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[...] o enunciado é um elo na cadeia da comunicação discursiva 

e não pode ser separado dos elos precedentes que o 

determinam tanto de fora quanto de dentro, gerando nele 

atitudes responsivas diretas e ressonâncias dialógicas. 

Bakhtin (1992) 
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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa é investigar a competência argumentativa de alunos de 
uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal de Fortaleza/ 
Ceará, a partir da produção escrita de artigos de opinião. Quanto aos objetivos 
específicos, este trabalho propõe-se a realizar uma análise comparativa de duas 
versões de dez artigos de opinião produzidos por esses alunos, identificar 
dificuldades relacionadas à ausência de uma ou mais fases da sequência 
argumentativa prototípica proposta por Adam (2011) e aplicar uma intervenção 
pedagógica com a finalidade de que essa sequência prototípica se efetive nos textos 
dos alunos, contribuindo, assim, para a melhoria da escrita argumentativa. 
Teoricamente, o trabalho fundamenta-se em uma abordagem sociodiscursiva, os 
gêneros do discurso são compreendidos na perspectiva dialógica da linguagem de 
Bakhtin (1992) e na execução da proposta teórico-metodológica de sequência 
didática proposta por Dolz e Schneuwly (2004). Além disso, recorremos à noção de 
Retórica, desde a antiguidade clássica até o surgimento da Nova Retórica 
presentificada nos estudos de Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), que, na 
atualidade, foi assimilada pelos estudos da Pragmática e conectada às teses 
centrais do pensamento de Ducrot (1977, 1980, 1987). Também ancoramo-nos no 
conceito de sequências textuais proposto por Adam (2011), assim como nos 
pressupostos que concebem a produção escrita como prática processual, conforme 
Flower e Hayes (1980), Serafini (2004) e Passarelli (2001). Em termos 
metodológicos, trata-se de uma pesquisa-ação segundo Thiollent (1996), com 
abordagem de dados de natureza qualitativa, conforme estabelecem Bodgan e 
Biklen (1996). A aplicação da sequência didática possibilitou-nos observar que os 
alunos passaram a escrever artigos de opinião mais elaborados, com níveis de 
argumentação mais significativos, conseguindo, inclusive, posicionarem-se de forma 
mais reflexiva e crítica diante de questões sociais discutíveis. Além disso, ao 
defendermos o argumentar como ação linguística de maior importância, acreditamos 
que, por meio da intervenção proposta, conseguimos contribuir para que os alunos 
envolvidos tivessem a oportunidade de exercer os papéis sociais do argumentar e 
contra-argumentar por meio da adoção de uma postura pró-ativa e ética em seus 
textos. 
 
 
PALAVRAS CHAVES: Competência argumentativa. Sequência Argumentativa.        
                                      Artigo de opinião.  
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ABSTRACT 

 

The aim of this research is to look into the linguistic-discursive traces from the 

argumentative competence in an opinion article written text of 9th grade students in 

Ensino Fundamental of a public school in the city of Fortaleza/ Ceará. As for the 

specific aims, this research intends firstly to make an comparative analysis of two 

versions from ten opinion article texts written by these students, indentifying 

difficulties related to the lack of one or more steps from the argumentative prototype 

proposed by Adam (2011) and, secondly, to perform an pedagogic mediation with the 

aim of making the students to follow that argumentative prototype in their texts, 

assisting them to develop their writing skills. In theory, this research is based in five 

key areas: first in the sociodiscursive approach, in which the discursive gender is 

understood in the Bakhthin’s dialogical perspective of language (1992). Second in 

the Theoretical-Methodological proposal of the didactic sequence proposed by Dolz 

and Schneuwly (2004). Third in the Rhetoric notion stablished since the Classical 

Antiquity up to the appearance of the New Rhetoric present in Perelman’s and 

Olbrechst-Tyteca’s studies (1996), that, nowadays, are studied by the Pragmatic and 

also connected to the central thesis of Ducrot’s thought (1977, 1980, 1987). Fourth, 

in the concept of textual sequences implemented by Adam (2011), and finally in the 

assumption that conceives the writing ability as a processual practice, according to 

Flower and Hayes (1980), Serafini (2004) and Passarelli (2001). For the 

methodology, this is a action-research (Thiollent, 1996) according to the approach of 

qualitative data as established by Bodgan and Bikten (1996). The use of the didactic 

sequence gave us the opportunity to observe the students developing their writing 

skills and producing articles with much more confidence, in which were used higher 

levels of arguments that were more significant in the social problem solving. Beside 

that, the didactic sequence also gave them the ability of being more proactive and 

ethical in their texts. 

 
KEY WORDS: Argumentative competence. Argumentative sequence. Opinion article. 

Action-research. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A linguagem é um instrumento precípuo para a comunicação humana e para 

o exercício da cidadania. Além disso, confirmando a noção de que a função 

comunicativa é a mais importante da linguagem, defendemos a proposta de que “o 

ato linguístico fundamental” é o ato de argumentar. 

A concepção de linguagem essencialmente dialógica, entendida como um 

complexo tecido de vozes, é inerente à base teórica dos estudos sobre discurso e 

gêneros desde Bakhtin (1992). 

Nesse sentido, a comunicação humana não deve ser entendida somente 

como manifestação e decodificação de informação, porque existem agentes 

envolvidos que participam da compreensão da situação social e da leitura das vozes 

que compõem o discurso. 

Com base no exposto, buscamos um melhor entendimento da produção do 

discurso argumentativo por parte dos alunos do ensino fundamental, partimos da 

relação entre o ensino de Língua Portuguesa e a Linguística Aplicada, com a 

finalidade de diagnosticar as dificuldades que os nossos alunos apresentavam em 

termos de produção de gêneros discursivos de sequência argumentativa prototípica 

e da utilização estratégias argumentativas, enquanto mecanismos essenciais para a 

construção do sentido do texto. 

É por meio do enunciado, ação verbal cercada de intencionalidade, que o 

homem tenta interferir sobre o comportamento dos demais ou fazer com que 

compartilhem determinadas opiniões. Por essa razão, é que não se pode afirmar a 

existência de neutralidade em todo e qualquer ato comunicativo, pois todo discurso 

carrega uma ideologia, ou seja, toda ação de linguagem é, essencialmente 

intencional e, por vezes, argumentativa, haja vista que nada do que se diz é 

totalmente despojado de propósitos, sejam eles declarados ou não. 

Em virtude disso, a argumentatividade encontra-se presente em qualquer 

gênero discursivo. A exemplo disso, temos o artigo de opinião, no qual a 

argumentatividade é imprescindível, tendo em vista a sua finalidade de 

convencimento e/ou persuasão. Sobre o discurso argumentativo é importante 

ressaltar que ele se apresenta de forma organizada, constituindo uma sequência 

composta por: tese anterior ou premissas, argumentos, contra-argumentos e 
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conclusão. Além disso, o discurso argumentativo também contempla estratégias 

argumentativas, as quais auxiliam o autor a defender uma opinião como também 

negociá-la com um auditório real ou potencial. 

Nosso trabalho com o artigo de opinião justifica-se por duas relevantes 

razões: a primeira, porque defendemos a proposta de que o ato linguístico 

fundamental é o ato de argumentar, isto é, a interação social por intermédio da 

língua caracteriza-se pela argumentatividade. Argumentar é humano, mas essa 

competência pode e deve constantemente ser aprimorada. A segunda, é decorrente 

de minha trajetória como corretora de produções textuais, de alunos do ensino 

fundamental e médio, a qual me fez perceber a necessidade de estimular os 

estudantes a ler e a escrever uma diversidade de textos, mas, principalmente 

argumentativos, tendo em vista as inúmeras exigências sociais quanto ao domínio 

dessas habilidades.  

O pleno exercício da cidadania é, portanto, muito relacionado à capacidade 

dos sujeitos de compreenderem e atuarem em diversas situações que envolvem a 

argumentação. 

Todavia, em nossa prática em sala de aula, ao analisarmos as produções 

textuais de nossos alunos, especificamente o artigo de opinião, identificamos que 

uma quantidade considerável de textos desse gênero, não apresentava alguns dos 

elementos indispensáveis à sequência argumentativa prototípica. 

Muitas vezes, os alunos demonstram dificuldades para situar o interlocutor 

sobre o assunto do texto, assim como para apresentar uma tese sobre o assunto em 

discussão, para utilizar argumentos adequados e para desenvolver seu raciocínio 

até uma possível conclusão. Além disso, não focalizam uma contra-argumentação 

que possa se opor àquela pré-existente, como também não elaboram uma 

conclusão que faça referência tanto à tese quanto aos argumentos empregados.  

Além disso, pode-se perceber a dificuldade de alguns alunos para construir 

uma unidade temática e uma articulação entre as várias partes dos textos. Em 

muitos casos, cada parágrafo parece ser um texto à parte, por não evidenciar uma 

sequenciação de ideias, ou seja, uma progressão que resulte em uma unidade de 

sentido. 

Devido a essas circunstâncias presentificadas no ensino de Língua 

Portuguesa, é consenso entre pesquisadores e professores a necessidade de 

aprimorar as práticas pedagógicas relativas ao trabalho com a produção textual. 
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O professor precisa assumir um posicionamento por meio do qual possa 

orientar o aluno a organizar a sua produção oral e escrita, o que só será possível se 

o referido profissional se desvincular de procedimentos que a trajetória docente 

sedimentou, tais como o foco no texto como produto e não na sua escrita como 

processo. 

Todavia, apesar de os PCN orientarem o ensino de Língua Portuguesa a 

partir da leitura e da escrita de gêneros discursivos, inúmeras pesquisas comprovam 

que o foco em sala de aula, muitas vezes, ainda se situa no campo dos 

conhecimentos relativos às regras da gramática tradicional. 

Por essas razões, defendemos que, para melhorar o desempenho dos alunos 

tanto na leitura quanto na escrita de textos, é essencial assumir uma perspectiva de 

ensino que adote como fundamento a função social da linguagem, ou seja, que os 

alunos precisam ser orientados para ler e produzir, com desenvoltura, a diversidade 

de gêneros discursivos que faz parte das interações sociais de seu cotidiano e de 

outras esferas sociais pelas quais, futuramente, eles poderão circular. 

Nossas afirmações ganham representatividade quando observamos o baixo 

desempenho dos alunos do Ensino Fundamental na produção de textos, 

principalmente os de sequência argumentativa, pois ao concluírem o Ensino Médio 

eles ainda apresentam dificuldades em relação à escrita que objetiva o 

convencimento ou a persuasão, questões essas que deveriam ter sido superadas ao 

longo da sua trajetória escolar. 

Os resultados das redações do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, a 

cada ano, também ratificam a necessária e urgente mudança que ainda precisa 

ocorrer nos projetos de ensino atuais no tocante às práticas sociais de escrita. 

Nossa pesquisa defende o ponto de vista de que a causa desses resultados 

insatisfatórios não decorre unicamente da falta de interesse dos estudantes, mas 

também da falta de coerência entre o que é ensinado na escola e o que vivenciam 

esses estudantes em suas interações sociais.  

Nesse ponto, é importante mencionar os Estudos de Letramento, ou seja, a 

perspectiva de que o uso da leitura e da escrita deve estar em consonância com as 

situações comunicativas em que essas práticas são realizadas. 

Assim, o letramento social é muito mais que dominar o código linguístico, 

consiste na capacidade de utilizar de forma ampla e produtiva a leitura e a escrita 

para que os sujeitos possam responder às práticas sociais cotidianas. Diante disso, 
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é necessário que seja feito na escola um trabalho contínuo com os gêneros 

discursivos orais e escritos envolvendo situações em que esses instrumentos façam 

sentido para o aluno, uma vez que o contexto e as necessidades do aprendiz não 

devem ser ignoradas. 

É consensual que não existe uma forma milagrosa para trabalhar a produção 

de gêneros, mas é preciso abandonar o ensino que adota a noção de escrita como 

produto, já que essa contribui para uma visão limitada do aluno em relação à escrita. 

Com base nessas reflexões, adotamos a concepção de escrita como prática social, 

segundo a qual escrever é agir discursivamente no meio em que vivemos, conforme 

necessidades, interesses e exigências. 

A esse respeito, é preciso conceber que o texto não é escrito apenas para ser 

avaliado e conceituado pelo professor, mas sim deve ser visto como uma produção 

que poderá assumir várias versões até atingir um nível satisfatório de sentido. O que 

converge para a concepção de produção escrita como uma prática processual. 

Diante do que é possível observar, a concepção ainda adotada é a que 

estabelece a escrita como um produto que, na maioria das vezes, tem sua avaliação 

centrada na higienização do texto, ou seja, na sinalização de erros ortográficos e 

outras convenções da escrita formal. 

Além dessa questão, outro aspecto de relevância é o fato de, em algumas 

situações de produção, o professor não abrir espaço para a discussão de temáticas 

a serem focalizadas pelos alunos em produções de natureza argumentativa, o que 

ocasiona a escassez de ideias por parte do aluno para cumprir as exigências de 

escritas voltadas para o convencimento. Esse aspecto leva muitos professores a 

acreditarem que os alunos não escrevem porque não têm o que dizer ou não 

demonstram interesse por realizar práticas de escrita da ordem do argumentar. 

Parece inacreditável, mas é na escola que os alunos treinam a linguagem que 

pouco comunica, produzindo, por vezes, de forma improvisada, sem planejamento e 

sem revisão textual. Para eles, o importante é concluir a tarefa, mesmo sem refletir 

sobre o que se diz, como se diz e para quem se diz. 

 Adotar a concepção de escrita como produto, nega ao aluno à possibilidade 

de praticar a revisão e a reescrita do texto. Nesse caso, o professor assume a 

posição de defensor de usos linguísticos formais, sem considerar os aspectos 

pragmáticos e de organização composicional dos gêneros discursivos, inclusive os 

gêneros da ordem do argumentar. 
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Em contrapartida, defendemos que a competência para a escrita estão 

relacionadas a aspectos linguísticos, discursivos, cognitivos e socioculturais que 

devem ser construídos a partir do contato com gêneros discursivos, tomando por 

base o ensino processual da escrita que contempla as etapas de planejamento, 

tradução de ideias em palavras, revisão e reescrita. 

Por essas razões, formulamos como questão de pesquisa: como se efetiva o 

aprimoramento da argumentação dos alunos por meio da escrita do gênero 

discursivo artigo de opinião, mediante a implementação de sequência didática? Em 

face disso, estabelecemos como objetivo geral investigar a competência 

argumentativa de alunos de uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental de uma 

escola municipal de Fortaleza/ Ceará, a partir da produção escrita de artigos de 

opinião. 

Quanto aos objetivos específicos, este trabalho também se propõe a realizar 

uma análise discursiva de vinte artigos de opinião desenvolvidos por alunos do 

ensino fundamental; observar como se apresenta a sequência argumentativa 

prototípica proposta por Adam (2011) e intervir por meio de uma sequência didática 

na perspectiva de que essa sequência prototípica se efetive nos textos dos alunos.  

Teoricamente, fundamentamo-nos na perspectiva da teoria de Bakhtin (1992) 

e do Círculo como também na sequência argumentativa prototípica estabelecida por 

Adam (2011). Para dar conta de mais alguns aspectos pertinentes à argumentação, 

lançaremos mão de noções de Retórica, desde a antiguidade clássica até o 

surgimento da Nova Retórica presentificada nos estudos de Perelman e Olbrechts-

Tyteca (1996), que, na atualidade, foram assimiladas pelos estudos da Pragmática e 

conectada às teses centrais do pensamento de Ducrot (1977;1980; 1987). 

Em se tratando de análise comparativa, recorremos aos pressupostos que 

embasam a escrita como prática processual segundo Flower e Hayes (1980), 

Serafini (2004) e Passarelli (2001), dentre outros. 

Em termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa-ação conforme Thiollent 

(1996), de abordagem de dados de natureza qualitativa, conforme estabelecem 

Bodgan e Biklen (1996), haja vista que é uma pesquisa social, concebida e realizada 

em estreita relação com uma ação que propõe trabalhar com dados qualitativos 

envolvendo a descrição pormenorizada das pessoas, do local e fatos envolvidos. 

Quanto à organização textual, o presente trabalho compreende cinco 

capítulos. No primeiro, apresentamos a introdução, na qual estão descritas as 
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dificuldades encontradas por nossos alunos em relação à escrita do texto 

argumentativo, especificamente, em relação ao gênero discursivo artigo de opinião, 

pois ao nos sensibilizarmos com esse problema, motivamo-nos a empreender esta 

pesquisa, no intuito de propor uma sequência didática capaz de contemplar 

estratégias pedagógicas que conduzissem os alunos a escrever textos com níveis 

de argumentação satisfatórios, conforme evidencia a proposta apresentada por 

Adam (2011). 

No segundo capítulo, discutimos os pressupostos teóricos. Nessa parte, 

fazemos uma explanação sobre a importância do ensino de Língua Portuguesa com 

foco na abordagem dos gêneros discursivos. Em seguida, ressaltamos as principais 

características do contexto de produção e de recepção do artigo de opinião, face à 

importância desses aspectos serem considerados essenciais para a escrita não 

somente do artigo de opinião, mas também de qualquer gênero discursivo. Além 

disso, fazemos uma breve exposição sobre o conceito de dialogismo à luz de 

Bakhtin (1992), aspecto que se justifica em decorrência do processo de interação 

entre textos, uma vez que a argumentação é construída através do diálogo entre 

várias vozes. Sobre a argumentação propriamente dita, realizamos um breve 

panorama histórico desde a retórica de Aristóteles até a nova retórica de Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (1996), a fim de debatermos os aspectos organizacionais do 

discurso de convencimento e/ou persuasivo, os papéis inerentes aos interlocutores e 

os tipos de argumentos que devem ser usados para a construção da argumentação. 

Dando continuidade à fundamentação teórica, expomos as orientações dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) sobre o ensino de escrita, particularmente 

ao que se refere à escrita de textos argumentativos. Finalizando esse capítulo, 

apresentamos discussão sobre a sequência argumentativa proposta por Adam 

(2011), por se constituir um importante aporte teórico para o desenvolvimento das 

habilidades de escrita de gêneros argumentativos. 

No terceiro capítulo destinado aos aspectos metodológicos, apresentamos 

uma proposta de pesquisa-ação que foi efetivada através da aplicação de sequência 

didática para o ensino de escrita do gênero artigo de opinião e apontamos 

estratégias de ensino a fim de melhorar o desempenho dos alunos na escrita desse 

gênero discursivo. Incluem-se nesse capítulo a indicação do cenário da pesquisa, 

participantes, instrumentos de geração de dados e constituição do corpus da 

investigação, dentre outros aspectos. 
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No quarto capítulo, efetivamos a análise comparativa de duas versões de dez 

artigos de opinião escritos por alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. A primeira 

dessas versões contempla textos escritos antes da aplicação da sequência didática 

e a segunda compreende textos reescritos em fase posterior ao desenvolvimento da 

sequência proposta com o propósito de verificar se a sequência argumentativa 

prototípica e as estratégias argumentativas foram apreendidas e, 

consequentemente, passaram a se presentificar efetivamente nos artigos de opinião 

produzidos pelos alunos. 

Em seguida, no quinto capítulo, apresentamos as considerações finais nas 

quais enfocamos as observações e compreensões construídas durante todo o 

processo, o que inclui o diagnóstico feito em relação à produção de textos 

argumentativos dos alunos participantes da pesquisa, a implementação da 

sequência didática planejada e os resultados identificados nos textos em 

decorrência dessa implementação. Além disso, sinalizamos ainda alguns aspectos 

dessa investigação que poderão ser retomados e aprimorados por outros estudos 

que tencionem contribuir para o aperfeiçoamento da escrita argumentativa dos 

alunos. 

 

  



19 
 

 

2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

Nas orientações curriculares dos últimos quinze anos, as propostas de ensino 

convergem para o estudo dos gêneros discursivos, uma vez que o texto expressa 

discursos e o gênero é instrumento de interação social. 

Esse capítulo objetiva expor o conceito de gênero discursivo e explicitar o seu 

papel no ensino e na aprendizagem da produção textual. Teoricamente, o trabalho 

se fundamenta na perspectiva da teoria de Bakhtin (1992) e do Círculo como 

também na sequência argumentativa prototípica estabelecida por Adam (2011). Para 

dar conta de mais alguns aspectos pertinentes à argumentação, lançamos mão de 

noções de Retórica, desde a antiguidade clássica até o surgimento da Nova Retórica 

presentificada nos estudos de Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), que, na 

atualidade, foi assimilada pelos estudos da Pragmática e conectada às teses 

centrais do pensamento de Ducrot (1977;1980; 1987). 

Em se tratando de análise comparativa, recorremos aos pressupostos que 

embasam a escrita como prática processual, conforme Flower e Hayes (1980), 

Serafini (2004) e Passarelli (2001), dentre outros. 

 

2.1 O ensino de língua portuguesa a partir de gêneros discursivos 

 

Com o desenvolvimento da ciência da linguagem, os gêneros discursivos 

passaram a ter mais representatividade em diferentes campos de conhecimento, 

principalmente a Linguística. O desenvolvimento dessa área e a ampla bibliografia 

referente a essa temática derivam, em parte, dos estudos empreendidos por Bakhtin 

(1992), teórico que elaborou uma relevante concepção de linguagem, a partir da 

qual nasceram conceitos importantes como enunciação, dialogismo, polifonia, e, 

inclusive, a noção de gêneros. 

Bakhtin (1992) compreende a linguagem como um processo em que o sujeito 

ocupa lugar de destaque nas situações de interação, porque é ele que deve 

entender as diferentes relações sócio-históricas inerentes a uma sociedade e deve 

ser capaz de realizar a leitura das vozes, implícitas ou explícitas, que compõem o 

discurso. 
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Isso se deve ao fato de que é esse sujeito, situado historicamente, que realiza 

enunciados que, por sua vez, pressupoem: uma situação histórica, a definição de 

sujeitos sociais, o pertencimento a mesma cultura e a efetivação de um diálogo. 

Consonante com essa perspectiva de linguagem, esse mesmo autor formula 

o conceito de dialogismo como princípio constitutivo, mediante o qual afirma que 

todo dizer é, incontornavelmente, perpassado por outros dizeres, e que a totalidade 

dos enunciados se constrói a partir de outros. Isso nos revela que o dialogismo é, 

portanto, inerente à linguagem. 

Outro paradigma arquitetado por Bakhtin (1992) é o de enunciação, que pode 

ser compreendida como a expressão de uma atividade mental direcionada para uma 

orientação social mais abrangente, ou seja, o produto da interação em um contexto 

sócio ideológico. 

Enfocamos esses conceitos, porque a assimilação deles tornou-se 

imprescindível para uma discussão a respeito dos gêneros, tema que se tornou o 

centro da teoria bakhtiniana. 

Os gêneros discursivos são concebidos por Bakhtin dentro de um enfoque 

discursivo-interacionista no qual este autor defende o caráter social das ações de 

linguagem e define o enunciado como o produto da interação social em um dado 

contexto que determina as condições de vida de uma determinada esfera linguística.  

Por essa razão, os gêneros são diversos, uma vez que as produções de linguagem 

também são variadas, tais como são as esferas do agir humano. 

Em vista disso, Bakhtin (1992, p. 279) considera os gêneros como “tipos 

relativamente estáveis de enunciado” e os caracteriza pelo conteúdo temático, pela 

construção composicional e pelo estilo. 

O conteúdo temático pode ser compreendido como objetos do discurso, a 

construção composicional diz respeito à estrutura formal propriamente dita e o estilo 

se refere a questões individuais de seleção e de opção quanto ao vocabulário, 

escolhas gramaticas, estruturas frasais etc. 

Nesses termos, gêneros discursivos são enunciados padronizados, 

relativamente estáveis, influenciados por aspectos sociais e históricos. São desse 

modo, porque refletem as condições particulares de cada esfera discursiva que 

aumenta o seu repertório de gêneros quanto maior for a sua complexidade. 
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Segundo Bakhtin (1992, p. 279), os gêneros discursivos:  
 

são tipos relativamente estáveis de enunciados produzidos pelas mais 
diversas esferas da atividade humana. Afirma-se que são relativamente 
estáveis, porque sofrem modificações conforme a situação comunicativa em 
que são utilizados. 

 

 

Nesse ponto, é importante observar a diferença entre gêneros discursivos 

primários (simples) e secundários (complexos). Para Bakhtin (1992) os gêneros 

discursivos abrangem esferas tanto das atividades orais quanto escritas. 

Os gêneros discursivos primários são constituídos por enunciados da 

comunicação imediata, tais como diálogos cotidianos, cartas, interjeições, ordens, 

etc, tudo o que se refere ao âmbito mais familiar. Quanto aos gêneros secundários 

surgem em condições de um convívio cultural mais desenvolvido e organizado, 

principalmente o escrito, eles englobam romances, dramas, pesquisas científicas, 

etc. No processo de sua formação eles reelaboram uma diversidade de gêneros 

primários que se elaboraram em condições de comunicação imediata: diálogo 

cotidiano, carta, etc. Conforme Bakhtin (1992, p. 281): 
 

Os gêneros secundários do discurso - o romance, o teatro, o discurso 
científico, o discurso ideológico etc - aparecem em circunstâncias de uma 
comunicação cultural mais complexa e relativamente mais evoluída, 
principalmente escrita: artística, científica, sociopolítica. Durante todo o 
processo de sua formação, esses gêneros secundários absorvem e 
transmutam os gêneros primários de todas as espécies, que se constituíram 
em circunstâncias de uma comunicação verbal espontânea.  

 

 

Tendo em vista o exposto, compreendemos que os gêneros discursivos, sob 

a perspectiva de Bakhtin, são práticas sócio-comunicativas concebidas em 

consonância com fatores históricos, fenômenos sociais e dependentes da situação 

comunicativa em que são enunciados. 

 Nesse sentido, segundo Bakhtin (1992), os gêneros: “refletem de modo 

mais imediato, preciso e flexível todas as mudanças que transcorrem na vida 

social”. 

Com base nesses pressupostos, a partir dos anos 90, os estudos da 

linguagem, no Brasil, passaram a considerar como objeto de interesse as práticas 

reguladoras da interação humana, organizadas por modos típicos e recorrentes 

de agir, ou seja, os gêneros do discurso, uma vez que a interação humana se 

estabelece por intermédio de gêneros discursivos.  
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Corroborando isso, Bakhtin (1992, p. 302) afirma: 

 
 

se não existissem os gêneros do discurso e se não os dominássemos, se 
tivéssemos de construir cada um de nossos enunciados, a comunicação 
verbal seria quase impossível. Em virtude disso, há tantos gêneros orais e 
escritos quais sejam as situações sociais em que o sujeito possa interagir.  

 

Nessa perspectiva chamada discursiva, a língua é entendida como um 

processo interativo, porque provoca efeitos de sentido entre seus usuários em uma 

dada situação comunicativa pertencente a um contexto sócio-histórico, cultural e 

ideológico. 

Comunicamo-nos por meio de textos e não por frases isoladas. Portanto, o 

texto é considerado como a unidade básica do ensino da leitura e da produção 

textual. De acordo com a abordagem interacionista, texto é: 

 
um objeto complexo que envolve não apenas operações linguísticas como 
também cognitivas, sociais e interacionais. Isso quer dizer que na produção 
e compreensão de um texto não basta o conhecimento da língua, é preciso 
também considerar o conhecimento de mundo, da cultura em que vivemos, 
das formas de interagir em sociedade (KOCH; ELIAS, 2016, p. 15). 

 

 

Por isso, os PCN defendem a aplicação de propostas pedagógicas que 

assumam como objeto de ensino e aprendizagem uma diversidade de gêneros 

discursivos. Entre elas, a necessidade de desenvolver a competência comunicativa 

dos alunos para que possam participar de forma reflexiva e crítica das mais variadas 

situações que envolvem a comunicação. A ideia central é criar situações reais com 

contextos que possibilitem reproduzir a situação concreta de produção textual 

incluindo as relações entre produtores e receptores. 

Por essas razões, nossa pesquisa se fundamenta nos estudos que defendem 

o ensino de língua portuguesa através de gêneros discursivos. Nessa linha, muitas 

pesquisas têm sido desenvolvidas, por Dolz e Schneuwly (2004), na Universidade de 

Genebra. Segundo esses autores, nossas ações linguísticas do cotidiano são 

norteadas por um conjunto de fatores que atuam no contexto situacional, por 

exemplo: quem elabora o texto, quem é o interlocutor, qual é o objetivo do texto e 

que gênero seria adequado para atingir o propósito comunicativo. 

Ou seja, passando para o plano do ensino e aprendizagem da escrita, isso 

equivale a dizer que o conhecimento e o domínio dos diferentes tipos de gêneros 

discursivos permitem ao aluno um preparo para diversas práticas linguísticas, além 
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de fazer com que ele compreenda a realidade que o circunda e o faz planejar em 

situações concretas de participação social, ideia defendida pela teoria de Vygotsky 

(1988), a qual tem por base a aquisição de conhecimentos pela interação do sujeito 

com o meio. 

Todavia, a escola ainda costuma trabalhar com “tipologias textuais” 

estereotipadas – descrição, narração e dissertação, o que já se mostrou pouco 

produtivo. Já ao trabalhar com gêneros discursivos, a escola, porém, muitas vezes 

não estabelece a relação entre os gêneros e as situações reais de comunicação, 

assim, o aluno aprende tão somente as estruturas desses textos, e não a ser o tal 

sujeito interacionista que Vygotsky sugeria. 

Considerando-se os gêneros discursivos formas verbais orais e escritas que 

resultam de enunciados produzidos em sociedade e que são vias de acesso ao 

letramento, propõe-se que no ensino, as atenções estejam voltadas para os textos 

que encontramos em nossa vida diária com padrões sociocomunicativos 

característicos definidos por sua composição, por seus objetivos enunciativos e por 

seus estilos concretamente realizados por forças históricas, sociais, institucionais e 

tecnológicas.  

Portanto, a concepção de gênero que adotamos diz respeito à forma, ao 

conteúdo, aos propósitos comunicativos e ao percurso social. Sendo assim, o 

gênero discursivo reflete todo o processo social envolvido na comunicação que o 

encerra e, por isso, esses elementos não podem ser desprezados durante as 

práticas de ensino. 

Segundo Geraldi (1991, p. 160), é inconcebível apresentar uma proposta de 

produção escrita, sem que algumas condições indispensáveis sejam atendidas:  

a) Se tenha o que dizer; 
b) Se tenha uma razão para dizer o que se tem a dizer; 
c) Se tenha para quem dizer o que se tem a dizer; 
d) O locutor se constitui como tal, enquanto o sujeito que diz o que diz para 
quem diz (o que implica responsabilizar-se, no processo, por suas falas);Se 
escolhem as estratégias para realizar (a), (b), (c) e (d). 

