 

Esse tipo de uso se efetiva particularmente através do encadeamento de ações, 

explicações, conclusões e avaliações, garantindo dessa forma, a coesividade entre os 

argumentos apresentados. 

A alta ocorrência desse marcador se deve pelo fato de os debatedores o 

utilizarem o tempo todo para elaborar perguntas ao outro grupo, funcionando como 

um elemento resumidor dos argumentos anteriores que estão sendo defendidos, 

fazendo-se surgir um novo tópico discursivo ou concluir o que está em debate no 

momento. Observemos as sequências abaixo: 

 
Sequência Interativa 2 

 
BEATRIZ – a gente sabe que a copa traz benefícios pro nosso país... 
é uma coisa bonita de se ver... mas apesar de ser bonita... a nossa 
condição... a nossa situação não estava bonita... muito pelo contrário... 
estava de se assustar... ENTÃO por isso que a gente tá sendo contra... 
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1,78%
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Gráfico 1 - Uso dos recursos verbais simples no debate
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Nesse segmento, a participante BEATRIZ resume seus argumentos formulados 

no trecho anterior por meio do marcador ENTÃO, deixando explícita a razão pela qual 

o seu grupo era contra a realização da Copa do mundo de futebol no Brasil. 

Já o marcador AÍ exerce uma dupla função: a de sequenciador e a de dêitico 

espacial. É o que ocorre, por exemplo, nesse discurso a seguir, em que ficam 

evidentes os dois casos: 

 

Sequência Interativa 3 

 
PEDRO – O governo não ia investir em nada... então pelo menos tem 
um negócio... que investiu com a copa... aÍ tem aqui ó! em Natal já tem 
viaduto... é melhoramento de ruas... é aeroporto novo e o estádio que 
vai ficar AÍ... 

 

Na primeira ocorrência, o AÍ exerce o papel de sequenciador, ele faz a conexão 

entre o enunciado anterior a um posterior, revelando que algo será acrescentado ao 

discurso, em relação ao que já foi dito. Este recurso verbal é responsável por conectar 

um enunciado precedente a um posterior, gerando a expectativa de que algo novo 

será introduzido no discurso, em continuidade e consonância com o já dado 

(TAVARES, 2010) 

Já na segunda ocorrência do AÍ, verificamos que ele funciona como um 

elemento dêitico, ou seja, a função dele é apontar para o contexto situacional, a 

significação referencial só pode ser definida em função da situação, do contexto em 

que ele figura. Portanto, para o entendimento do uso desse marcador, os 

interlocutores compartilhavam das informações apresentadas e do contexto da 

enunciação (AÍ = cidade do Natal). 

Já os marcadores NÉ e ENTENDEU se equivalem semanticamente, ao 

aparecerem, principalmente, no final de um turno de fala, sempre em busca do apoio 

do outro, em tom indagativo. É o que ocorre nos exemplos abaixo: 

 
Sequência Interativa 4 

 

FRANCISCA – Não sabemos a verdade se o governo não tirou 
dinheiro da saúde... educação e da segurança... Tem muita coisa por 
trás disso...Muitas trapaças como existe hoje em dia...NÉ? 

 
Sequência Interativa 5 
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MARIA – Então quero saber se esses investimentos com a copa vão 
continuar? Porque eu num sou contra a copa... se continuar eu acho 
ótimo... é um benefício pra população... ENTENDEU? 

 

 
Nas duas sequências acima, as alunas ao usarem os marcadores NÉ e 

ENTENDEU respectivamente, buscam finalizar mas também dar continuidade aos 

turnos conversacionais. Sua função principal consiste em certificar a atenção dos 

ouvintes, uma vez que solicitam do outro uma espécie de compreensão dos seus 

argumentos. Submete, dessa maneira, seus adversários a formularem uma contra 

argumentação para as indagações deixadas em aberto no turno, sinalizando uma 

entrega do turno, adquirindo, assim, um precioso valor no processo interacional. 

Os demais recursos verbais simples apresentaram as seguintes funções, 

enquanto elementos de interação verbal: o OK configurou como um marcador de 

aprovação, concordância, que algo foi compreendido; o ETC. apareceu quando os 

participantes tinham a intenção de enumerar uma série de itens (do mesmo campo 

semântico), significando “e outras coisas”, “assim por diante”. 

Já o marcador PRONTO indicou um fechamento de turno de fala, uma 

conclusão, explicitando para os demais quando o argumento do participante havia 

encerrado; o marcador CLARO explicitou uma ênfase que o participante queria dar ao 

que estava expondo, dada como certa e comprovada a sua opinião e o AGORA 

expressou um conteúdo pressuposto. 

O gráfico 2, apresentado a seguir, mostra o uso dos recursos verbais 

compostos pelos participantes durante o debate, totalizando 19 ocorrências.  

Verificamos que o número de ocorrências desse tipo de marcador se efetivou em 

menor escala que os recursos verbais simples, revelando que os participantes 

possuem preferência em utilizar estes devido a agilidade, rapidez e concisão durante 

os discursos na construção do texto oral. 
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Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

  

Segundo a representação deste gráfico, há a predominância de três 

marcadores, quais sejam: ENTRE ASPAS, E ASSIM e É ISSO! Observemos os 

segmentos a seguir: 

 
Sequência Interativa 6 

 
MARIA – A FIFA é uma empresa, ENTRE ASPAS, independente. 

 
Sequência Interativa 7 

 
FRANCISCA – E agora que veio a copa eles tiveram/ foram... ENTRE 
ASPAS... obrigados a melhorar a infraestrutura do país para que os 
estrangeiros viessem... 

 

 Esse marcador, ENTRE ASPAS, nos chama atenção pelo fato dos 

participantes o utilizarem com uma das funções que utilizariam no texto escrito, ou 

seja, exprimir uma ironia ou conferir destaque a uma palavra ou expressão empregada 

fora de seu contexto habitual. As participantes acima citadas, quiseram dar ênfase e 

chamar a atenção nesses trechos para as informações apresentadas, ressaltando-as 

em tom irônico.  

Já o marcador E ASSIM, aparece quando os participantes pretendem dar 

continuidade ao tópico discursivo, por meio de uma determinada explicação do seu 

dizer, como na sequência interativa a seguir: 
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Gráfico 2 - Uso dos recursos verbais compostos no 
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Sequência Interativa 8 
 

ALICE – E ASSIM como ela falou que os preços são abusivos... é 
verdade são abusivos... mas o evento é da FIFA então ela pode botar 
o preço ali/ E ASSIM paga quem quer... não é obrigação comprar os 
negoçoqu’ela tá vendendo... 

 

 Percebemos que a participante BEATRIZ usa o marcador E ASSIM como uma 

marca de recuperação do discurso anterior (os preços são abusivos) e também como 

uma marca de progressão do fio comunicativo estabelecido com a participante anterior 

a ela. 

 O uso do É ISSO se efetiva quando os participantes concluem um tópico, 

deixando claro para os outros o fechamento do seu turno de fala, o pensamento que 

acabara de formular. Vejamos nas sequências abaixo para exemplificar: 

Sequência Interativa 9 
 

BEATRIZ - o que a gente tá sendo contra é o momento em que foi feito 
e as condições em que o Brasil estava... não estava em condições... 
é tanto que foi desviado algumas coisas que eram pra nossa 
necessidade como nossa educação... como a nossa saúde que é uma 
necessidade nossa... É ISSO... 

 

Sequência interativa 10 

 
SILVIA – porque foi com o dinheiro do Brasil... foi com o dinheiro dos 
nossos impostos que foi construído porque a FIFA quase num gastou 
dinheiro com a copa... É ISSO... 

 

Nos dois segmentos acima, fica evidente a posição desse marcador composto 

que desempenha, em ambos, a função de finalizador, com a intenção de frisar o turno 

que acabara de ser construído, passando a palavra para o próximo debatedor. 

Os outros marcadores compostos, embora apareçam em menor proporção nos 

discursos, representam também importantes elementos interativos dentro do texto 

oral, são eles: o TIPO ASSIM, que funciona como um marcador explicativo, usado 

para exemplificar e comprovar o que está sendo dito no enunciado. Vejamos o 

discurso abaixo: 

 
Sequência Interativa 11 

 

ALICE – Nós somos a favor da copa... porque a copa trouxe muitos 
benefícios para o Brasil... TIPO ASSIM turismo... eh:: o policiamento 
melhorou... a infraestrutura também...muitas coisas melhoraram... 
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graças a copa... O turismo aumentou... TIPO ASSIM cin/ 47%... os 
comerciantes estão todos felizes pelas vendas que obtiveram... em 
torno de 97% dos estrangeiros pretendem voltar para o Brasil... 