 

Mesmo assim, ainda existem professores que apresentam propostas de 

produção escrita que não atendem minimamente a essas condições, o que torna a 

tarefa de escrever, já complexa em si mesma, ainda mais sofrível para o aluno. O 

resultado desse procedimento é a escrita de textos que, muitas vezes, não cumprem 

os objetivos aos quais se propõem. 
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Uma possibilidade para reverter esse panorama é adotar modelos de ensino 

de escrita que tratam processualmente o ato de escrever, cujas etapas são: 

planejamento, tradução de ideias em palavras, revisão e reescrita. 

O ato de escrever propriamente dito é precedido de operações como seleção 

de informações e organização de ideias. No modelo de Flower e Hayes (1980), trata-

se da geração de ideias, que tem como função selecionar informações relevantes 

para o texto. 

Conforme afirma Serafini (2004): “A fase de planejamento de uma produção 

textual é a que os estudantes pouco utilizam, porque lhes parece perda de tempo, 

mas planejar, todavia, é justamente o contrário, pois fornece meios de economizar e 

distribuir o tempo disponível”. 

O bom escritor planeja mais do que o escritor principiante. Para Flower e 

Hayes (1980) é por meio da memória de longo termo do escritor que serão ativadas 

as ideias que serão utilizadas na construção do texto. Ela compreende: 

conhecimento do tópico, conhecimento do receptor e dos planos de escrita 

armazenados, haja vista que sendo eleita uma dada informação, a memória 

operacional é que se incumbe de avaliar se essa informação será ou não utilizada. 

Caso não o seja, o redator recorre novamente ao procedimento de busca na 

memória. 

A organização é a seleção do que apresentar maior relevância após o 

processo de geração. Esse material será organizado em um plano textual que pode 

admitir uma tendência temporal, hierárquica ou mista. 

A segunda etapa do processo de escrita é a tradução de ideias em palavras. 

Essa fase cuida da produção da primeira versão do texto. É quando as ideias 

levantadas passam para o papel e são organizadas em parágrafos. 

Na extensão do texto deve haver uma correspondência em relação ao tempo 

necessário para se envolver o leitor. Já a interligação das partes do texto requer 

cuidados, porque o texto é um continuum em que todas as partes se inter-

relacionam. 

Enfim, essa segunda etapa referente à conversão das ideias segundo o 

planejamento configura-se o texto provisório que sofrerá, necessariamente, uma 

revisão. 

Essa terceira etapa, a da revisão, embora fundamental na produção de um 

texto, é o momento contra o qual os alunos mais se rebelam. Ela é pouco praticada 
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na escola, pois se observa que muitas redações passadas a limpo em quase nada 

diferem dos rascunhos. 

Durante a revisão, o redator passa a desempenhar o papel de leitor de si 

mesmo. De escritor, o indivíduo passa a leitor de si mesmo voltando a ser escritor 

novamente.  

Estudos mostram que bons escritores revisam mais do que aqueles cujos 

textos são de baixa qualidade. Krashen (1984) alega que os escritores experientes 

concentram sua atenção na revisão. 

A escrita não consiste em redigir um ensaio do começo ao fim, de forma linear 

e plana: na verdade, é um processo “desordenado” que induz à clareza. 

Em geral, após revisões referentes à forma e ao conteúdo, percebe-se que a 

simplificação aumenta a legibilidade. 

Repetir a revisão mais de uma vez contribui para a melhora do texto final, 

nesse caso, a revisão será mais produtiva quanto maior for o tempo transcorrido 

entre a produção textual e a revisão. 

 A elaboração de seguidas versões do texto com base nas correções feitas 

(pelo professor ou pelos colegas) pode trazer significativa contribuição para o texto 

final. 

A última etapa, a editoração, pressupõe alguns cuidados por parte do escritor, 

em virtude do caráter público que o texto assume. Isto se manifesta pela 

preocupação com o leitor.   

Na escola, esta etapa não deveria corresponder ao momento do “desprazer 

de passar a limpo” um texto que será lido apenas pelo professor.  

Esse desprazer pode ser amenizado quando o professor cria possibilidades 

de socializar o produto final com outros leitores. Nem sempre essa prática é viável, 

mas sempre é aconselhável que pelo menos outros estudantes leiam os textos 

produzidos pelos colegas. 

A qualidade da produção textual depende de uma prática constante, por isso 

o professor deve explicar que o objetivo das atividades é praticar para melhorar o 

modo como o aluno escreve. Assim, o professor assume os pressupostos da 

avaliação formativa para ajudar o aluno a descobrir os processos que permitirão o 

seu progresso, considerando os “erros” como normais e relativos a determinados 

níveis de aprendizagem. 
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Durante todas as etapas da escrita, um componente se mantém ativado e 

intervém para produzir ajustes em vista da coerência do texto. No modelo de Flower 

e Hayes (1980) esse componente ativo durante o processo se chama monitor. 

Sublinhado isso, a primeira observação a ser feita aos estudantes recairia em 

mostrar-lhes que uma espécie de noção intuitiva perpassa todo o processo de 

escritura. 

 Além disso, esse componente serve para orientar o escritor para a 

manutenção de metas daquilo que ele se propôs a escrever. 

 

2.1.1 O gênero discursivo artigo de opinião 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse tópico, discorremos acerca do gênero discursivo artigo de opinião, um 

importante instrumento para o exercício da cidadania. Segundo Gagliardi e Amaral 

(2008, p. 9): “Aprender a ler e a escrever esse gênero na escola contribui para 

desenvolver a capacidade de participar, com argumentos convincentes, das 

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

cidadania”. 

Esse se configura como um gênero que, dentre outros recursos, faz uso da 

argumentação para desenvolver uma discussão sobre um assunto polêmico. Pode 

ser publicado em jornais, revistas ou internet e apresenta o ponto de vista de um 

articulista, geralmente, um especialista no assunto ou uma pessoa reconhecida 

socialmente, cujo posicionamento sobre questões controversas interessa a muitos. 

 Rodrigues (2001, p. 57) afirma que o artigo de opinião: 

 

 

 

 

é definido pela instância jornalística e pela esfera acadêmica como o gênero 
cuja finalidade discursiva da interação social é a manifestação de um ponto 
de vista, um comentário a respeito dos acontecimentos sociais do universo 
temático jornalístico, que apresenta aos leitores uma determinada 
orientação apreciativa, cuja autoria representa uma pessoa externa à 
imprensa jornalística.  
 
 

 
 
 

Na maioria das vezes, o artigo de opinião debate um tema atual de domínio 

social, político, econômico ou cultural, de interesse dos leitores. Segundo 

Rodrigues (2001, p. 174), “nesse gênero interessa menos a apresentação dos 

acontecimentos sociais em si, mas a sua análise e a posição do autor”. 
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Brakling (2000) define o artigo de opinião como um: 

 

gênero discursivo no qual se busca convencer o outro sobre determinada 
ideia, influenciando-o e transformando os seus valores por meio da 
argumentação a favor de uma posição, e de refutação de possíveis opiniões 
divergentes. 
 

Para a autora, é um processo que prevê uma operação constante de 

sustentação das afirmações por meio da apresentação de dados consistentes, ou 

seja, cada afirmação deve ser sustentada por argumentos inseridos no texto através 

de estratégias argumentativas.  

Com base nisso, compreendemos que se faz necessário que o aluno conheça 

tanto os tipos de argumentos quanto as estratégias argumentativas que devem ser 

utilizadas para construir a argumentação, e isso deve ser ensinado através de 

atividades sistemáticas elaboradas em uma sequência didática destinada a esses 

objetivos. 

Embora o autor do artigo seja uma autoridade no assunto, muitas vezes ele 

seleciona outras vozes para a defesa de seu ponto de vista, ou seja, utiliza o 

discurso de outro especialista para reforçar a sua opinião sobre o assunto em 

debate. Essa é uma das estratégias argumentativas que devem ser explicadas para 

os alunos com o propósito de incorporá-las aos artigos que serão escritos por eles. 

 Além disso, apresenta evidências dos fatos que confirmam a veracidade do 

que se afirma, por exemplo, por meio de dados estatísticos, referências históricas 

etc, o que se configura como outra estratégia argumentativa a ser trabalhada com os 

alunos. 

O artigo de opinião pertence à ordem do argumentar (DOLZ; SCHNEUWLY, 

2004), uma vez que o enunciador assume um posicionamento a respeito de uma 

questão polêmica e a defende através de argumentos. Conforme Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (1996, p.23), “a argumentação objetiva provocar ou aumentar a 

adesão do interlocutor às teses apresentadas ao seu consentimento”. 

O gênero discursivo artigo de opinião, ou artigo assinado, está no grupo dos 

gêneros da ordem do argumentar, porque nesses termos apresenta características 

como: o debate acerca de problemas sociais polêmicos, o propósito de chegar a um 

posicionamento por meio da sustentação de uma tese, a negociação de tomada de 

posições, aceitação ou refutação de argumentos propostos.  

[J1] Comentário: Ver página 
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O discurso inerente ao artigo de opinião possui o objetivo de persuadir ou 

convencer o interlocutor e apresenta a intenção de que ele compartilhe uma opinião 

ou realize uma determinada ação. 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996, p. 61) afirmam que “a argumentação é 

uma ação que tende sempre a modificar um estado de coisas pré-existente”. Essa 

modificação se dá por meio de um debate no qual o orador deve envolver o ouvinte 

para que esse comungue com ele o seu pensamento. 

O artigo apresenta alguns traços em comum com os outros gêneros 

discursivos: a interação autor-leitor não é imediata e também é mediada 

ideologicamente. 

O trabalho de divisão do jornal em seções é temático, estilístico e 

composicional, pois essa separação já é um índice de produção e de interpretação 

dos gêneros. 

O artigo localiza-se na seção Opinião, pois é o local da sua ancoragem 

ideológica, definindo o seu horizonte temático e a sua finalidade. Dividindo o espaço 

com outros gêneros, por exemplo, o editorial e a charge, o artigo situa-se entre os 

gêneros que historicamente têm seu horizonte temático direcionado para a 

manifestação da expressão valorativa a respeito de acontecimentos sociais que são 

notícia de jornal. 

O interlocutor do artigo é o leitor das classes A, B e C. É interessante 

ressaltar que em jornais destinados exclusivamente a leitores das classes populares 

não se encontra esse gênero. Nessa diferenciação nota-se como o caráter 

ideológico se manifesta não só nos conteúdos, mas nos gêneros e na sua circulação 

social. 

Além disso, não se pode deixar de incluir o jornal na posição de leitor e autor, 

porque a publicação do artigo passa pela aprovação prévia da empresa jornalística 

através da qual é veiculado. 

A autoria do artigo não se resume à pessoa que o redige, mas a uma posição 

de autoria inscrita no próprio gênero; refere-se a uma “postura de autor” (BAKHTIN, 

2003). O artigo é escrito por um colaborador fixo ou eventual convidado para expor o 

seu juízo de valor sobre determinado assunto da atualidade e no qual possui 

competência. 
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Quanto ao lugar social que representa há, principalmente, a presença de 

articulistas da esfera política, empresarial, industrial, científica, religiosa, jornalística, 

artística e jurídica. 

Ao que se refere à produção do artigo de opinião em sala de aula, essa se 

justifica porque é um gênero discursivo que faz parte do cotidiano social e através do 

ensino desse gênero, com foco no processo sociointeracional, os alunos poderão 

desenvolver habilidades ligadas à ordem do argumentar, quais sejam: defender um 

ponto de vista com base em argumentos e contra-argumentos direcionados para 

uma possível conclusão. 

 Além disso, é importante despertar nos alunos a consciência do objetivo de 

um artigo de opinião para que eles possam selecionar argumentos condizentes com 

o propósito do texto argumentativo: convencer ou persuadir um determinado 

auditório. 

Quanto ao auditório, no que se refere ao artigo de opinião escrito na esfera 

escolar, é preciso que o aluno tenha acesso à informação de qual seja esse 

auditório, ou seja, para quais leitores o texto dele se destina, por isso, é 

imprescindível que essa informação esteja presente na proposta de produção 

escrita, porque o indivíduo sempre fala pressupondo o outro, ou seja, o auditório a 

quem ele se dirige. Além disso, é a partir dessa informação que o aluno irá construir 

a argumentação, uma vez que adequamos a linguagem de acordo com a imagem 

que presumimos do nosso leitor. 

Conforme já foi mencionado, para o aluno escrever é fundamental que o 

contexto de produção seja devidamente explicitado, no que se refere: ao objetivo 

pretendido, ao espaço de circulação, ao leitor presumido, ao suporte pressuposto, 

ao tom que será assumido e, lógico, ao gênero discursivo adotado. 

Isso porque a escrita deve ser compreendida como um processo de 

interlocução entre leitor-texto-autor que se concretiza através de gêneros discursivos 

inseridos em um contexto social, histórico e cultural.  

Desse modo, no ensino de produção textual devem ser propostas situações 

que se reportem às práticas sociais, uma vez que o ato de escrever na escola deve 

ser entendido como um ensaio do que será exigido dos jovens no espaço social no 

qual estão inseridos. 
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2.2 Dialogismo, discurso persuasivo e argumentação 

No que se refere à concepção de língua, assumimos o princípio de que “a 

língua constitui um processo de evolução ininterrupto, que se realiza através da 

interação verbal e social dos interlocutores”, conforme defende Bakhtin (1992, 

p.127). 

O discurso, para o mesmo autor, apresenta:  

 

uma orientação dialógica, ou seja, emana sempre do outro e é marcado 
pela presença de inúmeras vozes. O dialogismo designa formas da 
presença do outro no discurso, desse modo, é o princípio constitutivo da 
linguagem e a condição precípua para a construção do sentido do discurso.  
 

 

Na perspectiva bakhtiniana, dialogismo é um princípio constitutivo da própria 

vida do homem, uma vez que esse não vive isolado, mas antes, imerso em relações 

sociais, interagindo com outras pessoas e como o mundo que o cerca, o que ocorre, 

fundamentalmente, por meio da utilização da linguagem. 

É nessa inter-relação entre linguagem e vida real que o dialogismo se 

manifesta como um elo capaz de ligar aquilo que digo no momento a outros 

enunciados passados e a outros que ainda surgirão. 

Bakhtin (1992, p. 316) afirma que “todo enunciado concreto é um elo na 

cadeia da comunicação verbal de uma determinada esfera”. Diante dessa afirmação, 

podemos depreender que sendo um elo, o enunciado não pode ser visto de forma 

isolada, mas apenas em relação de diálogo com outros enunciados.  

Segundo o autor, o modo de funcionamento real de todo discurso é o 

dialogismo. A esse respeito destaca que: 

 

 

 

um enunciado concreto é um elo na cadeia de comunicação verbal de uma 
dada esfera. As fronteiras desse enunciado determinam-se pela alternância 
dos sujeitos falantes. Os enunciados não são indiferentes uns aos outros 
nem autossuficientes; conhecem-se uns aos outros, refletem-se 
mutuamente. São precisamente esses reflexos recíprocos que lhes 
determinam o caráter. O enunciado está repleto de ecos e lembranças de 
outros enunciados, aos quais está vinculado numa esfera comum da 
comunicação verbal. O enunciado deve ser considerado acima de tudo 
como uma resposta a enunciados anteriores dentro de uma dada esfera (a 
palavra “resposta” está empregada aqui no sentido lato): refuta-os, 
confirma-os, completa-os supõe-nos conhecidos e, de um modo ou de 
outro, conta com eles. Não se pode esquecer que o enunciado ocupa uma 
posição definida numa dada esfera da comunicação verbal relativa a um 
dado problema, a uma dada questão, etc. Não podemos determinar nossa 
posição sem correlacioná-la a outras posições (BAKHTIN, 1992, p. 316). 
 
 



31 
 

 

Ora, se a argumentação é a tomada de posição diante de outra posição, a 

natureza dialógica do discurso torna possível que os dois pontos de vista não 

precisam ser explicitamente formulados, uma vez que todos os discursos são 

argumentativos, todos eles são uma reação responsiva a outro discurso. 
 

A relação dialógica é uma relação (de sentido) que se estabelece entre 
enunciados na comunicação verbal. Dois enunciados quaisquer, se 
justapostos no plano do sentido (não como objeto ou exemplo linguístico), 
entabularão uma relação dialógica (BAKHTIN, 1992, p. 345). 
 

 

Nessa perspectiva, argumentar não requer somente o domínio do sistema 

linguístico, requer participação no processo dialógico, que possibilita a recuperação, 

atualização e realização de textos marcados pelas experiências culturais dos 

interlocutores. 

A interação social por intermédio da língua caracteriza-se pela 

argumentatividade, por serem dotados de razão e vontade, os indivíduos estão 

sempre formando juízos de valor sobre tudo o que os rodeia, inclusive os seus 

semelhantes e as questões sociais das quais participa.  

Em decorrência disso, por meio do discurso, ação verbal que sempre carrega 

uma intencionalidade, procura interferir sobre o comportamento do outro ou tenta 

convencê-lo para que comungue de determinados pontos de vista. Por esse motivo 

é que se pode dizer que não existem discursos neutros, porque todos eles possuem 

uma ideologia e, ao argumentar, qualquer interlocutor sempre possui uma intenção, 

um agir em direção ao outro. 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996, p. 50) ao discorrer sobre os efeitos da 

argumentação afirmam que:  

 
o objetivo de toda argumentação, como dissemos, é provocar a adesão dos 
espíritos às teses que se apresentam a seu assentimento: uma 
argumentação eficaz é a que consegue aumentar essa intensidade de 
adesão, de forma que se desencadeie nos ouvintes a ação pretendida (ação 
positiva ou abstenção) ou, pelo menos, crie neles uma disposição para a 
ação, que se manifestará no momento oportuno.   
 

 

O objetivo da argumentação é conseguir que o auditório concorde como a 

tese que lhe é apresentada e essa adesão pode ser conquistada tanto através do 

ato de persuadir quanto do ato de convencer, uma vez que o discurso persuasivo 

pressupõe reconhecer capacidades no outro e, ainda, conceder liberdade para ele 
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aderir ou discordar da nossa tese. Logo, argumentar implica o diálogo e a 

controvérsia, o respeito pelo outro e a sua subjetividade. 

Enquanto o ato de convencer direciona-se somente à razão, por meio de 

raciocínio lógico e por meio de provas objetivas, e, por isso, apropriado a um 

“auditório universal”, o ato de persuadir visa a atingir a vontade, os sentimentos do 

interlocutor por meio de argumentos plausíveis e possui caráter ideológico e 

subjetivo, destinando-se, assim, a um “auditório particular”. 

Utilizamos o termo auditório tal como é usado por Perelman e Olbrechts-

Tyteca (1996) para definir o conjunto daqueles a quem o falante deseja influenciar 

por sua argumentação. Para esse autor, argumentar só tem sentido se for 

estabelecido um contato entre as mentes do emissor e do seu auditório. É preciso 

esclarecer, ainda, que nem sempre o auditório é homogêneo e isso obriga o 

interlocutor a fazer um discurso mais abrangente, adaptando os argumentos às 

diferentes características da audiência para que a tese obtenha a adesão desejada. 

Vale salientar que convencer e persuadir não são a mesma coisa, enquanto 

convencer (cum + vincere) significa vencer o opositor por meio de provas lógicas, 

fatos e informações, persuadir (persuadere) significa aconselhar, apresentar 

argumentos apelando para a emoção do interlocutor. 

O discurso deve ser adaptado às circunstâncias e às características do 

auditório, porque aquilo que persuade a um auditório poderá se mostrar ineficaz em 

relação a outro. 

Os estudos de Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996) contribuíram para renovar 

a temática da argumentação, pois buscaram unir os principais conceitos da Retórica 

de Aristóteles a uma visão atualizada através dos trabalhos que deram origem ao 

que o autor denominou de “Nova Retórica”. 

 

2.2.1 Aspectos organizacionais do discurso persuasivo: a retórica clássica de 

Aristóteles 

  

Desde a retórica clássica, há na tradição ocidental, um pressuposto inerente à 

linguagem que perpassa todo ato comunicativo: a linguagem pressupõe sempre o 

outro. Isso parece evidente, mas é, verdadeiramente, o ponto que formula e dá 

consistência ao raciocínio argumentativo. 

Há muito tempo que se fala de gêneros e já na Grécia antiga, Aristóteles, em 

"A poética", já teorizava sobre os gêneros retóricos, vistos por ele como as formas 
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de organização dos discursos para fins de convencimento nas situações públicas do 

mundo grego. Nos dias atuais, os gêneros sofreram muitas modificações a fim de 

atender às demandas sociais inerentes à época em que vivemos, mas, certamente, 

os discursos ainda continuam se organizando para fins de convencimento, dada a 

importância do ato de argumentar para a interação social. 

No entanto, algumas ideias, embora relevantes quando surgem, podem 

chegar ao mais completo esquecimento, para, após muito tempo, renascerem 

renovadas, em outro contexto cultural e histórico. Nessa perspectiva podemos citar 

como exemplo a noção aristotélica de dialética, cujas exatas dimensões foram 

paulatinamente desconsideradas no decorrer da história da filosofia do ocidente. 

Essa noção, embora tenha considerável importância no pensamento de 

Aristóteles, não recebeu a mesma atenção de outros filósofos. Desse modo, as duas 

formas de raciocinar, propostos pelo ilustre pensador da Antiguidade, ou seja, por 

demonstração analítica ou por argumentação dialética não foram considerados da 

mesma maneira. 

Aristóteles teoriza sobre uma forma de raciocinar que parte de premissas 

prováveis, também nesses escritos é elaborado um paralelo entre o silogismo 

analítico e o dialético. O primeiro se configura numa demonstração fundamentada 

em proposições evidentes, que dirige o pensamento à conclusão verídica; o outro se 

apresenta por meio de um argumento sobre enunciados possíveis, dos quais se 

poderiam chegar a conclusões apenas prováveis, configurando-se um modo 

diferente de raciocinar. 

Coelho, no prefácio à edição brasileira do Tratado da Argumentação, de 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), desenha um panorama da história da Retórica 

desde a Grécia Antiga. Vale salientar que os filósofos pré-socráticos, por volta do 

séc. VI A.C., delinearam um discurso que se contrapunha à atitude mítica da 

produção poética da época. Todavia, Aristóteles desconstrói esse modelo de pensar, 

o qual se caracterizava por uma análise do pensamento em seus aspectos 

fundamentais e elabora uma sólida base teórica a qual passamos a conhecer como 

Retórica. 

Nota-se, nesse ponto, a preocupação deste filósofo em sistematizar um 

estudo sobre a argumentação, e temos, então, a fundamentação da lógica 

aristotélica, a qual ainda exerce considerável influência entre nós na atualidade. 
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Segundo Aristóteles, a lógica se divide em lógica formal (analítica) e lógica 

informal (dialética): a primeira define a forma correta de operação do pensamento, 

pois, se as regras forem aplicadas adequadamente, o raciocínio é considerado 

correto; a segunda é a parte da lógica que propõe a ampliação das operações de 

pensamento, segundo a natureza dos objetos a serem analisados. 

Sob o âmbito da lógica formal, existe apenas uma resposta correta para um 

determinado problema e pensar de maneira diferente significa estar equivocado, ou 

seja, existe uma única verdade a ser perseguida. 

No raciocínio inerente à lógica formal, para um argumento ser considerado 

válido, ele deverá obedecer a três princípios: o princípio da identidade, o princípio da 

não-contradição, e o princípio do terceiro excluído. 

Ou seja, o princípio da identidade apregoa que todo ser é igual a si mesmo 

(A=A), é a condição do pensamento para que possamos definir as coisas e conhecê-

las; já o princípio da não-contradição apregoa ser impossível que A seja, ao mesmo 

tempo, não-A, a saber, duas proposições contraditórias não podem ser verdadeiras 

ao mesmo tempo; o princípio do terceiro excluído apregoa  que uma proposição ou é 

verdadeira ou é falsa, não há uma terceira possibilidade a ser verificada. 

Uma vez que a lógica formal é pura forma, os lógicos não se preocupam com 

o conteúdo das afirmações nem com o contexto real, é a validade ou não validade 

de um argumento que importa para eles. 

Para corroborar esse raciocínio, passam a assumir uma visão geral de “ser”, 

representada por letras. Adota-se, então, a seguinte forma: Todo A é B; todo B é C; 

logo, todo A é C. Essa forma de raciocínio constitui-se de afirmações ou conclusões 

seguidas de uma ou duas premissas iniciais: premissa universal ou maior e 

premissa particular ou menor. 

 É o que se convencionou denominar silogismo analítico que se configura em 

uma demonstração pautada em proposições evidentes, as quais conduzem o 

pensamento a uma conclusão verdadeira. É nesse tipo de silogismo que se 

fundamenta a lógica formal. 

É importante evidenciar que Aristóteles jamais estabeleceu patamares de 

importância diversos para a lógica formal e a dialética. Não se percebe qualquer 

indício de hierarquia entre essas duas maneiras de raciocínio: elas não se excluem 

nem substituem uma à outra. 

[J2] Comentário: Falar sobre 
argumento 
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Apesar disso, os dois modos de raciocinar aristotélicos, por demonstração 

analítica ou por argumentação dialética, não foram explorados em igual medida, pois 

em decorrência do cristianismo e do racionalismo ocorreu uma valorização 

acentuada da lógica formal e consequentemente a dialética perdeu evidência nesse 

panorama. 

Ainda no Tratado da Argumentação, Coelho (1996, p.12) discorre: 
 
 

O que se perdeu, na evolução do pensamento filosófico, pelas mãos do 
cristianismo e do racionalismo, foi exatamente a equiparação, na importância 
dos raciocínios analítico e dialético. Isto é, relegada ao plano dos sofismas, 
identificada às técnicas de persuasão sem compromisso ético, aos discursos 
vazios de oradores hábeis em convencer auditórios, quaisquer que fossem as 
teses, a dialética não alcançou o estatuto de seriedade e consciência 
concedido à sua irmã, a analítica. A filosofia, com efeito, deu relevância aos 
métodos do conhecimento, o quanto possível rigoroso, da verdade, coisa que, 
decididamente, a dialética nunca foi . 
 

 

A etimologia do termo dialética deriva do grego dia (dualidade) e de lektikós 

(apto à palavra), que tem a mesma raiz de logos (razão). Dialética se refere a 

diálogo, com a oposição entre duas opiniões, com a controvérsia, e apresenta três 

fases: tese, antítese e síntese. 

O silogismo dialético baseia-se em argumentos sobre enunciados prováveis, 

a partir dos quais se extraem conclusões somente verossímeis. Esse raciocínio 

opera com a ideia de justificação e não com a ideia de demonstração, nele existem 

também premissas, inferências e conclusão que podem levar à existência de mais 

de uma “verdade”, sem que uma delas esteja equivocada, pois, no silogismo 

dialético, se busca a melhor solução para a resolução de um problema. 

 Na busca de uma resposta mais persuasiva para uma determinada situação, 

a dialética tem uma relação direta com a ação, com a tomada de decisão, com a 

formação de opinião por parte de uma audiência. 

A dialética é a parte argumentativa da retórica (REBOUL, 1998), todavia, a 

argumentação não exerce a mesma função na dialética e na retórica. A dialética é 

um tipo de jogo que objetiva provar ou rebater uma tese, respeitando-se as regras 

do raciocínio.  

Por seu turno, a retórica é um instrumento de ação social, cujo domínio é a 

deliberação, o âmbito do verossímil. Delibera-se sobre o plausível ou incerto e não 

sobre o que é evidente ou impossível; em resumo: “a retórica é uma ‘aplicação’ da 
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dialética, no sentido de que a utiliza como instrumento intelectual de persuasão.” 

(op. cit., p.37). Ambas são disciplinas diferentes, mas se encontram no mesmo 

plano, porque pertencem ao mesmo universo. 

Conforme Aristóteles, quem compõe um discurso passa por quatro fases, as 

chamadas quatro fases da retórica: a primeira a invenção (heurésis) - é a seleção 

que o orador faz dos argumentos e de outras técnicas convincentes para provar a 

sua tese; a segunda é a disposição (taxis) - é a fase da organização dos 

argumentos, que resultará na organização interna do próprio discurso; a terceira é a 

elocução (lexis) - diz respeito ao estilo do discurso, à redação escrita; a quarta é a 

ação (hypocrisis) - é quando o orador enuncia seu discurso, fazendo uso de vários 

recursos. 

Segundo este autor, a retórica consiste também na distinção e na escolha das 

técnicas para persuadir, para isso recorre-se a três tipos de argumentos, os quais 

são: o ethos (diz respeito ao orador) e o pathos (diz respeito ao auditório), que é de 

ordem afetiva; e o logos (diz respeito a argumentos), que é racional. Nesse aspecto, 

a fim de conquistar a confiança do auditório, o orador deve assumir um caráter, o 

ethos, sem o qual não se obtém a adesão desejada; o pathos consiste em um 

conjunto de emoções, paixões e sentimentos que o orador deve provocar no 

auditório para alcançar a desejada concordância; o logos são as escolhas que o 

orador faz para construir a argumentação, é o raciocínio na construção do discurso. 

Ademais, Aristóteles também definiu os três gêneros da oratória: o judiciário, 

o deliberativo e o epidítico, tendo cada um deles possui finalidades distintas, a 

saber: 

a) O judiciário acusa ou defende, refere-se ao passado, pois julga-se um fato 

já acontecido, diz respeito ao justo ou injusto.  

b) O deliberativo aconselha ou desaconselha, refere-se ao futuro, pois 

inspira decisões a serem efetivadas, diz respeito ao útil e ao nocivo para a 

sociedade.  

c) O epidítico censura ou louva, refere-se ao presente, pois o orador 

submete-se à admiração dos espectadores, inspira-se no nobre ou vil, 

valores que não têm a ver com o interesse coletivo, nem com o justo 

(REBOUL, 1988). 

O objetivo maior do orador de um discurso é a adesão à sua tese, uma 

adesão intelectual obtida por meio da argumentação, por isso a retórica rejeita a 
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violência e prestigia a linguagem comum, porque visa a atingir todos os homens e 

não apenas uma parte privilegiada deles. 

Na retórica aristotélica, identificamos, como primordial, a moral, além do bom 

uso da retórica, a arte de bem falar, de defender argumentos, verídicos ou não, 

dependendo da ética daquele que elabora seu discurso, nesse momento, entram 

em cena os valores morais assumidos ao longo da vida de cada indivíduo, por isso 

não podemos caracterizar a retórica como boa ou má, é o bom ou mau uso dela que 

faz com que a retórica seja benéfica ou maléfica. 