 

Percebemos que nesse discurso da participante ALICE, o marcador composto 

TIPO ASSIM exerce um papel fundamental enquanto estratégia interativa, visto que é 

ele que orienta e organiza os dados que serão repassados. Podemos dizer, a partir 

da sequência acima, que ele funciona em certa medida, no texto falado, como os dois 

pontos funcionam no texto escrito. 

Observamos também que o uso desse marcador é relativamente novo, que se 

tornou uma espécie de marca linguística entre os jovens da faixa etária da qual os 

participantes fazem parte, entre 14 e 15 anos. Podemos constatar isso no cotidiano 

de sala de aula. 

Os outros dois marcadores utilizados QUER DIZER e NÃO É? exercem 

respectivamente, a função de indicador de retificação e de marcador em busca de 

apoio para a manutenção do discurso ao término do turno. Ambos configuram como 

elementos que auxiliam no desenvolvimento interacional da atividade discursiva. 

O gráfico 3, a seguir, apresenta o uso dos recursos verbais oracionais pelos 

participantes durante o debate, num total de 20 ocorrências. Destacaremos as 

construções formadas por verbo + complemento oracional, que funcionam como 

marcadores de processos interacionais atuantes no planejamento e na verbalização 

da situação discursiva. 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 
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Observamos que o mais frequente com 40% das ocorrências, o VOCÊ(S) 

ACHA(M) QUE, foi utilizado, geralmente, quando um debatedor buscava através da 

elaboração de uma pergunta, questionar o seu oponente com relação ao ponto de 

vista defendido, fazendo com que o outro debatedor se posicionasse frente ao 

questionamento. Nesse uso, o marcador sempre aparece na abertura do turno de fala. 

Vejamos nas sequências interativas abaixo: 

 
Sequência Interativa 12 

 
SILVIA – VOCÊS ACHAM QUE foi tirado de onde esse dinheiro?...  
VOCÊS ACHAM QUE Dilma tirou o dinheiro do salário dela... juntou 
quatro anos pra fazer a copa? 

 

Os questionamentos da participante SILVIA são introduzidos pelo marcador 

oracional VOCÊS ACHAM QUE, operando como um marcador iniciador de turno, que 

figura na troca de falantes, exigindo por parte dos oponentes uma resposta às 

perguntas formuladas.  

Já os marcadores oracionais EU ACHO QUE e EU ACREDITO QUE, 

construções formadas pelo verbo cognitivo/perceptual na 1ª pessoa do singular 

funcionam como uma estratégia de modalização (v. Freitag, 2011). Ambos 

acrescentam ao conteúdo proposicional a origem da informação, sendo uma marca 

de informação direta/ primária. 

Para ilustrar vejamos as sequências interativas a seguir: 

 
Sequência Interativa 13 

 
BEATRIZ – EU ACHO QUE quem está a favor está sendo contra a si 
mesmo... porque A GENTE ACHA QUE o investimento ele deveria ter 
sido pro nosso benefício... pra uma coisa que seria de mais valor pra 
gente e que não seria tão passageira como a copa foi... 

 

Sequência Interativa 14 

 
SIMONE – EU ACREDITO QUE realmente a copa trouxe empregos e 
oportunidades com os estádios aqui no Brasil... 

 

Nos trechos acima, verificamos que o marcadores oracionais EU ACHO QUE 

e sua variação no plural A GENTE ACHA QUE e o EU ACREDITO QUE assumem 

uma nova configuração sintática e, consequentemente uma nova função. Exercem o 
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valor semântico de “na minha opinião”, e são utilizados justamente para introduzir uma 

opinião, se estabelecendo como marcadores de opinião, que preparam o interlocutor 

para o que será dito posteriormente.  

Nesse sentido, se configura também como um marcador evidencial, porque 

atribui a origem da informação a uma fonte primária, tendo em vista a flexão de 

primeira pessoa do singular e sua variação no plural informal (a gente). O mesmo se 

aplica ao marcador A GENTE SABE QUE, visto que também possui a mesma 

estrutura acima mencionada, com verbo de cognição/ perceptual + complemento 

oracional.  

Portanto, os recursos verbais exercem funções estruturadoras fundamentais, 

coincidindo de modo distribucional e funcional com operações de organização 

sintática. Promovem a condução e manutenção do tópico discursivo, instaurando a 

solidariedade conversacional entre os interlocutores, na medida em que propiciam 

dinamismo e continuidade à interação. (FÁVERO, ANDRADE E AQUINO, 2012). 

Passaremos a outra categoria que compõe o conteúdo estilístico do debate, as 

estratégias argumentativas. 

 

3.3.2 As estratégias argumentativas 

 

As estratégias argumentativas são todos os recursos (verbais ou não-verbais) 

utilizados para envolver o interlocutor, impressioná-lo, convencê-lo melhor, persuadi-

lo mais facilmente e gerar credibilidade. São técnicas e mecanismos usados para 

defender a opinião do falante, que se apresentam nos mais variados gêneros 

discursivos, construindo ou reforçando sua eficácia.  

No nosso trabalho, destacamos a utilização de estratégias, como o argumento 

de autoridade, o exemplo e a ilustração, por terem sido os mais recorrentes no 

processo de construção discursiva do tema debatido pelos participantes da interação 

em análise. A seguir, detalharemos cada uma. 

 

3.3.2.1 O argumento de autoridade 

 

Uma das estratégias mais eficientes para persuadir o interlocutor é o argumento 

de autoridade. Ele é utilizado quando um participante coloca no seu discurso o 

posicionamento daqueles que têm uma qualificação específica naquele assunto que 
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está sendo debatido. É uma forma de gerar credibilidade ao que é dito, pois cria um 

efeito de verdade sobre o ponto de vista exposto. Vejamos no discurso abaixo o uso 

desse argumento: 

 
JOÃO – segundo Bruno Moreno em entrevista no Hoje em Dia... ele 
falou que eh ehvoi eh o dinheiro investido com a copa superou os 
quarenta e um bilhões... 

 

Ao utilizar o argumento de autoridade, o participante JOÃO traz à discussão a 

opinião do jornalista Bruno Moreno, que foi um dos repórteres que fez toda a cobertura 

dessa discussão acerca do legado deixado pela copa do mundo no Brasil. Ao citar 

alguém que possui determinado conhecimento no assunto, JOÃO fortalece seu 

argumento com dados (a quantia apresentada) e explicita o caráter dialógico de seu 

discurso. 

Outra forma de apresentar o argumento de autoridade é exemplificado nesse 

discurso da participante FÁTIMA. Vejamos: 

 
FÁTIMA – é só ir na internet e todo mundo/ todos nós sabemos que 
todo o país em seus cofres públicos tem dinheiro guardado... 
 

Aqui, o que podemos verificar é que a expressão “todos nós sabemos que” 

intercalada na exposição do argumento, permite concluir a partir deste, sem haver 

necessidade de demonstrar sua veracidade, já que não é o próprio locutor que o 

enuncia, mas faz enunciá-los por todos. Expressões desse tipo refletem uma opinião 

genérica, que a maioria das pessoas possuem sobre algo, que já é um consenso. 

Assim, o efeito persuasivo do argumento de autoridade está em se presumir o 

conhecimento da autoridade, uma vez que para que haja sustentação argumentativa, 

deve-se oferecer provas materiais de sua conclusão.  

O argumento de autoridade, resultante da necessidade de apoiar o discurso 

nos especialistas, a fim de validar os argumentos apresentados, auxiliam e deixam 

mais consistente a tese defendida pelo locutor. 

Outra estratégia argumentativa apresentada no debate foi a exemplificação, 

como veremos a seguir. 

 

3.3.2.2 O argumento pelo exemplo 
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O argumento pelo exemplo colabora para a compreensão do discurso, 

tornando-o mais claro e auxiliando no efeito de sentido almejado pelo participante. 

Isso ocorre quando o falante expressa uma conclusão dos fatos que aborda, e esta 

vai ao encontro de seus pensamentos. Observemos abaixo como a exemplificação foi 

empregada para defender determinado ponto de vista: 

 
JOAQUIM – eu estou acompanhando reportagens no RNTV em que 
não passa uma viatura num bai/em bairros chiques... importantes de 
Capim Macio e Ponta Negra... então que investimento é esse que eu 
não estou vendo? sinceramente me desculpe... mas eu não estou 
vendo... 

  

O exemplo traz força à argumentação, pois mostra um caso real 

em que a tese se prova verdadeira. O participante selecionou um exemplo forte, 

de conhecimento geral e que pode ser verificável, pois se trata de uma realidade 

compartilhada pelos interlocutores.  

Sendo assim, o exemplo citado fortaleceu o tópico debatido e serviu para que 

se aceitasse o raciocínio empreendido. Essa estratégia é importante, pois dá 

credibilidade ao que se está defendendo, ratificando a tese apresentada. 

 

3.3.2.3 O argumento pela ilustração 

  

A ilustração reforça a adesão a uma regra conhecida e aceita, fornecendo 

casos particulares que esclarecem um enunciado geral. Essa estratégia fortalece a 

argumentatividade do texto, corroborando com o exemplo e dando credibilidade aos 

argumentos. Ela visa ao aumento do efeito de presença do auditório. Vejamos nas 

sequências abaixo, como a ilustração promove isso: 

 

PEDRO – o governo não ia investir em nada... então pelo menos tem 
um negócio... que investiu com a copa... aí tem aqui ó! em Natal já tem 
viaduto... é melhoramento de ruas... é aeroporto novo e o estádio que 
vai ficar aí... 
 

BEATRIZ – se o Brasil realmente estivesse preocupado com 
segurança eu acho que eles investiriam melhor nos policiais... eu vejo 
policiais sem material... trabalhando em delegacias sujíssimas... com 
infiltrações... quer dizer... vamos repensar melhor... não é? 
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Os dois argumentos pela ilustração apresentados pelos locutores PEDRO e 

Beatriz revelam que essa estratégia visa a aumentar a presença e que ao ser efetivada 

contém detalhes concretos, de forma a não vir a ser mal interpretado. 

No primeiro caso, PEDRO ilustra seu discurso por meio das obras que foram 

construídas em Natal e que se tornaram positivas para a população; já no segundo, 

BEATRIZ ressalta que não existe preocupação com a segurança, e detalha as 

condições de trabalho dos policiais, trazendo os interlocutores à cena enunciada, 

solicitando-lhes a repensar tal situação. 

Assim sendo, a ilustração é verdadeiramente um caso particular, que contém 

em si um juízo de valor, em que não só o caso particular serve para fundamentar a 

regra, mas também a regra é enunciada para vir a apoiar casos particulares que 

pareciam dever corroborá-la. 

Outra categoria a ser analisada nessa dimensão do conteúdo estilístico do 

gênero são as atividades de formulação textual, as quais passaremos a tratar a seguir. 

 

3.3.3 As atividades de formulação textual 

  

Formular um texto significa deixar, por meio de marcas, pistas para que o texto 

construído pelo locutor seja compreendido pelo seu interlocutor, visando sempre à 

intercompreensão. 

Dessa maneira, pretendemos analisar aqui as atividades de formulação 

executadas pelos alunos no momento da interação verbal durante o debate em sala 

de aula, quais sejam: hesitações, paráfrases, repetições e correções, verificando de 

que modo os locutores recorrem a essas atividades para formular as etapas do 

desenvolvimento da construção individual e coletiva do texto oral. 

 

3.3.3.1 Hesitação  

 

Podemos considerar a hesitação como um fenômeno próprio da oralidade, em 

que o locutor apresenta uma certa dificuldade em formular o seu dizer, apresentando 

interrupções e quebras no curso da informação, na qual para achar o termo adequado, 

pode gaguejar, fazer pausas, alongar vogais, apresentar truncamentos bruscos, entre 

outros. Vejamos as sequências a seguir: 
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ALICE – se a copa não tivesse vindo ao Brasil os comerciantes que 
obtiveram lucros teriam/ teriam/ estariam muitos/ muitos teriam / 
TERIAM IDO a falência... 
 
FRANCISCO – a prefeitura só teve a responsabilidade de fazer 
algum...algumas... melhorias na cidade para que os turistas pudessem 
vim a Natal e ao resto do Brasil... 

  

Nesses segmentos, podemos verificar que os participantes ao formularem seus 

discursos apresentaram hesitações. No primeiro caso, ALICE procura encontrar a 

expressão adequada por meio da repetição hesitativa (Marcuschi, 2006) do verbo 

“ter”, na qual ela percebe a necessidade de completar o que está dizendo, 

aumentando o tom de voz na última vez que anuncia a locução verbal e o seu 

complemento até concluir a sua ideia.  

Já no segundo exemplo, o participante FRANCISCO faz pausas para 

reformular e completar o seu discurso, como se neste momento ele estivesse 

processando o que diria logo em seguida, numa espécie de planejamento verbal. 

As hesitações são tidas como um tipo de “problema” que é captado durante sua 

formulação/ linearização, no instante em que estão sendo produzidas. O falante tenta 

reformular o seu discurso, corrigindo-as e prosseguindo com o seu dizer.  

 

3.3.3.2 Paráfrase 

  

A Paráfrase é um tipo de atividade em que o locutor reformula um enunciado 

anterior, mantendo uma certa relação de equivalência semântica, com o objetivo de 

explicar melhor o que está dizendo, generalizar uma expressão ou resumi-la, 

buscando garantir sempre a intercompreensão entre os interlocutores. Vejamos no 

exemplo abaixo: 

 
PEDRO – primeiramente eu quero dizer que teve uma repercussão 
enorme e a impressão que ficou foi boa... mas foi boa por quê? porque 
nossa imprensa é covarde em mostrar os fatos que tavam 
acontecendo durante a copa no Brasil! 

 

Nesse exemplo, PEDRO explica o porquê da copa ter sido reconhecida, ter 

deixado uma boa impressão: pelo fato da imprensa ser covarde em não divulgar fatos 

que estavam acontecendo durante a copa, com o intuito de passar uma boa impressão 

do evento. 
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3.3.3.3 Repetição 

 

A repetição é uma das atividades de formulação que possui alta incidência nos 

textos orais devido as diversas funções que pode assumir. E apesar do aspecto 

negativo atribuído a ela como um “erro” ou falha na linguagem, ela opera justamente 

ao contrário, pois contribui para a organização do discurso e a manutenção da coesão 

e coerência textuais, favorecendo a geração de sequências mais compreensíveis. É 

o que verificaremos nos trechos a seguir: 

 
DANIELE – pelo que vemos hoje o país teve sim sua necessidade da 
copa no BRASIL pois com a copa no BRASIL construíram mais 
viadutos... teve mais segurança... transporte.... a estrutura DO BRASIL 
MELHOROU... 
 
FERNANDO – E ALÉM DO MAIS.... ALÉM DO MAIS foram eh:: 
divulgados em vários jornais e notícias na televisão que eles teriam 
dinheiro pra investir na estrutura da copa... 
 
FÁTIMA – É... MAS VOCÊ...outra coisa... né...MAS VOCÊ não tem 
nenhuma prova que comprove que esse dinheiro tava guardado... 

  

No primeiro exemplo, a participante DANIELE faz uso da repetição do item 

lexical “BRASIL” para dar continuidade ao tópico em desenvolvimento. Na busca de 

reafirmar a importância da copa, ela repete a estrutura “copa no Brasil”, aproveitando 

para elaborar algo não necessariamente novo, mas dando destaque ao termo repetido 

por meio da voz alta que utiliza no final do tópico. 

Já na segunda sequência, verificamos que ao se referirem ao tópico “dinheiro 

usado na copa”, os participantes enquanto repetem as expressões “além do mais” e 

“mas você” organizam mentalmente as ideias para verbalizá-las em seguida. Isso fica 

evidente pela pausa que fazem após a primeira ocorrência das expressões, 

retomando em seguida com o seu discurso reformulado, intensificando a ideia de 

convencimento perpassada pelas expressões. 

É possível dizer que, nesse caso, quanto maior for a troca de turnos, isto é, a 

dialogicidade, maior o número de repetições encontradas. Ao repetir, os locutores 

segmentam o discurso para o devido processamento, colaborando, assim, para a 

continuidade tópica, a argumentatividade e a interatividade. 
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3.3.3.4 Correção 

 

A correção ocorre quando um locutor percebe que formulou um enunciado 

“errado” na visão de um dos interlocutores, reformulando-o com o objetivo de garantir 

a intercompreensão. Vejamos na sequência abaixo: 

 
PAULA – A PREFEITURA/ O GOVERNO não tem nada a ver com o 
evento esportivo da FIFA porque... justamente... como já disse quem 
promove o evento é a FIFA que arrecada dinheiro em outros eventos 
esportivos... A PRE/ O GOVERNO já era pra ter melhorado a 
infraestrutura há muito tempo.... 
 

Percebemos que a participante PAULA no começo da construção do seu 

enunciado se referiu à Prefeitura como responsável pela infraestrutura oferecida na 

época do evento, porém ela faz uma hesitação, uma “quebra” no seu discurso, 

corrigindo logo em seguida, como sendo o governo o responsável. 