Portanto, tendo em vista que o foco da nossa pesquisa é argumentação e 

ensino de escrita através do gênero argumentativo artigo de opinião foi relevante 

traçar um breve panorama dos aspectos organizacionais do discurso persuasivo 

com base na retórica de Aristóteles, porque ao propor que o aluno escreva um 

artigo de opinião, o professor o estará envolvendo em uma questão dialética, na 

qual ele terá que apresentar uma tese e defendê-la com base em argumentos 

coerentes até chegar a uma nova tese ou conclusão, ou seja, até uma nova possível 

verdade sobre a polêmica em debate. 

A teoria sobre argumentação que melhor nos orienta é a de Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (1996), pois é um estudo que oferece uma opção de visão geral a 

respeito dos tipos de argumentos: por ligação e por dissociação. 

Esses autores participam de um movimento do século XX de resgate das 

teorias retóricas com o propósito de se contrapor aos modelos lógico-matemáticos, o 

que decorre da tendência ao relativismo-pragmático de um período pós-determinista. 

É a partir desse contexto que defendemos que para escrever um artigo de 

opinião com níveis satisfatórios de argumentação, o aluno antes precisa estar ciente 

tanto da finalidade do texto quanto para quem ele se destina, ou conforme Perelman 

e Olbrechts-Tyteca (1996), seu auditório. 
 

2.2.2 A argumentação e os papéis dos interlocutores 

 

 

Na sala de aula, ao solicitar que o aluno escreva um texto argumentativo, o 

professor deve deixar explícito para ele qual é a finalidade desse gênero, que 

consiste em convencer o interlocutor. Ter vontade de conquistar a adesão do 

interlocutor para a tese apresentada e, principalmente, fundamentada em 

estratégias argumentativas é o principal motivo para o aluno escrever o texto e isso 

deve estar bem claro para ele. 
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Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996) ressalta que: 
 

Não basta falar ou escrever, cumpre antes ser ouvido, ser lido. Não é 
pouco ter a atenção de alguém, ter uma larga audiência, ser admitido a 
tomar a palavra em determinadas circunstâncias, em certas assembleias, 
em certos meios. Não esqueçamos que ouvir alguém é mostrar-se disposto 
a aceitar-lhe eventualmente o ponto de vista (p. 19).  

 
 

A argumentação, conforme anteriormente mencionado, é um processo que 

objetiva conquistar a adesão do interlocutor a uma tese a ele apresentada, o que 

costuma se efetivar por meio do ato de convencer ou de persuadir. No entanto, 

quando a escrita do artigo de opinião ocorre no contexto de sala de aula, alguns 

aspectos devem ser observados. Primeiro, o professor deve elaborar uma proposta 

de produção textual na qual especifique as circunstâncias de escrita, ou seja, qual 

gênero será escrito, com qual objetivo e quais serão os interlocutores envolvidos na 

situação comunicativa. 

 Essa atitude é fundamental para evitar que professores e alunos assumam 

papéis equivocados no processo de escrita, no qual o professor, ao invés de manter 

o foco em aspectos discursivos, apenas se concentra em elementos da superfície 

textual, como, por exemplo, desvios ortográficos e o aluno antes de se preocupar 

com o que diz e como diz, se preocupa apenas em não cometer esses tais desvios. 

Em Carneiro (1993, p. 34), encontramos a seguinte definição sobre o ato de 

argumentar: 

 

[...] é um processo que apresenta dois aspectos: o primeiro ligado à razão, 
supõe ordenar ideias, justificá-las e relacioná-las; o segundo referente à 
paixão, busca capturar o ouvinte, seduzi-lo e persuadi-lo. Assim, 
argumentar é uma operação delicada, já que é necessário construir ideias e 
não uma realidade. 
 

 

Em se tratando de uma operação complexa e que se tornará ainda mais difícil 

para o aluno se ele não estiver consciente da finalidade para a qual escreve, 

Carneiro (1993) afirma que é imprescindível que ele saiba a função da escrita do 

artigo de opinião: convencer ou persuadir. Além disso, ele deve saber para quem 

essa ação de linguagem se destina, ou seja, quais serão os seus interlocutores, ou 

como preferem os teóricos adotados, o auditório particular ou universal ao qual o 

gênero se destina. 

No se refere ao contexto cotidiano, é consenso, entre os estudiosos da área, 

que precisamos recorrer a palavras para explicar, criticar, contestar, sustentar um 

ponto de vista sobre uma questão polêmica, entre outros propósitos comunicativos, 
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e a linguagem é o meio pelo qual buscamos atingir esses objetivos. Desse modo, 

não podemos falar em neutralidade da linguagem, pois há por trás de tudo o que é 

dito uma intencionalidade, mesmo que implícita. Em decorrência disso, sempre é 

relevante melhorar a argumentação e traçar estratégias para ser convincente ou 

persuadir acerca do que pretendemos. 

O poder da argumentação está em identificar e elaborar argumentos, pois é 

inerente à argumentação a afirmação e a refutação de razões favoráveis ou não a 

uma determinada tese, objetivando conquistar a adesão do auditório social ou 

particular. A esse respeito, Habermas (1981, p. 37) declara que: 
 
 

 

Chamo argumentação ao tipo de fala em que os participantes tematizam as 
pretensões de validez que se tornam duvidosas e tratam de aceita-las ou 
recusá-las por meio de argumentos. Uma argumentação contém razões que 
estão conectadas de forma sistemática com as pretensões de validez da 
manifestação ou emissão problematizadas. A força de uma argumentação 
se mede, num contexto dado, pela pertinência das razões. 
 

 

Assim, a argumentação deve ser compreendida como ação discursiva que 

busca adesão de mentes e a predisposição para determinada ação. Além disso, 

toda argumentação visa à adesão, o que nos permite concluir que argumentar 

significa pretender persuadir ou convencer um auditório acerca de determinados 

posicionamentos. 

Segundo a definição de Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), anteriormente 

citada, o auditório é o conjunto de todos aqueles que o orador quer influenciar 

através da sua argumentação. Além disso, vale ressaltar que esse auditório não é 

necessariamente constituído por aqueles que o orador interpela diretamente. 

Retomando o conceito de persuasão, Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996, p. 

235) afirmam: 

 

querer persuadir um auditório significa, antes de mais, reconhecer-lhes as 
capacidades e as qualidades de um ser com o qual a comunicação é 
possível e, em seguida, renunciar a dar-lhe ordens que exprimam uma 
simples relação de força, mas sim procurar ganhar a sua adesão intelectual. 
 
 
 

No que diz respeito ao contexto de sala de aula, mais especificamente quanto 

à escrita do gênero artigo de opinião, o auditório, ou seja, quem o aluno pretende 

influenciar através da argumentação, deve estar explicitado na proposta de 

produção escrita elaborada pelo professor, haja vista que o estudante precisa 

conhecer o seu interlocutor, a fim de poder planejar o seu texto, fazer adequações 
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na linguagem e escolher melhor que argumentos utilizar. Desse modo, sem que 

esteja consciente do seu possível auditório, o aluno certamente terá muitas 

dificuldades para tomar as decisões necessárias à produção de seu artigo de 

opinião, o que poderá acarretar prejuízos significativos à construção da 

argumentação.  

Diante disso, explicitar o contexto de produção e de recepção constitui o 

primeiro passo para criar condições favoráveis à escrita. Outra etapa fundamental, 

nesse processo, é a realização de discussões em sala sobre o assunto em debate a 

fim de que o discente tenha o que dizer e saiba como argumentar (defendendo ou 

contra-argumentando) acerca da temática em foco.  

Cabe ainda ressaltar que, no decorrer da produção dos gêneros 

argumentativos, deve-se adotar a concepção de escrita como prática processual, 

abrindo espaço para a leitura das produções realizadas, avaliação e reescritura, 

levando-se em conta o propósito comunicativo do gênero e o auditório a que ele se 

destina, dentre outros aspectos. 

 

2.2.2.1 Estratégias argumentativas: tipos de argumentos. 

 

Na elaboração de texto do tipo argumentativo faz-se necessário o uso de 

estratégias argumentativas que se constituem como técnicas que objetivam a 

persuasão e o convencimento. Nesta forma de argumentação persuasiva o autor 

direciona-se a um auditório particular enquanto na argumentação convincente visa 

ao auditório universal. 

No contexto escolar, a argumentação que precisa ser apreendida pelo aluno é 

a convincente, uma vez que ele não escreve apenas para um auditório particular, ou 

seja, para o professor que o está avaliando, mas, antes de tudo, para um público 

universal, o que deve ser explicitado na proposta da produção escrita apresentada 

pelo professor. 

Como já sabemos, na interação humana, não dialogamos com verdades 

absolutas, mas com posições fundamentadas em convicções religiosas, em crenças 

políticas, em princípios morais, etc. Nessas circunstâncias, os argumentos são 

razões favoráveis ou contrárias à determinada posição, com vistas a persuadir o 

outro.  
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Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996, p. 215) afirmam que os argumentos se 

classificam em dois tipos: os que se valem dos processos de ligação e os que se 

apóiam em processos de dissociação. O primeiro tipo de argumento, no dizer de 

Wachowicz (2012, p. 103), relaciona elementos distintos entre si, para, a partir dessa 

união, provocar a inferência avaliativa: a ligação estabelece entre diferentes "uma 

solidariedade que visa, seja estruturá-los, seja valorizá-los, positivamente ou 

negativamente, um pelo outro" (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 215). 

Inserem-se nessa categorização os argumentos: quase-lógicos, os baseados na 

estrutura no real e os que fundamentam a estrutura do real. 

Os argumentos quase-lógicos são os que lembram a estrutura de um 

raciocínio lógico, mas suas conclusões não são logicamente necessárias. Nesse  

aspecto, o argumento quase-lógico é um argumento aparentemente lógico. A 

exemplo disso, podemos citar a afirmação: Os amigos de meus amigos são meus 

amigos. Esta lembra a estrutura de um raciocínio lógico, mas não é 

necessariamente verdadeira a afirmação de que os amigos de meus amigos sejam 

efetivamente meus amigos. 

Recorremos à utilização de argumentos quase-lógicos quando falamos de 

coisas possíveis, mas que não são necessariamente verdadeiras do ponto de vista 

lógico. Esses argumentos constituem-se a partir de possibilidades e situam-se em 

planos mais abstratos. 

De acordo com os termos de Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996, p. 297), os 

argumentos fundados na estrutura do real “são aqueles que se baseiam em relações 

que o nosso sistema de significações considera existentes no mundo objetivo, 

dentre essas significações se inserem a causalidade, a sucessão, a coexistência e a 

hierarquização”.  

Os argumentos que fundamentam a estrutura do real, por sua vez, são 

aqueles que não são vistos como condizentes à maneira como se estrutura na 

realidade, mas que são considerados modos de organização da realidade. São os 

argumentos indutivos ou analógicos, ou seja, aqueles em que se generaliza a partir 

de um caso particular ou aqueles em que se transpõe para outro domínio o que é 

aceito em um campo particular. No primeiro caso, temos o argumento, por exemplo, 
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por ilustração ou por modelo e, no segundo, o argumentum a simili, por analogia 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 399).  

A fim de melhor elucidar o exposto, apresentamos a seguir o quadro proposto 

pelos autores supracitados, por meio do qual objetivam sintetizar a tipologia 

argumentativa em foco. 

 

Quadro 1 - Tipologia Argumentativa 

 

Fonte: Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996). 

 

Considerando a relevância e, sobretudo, a complexidade dos tipos de 

argumentos ora discutidos sob a perspectiva de Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(1996), optamos por contemplar também na fundamentação teórica deste trabalho a 

proposição apresentada em material que orienta as Olimpíadas de Língua 

Portuguesa (CAGLIARDI; AMARAL, 2008), uma vez que se trata de fonte didática 

utilizada nacionalmente no ensino público fundamental e, consequentemente, mais 

condizente com as reais condições de aprendizagem dos alunos com os quais 

trabalhamos no Ensino Fundamental da rede pública. 
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Quadro 2 - Tipos de argumento 

1. Argumento de autoridade: 

o interlocutor é levado a aceitar a validade da tese ou conclusão defendida a respeito de certos dados, pela 
credibilidade atribuída à palavra de alguém publicamente considerado autoridade na área. 

2. Argumento por evidência: 

pretende-se levar o auditório a admitir a tese ou conclusão, justificando-a por meio de evidências de que 
ela se aplica aos dados considerados. 

3. Argumento por comparação (analogia): 

o argumentador pretende levar o auditório a aderir à tese ou à conclusão com base em fatores de 
semelhança ou analogia evidenciados pelos dados apresentados. 

4. Argumento por exemplificação: 

o argumentador baseia a tese ou conclusão em exemplos representativos, os quais, por si sós, já são 
suficientes para justificá-la . 

5. Argumento de princípio: 

a justificativa é um princípio, ou seja, uma crença pessoal baseada numa constatação (lógica, científica, 
ética, estética etc.) aceita como verdadeira e de validade universal. Os dados apresentados, por sua vez, 
dizem respeito a um fato isolado, mas, aparentemente, relacionado ao princípio em que se acredita. 
Ambos ajudam o leitor a chegar a uma tese, ou conclusão, por meio de dedução. 

6. Argumento por causa e consequência: 

a tese, ou conclusão, é aceita justamente por ser uma causa ou uma consequência dos dados. 

 
Fonte: GAGLIARDI e AMARAL (2008) 

 

Assim sendo, optamos em nossa intervenção desenvolver atividades com os 

alunos sobre estratégias argumentativas, ou seja, recursos utilizados para 

desenvolver os argumentos, de modo a convencer o leitor, como: exemplos, dados 

estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas 

especializadas no assunto, alusões históricas e comparações entre fatos, situações, 

épocas ou lugares distintos. 

É necessário que essas estratégias argumentativas sejam ensinadas por 

meio de atividades processuais de uma sequência didática para que esses recursos 

apareçam nos textos argumentativos dos alunos. 

Além disso, durante a aplicação da sequência didática, deve ser solicitado 

aos alunos que identifiquem e classifiquem os argumentos usados para a construção 

da argumentação. Essas atividades mostram-se eficazes para que eles passem a 

utilizar estratégias argumentativas em suas produções escritas. 

 

 



44 
 

 

2.2.2.2. Ensino de produção escrita e argumentação 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa sugeridos para 

o Ensino Fundamental apresentam como um dos objetivos a leitura e a escrita, pela 

dificuldade que a escola tem demonstrado de dar conta das competências de ler e 

escrever. Nesse sentido, o foco é encontrar formas de garantir, de fato, a 

aprendizagem da leitura e da escrita.  

A base teórica dos PCN do Ensino Fundamental se fundamenta em reflexões 

acerca da linguagem e participação social, defendendo o uso da linguagem como 

atividade discursiva, numa perspectiva de interação verbal dos interlocutores 

concebida em situação concreta de produção.  

Aprender/ensinar é visto como ações que, necessariamente, envolvem três 

variáveis: o aluno, a língua e o ensino. O aluno é o sujeito da ação de aprender. E o 

objeto do conhecimento, nesse caso, é a Língua Portuguesa. O ensino é 

compreendido como a prática educacional que organiza a mediação entre o sujeito e 

o objeto do conhecimento.  

Nos PCN são priorizados: a diversidade dos textos, a questão da oralidade, a 

produção escrita, o texto como unidade de ensino, a especificidade do texto literário 

e a prática de reflexão sobre a língua.  

Os objetivos gerais presentes nos PCN de Língua Portuguesa previstos para 

serem alcançados em oito anos (da 1ª à 8ª série ou do 1º ao 4º ciclo) propõem que 

“os alunos adquiram uma competência em relação à linguagem capaz de lhes 

possibilitar resolver problemas da vida cotidiana, ter acesso aos bens culturais e 

alcançar a condição plena de dar conta das demandas do mundo letrado” (BRASIL, 

1998, p. 41).  

Para concretizar essa expectativa, os alunos devem estar em condições de: 

expandir o uso da linguagem; utilizar diferentes registros; conhecer e respeitar as 

diferentes variedades linguísticas; compreender os textos orais e escritos; valorizar a 

leitura como fonte de informação; utilizar a linguagem como instrumento de 

aprendizagem; valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações 

pessoais; usar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de reflexão sobre a 

língua; além de conhecer e analisar criticamente os usos da língua.  
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Assim, os conteúdos de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental estão 

organizados em torno do uso da linguagem oral, da linguagem escrita e da análise e 

reflexão sobre a língua. Desse modo, “os alunos são considerados cidadãos que 

desenvolvem sua capacidade de compreender textos orais e escritos, de assumir a 

palavra e produzir textos, em situação de participação social” (BRASIL, 1998, p. 46). 

Os princípios e orientações para o tratamento didático com os conteúdos de 

produção oral incluem atividades em grupo (de planejamento e realização de 

pesquisas com os alunos); atividades de resolução de problemas; atividades de 

elaboração e análise de textos; exposição oral de temas estudados.  

A produção escrita, nesses dois níveis, está prevista em dois sub-blocos: 

prática da leitura e prática da produção de textos, propostos para um trabalho inicial 

de reconhecimento de textos, traços da oralidade, preparo para a escrita e contato 

com a pluralidade textual. 

Na prática de produção de textos, o trabalho tem a finalidade de formar 

escritores competentes capazes de produzir textos coerentes, coesos e eficazes. 

Para isso são sugeridas algumas situações fundamentais para a prática de produção 

de textos, como; projetos de textos incluídos nos planos pedagógicos das escolas, 

montagem de textos provisórios para reestrutura, produção com apoio e outras 

situações de criação.  

Nesse domínio são propostas atividades de análise e reflexão sobre a língua, 

a saber: revisão de textos, análise linguística e domínio das noções gramaticais 

(ortografia, pontuação, classes de palavras, concordâncias e regências). 

No 3º e 4º ciclos, com a mesma perspectiva dos ciclos anteriores, a língua é 

concebida como um sistema de signos específico, histórico e cultural e, aprendê-la é 

aprender pragmaticamente os seus significados culturais. O discurso e suas 

condições de produção e textualidade são as referências principais das quais 

enfocam-se os gêneros, a tipologia e a intertextualidade e se caracteriza por três 

elementos: conteúdo temático, estilo e construção composicional.  

Também, nesses ciclos, aprender e ensinar a Língua Portuguesa pelas 

determinações dos PCN, depende da articulação entre o aluno (sujeito), o objeto do 

conhecimento (elementos discursivos-textuais e linguísticos) e o ensino (a prática 

educacional). E ao professor cabe a responsabilidade de planejar, implementar e 

dirigir as atividades didáticas como informante e interlocutor.  
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A organização das situações de ensino privilegia o texto como unidade básica 

de ensino e a diversidade de gêneros discursivos, com o compromisso educacional 

de preparar para o exercício da cidadania, criando condições para que o aluno 

desenvolva sua competência linguística e proficiência discursiva.  

Logo, como já foi exposto em nosso trabalho, os gêneros devem ser o 

principal foco para o ensino de língua portuguesa e devem ser separados em grupos 

tipológicos. Dolz e Schneuwly (2004, p.60-61) propõem que gêneros de diferentes 

tipologias sejam trabalhados em todos os níveis de ensino. 

Nesse sentido, não há razão para não trabalhar o texto argumentativo com 

crianças de séries iniciais, pois isso contraria o próprio conceito de gênero como 

elemento de interação social. 

Desde cedo, as crianças demonstram em suas interações comunicativas que 

possuem o raciocínio argumentativo, logo, a função da escola deve proporcionar 

oportunidades de letramento aos alunos por meio de uma variedade de gêneros. 

Não é coincidência que as crianças mostram mais familiaridade na escrita de 

gêneros narrativos, uma vez que, na escola, possuem mais contato com gêneros 

dessa orientação tipológica.  

Os textos que discutem o ensino de língua no Brasil (BRASIL, 1998; 

BRANDÃO, 2000) incluem as sequências textuais como conteúdos programáticos, 

sugerindo que se analise o texto com base no conceito de gênero discursivo 

proposto por Bakhtin (1992). 

O trabalho com as sequências é proposto com os seguintes objetivos: a 

articulação dos enunciados estabelecendo a progressão temática, em função das 

características das sequências predominantes e de suas especificidades no interior 

no gênero. (BRASIL, 1998, p. 56). Além da prática de análise linguística, como parte 

das atividades de reconhecimento das características dos diversos gêneros como 

também na análise das sequências discursivas predominantes e dos recursos 

expressivos recorrentes no interior do gênero (BRASIL, 1998, p. 60). 

Dolz e Schneuwly (2004) afirmam que, com a prática de estudos dos gêneros 

em sala de aula, os alunos desenvolvem competências relativas às sequências. 

Ademais, propõem que os gêneros em estudo sejam agrupados de acordo com a 

capacidade que se deseja desenvolver: o narrar, o relatar, o expor, o argumentar, 

entre outras. 
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Acerca disso, os PCN orientam que esse agrupamento aconteça conforme a 

circulação social dos gêneros. Essas orientações curriculares para o ensino de 

Língua Portuguesa se fundamentam em estudos feitos no campo da Linguística 

Textual assim como da Linguística Aplicada a partir da década de 1980. Com isso, 

mudou-se o paradigma para o ensino de língua e o texto passou a ser visto como 

uma totalidade e um trabalho de construção de sentidos, devendo ser estudado nas 

dimensões linguística, textual, sociopragmática/discursiva e cognitivo-conceitual. 

Segundo as Orientações Curriculares Nacionais, todas as atividades 

pedagógicas devem partir da forma como o aluno usa sua língua para que, através 

da análise de sua produção e da produção dos colegas, possa desenvolver sua 

competência comunicativa. A essa estratégia de ensino, as orientações chamam de 

eixo uso-reflexão-uso. 

Devemos propor atividades que levem o aluno a refletir sobre a língua, os 

efeitos de sentido que ela gera e a produzir textos dos mais diversos gêneros para 

que eles possam interagir cada vez mais através da linguagem. 

Nesse sentido, um texto tem uma unidade semântica e formal, ou seja, está 

estruturado de maneira a ser percebido como um todo, em uma dada situação de 

comunicação ou contexto. Então o texto não é uma simples sequência de frases, 

porque contém um posicionamento sobre um assunto, que se circunscreve a um 

dado contexto, e disso advém o seu sentido. 

Assim, a escola não pode deixar de trabalhar de modo integrado as 

habilidades de leitura, compreensão, produção e análise textual e, principalmente, 

deve explorar os gêneros discursivos, orais e escritos, para o ensino de língua 

portuguesa, visando, através da interdisciplinaridade com as diversas áreas do 

conhecimento, desenvolver a competência comunicativa dos alunos. 

 

 

2.2.2.3 A sequência argumentativa prototípica 

 

A noção de sequência textual estabelecida por Adam (2011) está centrada 

em estudos do final dos anos 80, nos quais o autor aproxima os quadros teóricos da 

Linguística Textual e da Análise do Discurso Francesa e define o texto como um 

objeto circundado e determinado pelo discurso. 

Adam (2011, p. 233) afirma que a estrutura da sequência argumentativa é 



48 
 

construída do período à sequência, ou seja, passamos de um simples período 

argumentativo, que é definido por uma série de proposições ligadas por conectores 

argumentativos, até uma sequência argumentativa, quando nos aproximamos do 

seguinte modelo de composição descrito por Ducrot (1980, p. 81): 
 
 

Um grande número de textos literários, sobretudo nos séculos XVII E XVIII, 
apresenta-se como raciocínios. Seu objeto é ou demonstrar ou refutar uma 
tese. Para isso, partem de premissas, nem sempre explícitas, aliás, 
supostamente incontestáveis, e tentam mostrar que não se pode admitir 
essas premissas sem admitir, também, esta ou aquela conclusão. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Para fundamentar essa concepção, Adam (2011) parte da enunciação para 

estabelecer o domínio da Linguística Textual como o responsável pela análise do 

modo como os mecanismos de textualização caracterizam-se. Um desses 

mecanismos, a sequência textual, é concebida como um conjunto de proposições 

psicológicas que se configuram como recurso composicional dos diversos gêneros 

discursivos que tornam possível a interação social. 

Além disso, conforme os estudos da cognição e linguagem (VAN DIJK, 1983) 

ao lermos e produzirmos textos, dispomos sempre de representações e de 

conhecimentos referentes a uma determinada temática, que estão armazenados em 

nossa memória, em outros termos, aquilo que podemos chamar de macroestruturas 

cognitivas. Essas sequências se efetivam em diversas formas de organização linear 

denominadas de superestruturas cognitivas do discurso. 

Dentre essas formas, destaca-se aquela que estudada por Adam (2011), que 

é encontrada na formação de todos os textos: a sequência, ou seja, unidades 

estruturais relativamente autônomas, que integram e organizam macro proposições 

constituem-se como protótipos cognitivos que os falantes dispõem sobre os textos. 

Segundo Adam (2011), essas sequências classificam-se em: injuntiva, 

poética, narrativa, descritiva, explicativa, argumentativa e dialogal. Após rever essa 

categorização, optou por excluir a injuntiva e a poética. A exclusão da sequência 

injuntiva fundamentou-se no entendimento de que esta sequência poderia ser 

abarcada pela descritiva. Já a supressão da poética ocorreu por considerar o texto 

poético como o resultado dos ajustes de superfície na base do texto, mas não 

propriamente uma estrutura hierárquica de proposições. Na visão desse autor, 

essas sequências podem ser combinadas em um texto e é essa junção que resulta 

na heterogeneidade composicional da textualidade verbal. 

É importante ressaltar que existem dois traços que caracterizam uma 
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sequência. O primeiro é que ela corresponde a um conjunto de proposições 

organizado de forma hierárquica, atualizada no texto de acordo com as exigências 

pragmáticas do enunciado. O segundo é que a sequência, embora seja um 

mecanismo cognitivo, é determinada pelas condições externas do discurso. 

Quanto à sequência argumentativa especificamente, esta implica a existência 

de uma tese a respeito de um conteúdo temático. À tese são acrescidos dados 

novos como resultados de inferências sobre as proposições que conduzem a uma 

conclusão. Nessa direção, salientamos que as inferências podem ser apoiadas por 

justificativas ou suportes que vão se configurar nos argumentos ou contra-

argumentos. Da força dos argumentos e dos contra-argumentos dependerá a 

pertinência da conclusão. 

Segundo Adam (2011), a sequência argumentativa divide-se em quatro fases, 

quais sejam: premissas, apresentação de argumentos, apresentação de contra-

argumentos e conclusão. 

As premissas correspondem à fase em que se propõe uma constatação de 

partida. A apresentação de argumentos é o momento em que se apresenta 

elementos que orientam para uma conclusão provável, podendo ser esses 

elementos apoiados em lugares-comuns, regras gerais, exemplos, etc. Na 

apresentação de contra-argumentos ocorre uma restrição em relação à orientação 

argumentativa, cujos argumentos podem ser apoiados ou refutados também por 

lugares-comuns, exemplos, etc. A conclusão ou nova tese consiste na fase que 

integra os efeitos dos argumentos e contra-argumentos. 

As fases das sequências textuais são diferentes, porque isso se deve à 

finalidade de cada sequência, haja vista que ao se escolher uma sequência 

argumentativa o objetivo é defender um ponto de vista e para atingir esse fim os 

argumentos que o sustentam são apresentados gradativamente. Em outras 

palavras, a tese inicial é a contextualização sobre o assunto, tratando-se de uma 

constatação inicial. Nesse sentido, os argumentos são os dados que direcionam a 

argumentação para uma conclusão, já os contra-argumentos, por sua vez, são a 

refutação dos dados que se opõem à argumentação anterior. A conclusão consiste 

na nova tese que se instaura como resposta aos argumentos e contra-argumentos 

anteriormente apresentados. 
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No entanto, é importante ressaltar que as fases não se apresentam 

necessariamente de forma linear assim como nem todas são obrigatórias no gênero 

de sequência argumentativa. Assim sendo, argumentar, em sentido restrito, é 

direcionar a atividade verbal para o convencimento do outro, ou, em outros termos, 

é a construção de um discurso que objetiva modificar o ponto de vista do outro 

sobre determinado objeto, resultando, assim, em alterações em seu discurso. 

Conforme Ducrot (1987, 1988), o ato argumentativo é construído a partir de 

um já dito, isto é, um dizer anterior que aparece implícito, melhor dizendo, já é 

conhecido pelo interlocutor, por isso não precisa ser repetido. Pode-se inferir, então, 

que argumentar consiste em contrapor enunciados e tem sua sustentação em 

operadores argumentativos que têm a função de opor um enunciado que está sendo 

dito a um já dito, chamado topos. Nesses termos, o esquema argumentativo 

consiste na apresentação de um dado ou argumento e uma conclusão, passando 

por um topos, ou seja, um já dito. 

Segundo a proposta de Adam (2011) a sequência argumentativa é formada 

de três partes: os dados (premissas), o ancoramento de inferências e a conclusão, 

sendo essa segunda parte implícita. Desse modo, os dados são as afirmações que 

dão margem à conclusão; o escoramento de inferências, mesmo não estando 

explícito, é sinalizado pelo sentido do enunciado e a conclusão é propriamente a 

opinião do enunciador, podendo servir de tese para uma nova sequência 

argumentativa. 

O ato argumentativo consiste na oposição de enunciados, os quais são 

interligados por operadores argumentativos. É bom esclarecer: “não se deve 

confundir o fato de que todos os textos comportam uma orientação argumentativa 

com o fato de que existe este tipo de colocação em sequência cujo grau zero é 

certamente representado pelo silogismo e pelo entimema” (ADAM, 2011, p.126). 

A partir do modelo de Toulmin (2003), Kinstsch e Van Dijk (1983) no qual 

propôs a superestrutura do texto argumentativo, a qual foi incorporada por Adam 

(2011), ao estabelecer o esquema de base de uma sequência argumentativa, 

conforme apresentamos a seguir:  
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Figura 1 - Esquema simplificado de base de uma sequência argumentativa 

 
 

DADOS ----------------- ARGUMENTOS -------------ASSERÇÃO  
(PREMISSAS)                                                            CONCLUSIVA (C) 
    FATO(S) 

 
                APOIO 

 

 
GARANTIA  
SUPORTE 
 

                                                                Fonte: Adam, 2011, p. 233.  
 
 

Esse esquema deve ser completado à luz de um princípio dialógico que 

permite considerar possíveis restrições: 
 

Um discurso argumentativo [...] se coloca sempre em relação a um contra 
discurso efetivo ou virtual. A argumentação é, por isso, indissociável da 
polêmica. Defender uma tese ou uma conclusão é sempre defendê-la 
contra outras teses ou conclusões, do mesmo modo que entrar em uma 
polêmica não implica somente um desacordo [...], mas, sobretudo, a posse 
de contra-argumentos. Esta propriedade que a argumentação tem de ser 
submissa à refutação me parece ser uma de suas características 
fundamentais e a distingue nitidamente da demonstração ou da dedução, 
que, no interior de um sistema dado, se apresentam como irrefutáveis 
(MOESCHLER, 1985 apud ADAM, 2009, p. 147). 