Na segunda ocorrência, ela tenta repetir a mesma estrutura, porém, ao 

perceber isso faz um corte lexical, chegando a pronunciar apenas a primeira sílaba do 

vocábulo “prefeitura” e proferindo novamente o enunciado já reformulado. O corte que 

ocorre é um mecanismo comum na linguagem falada, já que não se pode “apagar” o 

que se disse, interrompe-se o quanto antes para apresentar a forma que o falante 

considera mais adequado. 

Como percebemos, as atividades de formulação exercem um papel 

fundamental entre os processos de elaboração do texto oral, que de forma geral visam 

a intercompreensão daquilo que está sendo dito, sendo por meio delas que os 

locutores podem formular as etapas de elaboração dos seus discursos. 

Dessa forma, permite-nos compreender os mecanismos que interferem na 

progressão textual, na formulação ou reformulação dos segmentos produzidos, para 

sanar “problemas” detectados pelo próprio locutor ou pelo parceiro. Correspondem, 

portanto, a um processo interativo e colaborativo na construção do texto falado. 

 

3.3.4 A seleção lexical: operadores argumentativos 

 

É por meio da seleção lexical que o falante busca expressar seu ponto de vista 

em relação à temática abordada no debate, emitindo juízos de valor e opiniões que 

fundamentam sua tese. A análise do léxico, neste trabalho, permitiu-nos demonstrar 
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a sua função na constituição dos discursos e a determinar sua orientação discursiva, 

isto é, indicar os sentidos para o qual apontam os enunciados. 

Considerando-se que existe na gramática da língua certos elementos que são 

responsáveis por esse tipo de relação, os operadores argumentativos, é que os 

tomamos como objetos dessa análise, verificando como se manifestou a seleção 

lexical por meio desses elementos no debate promovido em sala de aula. 

Abordaremos aqui sete grupos de operadores argumentativos, baseados em 

Koch (1998, 2011), autora que guiará essa análise. 

Alguns operadores atuam na hierarquia dos elementos numa escala, 

sinalizando o argumento mais forte para uma conclusão. Vejamos: 

 
PAULA – a certa distância que botaram entre/entre os vendedores e o 
estádio foi questão da segurança... não teve nada a ver com o eeehh 
...contra a copa não... é (...?) a favor da seleção brasileira e ATÉ 
MESMO de pessoas que vão assistir os jogos... 
 

Nesse trecho, percebemos que o operador ATÉ MESMO pressupõe uma 

hierarquia, ou seja, a questão de se colocar os vendedores ambulantes a uma certa 

distância dos estádios era no intuito de manter a segurança para todos os envolvidos 

nos jogos e não apenas da seleção brasileira. 

Entende-se, assim, que o argumento mais forte, para a conclusão da 

participante PAULA, é admitir que os torcedores que foram ao estádio estariam em 

primeiro plano, caracterizando o argumento mais forte em favor de sua tese. 

Outros operadores foram utilizados pelos participantes quando desejavam 

somar argumentos a favor de uma mesma conclusão. Observemos no trecho a seguir: 

 
FÁTIMA – a FIFA proibiu deles a uma certa distância dos estádios... 
de vender... e ALÉM DISSO.. ainda colocou preços abusivos dentro 
dos estádios pra quem escolheu se alimentar lá... 
 

Nesse trecho, o ALÉM DISSO funciona como um operador de adição, 

introduzindo mais uma informação a anteriormente veiculada, consolidando a 

conclusão de que além de os ambulantes não terem sido permitidos ficar próximo aos 

estádios, os preços colocados pela FIFA dentro dos estádios foram abusivos, o que 

se configurou como uma exploração por parte da entidade, segundo a participante 

FÁTIMA.  
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Para introduzir uma conclusão relativa aos argumentos apresentados em 

enunciados anteriores, os participantes lançaram mão de operadores que orientaram 

para tal finalidade. É o que verificamos em: 

 
MARIA – pelo que vemos hoje o país teve sim sua necessidade da 
copa no Brasil... POIS com a copa no Brasil construíram mais 
viadutos... mais segurança... 
 

O uso do operador POIS conclui algo que foi enunciado anteriormente, ou seja, 

a participante MARIA conclui seu ponto de vista, a partir do legado deixado pela copa, 

introduzido pelo operador já mencionado, ressaltando a necessidade do país em 

realizar esse evento esportivo. 

Um outro grupo de operadores são os que estabelecem relações de 

comparação entre elementos, com vistas a uma dada conclusão. No segmento 

abaixo, o participante JOAQUIM se posiciona contra o investimento feito na copa a 

partir de uma comparação: 

 
JOAQUIM – Ma::s... acontece que o dinheiro que a gente lucrou com 
isso foi bem MENOS DO QUE o que foi investido na copa com os 
turistas... né? 
foi bem MENOS DO QUE o que foram gastos na copa... 
 

Nessa comparação, ele ressalta que o lucro do país com a copa fora menor 

que aquilo que investiram apenas para os turistas aproveitarem e ter uma boa imagem 

do Brasil. Para isso, faz uma comparação por meio do operador MENOS DO QUE 

entre esses dois elementos apresentados em seu discurso. 

Outros operadores atuam na justificativa ou na explicação relativamente ao 

enunciado anterior. Na fala da participante ALICE, ela introduz o operador PORQUE, 

justificando o seu argumento. Vejamos: 

 
ALICE – nós somos a favor da copa... PORQUE a copa trouxe muitos 
benefícios para o Brasil... tipo assim... turismo... eh:: o policiamento 
melhorou... a infraestrutura também...muitas coisas melhoraram no 
Brasil... graças a copa... 

 

Como percebemos nesse trecho, a participante deixa explícito os motivos dela 

e da sua equipe serem a favor da realização da copa no Brasil. Dessa forma, o 

segundo enunciado justifica o conteúdo da primeira, ressaltando que tais melhorias 

se devem ao evento esportivo ter sido realizado aqui no Brasil. 
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No transcorrer do debate também se apresentaram operadores que 

contrapõem argumentos orientados para conclusões contrárias. Aqui nesse 

segmento, mostraremos o uso do operador APESAR DE, utilizado por BEATRIZ em 

seu discurso: 

 

BEATRIZ – a gente sabe que é uma coisa que traz benefícios pro 
nosso país e uma coisa bonita de se ver... mas APESAR DE ser 
bonita... a nossa condição... a nossa situação não estava bonita... 
muito pelo contrário... estava de se assustar... 

 

Ao usar o operador APESAR DE, a participante contra argumenta e articula 

proposições que se opõem de alguma forma. Nesse caso, ela se vale de um 

argumento favorável a realização da copa, mas que não irá prevalecer, uma vez que, 

logo em seguida, apresenta uma informação oposta à anterior. Dessa forma, afirma 

que a situação do país não estava boa, indicada, inclusive, pela expressão “muito pelo 

contrário”, como vemos em seu discurso. 

E por último, em outro grupo estão os operadores que introduzem conteúdos 

pressupostos no discurso. No trecho a seguir, exemplificamos o uso do operador 

AINDA: 

 
JOÃO – e ruas eh:: com falta de asfalto...porque até hoje AINDA tem 
isso... 

 

Nesse trecho do discurso do participante JOÃO, o operador AINDA indica um 

conteúdo pressuposto de que as ruas sem asfalto já existiam antes e continuam a 

existir, dando uma ideia de continuidade do fato. 

A análise desses elementos nos trechos selecionados, permitiu-nos perceber 

que eles são responsáveis pela força argumentativa presente nos discursos 

apresentados, visualizando a posição de cada participante frente à temática debatida. 

Trataremos a seguir das estratégias interacionais acionadas pelos 

participantes. 

 

 

 

 

3.3.5 A gestão e distribuição das falas 
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Como vimos anteriormente, o debate organiza-se em turnos, ou seja, cada 

intervenção de um dos participantes no decorrer da interação, em que ocorre a troca 

dos participantes, isto é, os interlocutores revezam-se nos papéis de falante e ouvinte. 

As intervenções estão situadas em circunstâncias e contextos em que os participantes 

estão envolvidos.  

Nessa perspectiva, pode-se caracterizar o debate como uma sucessão de 

turnos. Os interlocutores podem assumir o turno no silêncio, em pausas mais longas 

do atual detentor do turno, mudança na entonação de voz, olhares e entrega do turno. 

Nesse momento, qualquer um dos integrantes das equipes podem assumir a palavra. 

Vejamos nas sequências apresentadas a seguir: 

Sequência Interativa 1 

 
MARIA – a FIFA é uma empresa... entre aspas... independente...  
(PAULA – esportiva) 
MARIA – esportiva... 
 

Sequência interativa 2 
 

FÁTIMA – será que o governo se preocuparia em gastar esse dinheiro 
com a saúde... segurança... 
(BEATRIZ – e educação) 
FÁTIMA – e educação? 

 

Nesses segmentos, PAULA e BEATRIZ assaltam o turno de suas colegas, de 

maneira a sugerir informações, que, imediatamente são aceitas e incorporadas de 

forma eficaz aos discursos de MARIA e FÁTIMA, respectivamente, numa construção 

coletiva do dizer. 

O assalto, que é considerado o momento quando o participante tenta tomar o 

turno fora do momento adequado, percebemos que neste caso, ele surte um efeito 

positivo, pois as participantes completam o discurso das outras, complementando o 

argumento apresentado anteriormente. Aqui elas se auto-selecionam para falar. 

As pausas feita por MARIA e FÁTIMA constituem-se em espaços para a 

tomada de turno, que estabelecem-se de forma espontânea nas trocas verbais e 

permitem que os interlocutores se inscrevam na ordem da fala de maneira a construir 

o discurso. O objetivo é deixar clara a opinião que desejam explicitar naquele 

momento. 
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Outra forma de construir um turno de fala é quando um participante que está 

falando dirige uma pergunta a outro integrante, que fica com a incumbência de 

fornecer resposta à pergunta feita, como veremos na sequência a seguir: 

 
Sequência interativa 3 
 

ANDERSON – a copa do mundo atrai grande quantidade de turistas 
para o país... gerando um lucro para empresas de hotéis e turismo e 
mais oportunidades de empregos para os brasileiros... por que vocês 
acham que a copa não traz benefícios para o país? 
 
SIMONE – no início a gente acredita sim que a copa do mundo trouxe 
muitos benf/benefícios pra o Brasil e é óbvio... né... mas eu tenho 
certeza que o dinheiro que foi eh que foi gerado com turismo foi bem 
menor do que o dinheiro que foram investidos na copa do mundo com 
o governo do Brasil... 

 

Nesse trecho do debate, o participante da plateia ANDERSON, ao formular sua 

pergunta aponta quem será o falante seguinte. No caso, a equipe que responderá, já 

que destina sua pergunta ao grupo que se apresentou contra a realização do evento 

esportivo, deixando aberta a resposta a qualquer um dos integrantes, pois dirige-se 

no plural a eles. 

A participante SIMONE responde, construindo outro turno de fala, no qual se 

utiliza de um argumento favorável à pergunta, mas logo em seguida, usa um contra-

argumento que revela a opinião da sua equipe em relação ao tópico abordado. 

Outra estratégia interativa contempla os papéis desempenhados pelos 

participantes na interação, como veremos em seguida. 

 

3.3.6 Os papéis dos participantes 

 

Numa atividade em grupo, como é o caso do debate, o processo de interação 

entre os participantes demanda que cada um dos membros opere de determinada 

maneira sofrendo as influências do momento, da dinâmica do grupo, da personalidade 

individual do debatedor e das circunstâncias espaço-temporais em que se 

contextualiza a interação. 

Por isso, na busca de um objetivo comum entre os participantes de cada equipe 

surgem relações que se estabelecem entre si para atingir os propósitos definidos por 

cada uma, que é a defesa de suas teses. Isso envolve um processo no qual os 
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integrantes dos grupos passam a assumir diferentes papéis e posições diferenciadas 

na estruturação da discussão. 

Além dos papéis de falante e ouvinte, os participantes desempenham outros no 

grupo que estão inseridos, revelando uma forma pessoal e subjetiva de cada um se 

comportar diante da situação na qual estão envolvidos. Assim, destacamos os tipos 

que foram possíveis de identificar no debate, quais sejam: o líder, o 

conciliador/mediador e o facilitador. 

Vejamos como cada um deles age durante a interação verbal: 

O líder é aquele membro da equipe que tenta organizar as ideias dos 

participantes, faz as devidas anotações, representa o grupo quando é necessária uma 

opinião coletiva, agenda os encontros para organizar a participação na atividade, entre 

outros. Esse papel foi assumido pelo participante BEATRIZ, uma aluna que apresenta 

um bom relacionamento com os demais, é comunicativa, organizada, assídua, atenta 

ao que lhe é questionada e sempre enfática em suas respostas: 

No trecho a seguir, ela se posiciona quanto à repercussão que o evento 

esportivo teve no Brasil e no mundo: 

 
ARTHUR – por se tratar de um evento de grande expressão 
internacional o Brasil passou a ser mais conhecido por pessoas de 
vários locais do mundo... qual a sua opinião sobre isso? 
 
BEATRIZ – primeiramente eu quero dizer que teve uma repercussão 
enorme e a impressão que ficou foi boa... mas foi boa por quê? porque 
nossa imprensa é covarde (batendo na mesa para enfatizar) em não 
mostrar os fatos reais que tavam acontecendo durante a copa no 
Brasil... 
MUITA/ teve muito escândalo aí... agora nós num sabemos por que a 
imprensa do Brasil é covarde... 

  

Na resposta de Beatriz, percebemos que ela assume uma posição bastante 

crítica à cobertura feita pela imprensa durante os jogos da copa no Brasil. Por meio 

de uma pergunta retórica (trataremos a seguir desse recurso), ela denuncia a não 

cobertura dos fatos que aconteciam no país durante o evento, isto é, ela assume uma 

posição contrária a repercussão positiva da cobertura realizada. 

Algumas características dessa participante a tornam uma líder do grupo, como 

a capacidade de influência e comunicação, o não constrangimento em se expor, a 

responsabilidade em assumir o que diz de forma enfática (chama a atenção pelas 
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batidas na mesa) e a iniciativa, que também pode ser observada quando ela assume 

a palavra em nome do grupo no momento inicial do debate. 

 
BEATRIZ – primeiramente nós gostaríamos de destacar que a gente 
não é contra a copa do mundo no Brasi... muito pelo contrário... a 
gente sabe que é uma coisa que traz benefícios pro nosso país e uma 
coisa bonita de se ver... mas apesar de ser bonita... a nossa 
condição... a nossa situação não estava bonita... muito pelo contrário... 
estava de se assustar... então por isso que a gente tá sendo contra 
por causa das condições em que o Brasil estava no momento em que 
ela foi feita... 
E eu acho que quem está a favor está sendo contra a si mesmo... 
porque a gente acha que o investimento ele deveria ter sido pro nosso 
benefício... pra uma coisa que seria de mais valor pra gente e que não 
seria tão passageira como a copa foi.. 

 

Nesse discurso, BEATRIZ toma a iniciativa de falar pelo grupo, já que nesse 

momento a palavra estava facultada a qualquer um dos integrantes da equipe, ela 

explica o porquê de serem contra a realização do evento. Ela inicia frisando que não 

são contra o evento em si, mas o momento em que foi feito devido as condições do 

Brasil. Assim, por meio de uma concessão no discurso, ela deixa clara o ponto de 

vista de sua equipe. 

Dessa maneira, observamos que durante as suas participações, a integrante 

levanta questões ou provoca dúvidas que são do interesse comum, antecipa situações 

e desejos latentes dos demais participantes. Revela-se, portanto, uma líder de sua 

equipe. 

Outro papel assumido pelos participantes é o de conciliador/mediador do grupo, 

isto é, aquele membro que está sempre atento, percebendo os primeiros sinais sutis 

de tensão ou ansiedade que começam a surgir com ele mesmo ou outro participante 

durante o debate, como é o caso que verificamos nas sequências abaixo: 

 
SILVIA – NÃO... NÃO CONSIGO FALAR AGORA... Neste exato 
momento eu estou nervosa... é porque eu disse que a...a....ah! Meu 
Deus... que surge um benefício como esse que você falou... 
 
SILVIA -  Peraí... peraí... 
Ei para de olhar... (Várias vozes ao mesmo tempo) 
DEIXE EU FALAR... Ei Francisca vamos ficar atentas ao que ele tá 
dizendo... 

  

Notamos que a participante SILVIA, tenta organizar o seu grupo, fazendo um 

monitoramento do discurso dos colegas e do seu próprio, demonstrando ansiedade 
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em expressar sua resposta diante de um comentário feito por outro colega. Ela mostra-

se sempre atenta a tudo que acontece, chamando a atenção dos colegas, quando 

estes desviam sua atenção por alguns instantes, promovendo consensos entre si. 

Assim, ela negocia, busca o equilíbrio para que o grupo não se distraia, visando 

um denominador comum e resolvendo possíveis discordâncias. Compartilhar essas 

necessidades em torno do objetivo comum – gerenciar um debate -  pressupõe 

características, como a flexibilidade, a atenção, a atitude e a mediação entre os 

participantes. Sendo assim, podemos considerar SILVIA a conciliadora/mediadora do 

grupo. 