 

 

O esquema de base é retomado e ampliado, representando o que Adam 

(2011, p. 234) denomina de sequência argumentativa prototípica (com lugar para a 

contra-argumentação em dois momentos: Parg. 0 e Parg. 4). 

 
 

Figura 2 - Esquema ampliado da sequência argumentativa prototípica 
 
 

TESE+ DADOS------ ESCORAMENTO------ PORTANTO CONCLUSÃO 
ANTERIOR (PREMISSAS) DE PROVAVELMENTE (NOVA) TESE 
  INFERÊNCIAS   

 
 
 

SALVO SE  
RESTRIÇÕES 

 
SOMENTE SE  

ESPECIFICAÇÃO 
 

P. ARG 0 P. ARG 1 P. ARG 2 P. ARG 4 P. ARG 3 
 

                                                              
Fonte: Adam, 2011, p. 234. 
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Segundo Adam (2011), a sequência argumentativa concretiza-se por meio de 

dois movimentos: a demonstração e/ou justificativa de uma tese e a refutação de 

outras teses ou argumentos; e, a partir de premissas estabelecidas, chega-se a uma 

conclusão ou afirmação, ou seja, nessa sequência apresentamos uma posição 

favorável ou desfavorável com relação a uma tese inicial e sustentamos nossa 

posição com base em argumentos ou provas. 

Identificadas por P.arg (proposição argumentativa), as seguintes 

macroposições dão base ao esquema: os dados (P. arg1), as inferências (P. arg2) e 

a conclusão (P.arg3), as quais estão relacionadas a uma tese anterior (P. arg0), uma 

afirmação, a qual será refutada. 

É interessante observar que essa tese anterior não precisa estar explícita no 

texto, assim como também as inferências, as quais são determinadas pelo sentido 

do enunciado. Os dados (afirmações) levam, por meio de operadores de conclusão 

ou restrição (P.arg4), a uma conclusão (opinião do enunciador), que pode servir de 

base a uma nova sequência argumentativa. 

Devemos ressaltar que a ordem estabelecida na sequência argumentativa é 

flexível. Sendo assim, a tese anterior pode estar subentendida, ou, ainda, a nova 

tese/conclusão pode ser formulada no início e, retomada ou não, no fim da 

sequência. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Perspectivas teórica e metodológica 

 

O interesse em conhecer a problemática humana necessita de uma forma de 

fazê-lo, ou seja, um método que determine o caminho mais apropriado para 

compreender o objeto estudado.  

Lakatos & Marconi (2001) definem método como um conjunto de atividades 

sistemáticas e racionais que favorecem o alcance de objetivos, traçando o caminho 

a ser trilhado, detectando possíveis erros e auxiliando na tomada de decisões do 

pesquisador.  

A pesquisa qualitativa é multimetodológica quanto ao seu foco, envolvendo 

abordagens interpretativas e naturalísticas dos assuntos. Isto significa que o 

pesquisador qualitativo estuda coisas em seu ambiente natural, tentando dar sentido 

ou interpretar os fenômenos, segundo o significado que as pessoas lhe atribuem 

(DENZIN & LINCOLN, 1994, p. 2). 

Minayo (2001) define método qualitativo como  
 

aquele capaz de incorporar a questão do significado e da intencionalidade 
como inerentes aos atos, às relações, e às estruturas sociais, sendo essas 
últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua transformação, como 
construções humanas significativas (p. 10). 

 

 

Ainda dentro da concepção dessa autora, voltada à estrutura social do 

fenômeno, o método qualitativo preocupa-se com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde ao universo 

mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. 

Nesse sentido, é importante apresentar certas características nomeadas por 

Bogdan e Biklen (1996) sobre esse tipo de abordagem. Segundo eles, a pesquisa 

qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta dos dados e o pesquisador 

como instrumento chave. A presença do pesquisador, no ambiente onde se 

desenvolve a pesquisa, é de extrema importância, à medida que o fenômeno 

estudado só é compreendido de maneira abrangente, se observado no contexto 

onde ocorre, visto que ele sofre a ação direta desse ambiente.  

[J3] Comentário: elaborar um 
preâmbulo que se constitui como um 
parágrafo introdutório o qual dê conta do 
que o leitor encontrará no capítulo 

[J4] Comentário: Nesse item 
descrevemos os caminhos trilhamos para 
desenvolver o presente estudo.  
 



54 
 

No ambiente natural, dentro do método qualitativo de pesquisa, o pesquisador 

não coleta dados somente, mas serve como ‘instrumento’ através do qual os dados 

são coletados (REW, BECHTEL, SAPP, 1993).  

Conforme Triviños (1987), o ambiente onde os indivíduos realizam suas 

ações tem importância essencial na compreensão mais clara de suas atividades. O 

meio imprime ao sujeito que nele vive traços peculiares que são desvendados à luz 

da compreensão dos significados que ele próprio estabelece.   

 A pesquisa qualitativa é predominantemente descritiva. Os dados incluem 

entrevistas, notas de campo, fotografias, produções pessoais, depoimentos ou outra 

forma de documento. Como afirma Triviños (1987), as descrições dos fenômenos 

estão impregnadas de significado que o ambiente lhe imprime, produto de uma visão 

subjetiva.  

A preocupação com o processo é maior do que com o produto. O pesquisador 

tem como interesse principal estudar um problema e verificar como ele se mostra 

nas atividades, procedimentos e nas interações cotidianas.  

O enfoque dos dados pesquisados deve sempre demonstrar a perspectiva 

dos significados atribuídos pelos participantes. Haja vista que o significado que eles 

dão aos fenômenos vivenciados é foco da pesquisa qualitativa. Segundo o enfoque 

fenomenológico, os significados que os sujeitos atribuem aos fenômenos dependem 

essencialmente dos pressupostos culturais próprios do meio que nutre sua 

existência (TRIVIÑOS, 1987).  

A análise dos dados segue um processo indutivo, entendido como 

um processo mental que, para chegar ao conhecimento ou demonstração da 

verdade, parte de fatos particulares, comprovados, e chega a uma conclusão 

genérica. Dessa forma, o objetivo dos argumentos indutivos é apresentar 

conclusões, cujo conteúdo é mais amplo do que as premissas nas quais se 

basearam (LAKATOS & MARCONI, 2001). Portanto, não há preocupação em 

comprovar hipóteses.  

Através da inter-relação dos dados, à medida que são colhidos, o pesquisador 

vai construindo sua teoria de “baixo para cima”. Como afirmam Bogdan e Biklen 

(1996): “não se trata de montar um quebra-cabeça cuja forma final conhecemos de 

antemão. Está-se a construir um quadro que vai ganhando forma à medida que se 

recolhem e examinam as partes” (BOGDAN; BIKLEN, 1996 p.50). 
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3.1.1 Abordagem da pesquisa 

 

A abordagem qualitativa de pesquisa tem suas origens no final do século XIX. 

Foi na área das ciências sociais onde primeiro se discutiu a adequação do modelo 

vigente de ciência aos propósitos de estudar o ser humano, sua cultura, sua vida em 

sociedade. 

Podemos definir pesquisa, em linhas gerais, enquanto um conjunto de 

atividades direcionadas à construção de um determinado conhecimento. No que se 

refere à pesquisa qualitativa é um método de investigação que tem como principal 

objetivo interpretar o fenômeno em observação. Outros objetivos são observar, 

descrever, compreender e significar esses mesmos fenômenos. 

Nessa modalidade não existem hipóteses predefinidas, pois elas são 

elaboradas apenas após a observação. Além disso, não existe precisão nesse 

método, porque o pesquisador, que observa e interpreta os dados, tanto influencia 

quanto é influenciado pelas circunstâncias envolvidas na pesquisa. Quanto ao 

cenário de uma pesquisa qualitativa, esse se apresenta familiar ao pesquisador, 

porque como já foi dito, ele está inserido no seu próprio ambiente. 

No tocante à amostra, ela costuma ser pequena e não aleatória. Já no que se 

refere à coleta de dados, o investigador é um instrumento primário de coleta de 

dados. A análise de dados, realizada durante e depois da coleta, possui caráter 

indutivo, ao que concerne aos resultados, esses são holísticos, compreensivos e 

expositivos.  

Em uma pesquisa qualitativa, o foco da investigação é a qualidade, pois se 

busca a essência do fenômeno em estudo. Por isso na escrita do relatório, o 

pesquisador deve defender uma possível interpretação para a dinâmica relação que 

há entre mundo e sujeito. É qualitativa e não quantitativa, porque a subjetividade do 

sujeito não pode ser mensurada em números, ao contrário disso, propõe-se a 

interpretação do fenômeno e atribuição de significado para ele. 

Essa abordagem de pesquisa emerge de uma interação intensa com 

pessoas, fatos e locais que constituem objetos de pesquisa, extrai significados 

visíveis e invisíveis, que somente são perceptíveis a uma atenção sensível. 

Apresenta um amplo foco de interesse no qual são obtidos dados descritivos 
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mediante o contato direto e interativo do pesquisador com a situação objeto do 

estudo na qual, frequentemente, o pesquisador procura entender os fenômenos de 

acordo com as perspectivas dos participantes da situação em análise. 

Adotamos a abordagem qualitativa em nossa pesquisa, porque não estamos 

preocupados com questões numéricas, mas com o aprofundamento da 

compreensão sobre as ações referentes a um grupo social, ou seja, o contexto 

escolar. 

A abordagem qualitativa é implementada em nosso estudo, pois procuramos 

observar, compreender e interpretar as ações que acontecem em uma sala de aula 

de Língua Portuguesa, especificamente no que diz respeito à produção escrita do 

gênero discursivo artigo de opinião. Demos início a nossa pesquisa procurando 

responder ao que está acontecendo em sala de aula, como os agentes interpretam 

as ações nas quais estão envolvidos e como essas ações que têm lugar na sala de 

aula se relacionam com outras dimensões de natureza macrossocial. 

Quando nos dedicamos à análise da eficácia do trabalho pedagógico, 

estamos mais interessados no processo e não no resultado. Não estamos em busca 

de fenômenos que tenham status de uma variável-explicativa, mas procuramos os 

significados que nós, enquanto atores sociais, pertencentes ao fazer pedagógico, 

conferimos às nossas ações. Portanto, é tarefa da pesquisa qualitativa de sala de 

aula elaborar e aperfeiçoar teorias sobre a organização social e cognitiva no 

contexto escolar. 

Procuramos explicar o porquê dos problemas, expondo o que convém ser 

feito, quais intervenções podem ser aplicadas para amenizar o problema, mas não 

quantificamos os valores, pois os dados analisados não são métricos e se valem de 

diferentes abordagens. 

Para os defensores desse tipo de investigação qualitativa, a pesquisa pode 

sim levar em conta as impressões subjetivas do pesquisador, pois, não há como 

observar o mundo independentemente das práticas sociais e significados vigentes. 

 Além disso, a capacidade de compreensão do observador está enraizada em 

seus próprios significados, pois ele (ou ela) não é um relator passivo, mas um 

agente ativo (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 32). 

  

 

[J5] Comentário: Faltando um 
fechamento, uma vez que há uma quebra 
no que vinha sendo dito 
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3.1.2 O professor pesquisador 

 

 O professor não nasce pesquisador, ele se constrói como pesquisador. 

Dessa forma, uma das alternativas para se realizar pesquisa em educação se dá 

quando o professor passa a refletir sobre suas práticas e a partir dessa ação 

reflexiva, procura mudanças satisfatórias.  

Assim, essa dinâmica da prática mediada pela pesquisa torna-se uma grande 

vantagem no trabalho do professor, que resulta em uma “teoria-prática”, ou seja, em 

conhecimento que pode influenciar as ações práticas do docente, permitindo uma 

operacionalização do processo ação-reflexão-ação (BORTONI-RICARDO, 2008). 

Esta mesma autora complementa argumentando que:  

 

o professor pesquisador não se vê apenas como usuário de conhecimento 

produzido por outros pesquisadores, mas se propõe também a produzir 

conhecimentos sobre seus problemas profissionais, de forma a melhorar 

sua prática. O que distingue um professor pesquisador dos demais 

professores é seu compromisso de refletir sobre a própria prática, buscando 

reforçar e desenvolver aspectos positivos e superar as próprias deficiências. 

Para isso ele se mantém aberto a novas ideias e estratégias (p. 48). 

 

Na verdade, seu aprimoramento como docente pesquisador se dá à medida 

que vivencia situações próprias de sua profissão e a partir disso, busca respostas 

para suas indagações. A esse respeito, Gatti (2007, p. 63) argumenta que “o 

desenvolvimento de habilidades para a pesquisa só se faz no próprio trabalho de 

pesquisa”.  

Assim, Demo (2009, p. 21) frisa que 

 

a pesquisa como atitude cotidiana está presente na vida e constitui a forma 

de passar por ela criticamente. Pesquisar implica tanto cultivar a consciência 

crítica quanto saber intervir na realidade. Trata-se de ler a realidade de modo 

questionador e de reconstruí-la como sujeito competente. Formar consciência 

crítica das situações e contestá-las com iniciativa própria fazem do 

questionamento um caminho de mudança. Pelo questionamento surge um 

sujeito que reconstrói-se permanentemente. 

 

Portanto, é por perseguirmos esse objetivo de reconstruirmos tanto a nós 

mesmos quanto a nossa prática em sala de aula que empreendemos a presente 

pesquisa qualitativa, não com o propósito de quantificar, porque seres humanos não 
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se medem por meio de números, mas, antes disso, nosso foco é começar a trilhar 

um caminho de mudança que nos leve a ser mais atentos e atuantes frente às 

questões que se instauram em nossa sala de aula.  

Sobretudo, no que diz respeito ao que se observa nos textos escritos por 

nossos alunos, na tentativa de conduzi-los a melhor se expressarem e assumirem 

uma postura de autor e leitor do seu próprio texto, identificando falhas e excessos e, 

consequentemente, fazendo os ajustes necessários com vistas a atingir uma escrita 

mais aprimorada, capaz de atender às expectativas das diversas situações de 

interação, assim como de seus respectivos leitores. 

 

3.1.3 Tipo de investigação: pesquisa-ação 

 

 

Tendo como princípio norteador que a finalidade do Profletras é propor 

estratégias para melhorar o aprimoramento da aprendizagem dos alunos do Ensino 

Fundamental em aulas de Língua Portuguesa, optamos por desenvolver, em nosso 

projeto de pesquisa, uma investigação essencialmente voltada para a Pesquisa-

ação. Esta, por sua vez, é definida como “toda tentativa continuada, sistemática e 

empiricamente fundamentada de aprimorar a prática” (TRIPP, 2005, p. 443). 

Esse tipo de pesquisa caracteriza-se pelo envolvimento do pesquisador e do 

pesquisado no processo de pesquisa. Assim sendo, 

 

[...] é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 

problema coletivo e no qual o pesquisador e os participantes 

representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 

cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1996, p. 10). 

 
 

O ciclo da pesquisa-ação, segundo Tripp (2005, p. 446), compreende o 

“planejar uma melhora na prática, um agir para implantar a melhora planejada, 

monitorar e descrever os efeitos das ações, um avaliar desses efeitos, e um retorno 

para rever e planejar a melhora das práticas implementadas”, sempre que 

necessário. Esse percurso pode ser observado na figura a seguir: 
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Quadro 3 - Representação em quatro fases do ciclo básico da investigação-

ação 
 
 

 

Fonte: Tripp (2005, p. 446) 

 

A pesquisa-ação é uma metodologia muito utilizada em projetos de pesquisa 

educacional. Segundo Thiollent (2002, p. 75 apud VAZQUEZ e TONUZ, 2006, p. 2), 

“com a orientação metodológica da pesquisa-ação, os pesquisadores em educação 

estariam em condição de produzir informações e conhecimentos de uso mais 

efetivo, inclusive ao nível pedagógico”, o que promoveria condições para ações e 

transformações de situações dentro da própria escola. 

Outros autores, tais como Kemmis e Mc Taggart (1988, apud ELIA e 

SAMPAIO, 2001, p. 248), ampliam esta forma de entendimento do conceito de 

pesquisa-ação, ressaltando que a: 

Pesquisa-ação é uma forma de investigação baseada em uma 
autorreflexão coletiva empreendida pelos participantes de um grupo social 
de maneira a melhorar a racionalidade e a justiça de suas próprias 
práticas sociais e educacionais, como também o seu entendimento dessas 
práticas e de situações onde essas práticas acontecem. A abordagem é 
uma pesquisa-ação apenas quando ela é colaborativa. 
 
 

O aspecto inovador da pesquisa-ação se deve principalmente a três pontos, a 

saber: o caráter participativo, o impulso democrático e a contribuição à mudança 

social. 
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A pesquisa-ação possui caráter participativo, porque é uma forma de 

pesquisa subjetiva que investiga baseando-se em uma autorreflexão coletiva 

empreendida pelos participantes de um grupo social. 

Essa abordagem possui impulso democrático, uma vez que é caracterizada 

pela colaboração e negociação entre os integrantes da pesquisa. Além disso, a 

pesquisa-ação promove a contribuição à mudança social, porque beneficia seus 

participantes por meio de processos de autoconhecimento e quando enfoca a 

educação, informa e ajuda nas transformações. Segundo Elliott apud Fogaça (1997, 

p. 15), a pesquisa-ação permite superar as lacunas existentes entre a pesquisa 

educativa e a prática docente, ou seja, entre a teoria e a prática, e os resultados 

ampliam as capacidades de compreensão dos professores e suas práticas, por isso 

favorecem amplamente as mudanças. 

A pesquisa-ação não deve ser confundida com um processo solitário de 

autoavaliação; mas, sim, como uma prática reflexiva de ênfase social que se 

investiga e do processo de se investigar sobre ela. Segundo Elliott apud Fogaça 

(1997, p. 17), a pesquisa-ação é um processo que se modifica continuamente 

em espirais de reflexão e ação, onde cada espiral inclui algumas tarefas, dentre 

elas: 

 Aclarar e diagnosticar uma situação prática ou um problema prático que se quer melhorar 
ou resolver; 

 Formular estratégias de ação; 
 Desenvolver essas estratégias e avaliar sua eficiência; 
 Ampliar a compreensão da nova situação; 
 Proceder aos mesmos passos para a nova situação prática. 

 
Figura 3 - Espirais da pesquisa-ação, segundo Elliot. 

 

 

Fonte: http://brasilescola.uol.com.br/upload/conteudo/images/espirais%20da%20pesquisa%20acao.jpg.  
Acesso em 13 mar. 2016. 

 

http://brasilescola.uol.com.br/upload/conteudo/images/espirais%20da%20pesquisa%20acao.jpg
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A nossa pesquisa fundamentada na metodologia da pesquisa-ação contempla 

os seguintes movimentos ou fases: o diagnóstico feito com base na análise textual 

dos artigos de opinião produzidos por alunos do 9º ano, a formulação de estratégias 

pedagógicas por meio de uma sequência didática que foi desenvolvida em sala de 

aula e avaliação os resultados alcançados no tocante à melhoria do rendimento dos 

alunos acerca da produção do gênero abordado e, com efeito, do desempenho 

escrito de uma forma geral. 

 

3.2 Participantes da pesquisa 

 

No que se refere aos participantes da pesquisa, estes são constituídos por 

alunos de uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental e por uma professora 

regente da disciplina de Língua Portuguesa. A citada turma estuda no turno matutino 

e é composta por 26 alunos, inseridos numa faixa etária de 13 a 15 anos de idade. 

Dentre eles, 15 são meninos e 11 são meninas. 

No tocante ao nível socioeconômico, quase todos pertence a famílias de 

baixo poder aquisitivo, além disso, residem na zona urbana em bairros próximos à 

unidade escolar. 

Em relação à aprendizagem, a turma apresenta desempenho heterogêneo, 

pois há alguns que revelam um bom domínio das aptidões de leitura e escrita, sendo  

capazes de compreender e produzir textos orais e escritos em situações 

comunicativas diversas, mas também há aqueles que demonstram dificuldades, pois 

para apreender e exercitar práticas de letramento, necessitando da intervenção da 

professora, principalmente em se tratando da produção de texto argumentativo, a 

seleção de argumentos para a defesa de uma tese ou ponto de vista, dentre outros 

aspectos ligados à argumentação. 

Quanto a mim, professora-pesquisadora, sou graduada em Letras, com 

habilitação em Língua Italiana e especialista em ensino de Língua Portuguesa. 

Leciono há quase dez anos na rede municipal e estadual da rede pública de 

Fortaleza-Ce e apesar de trabalhar três turnos sempre me preocupei em oferecer 

aos meus alunos circunstâncias favoráveis para aprimorar as habilidades e 

competências relacionadas à prática de escrita, uma vez que também sou corretora 

de textos e estou ciente da importância de desenvolver essa habilidade para atender 

favoravelmente às exigências sociais. 
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Além disso, o Profletras foi imprescindível, pois promoveu o meu crescimento 

profissional e ofereceu os pressupostos teóricos e metodológicos necessários para o 

aprimoramento da escrita argumentativa dos meus alunos. 

 

3.3 O ambiente de pesquisa 

 

A instituição escolhida como lócus de pesquisa é uma instituição pública de 

ensino, localizada em Fortaleza, Ceará, que  atende, atualmente, 1.020 alunos, nos 

turnos matutino, vespertino e noturno. Sua equipe gestora é formada por uma 

diretora, uma secretária e três coordenadoras. O corpo docente formado por 

cinquenta professores. Há também dois agentes administrativos, um supervisor, 

quatro cozinheiras, quatro funcionários de serviços gerais e dois vigilantes. 

A escola possui uma estrutura física precária, pois não há quadra de esporte 

e nem refeitório, é pequena e não dispõe de muitos recursos para atender às 

necessidades dos alunos, pois a biblioteca e o laboratório de informática ainda não 

estão em condições de funcionamento adequado. 

Na sua totalidade, a escola possui dezesseis salas de aula, uma cozinha, 

uma sala dos professores, duas salas de coordenação, uma secretaria, uma direção 

e banheiros. 

As salas de aula são amplas, possuem mobiliário adequado, pois as mesas e 

cadeiras são novas, além de quadro branco. Não possuem retroprojetor fixo, mas os 

professores podem solicitar o aparelho à coordenação. Algumas salas têm ar 

condicionado e a cada ano o número de salas refrigeradas aumenta, o que sem 

dúvida contribui para o processo de ensino e aprendizagem. 

 

3.4 A sequência didática como estratégia metodológica de intervenção  

 

O argumentar é humano e essa competência pode e deve constantemente 

ser aprimorada, especialmente pelas práticas escolares. Além disso, há a 

necessidade de estimular os alunos a ler e a escrever, tendo em vista as inúmeras 

exigências sociais quanto ao domínio dessas habilidades. 

Para implementar essas ações, optamos por desenvolver uma sequência 

didática nos termos que orientam os estudos realizados por Dolz e Schneuwly 
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(2004), dentre outros estudiosos que se dedicam ao aperfeiçoamento do uso de 

sequências didáticas em processos de intervenção no ensino. 

O uso da sequência didática (SD), conforme preconizam Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2004, p. 83), tem a finalidade de ajudar o aluno a dominar um gênero de 

texto, permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de uma maneira adequada numa dada 

situação de comunicação”. No que diz respeito ao trabalho do professor, esses 

autores defendem que:  
 

As SD são instrumentos que podem guiar professores, propiciando 
intervenções sociais, ações recíprocas dos membros dos grupos e 
intervenções formalizadas nas instituições escolares, tão necessárias para a 
organização da aprendizagem em geral e para o progresso de apropriação 
de gêneros em particular (p. 52). 
 
 

Sendo assim, tratam-se de importantes estratégias metodológicas que podem 

favorecer não apenas a aprendizagem do aluno, assim como o trabalho do professor 

no tocante ao ensino com gêneros discursivos indispensáveis ao desenvolvimento 

do discente, como falante ou escrevente, nos mais diferentes domínios da interação 

humana. 

 

3.4.1 Sequência didática proposta 

 

Com base nos pressupostos estabelecidos por Dolz, Noverraz e Schneuwly 

(2004), que podem ser observados na figura a seguir, elaboramos a sequência 

didática que foi implementada no processo de intervenção planejado para as aulas 

de Língua Portuguesa, tomando o gênero artigo de opinião como artefato material a 

ser estudado e produzido durante o desenvolvimento da sequência em foco. 

 

Figura 4 - Esquema de sequência didática 

 

 Fonte: Dolz, Noverraz & Schnewly (2004, p. 98) 
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Considerando esse esquema, discutimos, na primeira aula, o papel da 

argumentação, ou seja, o propósito comunicativo de um artigo de opinião. Em 

seguida, conversamos sobre a importância que a argumentação assume em nossa 

sociedade, os papéis dos interlocutores numa interação argumentativa, dentre 

outros tópicos ligados à dimensão pragmática do gênero.  

Em um segundo momento, promovemos o contato dos alunos com o artigo de 

opinião por meio da leitura de uma coletânea de exemplares desse gênero, 

procurando dar ênfase a aspectos como: onde circulam esses textos, quem os 

escreve, a quem se destinam, com que intenção são escritos e que elementos 

contempla em sua estrutura organizacional. 

Dando continuidade ao trabalho, orientamos os alunos a procurarem 

reconhecer os argumentos neles contemplados e também a identificarem estratégias 

argumentativas, ou seja, o conjunto de procedimentos usados para cumprir o 

propósito comunicativo de convencer alguém a respeito de uma opinião ou 

posicionamento. 

Depois desses passos, foi o momento de propor assuntos aos alunos através 

de propostas de produção escrita para que eles pudessem escrever a primeira 

versão do texto deles. Também foi preciso que os alunos lessem vários artigos de 

opinião para reconhecer as principais características do gênero. 

Nesse ponto é fundamental garantir que os alunos tenham acesso à leitura de 

muitos artigos. Uma sugestão interessante é pedir para os próprios alunos trazerem 

exemplares de fontes diversas: jornais e revistas, por exemplo, o que garante um 

acervo rico e interessante para o estudo do gênero. 

É preciso também analisar a estrutura argumentativa com os alunos, para 

tanto uma estratégia muito eficaz é pedir para eles identificarem as fases da 

sequência argumentativa que, segundo Adam (1992) refere-se à tese, aos dados e à 

conclusão. 

Figura 5: Sequência argumentativa 
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O que temos o hábito de fazer em nossas aulas é pedir para os alunos 

identificarem a tese, os argumentos e a conclusão em vários textos, estratégia que 

tem se mostrado muito eficaz, pois ao escreverem os próprios artigos de opinião, os 

alunos se mostram conscientes dessa estrutura e não escrevem mais textos 

meramente expositivos. 

Também explicamos quais são os tipos de argumentos que poderão ser 

usados para sustentar uma tese: argumento de autoridade, de comparação, de 

exemplificação, de causa e consequência, de dados estatísticos, de dados históricos 

e de manifestações culturais: filmes, músicas, peças de teatro, etc.  

Nesse ponto, é preciso destinar um pouco de atenção a atividades que 

explorem o uso de conectores, pois além de o artigo de opinião possuir argumentos 

é preciso saber articulá-los. Também explicamos quais são as palavras que 

cumprem esse papel e pedimos para os alunos identificá-las e analisarem também a 

função delas para a construção do sentido dos textos. 

O ultimo passo foi o da análise, quando sugerimos para os alunos lerem os 

textos dos colegas, a fim de aperfeiçoá-los.  

Em seguida, escolhemos o texto de um aluno para ser analisado em conjunto 

e propusemos que fossem feitas atividades de reescrita. 

Depois, cada um reescreveu o próprio texto para que na aula seguinte 

houvesse um laboratório de produção textual e pudéssemos comentar o texto de 

cada aluno individualmente e apresentar intervenções para ajudá-lo a melhorar o 

seu desempenho na escrita do gênero artigo de opinião. 

A sequência didática sugerida anteriormente segue o pressuposto de que o 

gênero organiza o nosso discurso, então, uma importante atitude de um professor 

deve ser ensinar as especificidades de uma diversidade de gêneros discursivos. 

Também nos orientamos pela perspectiva de Dolz e Schneuwly (2004), 

segundo a qual o ensino de um gênero discursivo deve ser feito através de uma 

sequência didática, primeiramente ocorre a apresentação da situação: sensibilização 

ao gênero e delimitação de um contexto de produção. Essa sensibilização deve ser 

feita através de leituras, nas quais o aluno terá contato com textos reais do cotidiano 

e passará a compreender as especificidades do gênero em análise. Isso ocasionará 

um equilíbrio entre o gênero como objeto social e como objeto de ensino. 
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Às vezes, os alunos não escrevem porque não sabem ou sabem pouco sobre 

o assunto, daí a importância das discussões preliminares e leituras para que eles 

possam ter mais êxito em suas produções. 

Desse modo, a leitura dos textos motivadores é indispensável, pois irá 

possibilitar a geração de ideias sobre o assunto sobre o qual o aluno irá escrever. 

Além disso, ele deve se apropriar dos textos motivadores, não para fazer cópias 

fidedignas, mas para dialogar com eles, parafraseá-los, usar informações. Do 

contrário, não haveria necessidade de eles fazerem parte da proposta de produção 

escrita. 

A sequência didática que propusemos constitui-se de um conjunto de 

atividades pedagógicas com o propósito de aprimorar a escrita do gênero artigo de 

opinião. Inicialmente, fizemos um levantamento dos conhecimentos prévios dos 

alunos a respeito do gênero artigo de opinião. Esse procedimento permitiu identificar 

o nível de dificuldade dos alunos para apreender as especificidades do gênero em 

estudo. 

Em seguida, compartilhamos com os discentes a proposta de trabalho e 

realizamos uma breve discussão sobre o artigo de opinião. Conforme Dolz e 

Schneuwly (2004), essa é a etapa inicial, na qual se define qual gênero será 

trabalhado, como será desenvolvido, qual o público alvo, o assunto, a finalidade e o 

suporte no qual as produções serão publicadas. 

No primeiro módulo, ao propor a escrita do primeiro artigo, detalhamos com 

muito cuidado o contexto de produção: quem será o leitor do texto, qual é a 

finalidade, que posição tem o autor, onde o texto vai ser publicado. Essa primeira 

produção apontou os saberes e as dificuldades dos alunos e nos deu 

direcionamentos para intervir no processo de aprendizagem. 

No segundo módulo, com o objetivo de ampliar o repertório dos alunos, 

elaboramos um conjunto de atividades de leitura, escrita e oralidade. Oferecemos 

vários artigos de opinião, através de jornais que levei para os alunos com a 

finalidade de aproximá-los do gênero em estudo em suas condições reais de uso. 