Já o facilitador é aquele integrante que tem a habilidade de ouvir e interpretar, 

esclarecendo as situações que ocorrem no decorrer da dinâmica de trocas verbais. A 

sua participação é clara e objetiva. Vejamos a sequência interativa abaixo: 

 
SÉRGIO – na copa a segurança do Brasil aumentou... com poucas 
mortes e poucos furtos... o Brasil teve mais segurança do que em 
vários anos... qual a sua opinião sobre isso? 
 
FÁTIMA – mas acontece que depois da copa as mortes... os os/como 
eu posso dizer... os crimes..os crimes começaram tudo de novo como 
eram antes... 
 
SIMONE – então eu acho que a gente não precisa de segurança só 
durante a copa né? e a maioria da segurança... dos policiais que 
vieram pro Brasil foi de fora... não foi daqui... então o que adianta ter 
segurança na copa e quando acaba a copa eles fo/irem embora e a 
gente ficar do mesmo jeito que sempre foi... 

 

Nesse trecho do debate, a participante SIMONE ao perceber que a resposta da 

sua colega de equipe FÁTIMA não daria conta do que havia sido questionado, ela 

amplia as discussões dentro do contexto que está sendo vivenciado, aproveitando o 

momento oportuno para falar. Dessa forma, usa argumentos para destacar que a 

“sensação de segurança” era apenas momentânea e passageira. 

A função de SIMONE é propiciar que nesse ambiente os distintos participantes 

tenham possibilidade de trazer respostas ainda que não acabadas, contribuindo para 

que todos se sintam autores da resposta formulada pelo grupo. Torna-se 

imprescindível que sua verbalização seja eficaz para que se estabeleça no grupo um 

clima agradável e de confiança.  
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Outra característica necessária ao facilitador é ser flexível e respeitar o tempo 

necessário dos participantes em adquirirem confiança, respeitando o ritmo de cada 

um, contribuindo com o grupo a tecer e a ampliar a sua rede de conhecimento. 

 Nesse sentido, facilitar um processo é ter a capacidade de se colocar como 

parte dele, de interagir pelo reconhecimento de parte de um todo, é buscar aprender 

junto, construir com o processo. Assim, o discurso é construído por meio da parceria 

de argumentos apresentados.  

A seguir, trataremos de outra estratégia interativa empregada pelos 

participantes, o uso de perguntas retóricas. 

 

3.3.7 O uso de perguntas retóricas 

 

Durante a realização do debate, uma das estratégias mais acionadas pelos 

participantes foi o uso de perguntas retóricas. Esse recurso provoca um efeito 

persuasivo no destinatário do discurso, pois o interesse do falante que a usa não é 

esperar uma resposta dos seus adversários, mas de fortalecer a argumentação que 

está sendo construída naquele momento. A seguir, veremos como ocorre o uso 

estratégico delas: 

 
JOAQUIM – eu estou acompanhando reportagens no RNTV em que 
não passa uma viatura num bai/ em bairros chiques... importantes...de 
Capim Macio e Ponta Negra... ENTÃO QUE INVESTIMENTO É ESSE 
QUE EU NÃO ESTOU VENDO? Sinceramente me desculpe... mas eu 
não estou vendo... 
 
CAROL – a segurança só foi usada durante a copa e ao redor dos 
estádios e também pros jogadores... porque durante os jogos teve 
vários protestos e mortes por aí.... E CADÊ OS POLICIAIS? Não 
tinha... 

 

Nos exemplos apresentados acima, observamos que as perguntas retóricas 

são utilizadas com a função argumentativa de convencer/persuadir. No primeiro caso, 

o participante JOAQUIM utiliza-se desse recurso para fortalecer a tese de que não há 

investimento em segurança, nem mesmo no período da copa, em que se noticiou um 

incremento na segurança aqui em Natal, inclusive com policiais da força nacional de 

segurança.  

No segundo caso, CAROL também questiona a segurança, já que só era 

perceptível esse reforço policial nas áreas próximas aos estádios e que era apenas 
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para proteger os jogadores. Sendo assim, verificamos que a principal meta 

comunicativa dessa estratégia é a de conquistar a adesão a pontos de vista. 

As perguntas retóricas se evidenciam geralmente em discursos marcados por 

conflitos, como é o caso do debate, uma vez que tal recurso argumentativo é utilizado 

para orientar os argumentos para uma dada conclusão ou sustentar um dado 

argumento, como nos segmentos transcritos anteriormente. 

Compreendemos, assim, que esse tipo de recurso discursivo empreendido 

pelos participantes parece atender uma meta comunicativa de ordem interacional: a 

defesa da tese de quem pergunta para convencer o outro da sua proposição. 

 

3.3.8 A validação das ações: o papel do professor 

 

Embora no debate, a gestão do turno seja de responsabilidade dos alunos, 

estando o professor na condição de moderador, eles se reportam ao docente no intuito 

de confirmar, validar a sua opinião, objetivando a adesão por parte dele na elaboração 

de seus argumentos. Essa estratégia fundamenta-se no entendimento de que o 

professor é o par mais experiente. É o que acontece nas sequências interativas a 

seguir: 

 
CAROL – PROFESSOR... mas eu não entendo...assim ó:: como é que 
os pedreiros que sabem construir coisas grandes não sabem construir 
coisas pequenas?...ele poderia construir viadutos... essas obras 
grandes /... 
 
FÁTIMA – PROFESSOR e até passou na televisão... no jornal Hoje... 
eu acho... que na/ foi na copa tavam fazendo uns protestos e tal... 
 
PEDRO – PROFESSOR também tem a questão de/ por exemplo... lá 
em São Paulo... na zona leste de São Paulo... zona de Itaquera os 
estádios foram/ construíram um estádio grandioso do Corínthians... 

 

 Essa validação, como se observa nas sequências interativas em análise, 

funcionam como uma espécie de abertura do turno, na tentativa de ganhar a adesão 

e fazer valer a sua opinião, ou seja, o dizer daquele participante será aceito pelos 

demais. 

Em outros momentos do debate, os participantes recorrem ao professor no 

fechamento do turno, indicando para os próximos falantes que o seu turno acabou. 

Vejamos: 
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DANIELE – FOI DITO/ já foi dito várias vezes que...e repetido já 
PROFESSOR... 
 
SIMONE – Terminou PROFESSOR... 

 

Nesses exemplos, a estratégia interativa acionada pelos participantes incluem 

diferença na entonação de voz, completude sintática e pistas não verbais, tais como 

direcionamento do olhar e gestos. Ao se reportarem diretamente ao professor, 

demonstram que querem a confirmação do seu ponto de vista, na tentativa de 

convencer os outros participantes de que seu discurso é válido e tem fundamento, 

porque a autoridade também aprova. 

Porém, durante a realização do debate, o professor não poderia acatar 

opiniões, nem ser favorável a nenhuma das equipes, pois naquele momento assumia 

o papel de moderador, responsável por determinadas tarefas, tais como: a 

organização da discussão, a abertura e o fechamento da atividade, a apresentação 

dos debatedores e a exposição do tema. Agir como um mediador entre os debatedores 

e a plateia, regulando e estruturando a dinâmica de trocas, também fizeram parte das 

ações do professor nessa interação verbal. 

A seguir, transcrevemos um trecho da fala da abertura do debate pelo 

professor: 

 
PROFESSOR – ... então a gente vai discutir/ é uma temática que tá 
na televisão... tá na nos jornais... tá na mídia e a gente tá o tempo todo 
nas nossas casas... nas ruas... na sociedade discutindo se esse 
evento foi ou não proveitoso para nossa população... em que sentido... 
em que medida esse evento contribuiu ou não para o desenvolvimento 
da nação brasileira... dos estados e das cidades que sediam o mundial 
e que vão sediar as olimpíadas daqui a dois anos... 

 

Nesse trecho, o professor ressalta a temática escolhida e os motivos que 

julgaram ser importantes para um debate em sala de aula. Apesar de ser um discurso 

em uma situação formal, em que há um certo planejamento verbal, percebemos 

claramente vários elementos típicos da oralidade, aqui estudados e analisados: a 

hesitação, a repetição de estruturas sintáticas, uso de um léxico informal, entre outros. 