O próximo passo foi analisar as marcas do gênero, por isso, no decorrer das 

atividades, fiz a mediação para que os alunos conseguissem identificar os recursos 

utilizados pelos articulistas na escrita. Lemos os artigos dos jornais e analisamos as 

marcas próprias do gênero: as estratégias argumentativas utilizadas para convencer 
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e para persuadir, os operadores argumentativos, os modalizadores do discurso, por 

exemplo. 

No terceiro módulo, sugerimos aos alunos que buscassem informações sobre 

a temática que escolheram: tecnologia. Pesquisaram na internet, em sites diversos, 

vários artigos de opinião. Essa é uma fundamental atividade para dar consistência 

ao texto, porque é necessário conhecer o assunto sobre o qual se escreve. Muitas 

vezes, os alunos não escrevem, porque não tem o que dizer e não sabem como 

dizer, pois não dominam o assunto e não conhecem o gênero mais apropriado para 

a produção. 

Na etapa seguinte, produzimos um texto coletivo. Esse momento foi muito 

desafiador. Coordenamos a escrita do artigo de opinião, demos oportunidade para 

que os alunos debatessem as ideias e atuassem enquanto sujeitos ativos para a 

construção do próprio conhecimento. A participação de todos ocorreu naturalmente 

e através das nossas intervenções, conseguimos transformar os debates em um 

texto escrito. 

A próxima etapa foi a escrita do texto individual. Nesse momento, retomamos 

a situação de produção e relembramos as marcas inerentes ao gênero artigo de 

opinião. Nessa produção final, pedimos para os alunos colocarem em prática tudo o 

que foi aprendido durante a aplicação da sequência didática.  

O penúltimo passo foi fazer a revisão e o aprimoramento do texto. Essas 

atividades exigiram que os alunos lessem, relessem e identificassem as partes que 

precisavam ser reescritas. Por isso, incentivei-os a fazerem essa revisão em dupla e 

depois os auxiliei, individualmente, na conclusão dessa atividade. 

 Esse momento, compreende etapas de escrita e de reescrita orientados por 

mim, levando em consideração se o aluno, em sua produção, atende às 

especificidades do gênero, especificamente, se desenvolve a sequência 

argumentativa mediante a seleção de estratégias argumentativas diversificadas. 

Finalizados todos os módulos, chegou o momento de publicar os artigos de 

opinião escritos pelos alunos. Semanalmente, um artigo foi publicado no jornal que 

fica no mural da escola e alguns foram escolhidos para fazer parte de uma antologia 

literária produzida pelo grupo docente de Língua Portuguesa.  Essa compilação foi 

apresentada à comunidade escolar em um evento de lançamento durante a Mostra 

Literária.  
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Nessa ocasião, a leitura e a escrita se consolidam, não como fins, restritas ao 

espaço de sala de aula, mas como meios de promover práticas sociais significativas 

que devem ser cada vez mais incentivadas na escola, por se constituir em uma das 

principais agências de letramento em que o texto deve ser o centro de todo o 

processo de ensino e aprendizagem. 

A seguir, apresentaremos a sequência didática que elaboramos com a 

finalidade de amenizar as dificuldades dos alunos na escrita do texto argumentativo, 

especificamente o artigo de opinião. 

 

3.4.1.1 Módulos para a escrita do gênero artigo de opinião 

 

Módulo 1 

Assunto: A Função Social da Argumentação 

Objetivos: Discutir a importância social da argumentação. 

 

1º passo: uma notícia 

Nesta sequência didática, o objetivo de leitura desta notícia foi a 

apresentação da situação a fim de promover a sensibilização para a escrita do 

gênero artigo de opinião e a delimitação de um contexto de produção escrita, ponto 

fundamental para estabelecer o equilíbrio entre o gênero enquanto objeto social e 

enquanto objeto de ensino. Dessa forma, os alunos também puderam refletir sobre o 

papel que a argumentação pode desempenhar na resolução de conflitos individuais 

ou coletivos. 

Nessa atividade, os alunos leram uma notícia sobre um caso de racismo 

ocorrido contra uma jornalista de uma grande emissora de televisão, o que mostra 

que esse mal atinge pessoas das mais diversas classes sociais, anônimas ou não. 

 

Atividades: 

Dividir os alunos em grupos e entregar o texto com a notícia para eles. 

Perguntar se eles sabem qual é o gênero do texto, se não souberem, informá-los de 

que irão ler uma notícia e perguntar qual é o objetivo desse gênero. Ler para eles a 

manchete: 

 “Maju sofre preconceito nas redes sociais e é chamada de negra imunda” e 

instiga-los com perguntas: 
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Quem é Maju? 

Que preconceito ela sofreu nas redes sociais? 

O que um fato como esse teria a ver com os objetivos dessa atividade? 

Solicitar que os alunos anotem as respostas e só depois leiam a notícia. 

 

MAJU SOFRE PRECONCEITO NAS REDES SOCIAIS E  

É CHAMADA DE NEGRA IMUNDA 

 

Destaque no jornalismo da Globo em 2015, quando assumiu o posto de moça 

do tempo do “Jornal Nacional” e rouba a cena no jornalístico toda vez que aparece 

no ar, Maria Julia Coutinho segue sendo vítima de preconceito racial nas redes 

sociais. 

Na página oficial do telejornal no Facebook, após uma publicação na qual 

uma foto da jornalista era destacada, alguns internautas comentaram de forma 

agressiva. “Só conseguiu emprego no ‘Jornal Nacional’ por causa das cotas. Preta 

imunda”, disse um usuário. 

Outro detonou: “Não tenho TV colorida para ficar olhando essa preta não”. 

“Ela já nasceu de luto”, comentou um terceiro, enquanto uma quarta internauta 

disparou: “Não bebo café para não ter intimidade com preto”. 

(http://rd1.ig.com.br/maju-sofre-preconceito-nas-redes-sociais-e-e-chamada-de-preta-imunda/) 

 

Possíveis discussões: 

1) Depois de lida a notícia, perguntar aos alunos: qual é o papel da 

argumentação para a resolução de conflitos? 

2) Qual foi o motivo de a repórter ter sofrido preconceito? 

3) Considerando o conjunto da notícia, que tipo de preconceito seria esse? 

Por que teria chegado a um nível tão agressivo? 

4) Discutir com os alunos o que é preconceito. 

5) Que outros casos de preconceito é possível lembrar? 

6) Diante de fatos desse tipo, que questionamentos são possíveis fazer? 

7) O que poderia ser feito para evitar esse tipo de preconceito? 

 

 

 

http://rd1.ig.com.br/maju-sofre-preconceito-nas-redes-sociais-e-e-chamada-de-preta-imunda/


70 
 

 

2ª etapa: O valor da argumentação 

Pedir aos alunos que participem com os colegas de um debate em sala de 

aula sobre a importância da argumentação para a vida em sociedade, 

principalmente as que envolvem situações polêmicas, desde pequenos fatos 

presentes no cotidiano das pessoas até grandes conflitos relativos à comunidade. 

Solicitar aos alunos para anotar as conclusões a que chegaram e promover 

uma discussão a respeito. 

 

Módulo 2 

Assunto: A função da argumentação 

Objetivos:  

Manter contato com o artigo de opinião 

Estabelecer a função da argumentação. 

Estabelecer a diferença entre informar e argumentar. 

 

Atividades: 

1º passo: Dividir a classe em grupos e entregar para cada um deles um artigo 

de opinião diferente. 

2º passo: Para cada artigo de opinião, o grupo deverá responder as 

seguintes perguntas: 

Onde circulam, quem os escreve, para quem ler e com qual finalidade? 

3º passo: Propor aos alunos uma discussão sobre o tema argumentação até 

que eles cheguem a uma possível definição de argumentação e entendam a função 

dela para a vida em sociedade.  

 

Informar versus argumentar 

Uma boa sugestão para que os alunos percebam a diferença entre noticiar 

um fato e argumentar a respeito dele seria a exibição de um vídeo da jornalista 

Raquel Sheherazade, no qual ela primeiro noticia um fato acerca do preconceito 

contra nordestinos e depois, no mesmo vídeo, começa a expor a opinião dela sobre 

esse episódio. É importante mostrar ao aluno que o vídeo se divide em duas partes 

e que nos primeiros 45 segundos a jornalista apenas noticia o foto, para somente 

depois começar a expor a opinião dela sobre o ocorrido. 
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Figura 6 - Jornalista Raquel Sheherazade 

 

Fonte: https://youtu.be/zcd3Y8ICQ4s.  

Acesso em 15 jul. 2016. 

 

Atividades: 

1) Depois de assistido ao vídeo, perguntar: qual a parte mais interessante: 

antes da pausa que foi feita ou depois? Pedir para justificarem. 

2) Perguntar a eles por que aparece o nome opinião depois dos 45 segundos 

de exibição do vídeo. 

3) Qual é a função da argumentação realizada pela jornalista? Qual o 

objetivo que ela pretende alcançar com essa argumentação? 

4) Discutir com eles se o racismo também ocorre contra outras regiões do 

país. 

5) Explicar a técnica de argumentação utilizada pela jornalista, quando ela 

argumenta usando nomes ilustres do cenário nordestino (políticos, 

artistas). 

4º passo: Levar para a classe um jornal e pedir para os alunos encontrarem o 

artigo de opinião. 

5º passo: Ler o artigo e propor as seguintes perguntas: 

Qual é a questão polêmica em discussão? 

Para que tipo de leitor ele escreve? 

Qual é a tese defendida pelo autor? 

Quais argumentos são utilizados? 

  

https://youtu.be/zcd3Y8ICQ4s
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Módulo 3 

Assunto: Diferenças entre informação e opinião 

 

Objetivo: Diferenciar notícia de artigo de opinião 

Com o objetivo de aumentar os conhecimentos prévios dos alunos a respeito 

do tema racismo, pergunte se eles acompanharam os casos de racismo contra os 

jogadores brasileiros no exterior. Verificar se possuem alguma opinião formada a 

respeito. 

Depois, dividir a classe em grupos e pedir que leiam e discutam a charge: 

“Vamos dar uma banana para o racismo”. 

 

Figura 7 

 

Fonte: http://www.diariodopoder.com.br/wp-content/uploads/2014/04/somos-todos-
humanos.jpg 

 

Para instigar a discussão fazer as seguintes perguntas: 

1) O que significa a expressão: “Dar uma banana para o racismo?” 

2) Qual a intenção do autor dessa charge? 

3) Qual é a estratégia argumentativa usada pelo chargista? 

4) A charge foi publicada nas redes sociais. Por quê? 

5) Em seguida, pedir para os alunos lerem a notícia que deu origem à 

charge: 
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Notícia: alvo de racismo na Espanha, Daniel Alves 

come banana jogada por torcedor 

 

O lateral baiano do Barcelona viu novamente bananas serem jogadas da 

arquibancada em sua direção; respondeu à demonstração de racismo de forma 

inusitada: comendo a fruta. 

O lateral baiano Daniel Alves, do Barcelona, participou de duas jogadas que 

garantiram a vitória do time contra o Villarreal neste domingo, pelo Campeonato 

Espanhol. Porém, o bom desempenho foi acompanhado de ofensas por parte da 

torcida adversária, que jogou bananas em direção ao jogador. Alves, em vez de 

mostrar descontentamento, respondeu ao insulto de maneira inusitada: ao se 

preparar para cobrar um escanteio, o jogador se abaixou, pegou uma das bananas e 

comeu. Em seguida, fez a cobrança e continuou jogando como se nada tivesse 

acontecido. Neste domingo, o Barcelona ganhou de 3 a 2 sobre o Villarreal. 

Após o jogo, Daniel Alves comentou a recorrente provocação racista: "Estou 

na Espanha há 11 anos e há 11 anos é dessa maneira. Temos de rir dessa gente 

atrasada". No fim de março, torcedores do clube catalão Espanhol emitiram sons 

imitando macacos e jogaram uma casca de banana no campo, como forma de 

desestabilizar os jogadores brasileiros Neymar e Daniel Alves. A investida desleal 

também não surtiu efeito: a partida foi vencida pelo Barça no estádio do time 

adversário. 

"Infelizmente é uma guerra perdida até que se tomem medidas mais 

drásticas", afirmou Daniel Alves no ano passado sobre atitudes racistas de 

torcedores na Europa. 

(http://veja.abril.com.br/noticia/esporte/alvo-de-racismo-na-espanha-daniel-alves-come-banana-jogada-por-torcedor/) 

 

Dar tempo aos alunos para lerem a notícia e depois instigá-los com as 

seguintes perguntas: 

Em que veículo o texto foi publicado? É muito conhecido pelo público? 

Quem o produziu? 

Qual é o principal assunto da notícia? 

Quem é o destinatário? 

Qual é a importância da notícia para o leitor? 

Com qual finalidade esse assunto é noticiado? 

O que acharam da notícia? 

Por que esse fato virou notícia? 

O autor da notícia dá a sua própria opinião sobre o fato ou apenas o noticia? 
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Mostrar que, na notícia, o jornalista procura não tomar nenhum 

posicionamento a respeito do que divulga, pois o objetivo é mostrar o fato em si. 

Para deixar isso claro, peça para os alunos examinarem trechos da notícia. 

 

Assunto: Artigo de opinião 

Atividades 

Pedir para os alunos lerem o artigo, depois para encontrarem no texto e 

copiarem no caderno as expressões que demonstram a opinião do articulista.  

É importante que eles percebam a relação entre o fato noticiado e a questão 

abordada no artigo, pois são duas formas diferentes de abordar a mesma temática: 

o racismo. Mostre aos alunos de que forma esse artigo se relaciona com a notícia. 

Solicitar que os alunos escrevam em seu caderno o trecho que demonstra 

que o articulista teve contato com a notícia. 

É importante que os alunos percebam que cada um dos textos possui uma 

finalidade específica, na notícia, o jornalista veicula informações, já no artigo, o 

articulista opina sobre questões polêmicas. 

 

Assunto: Artigo de opinião 

Somos todos humanos, e basta 

Imagine uma sociedade em que alguma superstição antiga fizesse as 

pessoas acreditarem que quem tem o dedo médio da mão esquerda longo é 

descendente do Sol, e quem o tem curto o é da Lua. Sendo assim, por séculos, as 

pessoas com o dedo curto teriam sido alijadas dos trabalhos diurnos, e as que o têm 

comprido, dos noturnos. Assim, os de dedo longo ganhariam menos e teriam mais 

dificuldades na vida em geral, por estarem associados às atividades noturnas. 

Parece, e é, absurdo. Mas seria ainda mais absurdo se houvesse reconhecimento 

legal dessa discriminação sem razão de ser. 

E é isso o que ocorre, cada vez mais, no Brasil. A diferença é apenas que não 

se trata do comprimento dos dedos, mas de uma combinação sempre elusiva da cor 

da pele, formato de nariz e boca e tipo de cabelo. A biologia já demonstrou 

amplamente que não há nenhuma base real para o conceito de “raça”. As diferenças 

biológicas entre pessoas de “raça negra” não são menores que as diferenças entre 



75 
 

pessoas de “raça negra” e de “raça branca”. A “raça” é um conceito arbitrário, mais 

ainda em um país em que – felizmente – nunca houve separação oficial por “raças”. 

Desde o princípio da colonização, o povo brasileiro se formou pela mistura de 

gente fisicamente diferente; o português, já uma saudável mistura de suevo, 

visigodo e árabe, tinha filhos com a escrava africana ou com a índia. Esses filhos, 

por sua vez, em suas escolhas amorosas, tornavam ainda mais confusa uma 

determinação de origem “racial” que se tentasse fazer a partir das características 

físicas. 

Até o começo do século passado, contudo, os progressistas em geral 

tentavam impor uma “teoria das raças”. De Gobineau a Nina Rodrigues, muitos 

foram os que tentaram separar o inseparável, para dividir “cientificamente” as 

pessoas por um critério que mais tarde a genética descobriria estar apenas na 

cabeça dos racistas. O auge desse horror veio com o nazismo, que apenas tornava 

política genocida de Estado a vanguarda da pseudociência da época. 

E esse racismo ainda perdura. Há, ainda hoje, quem divida as pessoas em 

“negros” e “brancos”, “orientais” e “índios”, e – pior ainda – trate-as diferentemente 

de acordo com o veredito “racial” a que tenham chegado. 

O assustador, contudo, não é que o racismo perdure. A imbecilidade humana, 

sabemô-lo todos, não tem limites; no final é o racista quem sempre acaba por se 

prejudicar, ao escolher por critérios tão insensatos. Assusta, sim, é que o Estado, na 

contramão da biologia e do bom-senso, adote essa mesma classificação. Temos, 

senhoras e senhores, uma ministra da Igualdade Racial, escolhida, entre outros 

critérios, pela sua suposta “raça”. Temos cotas “raciais”, temos dias dedicados 

oficialmente ao “orgulho racial”, numa tentativa de melhorar a situação dos que 

foram vitimados pelo preconceito de “raça” apropriando-se do mesmo conceito para 

usá-lo ao revés. 

Ora, o problema não é que os “negros” sejam maltratados, sim que haja 

imbecis que tratam mal algumas pessoas por acharem que elas são diferentes... por 

serem “negras”. Por terem o dedo mais comprido, ou mais curto, sei lá. Por uma 

série de características físicas independentes umas das outras, que não determinam 

rigorosamente nada. 

O problema é o separatismo, é a linha arbitrária que tenta dividir a raça 

humana a partir de um conceito pseudocientífico e pseudossocial de “raça”. O que 

deve ser combatido não é este ou aquele preconceito (de “brancos” contra “negros”, 
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de “orientais” contra “índios”...), mas o preconceito em si. A superstição de que os 

seres humanos seriam divididos em “raças”. É isso o que possibilitou os horrores 

nazistas; é esse o mal a combater. 

Há alguns meses, tive de preencher no trabalho um questionário que, 

seguindo essa moda terrível, tinha um campo para “raça/cor”. Não tive dúvidas: 

peguei a caneta e lasquei: “Raça humana, cor bege”. Melhor isso que voltar ao 

nazismo e a suas diferenciações assassinas entre uma suposta “raça ariana” e uma 

suposta “raça judaica”. Chega disso. Somos todos humanos, e basta! 

Carlos Ramalhete é professor e filósofo 
(http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/somos-todos-humanos-e-basta-

dnysnxzes126508dpd6h04tou) 

 

Módulo 4 

Assunto: Identificação de questões polêmicas  

Objetivos:  

Identificar questões polêmicas 

Escolher uma questão polêmica 

Reconhecer argumentos convincentes. 

Identificar questões polêmicas. Esse módulo será destinado para que os 

alunos aprendam a identificar questões polêmicas sobre as quais eles possam se 

posicionar e construir um ponto de vista baseado em bons argumentos. 

É importante que o próprio aluno tenha oportunidade de formular questões 

polêmicas, pois, dessa forma, poderá surgir um contexto de produção interessante 

sobre o qual ele mesmo se predisponha a escrever, uma vez que identificou uma 

problemática na qual se encontra diretamente envolvido. 

1ª etapa. O que é uma questão polêmica?  

Proponha aos alunos que sugiram três problemáticas que mereçam ser 

discutidas em decorrência da relevância social. 

Faça um levantamento com os alunos sobre assuntos polêmicos que estão 

circulando na mídia: rádio, televisão ou internet. 

É importante que seja um assunto polêmico, porque geram boas discussões 

devido aos diferentes pontos de vista sobre a mesma temática, por exemplo: 

A diminuição da maioridade penal diminuiria a violência? 

O Rio de Janeiro apresenta infraestrutura para sediar as Olimpíadas deste 

ano? 
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A política de cotas ajudaria a diminuir desigualdades sociais? 

Atividades. Esses exemplos são importantes para que os alunos percebam 

que uma questão polêmica para motivar a escrita de um artigo de opinião precisa 

envolver um assunto de interesse público, por exemplo: 

 

Figura 8 - Auditor do STJD causa polêmica com 
 imagens publicadas em rede social 

 

 

Fonte: http://globoesporte.globo.com/rs/noticia/2014/09/auditor-do-stjd-
causa-polemica-com-postagem-de-fotos-em-rede-social.html 

 

Um dia depois do julgamento que excluiu o Grêmio da Copa do Brasil por 

injúrias raciais da torcida contra o goleiro Aranha, do Santos, uma polêmica tomou 

as redes sociais. Ricardo Graiche, um dos cinco auditores do Superior Tribunal de 

Justiça Desportiva (STJD) que participaram do julgamento, excluiu sua conta no 

Facebook após a reprodução de imagens que ele havia postado ironizando pessoas 

negras.  

As imagens foram publicadas em 2012 no perfil oficial de Graiche. Em uma 

delas, uma criança negra aparece enrolada em um rótulo de refrigerante, seguida da 

pergunta: “quer um gole?” (veja a reprodução acima) e uma risada do auditor. Em 

outra postagem, ele ri de um homem negro que aparece pendurado em um poste de 

luz, supostamente fazendo ligações clandestinas de energia elétrica, com a inscrição 

#somostodosmacacos. Ele também postou uma foto da mão de um negro simulando 

um chocolate. 

http://globoesporte.globo.com/futebol/times/gremio/noticia/2014/09/gremio-e-excluido-da-copa-do-brasil-apos-julgamento-por-injurias-raciais.html
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Logo após a repercussão negativa na internet, o auditor apagou as imagens e 

excluiu seu perfil na rede social. 

Fonte: Adaptado de:  
http://globoesporte.globo.com/rs/noticia/2014/09/auditor-do-stjd-causa-polemica-com-postagem-de-fotos-em-rede-social.html 

 

É preferível optar por questões mais amplas, dessa forma você contribui para 

ampliar o universo de referência do aluno. 

Estimular as discussões com as seguintes perguntas: 

Como é possível identificar uma questão polêmica? 

Como os internautas reagiram às publicações do auditor? 

Por que ele apagou o perfil dele da rede social? 

2ª etapa. Reconhecer argumentos convincentes 

 

As estratégias argumentativas 

Podemos definir estratégia argumentativa como o conjunto de procedimentos 

e recursos verbais utilizados por quem argumenta para convencer o seu interlocutor. 

Isso envolve desde a escolha das palavras e da linguagem utilizada até os tipos de 

argumentos usados para construir a argumentação.  

 

Quadro 4- Tipos de argumento 

1. Argumento de autoridade: o interlocutor é levado a aceitar a validade da tese ou conclusão 
defendida a respeito de certos dados, pela credibilidade atribuída à palavra de alguém publicamente 
considerado autoridade na área. 

2. Argumento por evidência: pretende-se levar o auditório a admitir a tese ou conclusão, 

justificando-a por meio de evidências de que ela se aplica aos dados considerados. 

3. Argumento por comparação (analogia): o argumentador pretende levar o auditório a aderir à 

tese ou à conclusão com base em fatores de semelhança ou analogia evidenciados pelos dados 

apresentados. 

4. Argumento por exemplificação: o argumentador baseia a tese ou conclusão em exemplos 

representativos, os quais, por si sós, já são suficientes para justificá-la . 

5. Argumento de princípio: a justificativa é um princípio, ou seja, uma crença pessoal baseada 

numa constatação (lógica, científica, ética, estética etc.) aceita como verdadeira e de validade 

universal. Os dados apresentados, por sua vez, dizem respeito a um fato isolado, mas, 

aparentemente, relacionado ao princípio em que se acredita. Ambos ajudam o leitor a chegar a uma 

tese, ou conclusão, por meio de dedução. 

6. Argumento por causa e consequência: a tese, ou conclusão, é aceita justamente por ser uma 
causa ou uma consequência dos dados. 

Fonte: GAGLIARDI, E; AMARAL, H. Pontos de vista. São Paulo: CENPEC: Fundação Itaú Social, Brasília, DF: 

MEC, 2008.  

 

http://globoesporte.globo.com/rs/noticia/2014/09/auditor-do-stjd-causa-polemica-com-postagem-de-fotos-em-rede-social.html
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Atividades 

Assunto/tema: O debate 

 

Dividir a turma em dois grupos; cada um deve ficar responsável por uma das 

questões polêmicas escolhidas na primeira etapa do módulo. Sugerir que um dos 

grupos se divida em dois subgrupos para a realização de um debate que será 

assistido e avaliado pelo grupo 2. 

De um lado, devem estar o que irão argumentar a favor de um determinado 

ponto de vista, de outro, os que irão argumentar contra. Estabelecer as normas do 

debate: tempo para cada fala, o direito ou não à réplica ou tréplica, o respeito ao 

debatedor e à sua hora de falar, o tipo de linguagem a ser empregada e as 

penalidades que podem ser aplicadas em caso de desrespeito às regras. 

O debate é uma vivência muito proveitosa em sala de aula, porque os 

participantes expressam o que sabem, tomam posição e rebatem o ponto de vista do 

outro, sempre com civilidade e ética. Debater também demonstra a importância das 

regras para o bom funcionamento de uma atividade interativa, possibilita a 

participação do aluno nas discussões que fazem parte do processo de construção 

de conhecimento e, além disso, oportuniza ocasiões para ele desenvolver o poder 

de argumentação e de persuasão, pois aprofunda conhecimentos. 

O papel do grupo 2 será fazer uma análise do debate realizado pelo grupo 1, 

as questões que deverão ser analisadas serão: 

As regras foram respeitadas? 

Os pontos de vista foram claramente defendidos? 

Quais estratégias comunicativas foram usadas? 

Quais foram os principais argumentos? 

Quais foram os argumentos mais convincentes? 

Quais são as possíveis conclusões? 

Que sugestões podem ser feitas para melhorar a atuação dos debatedores? 

Para o segundo turno, peça para os alunos inverterem as posições e sigam 

as mesmas orientações propostas para o primeiro turno. 
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Módulo 5 

Assunto: Produção individual 

 

Objetivo: Produzir individualmente um primeiro artigo de opinião. 

Procurar identificar as informações que eles possuem sobre o gênero através 

de perguntas do tipo: 

O que é um artigo de opinião? 

Onde encontramos esse tipo de texto? 

Quem escreve e para quem? 

Esse texto é escrito com qual finalidade? 

 

1ª etapa 

Primeiro artigo 

Uma vez realizado o debate, propor aos alunos a escrita do artigo de opinião 

com base em uma das questões polêmicas escolhidas. 

Outra sugestão muito interessante foi a iniciativa de levá-los ao laboratório de 

informática e pedir para pesquisarem artigos de opinião e escolherem uma temática 

para escrever a respeito.  

Ajude-os a definir a questão polêmica, os objetivos que levam à escrita, o tipo 

de publicação onde será veiculado (jornal da escola ou do bairro, revista, blog, redes 

sociais) e o público ao qual se destina. 

Oriente a turma a planejar a escrita de acordo com as seguintes perguntas: 

Qual a tese a ser defendida? 

Quais serão os principais argumentos utilizados? 

O que será escrito na introdução de forma a indicar ao leitor qual é a temática 

e o contexto da discussão? 

O que será escrito no desenvolvimento de forma que os argumentos fiquem 

bem convincentes? 

Como deve ser a conclusão? 

Que título será mais adequado para situar o leitor sobre a temática defendida 

no texto? 
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Atividades: 

Pedir que cada aluno escreva um artigo seguindo o planejamento feito. 

Orientar os alunos para que releiam o que escreveram e assumam o papel de 

possíveis leitores. 

Sugira que troquem os textos entre si e façam sugestões. 

Proponha que o aluno reveja o texto e comece a versão final. 

 

Módulo 6 

Leitura de artigos 
 

Objetivo: Ler artigos de opinião e conhecer as suas principais características. 

Uma estratégia muito interessante é projetar no datashow um artigo de 

opinião escrito por um aluno e fazer uma análise discursiva. 

 Evidenciar os pontos fortes e discutir possíveis sugestões para melhorar 

características que ainda precisem de aperfeiçoamento.  

Faça sugestões que ajudem a desenvolver as capacidades dos alunos: sejam 

elas de ação, discursivas ou linguístico-discursivas. 

Identificar as informações em foco, os objetivos do aluno-autor ao selecionar 

esse conteúdo, as sequências textuais usadas para construir a argumentação, quais 

sequências textuais prevalecem, se há sequências argumentativas, quais são as 

estratégias argumentativas utilizadas, quais tipos de argumentos aparecem e quais 

são as marcas linguísticas que tornam visíveis essas sequências textuais. 

Segue um exemplo de como essa estratégia pode ser desenvolvida: 

Após a escolha da questão polêmica do racismo e depois das discussões 

realizadas em sala de aula foi entregue a seguinte proposta de produção textual 

para os alunos: 

 

Tema: Proposta de produção textual sobre o racismo 

 

Quinta-feira, 2 de janeiro de 2014 

Com base nos textos motivadores abaixo, escreva um artigo de opinião sobre 

a seguinte frase de Daniel Alves, lateral-direito da seleção brasileira de futebol e do 

Barcelona: “A luta contra o racismo é uma guerra perdida”. 
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Uma questão antiga 

 

Figura 9 - Copa de 1950: jogadores brasileiros já eram chamados de “macacos” 

 
Fonte: http://msalx.placar.abril.com.br/2013/03/11/1016/torcida-uruguaia-1950.jpeg?1363007984 

 

Não é de hoje que os brasileiros são chamados de “macacos” por seus dois 

maiores rivais no futebol sul-americano: Argentina e Uruguai. Na foto acima, após a 

final da Copa de 1950, torcedores uruguaios posam com um cartaz fazendo menção 

à vitória celeste contra o Brasil. 

O futebol na Rússia, país-sede da Copa de 2018, vem convivendo nos últimos 

anos com sucessivos atos de xenofobia. Quando jogava pelo Anzhi e enfrentou o 

Zenit, clube que tem fama de não contratar negros, o brasileiro Roberto Carlos foi 

alvo de bananas atiradas da arquibancada. 

O presidente do comitê organizador do Mundial de 2018, Alexei Sorkin, está 

empenhado em não deixar que o racismo seja a marca da futura Copa. 

http://placar.abril.com.br/materia/cartao-vermelho-para-o-preconceito-fifa-passa-a-punir-com-rigor) 

 

PRODUÇÃO TEXTUAL DE ALUNA DO 9º ANO TARDE: 

“A luta contra o racismo é uma guerra perdida”. 

Nada está perdido 

“A luta contra o racismo não é uma guerra perdida”, porque nós todos temos o 

mesmo sangue, uma pessoa não pode ser discriminada, sofrer racismo só porque é 

negra, pois nunca jamais a questão da cor de uma pessoa deve ser motivo de 

racismo ou então determinar o caracter dela, uma vez uma pessoa disse assim a 

http://placar.abril.com.br/materia/cartao-vermelho-para-o-preconceito-fifa-passa-a-punir-com-rigor
http://1.bp.blogspot.com/-PbtaZp9BjcE/UsVdm0SgTcI/AAAAAAAAAEI/YwFY9jD0FAc/s1600/imagem+da+copa+de+1950.jpg
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uma colega: “ Olha lá aquele negro no meio da rua pedindo esmola, deve ser bem 

um drogado ou um ladrãozinho de merda”, por que será que ela disse isso foi 

porque ele era mendigo?? Talvez mais o real motivo foi a cor dele, mais também 

porque ele era mendigo mais muito mais por sua cor. 

Uma vez uma professora disse que o cérebro de uma pessoa racista é tipo 

um micro-cérebro, porque ele é muito pequeno, uma pessoa racista tem o cérebro 

tão pequeno que em suas ações ele não tem a mínima noção das coisas. A cor de 

uma pessoa não é motivo de discriminação, vocês já se perguntaram o porque é 

difícil de um negro se encaixar na sociedade? Muitas vezes, as pessoas acham que 

é por causa da classe social, estão enganados na maioria das vezes envolve a cor, 

ainda é tempo de mudar esse quadro sobre o racismo basta a gente querer e tirar o 

pensamento perssimista de nossas mentes, pois “A luta contra o racismo não estar 

perdida e nem nunca estará, pois sei que existem pessoas com pensamentos 

revolucionários para mudar esse quadro, basta botar esses pensamentos em 

prática. 

 

Quadro 5 - Análise discursiva I 

Conteúdos em 

foco 

Objetivo do 

articulista 

Sequências 

textuais 

Marcas 

linguísticas 

A luta contra o 

racismo. 

Contrapor a tese de 

que a luta contra o 

racismo é uma 

guerra perdida. 

 sequência 

explicativa, 

 sequência 

narrativa. 

 conectores 

casuais: porque 

 conectores 

explicativos: pois 

 

Essa proposta de produção textual foi entregue aos alunos com o objetivo de 

fazer uma avaliação diagnóstica e identificar as principais dificuldades na escrita do 

gênero artigo de opinião. 

Além de alguns desvios ortográficos e gramaticais, verifica-se a escassez em 

relação ao uso de conectores. É possível observar também que a aluna já apresenta 

noções sobre o gênero artigo de opinião, pois o texto possui um viés argumentativo, 

já que parte de uma constatação inicial (A luta contra o racismo não é uma guerra 

perdida, porque nós todos temos o mesmo sangue (...)).  

Quanto aos argumentos, devido à ausência de estratégias argumentativas, 

que a aluna demonstra ainda não conhecer, os dados encontram-se pouco 
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organizados e os argumentos não se direcionam a uma possível conclusão. Além 

disso, o texto não apresenta contra-argumentos, pois a estudante não apresenta 

argumentos que se oponham à argumentação. 

Quanto à conclusão, a aluna apresenta uma proposta de intervenção para o 

problema do racismo, mas essa nova tese se mostra desconectada dos argumentos 

apresentados anteriormente. 

Portanto, depois dessa avaliação, o professor torna-se ciente das dificuldades 

dos alunos e pode planejar estratégias adequadas para desenvolver algumas 

capacidades ainda incipientes. 

Uma sugestão que tem se mostrado eficaz é projetar artigos de opinião nos 

quais a estrutura argumentativa prototípica se apresente bem desenvolvida e 

explicá-la aos alunos. 

Exemplo: 

Figura 10 

 

 

O bullying, de fato, sempre existiu. O que ocorre é que, com a influência da 

televisão e da internet, os apelidos pejorativos foram tomando outras proporções. A 

natureza e o desenvolvimento humano demonstram que a agressividade é a arma 

daquele que se sente acuado, impotente, com dificuldade de se impor e de 

expressar aquilo que sente de forma que o outro o entenda e respeite.  

As crianças são as principais vítimas, porém já possuem muitos adultos com 

as mesmas dificuldades de lidar com a problemática, a depressão, a baixa 

autoestima e ansiedade – já que tudo isso pode ser resultado das agressões 

sofridas pelas vítimas. Normalmente, os agressores foram ou são vítimas de 

agressões dentro de suas casas. O processo de educar, de ensinar, de criar laços 

verdadeiros de afeto e cumplicidade é algo que leva tempo, que não se impõe e nem 

se consegue através da força, das chantagens ou da manipulação e nem, muito 

menos, através dos excessos do poder. 
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Os pais devem mostrar que o filho não é culpado pelas perseguições e 

deixar claro que ele tem os seus valores e qualidades. É importante incentivá-lo a 

contar sobre o que acontece na escola e apresentar as pessoas que fazem parte do 

seu ciclo de relacionamento. Já com os agressores,  a reação deve ser parecida. 

“Só criticar não resolve o problema. É preciso conversar, se interessar e saber ouvir. 

Deixe claro que o comportamento violento é inaceitável, mas que é possível mudar 

essa conduta”, salienta a psicóloga Maria Tereza Maldonado, do Rio de Janeiro, 

autora do livro "A Face Oculta – Uma história de bullying e cyberbullying", da Editora 

Saraiva. 

As crianças são as principais vítimas, porém já possuem muitos adultos com 

estes problemas: Depressão, baixo autoestima, ansiedade, abandono dos estudos – 

essas são algumas das características mais usuais das vítimas. De certa forma, o 

bullying é uma prática de exclusão social cujos principais alvos costumam serem 

pessoas mais retraídas, inseguras. Essas características acabam fazendo com que 

elas não peçam ajuda e, em geral, elas se sentem desamparadas e encontram 

dificuldades de aceitação. 

As formas de Bullying mais comuns em ambientes escolares são: agressões 

físicas e verbais, ameaças, brigas, chantagens, apelidos, trotes, roubo, racismo, 

xenofobias - aversão a tudo aquilo que vem de outras culturas e nacionalidades - 

intimidações, piadinhas, assédios, xingamentos, abusos discriminações e várias 

outras formas de se ridicularizar uma pessoa. 

Para extravasar sentimentos como raiva, medo e ansiedade, a pedagoga 

Flávia Cristina Oliveira Murbach de Barros sugere que a criança realize atividades 

como brincar com outras pessoas, participar de atividades coletivas, interativas ou 

artísticas (música, teatro, artes plásticas e dança), além de praticar esportes. “São 

várias formas de a criança se abrir para os conhecimentos e assim transformar sua 

própria realidade. A escola, a família e a comunidade podem proporcionar isso, 

como algo que extravase a criatividade, e a formação de um adulto mais 

humanitário”, diz. Talvez guarde essa mágoa durante anos e tenha dificuldade de se 

relacionar com as pessoas. 

É necessário que todos os envolvidos no processo educacional estejam 

atentos a este vilão que permeia a educação do século XXI e elaborem planos de 

ação em que valores como o respeito, amor, companheirismo e cidadania sejam 

constantemente abordados. Consequentemente os ambientes escolares que 
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investirem nesses valores tão esquecidos em tempos atuais, estarão contribuindo 

para que a prática do Bullying venha a se extinguir de nossas escolas. 

Fonte: http://estilo.uol.com.br/comportamento/ultimas-noticias/2010/04/14/especialistas-dao-dicas-

para-lidar-com-bullying.html 

 

Quadro 6 - Análise discursiva II 

Conteúdos em foco 
Objetivo do 

articulista 

Sequências 

textuais 
Marcas linguísticas 

Bullying e as 

principais vítimas  

O papel dos pais no 

combate ao 

problema 

 

Sugestões de 

especialistas 

 

Possíveis soluções 

para o problema do 

bullying 

Definir a prática do 

bullying 

Sugerir 

procedimentos 

Apoiar um ponto de 

vista 

Sugerir soluções 

para a prática do 

bullying 

Sequência descritiva 

 

Sequência 

argumentativa 

 

 

 Uso de predicativo 

associado ao verbo ser 

(o bullying é...) 

Uso de verbos 

modais ou não no 

imperativo (os pais 

devem mostrar) 

Uso de verbos 

dicendi 

Uso de verbos no 

imperativo. 

 

 

Módulo 7 

A estrutura composicional do gênero artigo de opinião 

Objetivos:  

Analisar a estrutura do gênero artigo de opinião. 

Reconhecer a sequência argumentativa. 

Atividades: 

Considerando que um texto argumentativo em geral pode ser dividido em 

introdução, desenvolvimento e conclusão, discuta a organização do artigo analisado 

no módulo anterior. 
 
 

Quadro 7 -  Partes que compõem o artigo:  
“Bullying: uma brincadeira que machuca”. 

 
Introdução Desenvolvimento Conclusão 

O bullying, de fato, sempre 

existiu (...) até o outro o 

entenda e respeite. 

As crianças são as principais 

vítimas (...) até 

dificuldade de se relacionar 

com as pessoas 

É necessário que todos os 

envolvidos (...) até venha a se 

extinguir das nossas escolas. 

 

[J6] Comentário: numeração 

http://estilo.uol.com.br/comportamento/ultimas-noticias/2010/04/14/especialistas-dao-dicas-para-lidar-com-bullying.html
http://estilo.uol.com.br/comportamento/ultimas-noticias/2010/04/14/especialistas-dao-dicas-para-lidar-com-bullying.html
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Pedir aos alunos que releiam o artigo e respondam as seguintes perguntas 

Que partes o compõem? 

Como cada uma delas se articula com as outras? 

 

A estrutura do gênero artigo de opinião 

Todo texto é constituído de sequências textuais, em geral, um mesmo texto 

apresenta diferentes sequências com funções específicas: narrar, argumentar, 

descrever, orientar, explicar. 

Atualmente, o que se verifica através da correção dos textos dos alunos é que 

eles utilizam várias sequências em suas produções escritas, mas as usam de forma 

aleatória, sem que esses dados contribuam para a construção da argumentação. 

Nesse ponto, é fundamental a intervenção do professor a fim de mostrar para 

eles o papel de cada sequência na tessitura do texto argumentativo. O que seria 

feito da seguinte forma: 

Quadro 8 - Analise discursiva III        

Conteúdos  

em foco 

Objetivo do 

articulista 

Sequências 

textuais 

Marcas 

linguísticas 

Sugestões de 

especialista 

Apoiar um ponto de 

vista 

Sequência 

argumentativa 

(dados- argumento 

de autoridade) 

Uso de verbos 

dicendi 

 

Módulo 8 

Como articular as ideias 

 

Objetivos:  

Perceber as relações entre as partes de um texto argumentativo 

Usar expressões que tornam um texto argumentativo coeso e coerente. 

 

Atividade: Lei seca e dura 

Um dos principais defeitos da chamada lei seca está prestes a ser corrigido 

pelo Congresso Nacional.  
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Foi aprovado anteontem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado 

um projeto de lei que autoriza a utilização de qualquer meio de prova para atestar a 

embriaguez do motorista ao volante, como testemunhos de policiais e exames 

clínicos - que, hoje, não são aceitos pela Justiça.  

Com a mudança, desaparece a necessidade de comprovar "concentração de 

álcool por litro de sangue igual ou superior a seis decigramas". A ultrapassagem 

desse limiar, decidiu o Superior Tribunal de Justiça em março, só pode ser aferida 

com o teste do bafômetro ou um exame de sangue.  

Ocorre que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Hoje, se 

um motorista se recusa a soprar o bafômetro ou a ceder sangue, não há como 

comprovar que ele transpôs o limite tolerado.  

É necessário, pois, retirar a lei seca desse impasse, a fim de restaurar seu 

louvável propósito: combater a trágica combinação de bebida com volante. 

Motoristas embriagados respondem por parte considerável das cerca de 40 mil 

mortes anuais no trânsito no país.  

Segundo um estudo da Faculdade de Medicina da USP, com base em dados 

de 2005 do IML de São Paulo, 44% dos 3.042 condutores mortos no Estado haviam 

ingerido álcool antes de dirigir. Especialistas estimam cifras até maiores.  

Os legisladores agiram com a intenção correta, portanto, quando aprovaram 

a lei seca em 2008. No ímpeto punitivo, porém, deixaram abertas brechas que, 

como se previa há quatro anos, terminaram por dificultar a aplicação da lei.  

Agora que se dispõem a corrigir aquele equívoco, os parlamentares poderiam 

aproveitar para retirar da norma seu caráter draconiano. Prescrever detenção de 

seis meses a três anos para o motorista que simplesmente dirigir embriagado é um 

exagero. Punições desse tipo deveriam incidir somente em casos de acidentes com 

vítimas.  

O endurecimento administrativo que os legisladores também propõem, por 

outro lado, parece um caminho adequado - a multa passa de R$ 957,70 para R$ 

1.915,40.  

Embora nem todas as correções desejáveis tenham sido feitas, os 

parlamentares ao menos facilitaram a aplicação da lei. O projeto, se aprovado no 

plenário do Senado, irá à sanção presidencial. Não parece haver obstáculos para 

que isso ocorra na semana que vem, a tempo de a nova norma regular o trânsito já 

nas festas de fim de ano.  

Fonte: Folha de S. Paulo, 14 de dezembro de 2012.  
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Atividade 

Pedir para os alunos lerem o texto da Folha de São Paulo, em seguida 

perguntar a eles se o texto se trata de opinativo ou expositivo. Pedir para justificarem 

a resposta. 

Pedir para observarem as expressões grifadas em negrito e subscritas. 

Perguntar qual a função delas para o texto. Explicar, nesse momento, o que vem a 

ser a coesão textual e os conectores. 

Explique as diferentes funções dos conectores dentro do contexto 

 

Atividade 1 

Dividir a classe em pequenos grupos e pedir que eles escolham alguma 

questão polêmica para escrever a respeito. Por exemplo: Sobre a liberação ou não 

do uso da maconha. 

Propor que os grupos discutam a questão, cheguem a um consenso e 

articulem um breve artigo de opinião usando as expressões do quadro acima. 

 

Atividade 2 

A) Escrever no quadro o seguinte trecho: “É necessário, pois, retirar a lei 

seca desse impasse, a fim de restaurar seu louvável propósito: combater a 

trágica combinação de bebida com volante.” 

 

Em seguida, escrever uma lista com conectores e pedir para os alunos 

escolherem o único que pode substituir aquele destacado sem alterar o sentido do 

trecho: mas; porém; embora; portanto. Pedir para justificarem a resposta. Aproveitar 

o mesmo exemplo e explique que o conectivo “pois” pode assumir tanto a função 

explicativa quanto conclusiva. 

Agora, pedir para eles escreverem um exemplo no qual o conectivo “pois” 

aparece com a função explicativa e peça para eles justificarem a diferença de 

sentido entre os usos desse conector. 

 

Atividade 3 

Ler o poema de Millôr Fernandes a seguir e escrever qual o sentido da 

conjunção "e" destacada. Explique.  
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Poeminha Tentando Justificar Minha Incultura 

Ler na cama  

É uma difícil operação  

Me viro e me reviro  

E não encontro posição.  

Mas se, afinal,  

Consigo um cômodo abandono,  

Pego no sono  
 

Portanto, o conector "E" tem o sentido de mas e não de adição. 

 

Atividade complementar sobre coesão: 

Sou contra a redução da maioridade penal 

 

A brutalidade cometida contra dois jovens em São Paulo reacendeu uma 

fogueira: a redução da idade penal. Algumas pessoas defendem a ideia de que a 

partir dos dezesseis anos os jovens que cometem crimes devem cumprir pena em 

prisão. Acreditam que a violência pode estar aumentando porque as penas que 

estão previstas em lei, ou a aplicação delas, são muito suaves para os menores de 

idade. Mas é necessário pensar nos porquês da violência, já que não há um único 

tipo de crime. 

Vivemos em um sistema socioeconômico historicamente desigual e violento, 

que só pode gerar mais violência. Então, medidas mais repressivas nos dão a falsa 

sensação de que algo esta sendo feito, mas o problema só piora. Por isso, temos 

que fazer as opções mais eficientes e mais condizentes com os valores que 

defendemos. 

Defendo uma sociedade que cometa menos crimes e não que puna mais. Em 

nenhum lugar do mundo houve experiência positiva de adolescentes e adultos juntos 

no mesmo sistema penal. Fazer isso não diminuirá a violência. Nosso sistema penal 

como está não melhora as pessoas. O problema não esta só na lei, mas na 

capacidade para aplicá-la. 

Sou contra porque a possibilidade de sobrevivência e transformação destes 

adolescentes está na correta aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente 
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(ECA). Lá estão previstas seis medidas diferentes para a responsabilização de 

adolescentes que violaram a lei. Para fazer bom uso do ECA é necessário dinheiro, 

competência e vontade. 

Sou contra toda e qualquer forma de impunidade. Quem fere a lei deve ser 

responsabilizado. Mas reduzir a idade penal é ineficiente para atacar o problema. 

Problemas complexos não serão superados de modo simplório e imediatista. 

Precisamos de inteligência, orçamento e, sobretudo, de um projeto ético e político de 

sociedade que valorize a vida em todas as suas formas. Nossos jovens não 

precisam ir para a cadeia, Precisam sair do caminho que os leva até lá. A decisão 

agora é nossa: se queremos construir um país com mais prisões ou com mais 

parques e escolas. 

Renato Roseno 

 

1.  Com relação ao gênero e a sua estruturação, responda:  

a) Qual é o gênero discursivo?  

b) Qual é o tipo discursivo?  

c) Qual é o domínio discursivo desse gênero?  

d) Qual é a sua finalidade/função sócio-comunicativa/para que serve/objetivo?  

e) Quais são as principais características?  

f) Qual é o público-alvo desse texto?  

 

2. Qual é o tema e o assunto do texto?  

3. Qual o sentido atribuído a “reacendeu uma fogueira”?  

4. Analise os trechos abaixo e marque F para falso e V para verdadeiro: 

____ Segundo o autor a violência pode estar aumentando porque as penas são 

muito suaves. 

_____ O autor defende a ECA e é a favor da redução da maioridade penal. 

_____ A redução da maioridade penal é eficiente para atacar o problema. 

_____ O autor atribui a violência ao histórico socioeconômico desigual e violento. 

 

5. Qual é o fato que desencadeou a discussão a respeito da redução da idade 

penal?  
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6. Nas frases abaixo, as palavras em destaque, dão ideia de:  

a) “O problema não esta só na lei, mas na capacidade para aplicá-la (l.12,13)” 

_________________ 

b) “... se queremos construir um país com mais prisões ou com mais parques e 

escolas.” (l. 23) 

_________________ / _________________ / _________________ 

c) “... é necessário pensar nos porquês da violência, já que não há um único tipo de 

crime.” (l. 5) 

_________________  

d) “Sou contra porque a possibilidade de sobrevivência... (l.14)” 

_________________ 

e) “Para fazer bom uso do ECA é necessário...(l.16)” 

_________________________ 

 

7. As palavras destacadas nas frases abaixo referem-se a quem/que?  

a) “... Fazer isso não diminuirá a violência.” (l. 11,12)________________ 

b) “... mas na capacidade para aplicá-la.... (l.12,13)” _______________  

c) “... sair do caminho que os leva ate lá.” (l.22,23) _______________ 

d) “... que valorize a vida em todas as suas formas.” (l. 21,22) ( _______________ / 

_______________  

e) “... ou a aplicação delas, são muito suaves... (l. 4)”_______________  

 

8. Identifique a tese defendida pelo autor do texto.  

9. Quais são os argumentos utilizados pelo autor para sustentar a sua tese?  

10. Nos trechos abaixo coloque O para opinião e F para fato:  

a) (     ) “A brutalidade cometida contra dois jovens em São Paulo... (l.1)” 

b) (     ) Defendo uma sociedade “ que cometa menos crimes e não que puna mais... 

(l. 10)” 

c) (    ) Lá estão previstas “seis medidas diferentes para a responsabilização (l.15,16) 

d) (    ) Vivemos em um sistema “socioeconômico historicamente desigual e 

violento... (l.6)”  

e) (    ) reduzir a idade “penal é ineficiente para atacar o problema.” (l.19) 

f) (    ) não há um único “tipo de crime...” (l.5) 
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g) (    ) Em nenhum lugar do mundo houve experiência positiva de adolescentes e 

adultos juntos no mesmo sistema penal. (l.10,11)  

 

11. No seguinte trecho “... correta aplicação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA).” (l.15), justifique o uso dos parênteses e da caixa alta.  

12. No trecho: “Mas é necessário pensar nos porquês da violência” (l.5), qual é 

o significado da palavra em destaque?  

13. No trecho Defendo uma “sociedade que cometa menos crimes...(l.10),” se a 

palavra crimes fosse substituída pela palavra violência, o termo em destaque 

sofreria alteração? Justifique e se necessário reescreva a frase.  

http://jottaclub.com/wp-content/uploads/2015/04/artigo-de-opinic3a3o1.pdf 

 

Módulo 9 

Assunto: A polifonia: vozes com as quais o articulista interage. 

 

Objetivo. Identificar as vozes com as quais o articulista interage. 

O propósito é fazer os alunos perceberem que um artigo de opinião tende a 

reproduzir o próprio debate de que participa, por isso incorpora vozes, isto é, 

posições dos protagonistas da discussão, sejam de aliados ou de adversários. No 

primeiro caso, a voz do aliado serve como argumento de autoridade e visa apoiar a 

tese defendida, já a voz do adversário possui a função de contra-argumento e deve 

ser mencionado para enriquecer o debate, mas não pode deixar de ser rebatido. 

Atividade. Pedir para os alunos que releiam o artigo “Bullying: brincadeira 

que machuca”. Informar para os alunos que a finalidade dessa leitura é identificar as 

diversas vozes presentes no texto. 

Instigar os alunos com as seguintes perguntas: 

Qual é o gênero do texto? 

Qual é o objetivo do articulista? 

Que questão polêmica é discutida no artigo? 

Qual é a posição do articulista sobre essa questão? 

Que estratégia o articulista usa para defender esse ponto de vista? 

Pedir aos alunos para identificarem as vozes que o articulista usou para servir 

de apoio na construção da argumentação desenvolvida por ele. 
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Módulo 10 

Tema: Aperfeiçoando a prática de escrita 

 

Objetivo: Analisar e reescrever um artigo de opinião produzido por um aluno. 

Nesse módulo, o foco é auxiliar os alunos na reescrita de um artigo de 

opinião. É importante avaliar o texto nos seguintes critérios: tema, adequação ao 

gênero e convenções de escrita. Pedir a permissão do aluno para realizar essa 

atividade e garantir que durante as intervenções haja respeito pelo trabalho 

realizado por ele. 

 

Produção textual de aluna do 9º ano tarde: 

“A luta contra o racismo é uma guerra perdida”. 

Nada está perdido 

“A luta contra o racismo não é uma guerra perdida”, porque nós todos temos o 

mesmo sangue, uma pessoa não pode ser discriminada, sofrer racismo só porque é 

negra, pois nunca jamais a questão da cor de uma pessoa deve ser motivo de 

racismo ou então determinar o caracter dela, uma vez uma pessoa disse assim a 

uma colega: “ Olha lá aquele negro no meio da rua pedindo esmola, deve ser bem 

um drogado ou um ladrãozinho de merda”, por que será que ela disse isso foi 

porque ele era mendigo?? Talvez mais o real motivo foi a cor dele, mais também 

porque ele era mendigo mais muito mais por sua cor. 

        Uma vez uma professora disse que o cérebro de uma pessoa racista é tipo um 

micro-cérebro, porque ele é muito pequeno, uma pessoa racista tem o cérebro tão 

pequeno que em suas ações ele não tem a mínima noção das coisas. A cor de uma 

pessoa não é motivo de discriminação, vocês já se perguntaram o porque é difícil de 

um negro se encaixar na sociedade? Muitas vezes, as pessoas acham que é por 

causa da classe social, estão enganados na maioria das vezes envolve a cor, ainda 

é tempo de mudar esse quadro sobre o racismo basta a gente querer e tirar o 

pensamento perssimista de nossas mentes, pois “A luta contra o racismo não estar 

perdida e nem nunca estará, pois sei que existem pessoas com pensamentos 

revolucionários para mudar esse quadro, basta botar esses pensamentos em 

prática. 

Aluna do 9º ano tarde 
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Atividades 

Fazer cópias do artigo escolhido para ser reescrito por você e os seus alunos. 

Explicar a importância dessa atividade e discutir com eles as possíveis modificações 

que poderão ser feitas para melhorar o texto. Após isso, estimulá-los com as 

seguintes perguntas: 

O título é adequado para um artigo de opinião? 

A aluna introduz a questão polêmica de forma clara? 

Além da voz da aluna, há outras vozes no artigo? De quem? 

Quais são os tipos de argumentos utilizados? Eles são convincentes? 

As palavras usadas para articular as ideias do artigo foram empregadas 

adequadamente?  

As convenções de escrita foram respeitadas? Quais desvios precisam ser 

modificados? 

Ao final das discussões, dividir os alunos em grupo e pedir para cada um 

reescrever um parágrafo do texto. Depois, cada grupo lerá o parágrafo reescrito e 

novas intervenções poderão ser feitas, se for necessário.  

 

Versão final 

Para concluir reescreva os parágrafos reformulados, projetar o artigo de 

opinião reescrito coletivamente no datashow e refletir com os alunos sobre as 

seguintes questões. 

O artigo parte de uma questão polêmica? 

A aluna deixou o leitor ciente do assunto do artigo? 

A aluna tomou um posicionamento sobre a questão polêmica? 

Utilizou argumentos convincentes? 

Usou contra-argumentos? 

Utilizou conectores adequados e diversificados? 

Concluiu o texto reforçando sua opinião? 

A pontuação e a ortografia estão de acordo com as convenções de escrita? 

A aluna deu um bom título para o artigo? 
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3.4.1.1.1 Relato da aplicação da sequência didática 

 

Sequência didática é um conjunto sistematizado de atividades ligadas entre 

si, planejadas para ensinar um conteúdo etapa por etapa, também envolve 

atividades de aprendizagem e avaliação, organizadas conforme os objetivos que o 

aluno precisa aprimorar. 

Ao organizarmos a nossa sequência didática, primeiro, preparamos 

detalhadamente cada uma das etapas que iremos relatar agora. 

Inicialmente, compartilhamos a proposta de trabalho com a turma, explicamos 

o trabalho passo a passo, fizemos uma roda de conversa para apresentar o gênero 

que seria estudado e comentamos as várias atividades que seriam desenvolvidas. 

Organizamos, junto com os alunos, um plano de ação, anotando em um painel cada 

etapa da nossa proposta. 

Depois, mapeamos o conhecimento prévio dos alunos, nesse momento, 

houve uma conversa sobre o que eles conheciam sobre o artigo de opinião e 

sugerimos três temáticas para que eles escolhessem uma e escrevessem uma 

produção inicial. 

 

Proposta de produção textual para a avaliação diagnóstica 

Com base no tema: O lugar onde vivo, sugerido pela Olimpíada de Língua 

Portuguesa Escrevendo o Futuro, iniciativa do Ministério de Educação (MEC) e da 

Fundação Itaú Social (FIS), sugerimos as seguintes temáticas: 

1. A violência em Fortaleza 

2. As chuvas em Fortaleza 

3. A educação em Fortaleza 

Fizemos alguns questionamentos com os alunos para que eles percebessem 

alguns pontos em comum entre essas temáticas, principalmente que são assuntos 

que envolvem uma polêmica social. Além disso, discutimos a importância de saber 

expressar uma opinião sobre questões polêmicas que façam parte do nosso 

cotidiano. 

Após as discussões sobre as três temáticas, os alunos escolheram a terceira 

proposta: A Educação em Fortaleza. Na aula seguinte, trouxemos o artigo de 
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opinião: Educação em Fortaleza: contra fatos não há argumentos, que poderá ser 

lido a seguir. 

 

Artigo 

Tema: Educação em Fortaleza: contra fatos, não há argumentos 

 

Educação é um direito fundamental, porque é o mais legítimo e eficiente meio 

de promoção social. Exatamente por essa razão, a educação é prioridade na 

Administração Roberto Cláudio, que assumiu o mandato em 1º de janeiro de 2013 

com a difícil, porém nobre, tarefa de recuperar a autoestima da comunidade escolar 

municipal. 

Logo no início da gestão, o prefeito propôs o “pacto de responsabilidade 

social e pedagógica pelos estudantes da rede municipal de ensino” e, ao longo de 

três anos, por meio de ações da Secretaria Municipal de Educação, reorganizou o 

calendário escolar, aumentou o número de alunos matriculados na rede de ensino 

municipal, adotou o critério de seleção pública para diretores e coordenadores das 

escolas do município, realizou um concurso para professores, implantou o piso 

salarial nacional e concedeu reajuste aos professores acima da inflação, resultando 

em um ganho real de 12%. 

Além de tudo isso, implantou a escola de tempo integral e já construiu 13 

unidades escolares, reformou escolas, ampliou a rede de creches do município, 

colocou internet de alta velocidade nas escolas, aumentou o acervo das bibliotecas 

e distribuiu material escolar para todos os alunos da rede municipal de ensino, entre 

outras ações. 

Passados três anos da Administração Roberto Cláudio, os resultados já 

começam a aparecer. Saímos da última posição na avaliação do Spaece, incômoda 

situação em que nos encontrávamos no fim da administração anterior, e avançamos 

alguns pontos, posto que o número de escolas que estão no nível mais alto de 

aprendizagem na alfabetização passou de 20, em 2012, para 74, em 2014. 

Fortaleza também aumentou 11 pontos na proficiência média dos alunos do 

segundo ano fundamental e alcançou, em 2014, a marca de 147,3 pontos. Houve 

redução no percentual dos alunos não alfabetizados, que caiu de 4,8% para 1,2%, o 

que representa uma melhora de 75%. São dados que demonstram, de forma 

objetiva, a melhoria da qualidade da educação pública em Fortaleza. 
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Mas, como dizem dois poetas geniais das Minas Gerais, “se muito vale o já 

feito, mais vale o que será. E o que foi feito. É preciso conhecer para melhor 

prosseguir”. 

Evaldo Lima, 
vereador e presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Fortaleza. 

mandatoevaldolima@gmail.com 

 

Proposta de produção inicial: escrita do primeiro artigo de opinião 

Com base na leitura do artigo de opinião: Educação em Fortaleza: contra 

fatos não há argumentos, escrito pelo vereador Evaldo Lima, escreva um artigo de 

opinião para ser publicado no mural da escola com a finalidade de defender o seu 

ponto de vista acerca dessa questão polêmica. 

 Ao propor a escrita do primeiro artigo, detalhamos com muito cuidado o 

contexto de produção: quem será o leitor do texto, qual é a finalidade, que posição 

tem o autor, onde o texto vai ser publicado. Essa primeira produção apontou os 

saberes e as dificuldades dos alunos e nos deu direcionamentos para intervir no 

processo de aprendizagem. 

Com o objetivo de ampliar o repertório dos alunos, elaborei um conjunto de 

atividades de leitura, escrita e oralidade. Ofereci vários artigos de opinião, através 

dos jornais que levei para os alunos para aproximá-los do gênero em estudo de suas 

condições reais de uso. 