Neste capítulo, nos detivemos em analisar os dados da pesquisa, gerados a 

partir das transcrições das verbalizações produzidas pelos alunos participantes do 

debate. Elencamos em cada categoria os elementos da análise, a fim de responder 

as questões que nortearam este estudo, ressaltando numa perspectiva 
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interpretativista, o nosso olhar sobre os dados que foram sendo apresentados no 

corpus em análise.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, tentamos mostrar que a oralidade, assim como a leitura e a 

escrita, deve fazer parte das atividades diárias do professor de língua portuguesa, 

uma vez que sua intervenção é de fundamental importância para o processo de ensino 
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aprendizagem da língua, sobretudo no que se refere à compreensão e produção dos 

gêneros da oralidade de domínio público,  

Apesar da supremacia do código escrito na sociedade contemporânea, as 

demandas atuais cada vez mais exigem habilidades que envolvem o falar e o ouvir. 

Nessa direção, é possível planejar diversas situações comunicativas para que os 

alunos possam participar das práticas sociais letradas nas múltiplas instâncias em que 

estão inseridos. 

O gênero oral debate, enquanto prática discursiva, se mostrou uma atividade 

de grande relevância para a turma envolvida nesta pesquisa, na medida em que 

contribuiu para o contato com formas de produção oral mais institucionais, 

ultrapassando as mais cotidianas e permitiu trabalhar a prática da gestão da palavra, 

constituindo um ponto de partida para a construção de saberes necessários à sua 

prática não apenas no ambiente escolar, mas também em várias circunstâncias 

sociais.  

Nossos objetivos foram estabelecidos visando a apropriação de conhecimentos 

sobre o gênero em estudo, de modo a alcançá-los por meio de uma metodologia para 

o trabalho com a oralidade em sala de aula, que, como já foi discutido ao longo deste 

trabalho, é ainda pouco explorada nas aulas de língua materna. 

A organização do trabalho pedagógico por meio de uma sequência didática 

como proposta de ensino englobou os conhecimentos prévios dos alunos a respeito 

da temática abordada, sobre o gênero e suas características linguístico-discursivas e 

interacionais, que foram necessários à sua produção. 

Por ser uma atividade que se realizou pela primeira vez em sala de aula com 

essa dinâmica de organização em etapas bem definidas, com critérios e definição de 

formas de participação dos integrantes, observamos que eles se mostraram bastante 

receptivos com a proposta, pois envolveram-se e participaram conforme orientações 

do professor.  

Na análise dos dados, pudemos evidenciar condutas e procedimentos 

discursivos em que os alunos: 

 estruturam e organizam os enunciados do debate em turnos, que 

por sua vez, apresentam os aspectos caracterizadores das sequências dialogal 

e argumentativa; 
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 fazem uso de marcadores conversacionais, que não só 

encadeiam o texto oral de modo coeso, mas também que asseguram a 

progressão tópica do discurso; 

 deixam marcas linguísticas por meio das atividades de formulação 

(Hesitação, Paráfrase, Repetição e Correção) para que o texto seja 

compreendido pelos interlocutores, visando a intercompreensão; 

 produzem diversos tipos de argumentos, revelando a seleção de 

diferentes estratégias argumentativas, como o argumento de autoridade, o 

argumento pelo exemplo e o argumento pela ilustração, adequando-as 

conforme a situação comunicativa; 

 orientam a sequência do discurso para certos tipos de conclusão 

por meio dos operadores argumentativos; 

 acionam diversas  estratégias interativas que reportam aos modos 

particulares de como se dirigem aos seus interlocutores, garantindo a gerência 

das falas nos turnos, a construção de papéis na interação, o fortalecimento do 

discurso argumentativo por meio de perguntas retóricas e a validação de suas 

ações pela tentativa de adesão do professor. 

Essas e outras evidências nos permitiram concluir que o trabalho em sala de 

aula com o gênero debate apresentou-se como uma resposta efetiva para a formação 

linguística e crítica do aluno, tendo em vista as condutas interacionais e os 

procedimentos discursivos evidenciados pelos discentes. Somos conscientes de que 

muitas questões ainda precisam ser investigadas nesse campo tão vasto e ao mesmo 

tempo tão pouco explorado e discutido. 

No que concerne à contribuição deste estudo para a formação continuada e 

avanços na prática pedagógica do professor, podemos elencar alguns aspectos que 

foram essenciais à construção desta experiência inovadora em sala de aula:  

 a inspiração de reflexões significativas sobre o papel que a 

oralidade e o letramento podem desempenhar na formação dos alunos do 

Ensino Fundamental II; 

 a orientação, o acompanhamento sistemático e a motivação em 

todas as etapas do desenvolvimento da sequência didática, levaram  os 

alunos à construírem valores, conceitos, atitudes e habilidades necessários 

a participação efetiva durante as atividades; 
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 a compreensão da aprendizagem colaborativa como um fator 

decisivo na formação dos alunos, de modo a favorecer a interação pessoal, 

que facilita um papel mais ativo a cada participante em todo o processo de 

um trabalho coletivo dessa natureza. 

Feitas essas considerações, é possível dizer que houve uma mudança 

significativa na postura profissional do professor, uma vez que tais elementos ainda 

não faziam parte de sua prática de forma tão efetiva. Assim, entendemos que se 

aperfeiçoar faz diferença na aprendizagem da turma, principal tarefa do professor 

numa sala de aula. 

Por isso, afirmamos a necessidade de cada vez mais se investir na formação 

continuada dos professores, para que os docentes possam oportunizar situações 

favoráveis de aprendizagem significativa aos discentes, pois que acreditamos que 

esse processo de ressignificação da prática, pode lançar um novo olhar a suas ações, 

numa dimensão reflexiva sobre seu trabalho diário.  

Considerando essa perspectiva, romper com padrões já cristalizados é um 

desafio constante, pois se faz necessário uma mudança de concepções, de formas 

de pensar, de procedimentos metodológicos e de postura mediante a realidade. 

Porém, vislumbra-se, com isso, um processo de (re)construção da identidade 

profissional do professor. 

Acreditamos que bons resultados só serão possíveis à medida que o professor 

proporcionar um ambiente de trabalho e atividades que estimulem o aluno a criar, 

comparar, discutir, rever, perguntar, ampliar ideias e, por assim dizer, aprender. Desta 

maneira, será favorecida a articulação do processo de ensino com a realidade vivida 

pelos alunos, sempre valorizando o diálogo, a construção e a reconstrução dos 

saberes individuais e coletivos. 

Nesse percurso, somos conscientes da existência de dificuldades, barreiras e 

obstáculos que enfrentamos para poder chegar até o presente momento. Entretanto, 

foi necessário compreensão, determinação e ousadia para finalizar esta trajetória de 

conhecimento e de capacitação profissional. 

Entendemos que o assunto não se esgota aqui, nem que este estudo teve a 

intenção de apontar respostas prontas, mas sim compartilhar e gerar novas reflexões 

acerca do trabalho pedagógico com a oralidade e o letramento, pois como já 

ressaltamos, necessita, ainda de aprofundamento nessa temática. Esperamos ter, 
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assim, contribuído para a discussão, fomentando possibilidades de novas abordagens 

nesse campo fundamental da Língua Portuguesa. 
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APÊNDICE A  
 
 

Sequência didática para o trabalho com o gênero oral debate 

 
 Unidade 
didática 1 

1ª etapa: 
Atividades 

prévias 

2ªetapa: Atividades 
de planejamento 

3ªetapa: O 
debate em sala 

4ª etapa: 
Conclusão 
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Temática do 
debate: A 
realização da 
Copa do 
mundo no 
Brasil: 
impactos 
positivos ou 
negativos? 
Participantes: 
Alunos do 9º 
ano “A” do 
Ensino 
Fundamental 
da Escola 
Municipal José 
Melquíades 
Objetivos 
específicos da 
unidade: 
- Expor ideias, 
opiniões, 
vivências em 
relação ao 
assunto em 
questão; 
- Argumentar, 
defender e 
refutar 
posições, 
respeitando 
opiniões 
alheias e 
fazendo 
respeitar as 
suas. 
Tempo 
previsto: 
16h/aula 
- 
Apresentação 
da situação de 
produção aos 
alunos. 
 

- O professor 
apresenta as 
características 
do gênero:  
-variante 
linguística a ser 
utilizada; 
(formal) 
- diferencia o 
gênero debate 
de outros 
gêneros orais; 
-Explica que é 
preciso haver 
divergências/op
osições de 
ponto de vista 
sobre 
determinado 
assunto; 
Deixar claro as 
regras: 
- Respeito ao 
outro; 
- É possível que 
no decorrer do 
debate um dos 
interlocutores 
possa ser 
convencido pelo 
outro ou 
aceitem os 
argumentos 
mesmo 
parcialmente e 
repensem suas 
opiniões. 