O próximo passo foi analisar as marcas do gênero, por isso, no decorrer das 

atividades, fiz a mediação para que os alunos conseguissem identificar os recursos 

utilizados pelos articulistas na escrita. Lemos os artigos dos jornais e analisamos as 

marcas próprias do gênero: as estratégias argumentativas utilizadas para convencer 

e para persuadir, os operadores argumentativos, os modalizadores do discurso, por 

exemplo. 

Nas etapas seguintes, sugerimos aos alunos que buscassem informações 

sobre a temática que eles escolheram. Essa atividade é essencial para dar 

consistência ao texto. É necessário conhecer o tema sobre o qual se escreve. 

Muitas vezes, os alunos não escrevem, porque não tem o que dizer e não sabem 

como dizer, pois não dominam o assunto e não conhecem o gênero mais apropriado 

para a produção. 

Na etapa seguinte, produzimos um texto coletivo, esse momento foi muito 

desafiador. Coordenamos a escrita do artigo de opinião, demos oportunidade para 

[J7] Comentário: repetição de ideias... 

mailto:mandatoevaldolima@gmail.com
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que os alunos debatessem as ideias, e atuassem enquanto sujeitos ativos para a 

construção do próprio conhecimento. A participação de todos ocorreu naturalmente 

e através das nossas intervenções, conseguimos transformar os debates em um 

texto escrito. 

A próxima etapa foi a escrita do texto individual, nesse momento, retomamos 

a situação de produção e relembramos as marcas inerentes ao gênero artigo de 

opinião. Nessa produção final, pedimos para os alunos colocarem em prática tudo o 

que foi aprendido durante a aplicação da sequência didática.  

O penúltimo passo foi fazer a revisão e o aprimoramento do texto, essas 

atividades exigiram que os alunos lessem, relessem e identificassem as partes que 

não estavam claras e que precisavam ser reescritas. Por isso, incentivei os alunos a 

fazerem essa revisão em dupla e depois os auxiliei, individualmente, na conclusão 

dessa atividade. 

Concluído o trabalho, é chegado o momento de publicar os artigos de opinião 

escritos pelos alunos. Semanalmente, um artigo foi publicado no jornal que fica no 

mural da escola e alguns foram escolhidos para fazer parte do compêndio da Mostra 

Literária. 
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

CENTRADA NA ESCRITA DE ARTIGO DE OPINIÃO 

 

4.1 Análise das produções escritas dos alunos. 

 

Artigo de opinião 

Como de costume, discutimos e debatemos sobre um assunto sugerido pelos 

alunos: Tecnologia. Depois, elaboramos uma sequência didática para amenizar 

algumas dificuldades de argumentação na escrita de gêneros argumentativos. Para 

atingirmos esse objetivo, sugerimos a produção de um artigo de opinião com base 

na leitura do texto motivador que irei transcrever a seguir: 

 

Viva mais e melhor 

A tecnologia está aí, cada vez mais presente e influente em nossas vidas. 

Celulares, computadores de mão, notebooks, aviões e mais uma infinidade de 

avanços que surgem a cada dia e tornam a nossa existência muito mais prática e 

confortável. 

O problema é que não se pode ter tudo. Temos o celular, e perdemos por 

causa dele boa parte da nossa privacidade; colocamos nossa vida inteira nos 

nossos computadores de mão, e enlouquecemos quando eles quebram ou são 

roubados; andamos pra lá e pra cá com nossos moderníssimos notebooks, e com 

isso trabalhamos mais do que nunca e abreviamos nossos momentos de lazer (...). 

Não há a menor dúvida de que a tecnologia tornou as distâncias mais curtas, 

assim como nos deu muito mais tempo. Hoje, resolvemos todos os problemas de 

trabalho dentro das nossas casas, sem precisarmos ir ao escritório. Basta ligar o 

celular, abrir o notebook e pronto, tudo resolvido. Mas será que vale à pena 

transformar as nossas casas em escritórios? Será que é esse o objetivo de toda 

essa tecnologia? Para que ganhamos mais tempo? Para gastá-lo com mais 

trabalho? 

A tecnologia nos dá a oportunidade de vivermos mais e melhor. Se 

soubermos usá-la a nosso favor, ela só contribuirá para a nossa qualidade de vida. 

O que não podemos é tornarmo-nos escravos dela. Vamos nos dar ao luxo de 

desligarmos os celulares nos finais de semana, de engavetarmos notebooks e 

computadores de mão fora do expediente de trabalho (...) 
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A tecnologia é nossa amiga e parceira. Sabendo usá-la viveremos muitos 

anos, o suficiente para vermos outros avanços tecnológicos que nem sequer 

imaginamos e que tornarão a nossa vida cada vez mais longa. 

PIMENTEL, Carlos. Redação descomplicada. São Paulo: Saraiva, 2008. 

 

Proposta de produção textual: Com base no texto motivador acima e, sem 

copiá-lo, escreva um artigo de opinião sobre o seguinte tema: O excesso de uso de 

tecnologia na adolescência, para ser publicado no jornal ou na revista da nossa 

escola. 

A seguir, analisamos alguns artigos, em ordem crescente de desempenho, a 

qual foi definida por critério de nota. Além disso, sem identificar os alunos a fim de 

preservar suas identidades, conforme estabelecem os aspectos éticos que regem as 

pesquisas nos estudos da linguagem. 
 

 

 

 

Texto 1 (versão inicial): A tecnologia 
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O texto intitulado “A tecnologia”, quanto à adequação à norma culta, o aluno 

demonstra domínio precário, porque apresenta, de forma sistemática, frequentes e 

diversificados desvios gramaticais e de convenções de escrita. Além disso, não foi 

feita a separação do texto em parágrafos, quase não há o uso de sinais de 

pontuação (ponto, vírgula) apenas uma única vez os dois pontos. A maior parte das 

palavras não está acentuada e ocorrem muitos desvios ortográficos e palavras 

incompletas: tecnogia, exesso [sic]. 

Quanto ao desenvolvimento da sequência argumentativa prototípica, segundo 

Adam (2011), essa não se realiza, porque o aluno apresenta a premissa de que “a 

tecnologia é uma comunicação usada pela vida”, mas não apresenta tese nem 

argumentos, porque apenas apresenta uma cópia desordenada do texto motivador, 

o que prejudica a construção de sentido global do artigo de opinião. Referente à 

conclusão, o que se observa é que o aluno não a apresenta, pois simplesmente 

decide parar de copiar o texto. 

Quanto ao uso de estratégias argumentativas, não há ocorrências, já que é 

possível observar que o aluno apenas fez uma cópia do texto que consta na 

proposta de produção escrita. 

Em relação à coesão e à coerência, o aluno não articula as partes do texto, 

pois não utiliza recursos coesivos, apenas copia desordenadamente algumas partes 

do artigo da proposta de produção textual. 

Como já era de se esperar, a conclusão também não é desenvolvida, até 

porque torna-se inviável elaborá-la sem a tese e os argumentos. 
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Texto 1 (versão final): A virtude dos pais 

 

O texto intitulado “A virtude dos pais”, conforme preconiza Adam (2011) no 

que se refere à sequência textual argumentativa, o aluno parte de uma tese inicial: 

“Atualmente, a tecnologia é o meio mais utilizado pelas pessoas quando querem se 

comunicar”.  Nessa fase, o aluno apoia a argumentação no conceito de polifonia de 

Bakhtin (1992), ao recorrer a outra voz para desenvolver o próprio discurso por meio 

do uso de argumento de autoridade, nesse caso a autoridade de um instituto 
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brasileiro de pesquisa: “Segundo dados do IBGE, um em cada dez domicílios 

brasileiros possuem conexão com a “internet”. 

No segundo parágrafo, à luz dos termos de Adam (2011) sobre a sequência 

argumentativa, o autor inicia uma contra-argumentação: “Porém, o excesso de uso 

de tecnologia por adolescentes gera problemas físicos e emocionais”.  E novamente 

recorre ao conceito de polifonia de Bakhtin, ao selecionar outro argumento de 

autoridade: “Segundo o psicólogo Márcio Reis ficar focado demais na internet causa 

dores nas costas devido ao longo tempo que passam sentados, dores nos braços, 

na cabeça e cansaço nos olhos, já a dependência tecnológica causa depressão e 

ansiedade”. 

No terceiro parágrafo, o aluno continua a desenvolver a argumentação 

recorrendo à polifonia, Bakhtin (1992), ao continuar selecionando argumento de 

autoridade: “Para evitar qualquer tipo de prejuízo para a saúde física ou mental, 

Regis destaca que o tempo ideal de permanência na internet para jovens seja de 

apenas duas ou quatro horas de utilização da internet por dia e horário regrado para 

ir dormir e acordar”.  

No último parágrafo, conforme preconiza Adam (2011), o autor desenvolve a 

conclusão ou nova tese: “Portanto, os pais devem impor regras aos filhos, ensinar 

que eles podem usar a internet como forma de diversão e de informação, mas que 

tudo precisa de limites bem definidos para que não haja consequências devido ao 

abuso na utilização das novas tecnologias”. E finaliza o artigo selecionando mais um 

argumento de autoridade: “Afinal, como já afirmava Coelho Neto: “é na educação 

dos filhos que se revelam as virtudes dos pais”. 

Seguindo orientação da professora, o discente utiliza uma expressão da 

citação para dar título ao seu artigo de opinião. 
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Texto 2 (versão inicial): A tecnologia serve... 

 

 

O texto intitulado “A tecnologia serve...”, quanto à adequação à norma culta, a 

aluna demonstra domínio insuficiente, com muitos desvios gramaticais e de 

convenções de escrita, tais como desvios ortográficos, de pontuação e de 

acentuação: “Eles são importante para todos nois”, “A tecnologia é um estrumento”, 

“tem pessoa que são muito apegada”, “causar prejuizos em termos fisicos sociais e 

economias”. 

No que diz respeito ao desenvolvimento da sequência argumentativa 

prototípica conforme estabelece Adam (2011), essa não se realiza, porque a aluna 

apresenta a premissa ou tese anterior de que “a tecnologia é um estrumento do 

meio de comunicação tem pessoa que são muito apegada por facebook e outras 

coisas”, em seguida recorre, segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996) a 

argumento por ligação que fundamenta a estrutura do real, pois seleciona exemplos 

de recursos tecnológicos utilizados para nos comunicar com as pessoas: “a 

tecnologia serve para se comunicar com as amigas por celulares, computadores e 

notebook  e opina por meio da seguinte tese anterior: “eles são importante para 

todos nois”. Depois inicia o parágrafo seguinte reforçando a tese anterior: “A 

tecnologia é muito importante que vivemos”. Em seguida, segundo Adam (2011), 

inicia uma contra-argumentação: “Mas o excesso de uso de tecnologia pode causar 
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prejuízo em termos físicos sociais e economias”, mas não a desenvolve, visto que 

não focaliza dados para fundamentar esse ponto de vista, e, consequentemente, 

não chega a uma conclusão ou a nova tese. Além disso, interrompe a escrita do 

texto, o que indica que faltam conhecimentos sobre como concluir o artigo.  

Em relação ao uso de estratégias argumentativas, como já foi dito, segundo 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), a aluna seleciona argumento por ligação que 

fundamenta a estrutura do real, porque seleciona exemplos de recursos tecnológicos 

usados para nos comunicar para fundamentar a tese inicial de que “a tecnologia é 

um estrumento do meio de comunicação”. 

Quanto à coesão e à coerência, a aluna articula as partes do texto de forma 

insuficiente, uma vez que possui repertório limitado de recursos coesivos: “eles”, 

“mas”, “entre outras coisas”, “todos”. 
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Texto 2 (versão final): Wave solitária 
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O texto intitulado “Wave solitária”, segundo a sequência textual prototípica 

proposta por Adam (2011), a aluna inicia o artigo apoiando-se na premissa de que: 

“A tecnologia é um meio utilizado para nos comunicar com amigos e familiares 

através de celulares e computadores”. Nesse ponto, inicia uma contra-

argumentação, marcada pelo conector “Mas”. “Mas, o excesso de tecnologia pode 

trazer sérios problemas para os adolescentes”. Aqui , conforme a tipologia 

argumentativa de Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), a aluna seleciona argumento 

de ligação baseado na estrutura do real por sucessão, porque evidencia a relação 

de causa/consequência: “muitos deles estão extremamente apegados ao Facebook 

e outras redes sociais, o que gera prejuízos físicos e sociais. 

No segundo parágrafo, segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), a aluna 

recorre a argumento por ligação que fundamenta a estrutura do real, porque 

seleciona um exemplo para apoiar a sua tese anterior de que “o excesso de 

tecnologia pode trazer sérios problemas para os adolescentes”: “O excesso de uso 

costuma causar lesões nas mãos e na visão.” Nesse momento lança mão de um 
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argumento de autoridade, polifonia, ao se apoiar na voz dos médicos para 

desenvolver sua argumentação: “por isso, médicos aconselham não passarmos 

mais de quatro horas, por dia, sem intervalos, conectados. 

Repete a ação de recorrer a argumentos de autoridade ao falar sobre as 

lesões nas mãos: “As lesões nas mãos são causadas pelo esforço repetitivo, por 

isso, segundo especialistas, para evitá-las é preciso diminuir o tempo de uso e 

dedicar parte do dia para realizar outras atividades”. 

E prossegue apoiando-se em argumento de autoridade dessa vez referente a 

dados estatísticos de pesquisa: “Um estudo realizado pela National Eye concluiu que 

os índices de miopia entre jovens aumentaram 66% e parte desse aumento é 

atribuído ao exagero ao utilizar a tecnologia”. 

No sexto parágrafo, a aluna seleciona mais uma vez, segundo Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (1996), argumento por ligação que fundamenta a estrutura do real 

quando seleciona exemplos de prejuízos sociais de quem é viciado em internet: 

“quanto aos prejuízos sociais, quem é viciado em internet possui outros problemas 

como depressão e ansiedade”, a aluna também seleciona, segundo Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (1996), argumento de ligação baseado na estrutura do real por 

sucessão, porque evidencia a relação de causa/consequência “porque ao passar 

muito tempo online, começa a apresentar dificuldades de relacionamento com 

pessoas do mundo real”. 

No parágrafo seguinte, segundo a sequência textual de Adam (2011) começa 

a conclusão ou nova tese, recorrendo mais uma vez a um argumento de autoridade: 

“Para diminuir esses transtornos, o psicólogo Cristiano Nabuco sugere que os pais 

monitorem o uso que os filhos fazem das tecnologias, inclusive os sites visitados 

pelas crianças e adolescentes”. 

No último parágrafo, seleciona argumento por ligação que fundamenta a 

estrutura do real ao argumentar por meio de exemplos: “Pequenas atitudes também 

são importantes como, por exemplo, fazer pausas a cada hora para alongar as mãos 

e diminuir o brilho da tela do computador. Além disso, visitar familiares e amigos traz 

muitos benefícios para pessoas que passam por problemas emocionais”. Aqui 

recorre mais uma vez ao argumento de autoridade com base em aspectos culturais: 

“porque como já dizia a música Wave de Tom Jobim: “É impossível ser feliz 

sozinho”. 

De acordo com a sugestão da professora, utiliza o nome da música Wave de 

Tom Jobim e cria um título para o artigo de opinião: Wave solitária. 
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Texto 3 (versão inicial): Tecnologia em excesso 

 

 

 

O texto intitulado “Tecnologia em excesso”, quanto à adequação à norma 

culta, a aluna demonstra domínio mediano, uma vez que apresenta poucos desvios 

gramaticais e de convenções de escrita, os quais citamos a seguir: “meio de 

comunição”, “ela trás benefícios otimos”, “O mas comum em pessoas”, “Sociais 

porque essas pessoas não que sair com os amigos se exclui do mundo e ...”  [sic]. 

Em relação ao desenvolvimento da sequência argumentativa prototípica, ela 

se realiza, haja vista que a autora apresenta a tese de que “a tecnologia em excesso 

traz prejuízos físicos, sociais e emocionais”. Também expõe, conforme Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (1996), argumentos que fundamentam a estrutura do real, porque 
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recorre a exemplos: “o mas comum em pessoas que usam em excesso reclamam 

das dores na coluna e se queixam da sua visão. Sociais porque essas pessoas não 

que sair com os amigos se exclui do mundo e emocionais podemos ver que essas 

pessoas a cada hora esta com um humor diferente raiva, alegre e etc...”. Além disso, 

a aluna desenvolve uma nova tese ou conclusão, ao apresentar uma sugestão para 

amenizar o problema em discussão: “Podemos reverter essa cituação com ajuda 

dos pais, amigos e professores, com ajuda deles essas pessoas vão ter uma 

qualidade de vida melhor”. E lança mão de novos exemplos para justificar a 

conclusão: “Eles podem estimular a essas pessoas a sair mais com os amigos, fazer 

cursos, ficar em família. Assim, podemos afirmar que a qualidade de vida vai ser 

possitiva” [sic]. 

Quanto ao uso de estratégias argumentativas, ela utiliza argumentos por 

ligação que fundamentam a estrutura do real, pois lança mão de exemplos e 

ilustrações. 

No que diz respeito à coesão e à coerência, a aluna articula as partes do texto 

de forma mediana, porque apresenta repertório pouco diversificado de recursos 

coesivos, também não os utiliza em algumas partes do texto, conforme exemplos a 

seguir: “Sociais porque essas pessoas não que sair com os amigos (...)”, 

“emocionais podemos ver que essas pessoas a cada dia esta com um humor 

diferente” [sic]. 
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Texto 3 (versão final): A tecnologia nos move 
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O texto intitulado “A tecnologia nos move”, segundo a sequência textual 

prototípica proposta por Adam (2011), a aluna inicia o artigo apoiando-se na 

premissa de que: “A tecnologia é um meio de comunicação muito usado hoje em 

dia”. Nesse ponto, ela seleciona, conforme a tipologia argumentativa de Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (1996), argumentos de ligação que fundamentam a estrutura do 

real, pois recorre a exemplos para apoiar a argumentação: “Ela traz benefícios 

excelentes, como por exemplo, terminar trabalhos escolares com mais rapidez, nos 

comunicar mais facilmente com pessoas que moram em outros países, ajudar em 

pesquisas, entre outras vantagens”. 
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No segundo parágrafo, a aluna inicia uma contra-argumentação marcada pelo 

conector “Mas”. “Mas a tecnologia em excesso traz danos físicos e psicológicos”.  

Então mais uma vez recorre a argumentos de ligação que fundamentam a estrutura 

do real (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996) ao lançar mão de exemplos: 

“As reclamações mais comuns de pessoas que usam a tecnologia em excesso são 

as dores na coluna e as queixas em relação à visão”. Aqui, a aluna seleciona um 

argumento de autoridade, quando apoia a sua argumentação em outra voz, no caso 

a de um especialista: “Os oftalmologistas aconselham diminuir o tempo no celular ou 

computador para, no máximo, cinquenta minutos. Depois, também é importante 

descansar e piscar os olhos várias vezes para evitar consequências desagradáveis 

para a visão”.  

No terceiro parágrafo, a estudante mais uma vez recorre a argumentos de 

ligação que fundamentam a estrutura do real, conforme Perelman e Olbrechts-

Tyteca (1996), pois utiliza mais exemplos: “Quanto aos problemas psicológicos, uma 

das dificuldades mais frequentes de quem abusa de tecnologia é a instabilidade 

emocional, porque essas pessoas a cada momento estão com o humor diferente, 

ora alegres, ora irritados”. 

No quarto parágrafo, percebe-se outro recurso à polifonia, pois a aluna recorre à voz 

de um psicólogo: “O psicólogo Cristiano Nabuco afirma que a dependência em internet é 

tratada na categoria dos transtornos de impulso, e os dois principais sintomas são a 

irritabilidade e a depressão quando não é possível se conectar a internet ou usar a 

tecnologia”. 

No próximo parágrafo, seguindo a sequência textual proposta por Adam (2011), a 

autora do artigo inicia a conclusão ou nova tese: “Uma maneira de reverter essa situação é 

contar com a ajuda dos pais, amigos e professores.” E começa outro discurso 

argumentativo por meio de exemplos: “Os pais devem acompanhar a quantidade de tempo 

que os filhos passam conectados e o que eles acessam, os amigos podem convidar para 

sair ou conversar pessoalmente e professores precisam dar aulas e palestras sobre o 

assunto para que os jovens possam conseguir ter uma melhor qualidade de vida”. 

No último parágrafo, recorre mais uma vez à polifonia, ao apoiar-se no discurso de 

Steve Jobs: “A tecnologia move o mundo”; e contra-argumenta, demonstrando a atitude 

responsiva definida por Bakhtin (1992): “ mas cada um deve ser responsável por mover a si 

mesmo rumo a própria felicidade” . Das ideias da conclusão, a aluna cria um título para o 

seu artigo de opinião: A tecnologia nos move.  
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Texto 4 (versão inicial): Os maleficios do excesso 
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O texto intitulado “Os malefícios do excesso”, quanto à adequação à norma 

culta, o aluno apresenta bom domínio, porque apresenta poucos desvios gramaticais 

e de convenções de escrita. Percebe-se desvios, principalmente, em relação à 

acentuação, os quais citamos a seguir:  “(...) um recurso com muitas ultilidades”, 

“mandar aquela mensagem de ultima hora”, “podendo traser problemas fisicos” [sic]. 

Quanto ao desenvolvimento da sequência argumentativa prototípica, segundo 

Adam (2011), essa se realiza, porque o aluno apresenta a tese de que: “Mas nem 

tudo sempre é perfeito, ela tem sim seu lado negativo, a tecnologia prejudica e muito 

a quem a usa em excesso podendo trazer problemas físicos, sociais e emocionais”. 

Apresenta, conforme a tipologia argumentativa de Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(1996), argumentos que fundamentam a estrutura do real, pois recorre a exemplos: 

“Os problemas sociais são por exemplo o mal relacionamento com as outras 

pessoas, dificuldades em faze amizades, os problemas na coluna, dor de cabeça, 

problema de visão são exemplos de problemas físicos e os problemas emocionais 

são por exemplo a depressão”. Além disso, o estudante desenvolve uma conclusão 

ao propor uma solução para o problema discutido no texto: “A solução é usar a 

tecnologia com moderação e lança mão a outros exemplos: “fazer amizades novas 

conhecer novas pessoas, viajar, os pais vistoriarem mais seus filhos para que eles 

não tenham depressão, fazer esportes”. 

Quanto ao uso de estratégias argumentativas, o aluno utiliza argumentos por 

ligação que fundamentam a estrutura do real, porque recorre muito a exemplos e 

ilustrações. 

Quanto à coesão e à coerência, o aluno articula as partes do texto com 

poucas inadequações e possui repertório diversificado de recursos coesivos, como 

por exemplo: muitas, nosso, como, seus, aquela, última, outro, entre outras coisas, 

mas, nem tudo, sempre, ela, e muito, aquém, a (pronome oblíquo), por exemplo, 

para. 
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Texto 4 (versão final): Os malefícios do excesso 
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O texto intitulado “Os malefícios do excesso”, segundo a sequência textual 

prototípica proposta por Adam (2011), a aluna inicia o artigo apoiando-se na 

premissa de que: “Tecnologia é um recurso muito útil que facilita o nosso dia a dia”, 

o autor opta por selecionar, segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), 

argumentos de ligação que fundamentam a estrutura do real, porque recorre a 

exemplos: “como, por exemplo, no trabalho ao enviar e-mails , em pesquisas 

escolares, no envio de uma mensagem de última hora, na comunicação com 

parentes que moram em outros países, entre outras vantagens que facilitam o nosso 

viver. 
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No segundo parágrafo, segundo a sequência textual prototípica proposta por 

Adam (2011), o aluno inicia uma contra-argumentação, marcada pelo conector 

argumentativo “mas”. “Mas a tecnologia tem seu lado negativo”, e conforme a 

tipologia argumentativa de Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), ele seleciona 

argumento de ligação baseado na estrutura do real por sucessão, porque evidencia 

a relação de causa/consequência: “porque prejudica muito a quem a usa em 

excesso, o que pode trazer problemas físicos, sociais e emocionais”. 

No terceiro parágrafo, novamente recorre a argumentos de ligação que 

fundamentam a estrutura do real ao lançar mão de outros exemplos: “Os problemas 

físicos são desvios na coluna, dor de cabeça e prejuízos para a visão”. Depois, ele 

seleciona de novo argumento de ligação baseado na estrutura do real por sucessão, 

porque evidencia a relação de causa/consequência: “porque a maioria dos jovens 

passam muito tempo na mesma posição, o que força a coluna e a visão”. 

No quarto parágrafo, seleciona um argumento de autoridade, por meio do 

fenômeno da polifonia, de acordo com Bakhtin (1992), ao apoiar-se na voz de um 

especialista: “Um ortopedista, especialista em coluna, afirma que 75% das causas 

das dores nas costas nas crianças e adolescentes são causadas pelo uso excessivo 

de tablets e celulares”. 

No quinto parágrafo, primeiro ele opta por exemplificar um problema social: 

“Quanto aos problemas sociais o mais preocupante é o pouco relacionamento com 

outras pessoas”, e, depois, o autor seleciona novo argumento de ligação baseado na 

estrutura do real por sucessão, porque evidencia a relação de causa/consequência: 

“o que causa dificuldades de fazer amizades que traz como consequência o 

isolamento e problemas emocionais”. 

No sexto parágrafo, repete o procedimento do parágrafo anterior, primeiro 

exemplifica: “No que diz respeito aos transtornos emocionais, o mais comum é a 

depressão”, e, depois, recorre a uma premissa ou verdade universal: “porque o 

segredo da felicidade é o bom relacionamento com outras pessoas”. Para terminar o 

parágrafo, seleciona novo argumento de ligação baseado na estrutura do real por 

sucessão, porque evidencia a relação de causa/consequência: “e por tanto quem se 

isola se torna cada vez menos feliz”. 

No sétimo parágrafo, conforme Adam (2011) começa a conclusão ou nova 

tese: “Uma possível solução é usar a tecnologia com moderação, o que pode ser 
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feito, no caso dos jovens, atravéz do acompanhamento dos pais controlando tanto o 

tempo quanto a qualidade ou não que está sendo visto pelos filhos” [sic]. 

No último parágrafo, recorre mais uma vez à polifonia, ao apoiar-se no 

discurso de Albert Einstein: “Tudo isso para amenizar as consequências da 

afirmação expressa por Albert Einstein: “tornou-se chocantemente óbvio que a 

nossa tecnologia excedeu a nossa humanidade”. 
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Texto 5 (versão inicial): Tecnologia não é uma inimiga 
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O texto intitulado “Tecnologia não é uma inimiga”, quanto à adequação à 

norma culta, a aluna demonstra domínio mediano com alguns desvios gramaticais e 

de convenções de escrita, os quais destacamos: “além de temos mais tempo”, “para 

que os jovens podessem realizar”, “acesso sobre a informação iternacional”, “ela 

realmente ajudou muito no contidiano das pessoas”, “Quanto a internet, 

infelismente”, “fazendo com que ela se mudaçe da propia cidade” [sic]. 

Quanto ao desenvolvimento da sequência argumentativa prototípica, segundo 

Adam (1992, p. 118), essa se realiza, porque a aluna apresenta a tese de que: “Mas 

como tudo que tem um lado bom, a internet tem seu lado ruim. Não só a internet, 

mas tudo que envolve tecnologia”. Apresenta dados para fundamentar a tese 

anterior: “ Hoje em dia, é quase impossível se ter privacidade. Sobre a internet, 

infelizmente ela já levou pessoas (muitas), a suicídio por conta do famoso 

Cyberbulling, e por conta de algum arrenpedimento que tem feito cometer a própria 
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morte”. Nesse ponto a aluna inicia, conforme a tipologia argumentativa de Perelman 

e Olbrechts-Tyteca (1996), uma ilustração, por meio de uma sequência narrativa 

para fundamentar a sua argumentação: “como no caso de uma garota que se exibiu 

numa foto para um cara e ele postou no face, fazendo com que ela se mudasse da 

própia cidade, por motivo de vergonha e apelação de amigos”. A estudante continua 

apresentando, conforme Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), argumentos que 

fundamentam a estrutura do real, porque recorre a exemplos para desenvolver a 

argumentação: “Muitos também, ficam anti-sociais, ou seja, não conseguem se 

relacionar bem com as pessoas, tem medo de ser independentes e do futuro, passa 

a não querer sair de casa, sendo assim uma pessoa com problema de vício. Além 

disso, as pessoas – não todas – estão usando a internet de modo errado. Muitas 

vezes usam como golpe de dinheiro, e sequestro. Temos ainda o problema que esta 

acontecendo com mais frequência, o problema fízico. Estamos ficando claramente, 

mais tempo sentados que o normal. O pior, é que várias vezes com a postura 

errada. Assim é com a internet. Ficamos de frente ao computador ou celular de 

cabeça baixa e a coluna circular.” Quanto à conclusão, a aluna a elabora bem, pois 

ela conclui o texto apresentando a nova tese de que: “Ninguém deve culpar a 

internet por conta do problema que ela nos dá. Ela esta apenas alí para te ajudar 

quando precisa”. Ademais, a aluna propõe soluções para o problema em discussão 

no texto: “Só precisamos saber usar corretamente e com responsabilidade, e, se for 

jovens, ter a supervição e limitação dos pais. Saber que tudo em excesso nos dá 

problema de alguma forma. Que precisamos usar mais o nosso tempo livre para esta 

com a família e amigos, e não ter medo do mundo e se isolar dele, sem antes tentar 

viver o mais positivo possível apesar dos problemas que nele tem”. Nesse ponto, a 

estudante continua desenvolvendo a conclusão a qual chegou: “A internet não é algo 

completamente do mal ou do bem. So devemos usa-la com a responsabilidade e 

tempo, e considera-la uma amiga que vai estar lá para nos ajudar” [sic]. A conclusão 

desenvolvida pela estudante é bem relacionada tanto ao tema quando à 

argumentação desenvolvida, além disso, ela finaliza o artigo de opinião retomando o 

título escolhido para o texto. 

Quanto ao uso de estratégias argumentativas, a aluna utiliza argumentos por 

ligação quase lógicos e que fundamentam a estrutura do real, porque recorre a 

comparações entre passado e presente e também utiliza muitos exemplos e 
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ilustrações, inclusive, recorre a pequenas sequências narrativas para desenvolver a 

argumentação. 