 

Eleição para 
definição do tema; 
Delimitação das 
regras: 
-Tempo para cada 
debatedor; 
- Após o debate, o 
público poderá fazer 
perguntas diretas 
(oral); 
- Cada debatedor 
deverá falar somente 
na sua vez e 
obedecer aos 
comandos do 
mediador; 
-Exibir debates 
televisivos gravados; 
- Sortear os 
participantes das 
equipes e definir o 
mediador. 
-Determinar o tempo 
para a preparação 
dos debatedores (2 
semanas). Esse 
tempo servirá para 
que se apropriem do 
assunto, selecionem 
bons argumentos, 
leiam notícias, 
reportagens, artigos 
para respaldarem 
suas opiniões. 
Devem também 
elaborar possíveis 
perguntas e/ou 
contestações; 
Solicitar que tragam 
para a sala o 
material pesquisado 
para socialização do 
grupo e intervenção 
do professor. 
- Produção inicial; 
-Processo de análise 
da produção e 
resolução dos 
problemas 
encontrados. 

Produção final: 
Abertura 
(mediador) 
Cumprimento ao 
público com 
exposição do 
tema, explicitando 
o motivo do 
debate. 
Explicitação das 
normas 
combinadas 
anteriormente. 
Apresentação dos 
debatedores. 
1º passo: - o 
mediador passa a 
palavra a um dos 
debatedores; 
- retoma a palavra 
e passa ao outro 
debatedor; 
- (cada um 
somente deve 
expressar seu 
ponto de vista 
sem mencionar 
seus 
interlocutores). 
2º passo: o 
mediador retoma 
a palavra e 
repassa 
novamente para o 
primeiro 
debatedor para 
que ele comente 
a exposição do 
oponente (pode 
ocorrer a réplica); 
O mediador 
inverte as 
posições entre os 
debatedores: o 2º 
faz comentário e 
o 1º a réplica. 
3º passo: 
participação da 
plateia 
Momento da 
interferência da 
plateia aos 
debatedores (30 
min.), os quais 
terão 3 minutos 
para responder a 
cada 
questionamento. 
Breve exposição 
final, comentários 

Mensagem final 
feita pelo 
mediador. 
Após o debate 
será pedido um 
comentário, por 
escrito, sobre a 
opinião de cada 
aluno em relação 
à realização do 
debate. 
O trabalho será 
gravado em áudio 
para uma 
posterior análise 
das categorias 
elencadas na 
pesquisa. 
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(3min.) para cada 
debatedor. 
Síntese do debate 
pelo mediador. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE B 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
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PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS 

 
PESQUISA: ORALIDADE E LETRAMENTO: O DEBATE EM SALA DE AULA 

 
QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DO DEBATE 

 
MESTRANDO: CARLOS BEZERRA DO NASCIMENTO 

 
PARTICIPANTE: _________________________________________________ 
 

1. Cite os pontos positivos e negativos a respeito da realização do debate: 

 

________________________________________________________________________ 
 

2. Após o debate a sua opinião permanece a mesma, mudou parcialmente, ou mudou 
totalmente?  

 

________________________________________________________________________ 
 

3. Você conseguiu expor sua opinião/ questionamento de forma clara? 
___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
4. De forma geral, você acredita que o grupo da qual você fazia parte conseguiu transmitir 

o ponto de vista defendido no debate? 
 _________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

5. Em que a atividade do debate contribuiu na sua aprendizagem escolar e extraescolar? 
____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
6. Você acha importante debater temas polêmicos que circulam na sociedade? Por quê? 

 

________________________________________________________________________ 
7. O tema escolhido foi relevante para a discussão em sala? 

____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

8. Que tema (s) você poderia sugerir se fôssemos realizar outros debates futuros? 
____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

9.  De que forma o grupo se preparou para o debate? 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

APÊNDICE C 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
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MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS 
PESQUISA: ORALIDADE E LETRAMENTO – O DEBATE EM SALA DE AULA 

MESTRANDO: CARLOS BEZERRA DO NASCIMENTO 
 

QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA 
 

PARTICIPANTE: _____________________________________________________ 
Nº _______ 
 
1. Qual a sua idade? __________________________________________________ 
2. Qual o seu endereço? _______________________________________________ 
3. Com quem você mora? Quantas pessoas moram com você? ________________ 
4. Informe a escolaridade de seus pais: 
Pai: ________________________________________________________________ 
Mãe: _______________________________________________________________ 
5. Em que eles trabalham? 
Pai: ________________________________________________________________ 
Mãe: _______________________________________________________________ 
6. Você utiliza algum meio de transporte para vir à escola? Qual? _______________ 
7. Seus colegas de classe, você já os conhecia antes de estudar com eles? De onde? 
______________________________________________________________ 8. 
Como é a rua/bairro/localidade onde você mora? (calmo/ agitado/ residencial/ 
comercial/ misto) _____________________________________________________ 
9. Você participa de alguma dessas atividades? 
(  ) capoeira, judô, karatê ou outras lutas. 
(  ) futebol, vôlei, basquete, natação ou outros esportes. 
(  ) atividades artísticas ou culturais (artes cênicas, dança, artes musicais, literatura, 
artesanato, artes visuais, etc). 
10. O que costuma fazer nas horas vagas (cinema, passear com amigos, ler, assistir, 
ouvir, ficar na internet)? ________________________________________________ 
11. Na sua vida escolar você estudou: 
(  ) integralmente em escolas públicas. 
(  ) integramente em escolas escolares. 
(  ) maior parte em escola pública. 
(  ) maior parte em escola particular. 
12. Ao concluir o 9º ano você pretende: 
(  ) frequentar o ensino médio em alguma escola pública. 
(  ) tentar processo seletivo para ingressar no IFRN. 
(  ) participar de algum curso. 
 

 

ANEXO A 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
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MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS – PROFLETRAS 
PESQUISA: ORALIDADE E LETRAMENTO: O DEBATE EM SALA DE AULA 

MESTRANDO: CARLOS BEZERRA DO NASCIMENTO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Eu, _____________________________________________________ tendo 

sido convidado (a) a participar como voluntário(a) do estudo: Oralidade e letramento: 

o debate em sala de aula, uma pesquisa que utilizará questionários, entrevistas, 

observações, atividades e exercícios utilizados em sala de aula para a coleta de 

dados, recebi do professor mestrando Carlos Bezerra do Nascimento, responsável 

pela pesquisa, as seguintes informações que me fizeram entender, sem dificuldades 

os seguintes aspectos: 

- que o objetivo da pesquisa é: investigar a composição, a estrutura e o estilo verbal 

do gênero discursivo oral ‘Debate’. 

- que a importância deste estudo é a de desenvolver um trabalho em sala de aula 

com foco na oralidade, permitindo que os alunos reflitam, falem suas opiniões, 

concordem ou discordem das ideias do outro. 

- que esse estudo começou em janeiro de 2014 e terminará em maio de 2015. 

- que participarão deste estudo 21 alunos de ambos os sexos com faixa etária entre 

14 e 15 anos pertencentes a uma turma do 9º ano do ensino fundamental da 

Escola Municipal Prof. José Melquíades de Macedo localizada na zona norte de 

Natal/RN. 

- que o estudo seguirá os seguintes passos: análise documental das fontes 

bibliográficas; definição da amostragem para coleta de dados; distribuição do termo 

de consentimento livre e esclarecido; aplicação de questionários; roteiro para 

entrevista; captura de registros feitos em câmera fotográfica e gravações em áudio 

por mini-gravador; análise dos dados coletados; análise e avaliação pelos professores 

presencial e a distância; ajustes e versão final dos objetos; apresentação dos 

resultados; 

- que meu nome não será divulgado na pesquisa, sendo o resultado de minha 

participação identificado por um código (letra ou número); 

- que poderão ser utilizados excertos da minha fala e/ou escrita; 

- que, sempre que eu desejar, me será fornecido esclarecimento sobre cada uma das 

etapas da pesquisa; 
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- que, a qualquer momento, eu poderei recusar a continuar participando da pesquisa 

e, também, que eu poderei retirar este meu consentimento, sem que isso me traga 

qualquer penalidade ou prejuízo.  

 Finalmente, tendo eu compreendido tudo o que me foi informado sobre a minha 

participação no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos e das 

minhas responsabilidades, compreendendo a importância da minha participação para 

a realização dessa pesquisa, DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA 

ISSO EU TENHA SIDO OBRIGADO(A) A PARTICIPAR. 

 
 
___________________________________________________________________ 

(Assinatura do Responsável pelo participante voluntário da pesquisa) 

 

Endereço domiciliar:___________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Telefones para contato: __________________________ 

    

 

Assinatura do responsável pela pesquisa 

Natal-RN, ___ de ______de 2014. 

 

 

 