Quanto à coesão e à coerência, a aluna articula as partes do texto com 

poucas inadequações e possui repertório diversificado de recursos coesivos: 

atualmente, muito, nosso, além de, mais, antes da, numa, ou, para, e, um, sobre, ou 

seja, ela, das, mas, como, tudo, que, não, hoje em dia, quase, infelizmente, por 

conta, a própria, entre muitos outros. 
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Texto 5 (versão final): Tecnologia não é uma inimiga! 
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O texto intitulado “Tecnologia não é uma inimiga!”, segundo a sequência 

textual prototípica proposta por Adam (2011), a aluna inicia o artigo apoiando-se na 

premissa de que: “Atualmente, a internet tem influenciado muito e ajudado no nosso 

dia a dia, além de termos mais tempo e qualidade de vida”. Nesse ponto, segundo a 

tipologia argumentativa de Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996) seleciona argumento 

de ligação fundamenta a estrutura do real por meio da ilustração de como era a vida 

antes da internet: “Antes da internet ser exposta ao mundo, era preciso ir a biblioteca 

no centro, perto ou longe de casa para que os jovens pudessem realizar trabalhos e 

pesquisas, era preciso ir a locadoras comprar ou alugar um CD, DVD. Não tínhamos 
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muito acesso sobre a informação nacional e internacional, ou seja, o surgimento da 

internet realmente ajudou muito no cotidiano das pessoas”. 

No segundo parágrafo, a aluna inicia uma contra-argumentação marcada pelo 

conector “Mas”. “Mas, como tudo que tem um lado bom, a internet tem seu lado 

ruim. Não somente a internet, mas tudo que envolve tecnologia.” 

Para defender esse ponto de vista parte da seguinte premissa: “Hoje em dia, 

é quase impossível de se ter privacidade. Sobre a internet, infelizmente ela já levou 

muitas pessoas a cometer o suicídio por conta do famoso Cyberbullying, e por conta 

de algum arrependimento que tem as feito buscar a própria morte” e, nessa fase da 

sequência argumentativa, segundo a tipologia argumentativa de Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (1996) seleciona argumento de ligação que fundamenta a estrutura 

do real por meio da ilustração”: “como no caso de uma garota americana, Amanda 

Joy, que se exibiu numa foto para um homem, e ele postou no Facebook fazendo 

com que ela se mudasse da própria cidade, por motivos de vergonha e apelação de 

amigos”. 

No terceiro parágrafo, nos termos de Adam (2011), a aluna continua a contra-

argumentar em relação à tese anterior: “Muitas também ficam anti-sociais” e 

seleciona, de acordo com Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), argumentos de 

ligação que fundamentam a estrutura do real, porque recorre a exemplos de atitudes 

relacionadas a pessoas antissociais: “não conseguem se relacionar bem com 

pessoas, tem medo de ser independentes e do futuro, passam a não querer sair de 

casa, sendo assim, uma pessoa com problemas de desenvolvimento individual”.  

Nessa fase da sequência, recorre a outra premissa: “Além disso, algumas pessoas 

estão usando a internet de modo errado” e exemplifica: “Muitas vezes como um 

modo de golpe de dinheiro e sequestro”. 

No quarto parágrafo, a aluna continua a contra-argumentar: “Ainda temos o 

problema que está acontecendo com mais frequência o problema físico”.  E 

seleciona, segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), argumento de ligação 

baseado na estrutura do real por sucessão, porque evidencia a relação de causa e 

consequência: “Claramente, estamos ficando mais tempo sentados que o normal. E 

várias vezes, com a postura errado enquanto observa atentamente a tela do celular, 

sendo conhecido como “geração cabeça baixa”. “A cabeça de um adulto pesa em 

média 10kg, e ficar muito tempo com ela voltada para baixo triplica esse valor, 

afetando gravemente a coluna”. Nessa fase, seleciona um argumento de autoridade, 
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por meio do fenômeno da polifonia, de acordo com Bakhtin (1992), ao apoiar-se na 

voz de um especialista: “O médico, ortopedista e especialista em coluna do instituto 

nacional de traumatologia e ortopedia (INTO), Antônio Eulálio, afirma: “ O fato da 

pessoa estar nessa posição gera uma fadiga maior na musculatura do pescoço, 

causando dores musculares, o que pode até ocasionar uma hérnia de disco”. 

No quinto parágrafo, segundo Adam (2011), a autora começa a desenvolver a 

conclusão ou nova tese: “A questão é, ninguém deve culpar a internet por conta dos 

problemas que ela nos causa. Ela está ali, parada, para nós ajudar quando 

precisarmos. Só temos que apenas usar corretamente e com a responsabilidade que 

devemos ter”. E nesse momento passa a exemplificar Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(1996) algumas soluções para amenizar os problemas de excesso de uso da 

internet: “No caso dos jovens, ter a supervisão e a limitação dos responsáveis, saber 

que tudo em excesso nos da problema de alguma forma. Que precisamos usar mais 

o nosso tempo livre para estar com a família e amigos, não ter medo do mundo e se 

isolar dele, sem antes tentar viver o mais positivo possível, apesar dos problemas 

que existem e nos causam medo. Sobre as dores na coluna, o melhor seria 

primeiramente, diminuir o uso do celular e, ao utilizá-lo, não ficar sempre de cabeça 

baixa, sempre manter a coluna e pescoços eretos. 

No ultimo parágrafo, a autora finaliza a nova tese ou conclusão: “A internet 

não é algo completamente do bem ou do mal. Só devemos usá-la com 

responsabilidade e tempo, considerando uma amiga, que vai esta lá para facilitar no 

dia a dia”. 
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Texto 6 (versão inicial): A tecnologia 

 

 

 

O texto intitulado “A tecnologia”, quanto à adequação à norma culta, a aluna 

demonstra domínio insuficiente, porque apresenta muitos desvios gramaticais e de 

convenções de escrita, os quais destacamos: “a tecnologia é um intrumento de me-

io de comunicação”, “para a gente ser comunica”, “com os amigo, familiares e várias 

pess-oas”, “mas a gente precisa de tecn-ologia porque ser a gente não estive”, “a 

tecnologia poder prejudica muito” [sic]. 

Com base na sequência argumentativa prototípica de Adam (2011), a aluna 

parte da tese anterior de que “a tecnologia e um intrumento de meio de 

comunicação”, e constrói a sua argumentação recorrendo a fatos: primeiro informa 

para que a tecnologia serve: “serve para muitas coisas Para a gente ser comunica” 

e, conforme Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), seleciona argumentos por ligação 

que fundamentam a estrutura do real para apresentar exemplos de recursos 

tecnológicos usados para nos comunicar:  “por celulares, computadores, notebooks” 
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e exemplos de pessoas com as quais podemos nos comunicar por meio da 

tecnologia: “e até mesmo com os amigo, familiares e várias pessoas” [sic]. 

No segundo parágrafo segue a mesma linha de raciocínio: “A tecnologia serve 

para viajar e várias coisas legais”. Nesse ponto, segundo Adam (2011), inicia uma 

contra-argumentação: “Mas a tecnologia poder causar vários prejuízos para nós 

mesmos”, mas não dá exemplos desses prejuízos. Em seguida, inicia outra contra-

argumentação, o que torna o artigo pouco claro em relação ao ponto de vista que a 

aluna pretende defender: “Mas a gente precisa da tecnologia” e justifica: “ porque ser 

a gente não estive com ela como a gente vai falar com as pessoas”. 

E conforme os termos de Adam (2011) desenvolve a conclusão ou nova tese: 

“Tem gente que e muito apegada na tecnologia como o Facebook e varias outras 

coisas por isso que a tecnologia poder prejudicar muito”. 

No que diz respeito ao uso de estratégias argumentativas, como já foi 

mencionado, a aluna utiliza, segundo os estudos de Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(1996), argumentos de ligação que fundamentam a estrutura do real. 

Em relação à coesão e à coerência, ela articula as partes do texto de forma 

precária e apresenta repertório pouco diversificado de recursos coesivos. 
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Texto 6 (versão final): Tarde com Sócrates 
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O texto intitulado “Tarde com Sócrates”, segundo a sequência textual 

prototípica proposta por Adam (2011), a aluna inicia o artigo apoiando-se na 

premissa de que: “A tecnologia é um instrumento de comunicação que serve para as 

pessoas se comunicarem por celulares e computadores. A internet também possui a 

finalidade de nos ajudar a falar com os amigos e familiares que moram em outras 

cidades ou até mesmo em outros países. 

No segundo parágrafo, a aluna inicia uma contra-argumentação marcada pelo 

conector “Mas”. “Mas a tecnologia pode causar vários prejuízos para nós mesmos se 

for usada em excesso”. 

No terceiro parágrafo, seleciona, de acordo com Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(1996), um argumento de ligação que fundamenta a estrutura do real, porque recorre 

a um exemplo de prejuízo: “Algumas pesquisas feitas por psiquiatras mostram que 

vício em internet pode causar depressão”. Nessa fase da sequência, também 

seleciona um argumento de autoridade, por meio do fenômeno da polifonia, de 

acordo com Bakhtin (1992), ao apoiar-se na voz de um especialista: “O psiquiatra 
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Lobo explica que nos jovens algumas funções psicológicas não estão 

completamente desenvolvidas por isso os jovens apresentam sintomas de 

depressão precocemente e se tornam vítimas fáceis dessa doença”. 

No quarto parágrafo, segundo Adam (2011), seleciona outra premissa: “Uma 

possível solução é o acompanhamento dos pais” e conforme Perelman e Olbrechts-

Tyteca (1996). Recorre a exemplos de atitudes que devem ser adotadas pelos pais:  

“que devem controlar o tempo que os filhos passam conectados e devem incentivá-

los a conviver mais com os amigos fazer cursos e frequentar igrejas para desse 

modo ter um convívio saudável com pessoas da mesma idade”. 

No último parágrafo, segundo Adam (2011), a autora começa a desenvolver a 

conclusão ou nova tese: “Portanto, a verdadeira felicidade está em conviver com as 

pessoas que amamos ou com aquelas que possuem o poder de nos tornar pessoas 

melhores”. E conclui recorrendo mais uma vez ao argumento de autoridade e, 

segundo Bakhtin, assumindo uma atitude responsiva em relação a outro discurso: 

“porque como dizia Steve Jobs: “Eu trocaria toda a minha tecnologia por uma tarde 

com Sócrates”. 

Nesse ponto, conforme sugestão da professora, a aluna aproveitou a citação 

de Steve Jobs para criar o título do artigo: Tarde com Sócrates. 
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Texto 7 (versão inicial): Os malificios do excesso 

 

 

 

O texto intitulado “Os malificios do excesso”, considerando as orientações 

estabelecidas, sobretudo às que dizem respeito às sequências prototípicas da 

argumentação (ADAM, 2011), o aluno começa o artigo com a afirmação de que “a 

tecnologia é muito importante e está presente e mais influente em nossas vidas”, ou 

seja, parte de uma inferência sobre a realidade observável. Depois elenca uma série de 

exemplos de aparelhos tecnológicos para provar o que afirmou, nesse caso, lançando 

mão de tipos de argumentos que fundamentam a estrutura do real, conforme Perelman 

e Olbrechts-Tyteca (1996). No segundo parágrafo, continua a exemplificar as utilidades 

da tecnologia expondo exemplos de tarefas que costumam ser facilitadas por meio da 

tecnologia. No último parágrafo, o estudante, inicia uma contra-argumentação, 

afirmando que o excesso de uso da tecnologia podem conter prejuízos em termos 

físicos, sociais e emocionais, mas não apresenta argumentos para defender essa tese e 
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também não elabora uma conclusão, o que acarreta a não realização da sequência 

argumentativa prototípica proposta por Adam (2011) e afeta o sentido global do texto. 

 

Texto 7 (versão final): Cultivando pessoas 
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O texto intitulado “Cultivando pessoas, conforme os termos de Adam (2011), o 

aluno parte da premissa de que “A tecnologia é um produto da ciência que envolve 

um conjunto de instrumentos que ajudam na resolução de problemas”. Ainda 

segundo esse autor, nessa fase o discente inicia uma contra-argumentação marcada 

pelo conector argumentativo “mas”. “Mas o excesso de uso de tecnologia pelos 

adolescentes causam problemas físicos e sociais”.  A seguir, conforme o fenômeno 

da polifonia preconizado por Bakhtin (1992), seleciona argumento de autoridade, ao 

apoiar a argumentação no discurso de especialista: “Segundo o ortopedista Luiz 

Cocco usar celular demais pode causar dor e problemas ortopédicos, porque ao 

digitar abaixamos a cabeça e tensionamos os ombros e braços para segurar o 
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aparelho”. Vale ressaltar que dentro do que foi enunciado pelo especialista 

identificamos, segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), um argumento de 

ligação baseado na estrutura do real, pois o médico seleciona um argumento que 

evidencia uma relação de causa e de consequência. 

No segundo parágrafo, há uma recorrência da tipologia argumentativa de 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), quando o aluno seleciona outro argumento de 

ligação baseado na estrutura do real e evoca outra relação de causa e 

consequência: “Em relação aos problemas sociais, passar muito tempo utilizando a 

internet pode contribuir para que o adolescente desenvolva transtornos sociais”; 

Nessa fase, o aluno seleciona, conforme apregoa Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(1996) argumento de ligação que fundamenta a estrutura do real ao recorrer a 

exemplos: “por exemplo, o jovem passa a negligenciar as responsabilidades 

escolares e também costuma se isolar de familiares e amigos.  O fechamento do 

parágrafo é feito por meio de outro argumento de autoridade: “A psicóloga Michelle 

Hackman afirma: “adolescentes possuem um apego tão grande por seus celulares, 

que afastados deles demostram incapacidade de se divertir””. 

No terceiro parágrafo reafirma a argumentação por meio de argumentos de 

autoridade, corroborando o fenômeno do dialogismo de Bakhtin (1992): “Psicólogos 

estão preocupados com a crescente dependência em celulares, porque este 

comportamento mostra que a preferência pela interação com os telefones supera o 

desejo de contato com outros seres humanos”. 

Nesse parágrafo, no qual se inicia a conclusão, voltamos a verificar o 

interdiscurso por meio de outro argumento de autoridade: “Desse modo, o médico 

Luiz Cocco, coordenador de ortopedia do Hospital Samaritano recomenda pausa de 

quinze minutos cada vez que usuário passar mais de quarenta minutos mexendo no 

celular”. Outra solução para esse problema é o acompanhamento dos pais que 

devem impor regras aos filhos, ensinar que eles podem usar a internet como forma 

de diversão, mas que tudo precisa de limites bem definidos. 

No último parágrafo, em conformidade com o que propõe Adam (2011) acerca 

da sequência argumentativa, o aluno desenvolve a conclusão ou nova tese: 

“Portanto, a melhor forma de evitar excessos de uso de internet é diminuir o uso de 

tecnologias e cultivar amizades verdadeiras”, e finaliza fundamentando-se em mais 
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um argumento de autoridade “porque como já dizia Carlos Drummond Andrade: “A 

amizade é um meio de nos isolarmos da humanidade cultivando algumas pessoas”, 

logo é melhor ter qualidade nas amizades reais do que ter quantidade de amigos 

virtuais e se sentir sozinho”.  Segundo sugestão da professora, o aluno intitula o 

artigo de opinião a partir da citação de Drummond. 
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Texto 8 (versão inicial): Artigo 

 

 

 

O texto intitulado “Artigo”, levando em conta o que propõe a sequência 

argumentativa prototípica de Adam (2011), o aluno começa o artigo a partir da 

seguinte premissa ou tese anterior: “a tecnologia é um meio de comunicação muito 

eficiente no dia-a-dia porque diminui as distâncias entre as pessoas. Ganharmos 

mais tempo, e facilita o nosso trabalho”. Em seguida inicia uma contra-
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argumentação: “Mas usar a tecnologia em excesso causa prejuízos físicos, sociais, 

emocionais. O maior problema é o vício que a tecnologia causa no ser humano”.                                                       

Em seguida, conforme a tipologia argumentativa de Perelman e Olbrechts-

Tyteca (1996), apresenta argumentos que fundamentam a estrutura do real 

lançando mão de exemplos para comprovar o que disse: “(...), como, problemas 

auditivos, estresse, nervosismo, preocupação, deixamos de sair com os amigos para 

passarmos horas e horas nas redes sociais (...). Nesse ponto, inicia uma contra- 

argumentação, ao afirmar: “Mas quando usamos a tecnologia de maneira certa ela 

se torna uma ótima amiga nos ajudando em alguns momentos, e mais uma vez 

recorre a exemplos:  “como trabalho e estudos, diminuindo o tempo que levaríamos 

para fazer. Nesse ponto, desenvolve a seguinte conclusão: “A solução é os pais 

botarem regras na casa e os jovens passarem menos tempo na internet” [sic]. 
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Texto 8 (versão final): “A dieta do Facebook” 
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O texto intitulado “A dieta do Facebook”, segundo preconiza Adam (2011) 

sobre a sequência argumentativa, o aluno parte da tese anterior ou premissa de que: 

“a tecnologia é um meio de comunicação muito usado nos dias de hoje”, e segundo 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), seleciona argumentos de ligação baseados na 
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estrutura do real ao estabelecer uma relação de causa: “porque diminui as distâncias 

entre as pessoas, serve para fazer pesquisas escolares, conversar com amigos 

pelas redes sociais como, por exemplo, o “Facebook””. 

 Nessa fase da sequência, conforme Adam (2011) inicia uma contra-

argumentação, marcada pelo conector argumentativo “mas”: “Mas usar a tecnologia 

em excesso causa muitos prejuízos físicos, sociais e emocionais”. 

No terceiro parágrafo, conforme Adam (2011) o estudante seleciona outro 

fato: “O maior problema é o longo tempo que os jovens passam na internet”.  E nos 

termos de Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996) seleciona argumentos de ligação 

baseados na estrutura do real ao evidenciar uma relação de causa e de 

consequência: “com esse uso excessivo eles tentem a ficar com problemas de visão, 

tendinite e audição”.  Nesse ponto, seleciona um argumento de autoridade ao apoiar 

a argumentação na voz de um especialista, de acordo com os preceitos de polifonia 

de Bakhtin (1992): “Segundo a fisioterapeuta Priya Dasofu também pode causar 

tensão muscular. Ela diz que o problema vem de tanto inclinar a cabeça para frente 

da tela do celular e isso cria uma pressão intensa no pescoço”. 

No quarto parágrafo, como estabelece Adam (2011), o autor elenca outro fato: 

“O uso excessivo das tecnologias pode trazer sérios riscos à vida social”. E 

novamente seleciona argumentos de ligação baseados na estrutura do real ao 

evidenciar outra relação de causa e de consequência: “O uso de celulares e 

computadores desconectam as pessoas do mundo real”. Mais uma vez, recorre a 

argumento de autoridade ao citar discurso de especialista: “conforme explica a 

psicóloga Dora Sampaio, da USP: “A tecnologia prende a nossa atenção de tal 

forma que acabamos por ficar desconectados do mundo”. “Isso, muitas vezes, deve 

ser levado em consideração mais do que o fator tempo em si”, alerta a especialista”. 

No quinto parágrafo, apoia-se em outro fato: “excesso de tecnologia também 

pode virar problema emocional”, e segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), de 

novo apresenta uma relação de causa e de consequência: “porque pode causar 

distúrbios ligados a estresse, nervosismo e a fobia de perder o celular”.  Nessa fase, 

novamente vemos ilustrado o conceito de dialogismo de Bakhtin (1992), pois o aluno 

se apoia em outra voz para fundamentar suas afirmações: “o uso excessivo está 

ligado a transtornos de ansiedade, como pânico ou fobia social, afirma a psicóloga 

Anna Lucia, pesquisadora da UFRJ”. 



144 
 

No sexto parágrafo, conforme preconiza Adam, é desenvolvida a conclusão 

ou nova tese marcada também pelo argumento de autoridade: “a solução, 

apresentada pelo psiquiatra Richard Graham, é que tudo começa com um 

tratamento de choque: a abstinência total, em seguida, são estabelecidos horários 

para que a pessoa volte, aos poucos, a usar as tecnologias”. 

E segue apoiando a argumentação recorrendo à polifonia, conceito de Bakhtin 

(1992): “outra especialista que segue o mesmo pensamento é Gemini Adams, autora 

do livro “A Dieta do Facebook”, ex-viciada em tecnologia, atualmente, ela permanece 

vinte e quatro horas sem internet ao menos um dia na semana, o que comprova que 

uma dieta radical ainda é a uma ótima solução para se livrar dos vícios”. 

 

 

 

  



145 
 

 

Texto 9 (versão inicial): Os efeitos do excesso de uso para a qualidade de vida. 

 

 

O texto intitulado “Os efeitos do excesso de uso para a qualidade de vida”, 

contempla com base na sequência argumentativa prototípica de Adam (2011), a 

premissa, tese anterior: “A tecnologia é um meio muito usado hoje em dia, facilitando 

a vida, ajudando a diminuir as distâncias, facilita a resolver problemas”. Nesse 

ponto, constrói uma contra-argumentação: “Mas os excessos do seu uso pode ser 

muito prejudicial para a vida social”, e inicia, segundo a tipologia de Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (1996), o uso de argumentos que fundamentam a estrutura do real 

ao lançar mão de um exemplo: “o excesso te distancia de todos fazendo com que 

você não saia de casa, não converse com as pessoas o tornando anti-social. A partir 

disso, inicia uma contra-argumentação: “Mas quando é utilizada moderadamente 
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não há problemas porque esta sendo utilizada com limites”. Nesse ponto desenvolve 

a seguinte conclusão: “Uma forma de reverter essa situação é”, e recorre mais uma 

vez a exemplos: “os pais incentivarem os filhos a saírem mais de casa, ficar em 

família, ver seus primos, fazer passeios com os amigos” e finaliza a conclusão: 

“assim terá uma vida social mais produtiva e saudável”. 

 

Texto 9 (versão final): Macacos na vida 
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O texto intitulado “Macacos na vida”, segundo a sequência textual prototípica 

proposta por Adam (2011), a aluna inicia o artigo apoiando-se na premissa ou tese 

anterior de que: “Atualmente, a tecnologia é um meio de comunicação que facilita a 

vida das pessoas” e, conforme Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), seleciona 

argumentos de ligação baseados na estrutura do real ao recorrer a uma relação de 

causa: “porque ajuda a diminuir as distâncias entre amigos e familiares. Além disso, 
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é eficaz para a resolução de problemas, como por exemplo, pagar contas, realizar 

pesquisas escolares e obter informações privilegiadas”. 

No segundo parágrafo, nos termos de Adam (2011), a aluna inicia uma 

contra-argumentação marcada pelo conector “Mas”. “Mas, o excesso de uso de 

ferramentas tecnológicas, celulares ou computadores pode ser prejudicial para a 

vida social”.  E seleciona argumentos de ligação baseados na estrutura do real por 

sucessão, porque evidencia a relação de causa/consequência: “porque esse hábito 

de estar sempre conectado distancia as pessoas e faz com que elas não saiam de 

casa, não conversem pessoalmente, tornando-as, muitas vezes, antissociais”. 

No quarto parágrafo, lança mão de argumento de autoridade: “A psicóloga 

Cristina Almeida diz que o uso demasiado da internet pode acarretar sérios 

problemas na vida pessoal e social de uma pessoa”. Nesse sentido, transcreve 

diretamente a fala da especialista: “Os indivíduos estão cada vez mais unidos pelas 

redes sociais, mas no que dis respeito ao contato social, não existe ganho no 

quesito qualidade” [sic] . 

No quinto parágrafo, parte da premissa: “Quando a tecnologia é usada 

moderadamente não traz problemas para os usuários”; e mais uma vez contra-

argumenta selecionando argumentos de autoridade: “no entanto segundo dados do 

Ibope Media os brasileiros ficam, aproximadamente, mais de vinte e sete horas por 

mês conectados a internet, sendo esse número o mais alto entre oito países latino-

americanos estudados. De acordo com esses pesquisadores, os jovens brasileiros 

ficam sete horas online por dia, uma hora a mais que a média mundial,  tal excesso 

inevitavelmente trará danos, porque essa pesquisa também comprovou que o tempo 

ideal de uso não deve ultrapassar duas horas por dia”. 

No sexto parágrafo, conforme Adam (2011), inicia a conclusão ou nova tese: 

“Uma forma de reverter essa situação é através do acompanhamento familiar, os 

pais devem monitorar o tempo que os filhos passam utilizando as redes sociais e 

também precisam incentivá-los a saírem mais de casa para conviver mais com a 

família, interagir de forma profunda com os primos e amigos porque, desse modo 

terão uma vida mais saudável e produtiva” [sic].  

No último parágrafo, também seleciona um argumento de autoridade, por 

meio do fenômeno da polifonia, de acordo com Bakhtin (1992): “Essas intervenções 

são necessárias para evitar que continue a ser verdadeira a reflexão de Arnold 
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Toynbee quando constata que”: “Tornamos-nos deuses na tecnologia, mas 

permanecemos macacos na vida”. 

 

Texto 10 (versão inicial): 

Os efeitos do excesso de uso para a qualidade de vida 

 

 

O texto 10, intitulado “Os efeitos do excesso de uso para a qualidade de vida”, 

revela a partir da sequência argumentativa prototípica de Adam (2011), a premissa 

ou tese anterior de que “a tecnologia é muito importante em nossas vidas”. Nesse 
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ponto, conforme sinaliza a tipologia argumentativa de Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(1996), passa a argumentar utilizando argumentos que fundamentam a estrutura do 

real, ao lançar mão de exemplos: “ela serve para se comunicar, pesquisar, jogos, e 

outros tipos de interesse próprios”. Depois disso, a aluna inicia uma contra-

argumentação: “Mas com excesso da cuja “tecnologia”, exagerada, (ela afirma que) 

podem causar sérios riscos danos com a mente”. Feito isso, recorre mais uma vez à 

exemplificação: “Pessoas, já não querem mais praticar exercício físico, dar uma volta 

com os amigos, tornam-se até mesmo antí-sociais”. Em caso de uso exagerado de 

celulares, computadores, tablets, e etc, causam dores no corpo, nos olhos, perca de 

audição, dores de cabeça”. Depois, a aluna começa a desenvolver a conclusão: 

“quando usam pouco não há nenhum problema, então é muito bom a tecnologia, é 

que precisamos aprender a usar melhor e saber o necessário para termos uma vida 

melhor com a tecnologia” [sic]. 

A partir das análises precedidas e das falhas e equívocos observados nos 

artigos de opinião elaborados pelos alunos, adentramos à fase da intervenção 

propriamente dita, na qual passamos a abordar mais significativamente a sequência 

prototípica argumentativa implementada por Adam (2011).  

Nela, procuramos chamar a atenção dos alunos para as questões alusivas às 

convenções da escrita normativa e aos aspectos que se referem à textualização, 

sobretudo a coesão e coerência.  

Assim sendo, partimos para a fase dos exames dos textos e, 

consequentemente, para a fase das orientações a fim de que os alunos pudessem 

identificar as fragilidades de suas produções e, com base nisso, com o auxílio da 

professora, passassem a fazer a revisão e a refacção das versões textuais, pondo 

em prática a concepção de escrita como prática processual, conforme defendem 

Hayes; Flower (1980), Serafini (2004), Passarelli (2001), dentre outros autores que 

suscitam as idas e vindas do aluno ao texto como meio de aprimoramento das 

produções e de melhoria de seu desempenho de escrita como prática social.  

É importante destacar que, desde a realização dos módulos propostos, houve 

sempre uma preocupação da parte da professora em orientar os alunos para os 

aspectos pragmáticos, organizacionais e linguísticos dos gêneros de sequência 

argumentativa, sobretudo do que diz respeito ao propósito comunicativo, de sua 

interação com outros gêneros, a necessidade de se defender um ponto de vista por 

meio de argumentos de várias categorias e estratégias argumentativas. 
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No décimo módulo, intensificou-se a relevância dessas orientações, uma vez 

que, nesse percurso, houve o foco no aperfeiçoamento da prática de escrita, cujo 

objetivo consistia em analisar e reescrever o artigo de opinião produzido pelo aluno.  

Trocando em miúdos: o foco era auxiliar os alunos na reescrita de um artigo 

de opinião. É importante avaliar o texto levando-se em conta aspectos relativos à 

adequação da estrutura do texto ao gênero e convenções de escrita, não 

esquecendo o uso apropriado de operadores argumentativos que concorrem para o 

estabelecimento da coesão e da coerência. 

Ademais, foi necessário lançar mão de mais alguns recursos estratégicos 

para que os alunos fossem capazes de reconhecer um gênero de sequência 

argumentativa, seus elementos constitutivos, os tipos e estratégias argumentativas , 

dentre outros aspectos para que as dificuldades iniciais expressas nas primeiras 

versões dos artigos de opiniões fossem atenuadas e os alunos, por sua vez, 

pudessem se tornar capazes de analisar e refazer seus textos com mais segurança. 

Dentre os recursos utilizados, convém citar a análise de um artigo de opinião. 

Nesse sentido, um artigo foi projetado no “datashow” e os alunos foram motivados a 

identificar as fases da sequência argumentativa proposta por Adam (2011): tese 

anterior, fatos, inferências, construção de argumentos e conclusão (nova tese). 

 Além disso, pesquisei na internet atividades complementares para inserir na 

sequencia didática com a finalidade de reforçar a acomodação dos conteúdos. Outra 

ação significativa foi pedir para os alunos fazerem pesquisas sobre os assuntos que 

fizeram parte das discussões em sala de aula, para que eles pudessem atingir o 

nível de informatividade necessário para escrever seus textos. 

 No entanto, o procedimento mais relevante foi o foco na concepção de 

escrita como prática processual, porque os alunos foram incentivados a prosseguir 

na refacção de seus artigos de opinião até que o propósito comunicativo desse 

gênero fosse atingido. 

Percebemos também que os desvios ortográficos e gramaticais foram 

gradativamente corrigidos conforme os alunos assumiram a posição de leitor 

reflexivo e crítico de seus artigos.  
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Texto 10 (versão final): A tecnologia é um instrumento.
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O texto intitulado “A tecnologia é um instrumento...”, segundo a sequência 

textual prototípica proposta por Adam (2011), a aluna inicia o artigo apoiando-se na 

premissa de que: “A tecnologia é um instrumento muito importante em nossas vidas” 

e justifica, segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996) através do uso de 

argumentos de ligação baseados na estrutura do real ao estabelecer uma relação de 

causa: “porque serve para se comunicar, pesquisar, jogar e outros tipos de 

interesses particulares”. 

No segundo parágrafo, a aluna inicia uma contra-argumentação marcada pelo 

conector “Mas”. “Mas, o excesso de uso da tecnologia pode causar sérios riscos 

para a saúde física, mental e emocional”. 

No terceiro parágrafo, segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), a aluna 

seleciona argumento de ligação baseado na estrutura do real por sucessão, porque 
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evidencia a relação de causa/consequência: “Algumas pessoas já não querem 

praticar exercícios físicos, dar uma volta com os amigos, isolam-se em casa, e a 

consequência é que tornam-se até mesmo anti-sociais”. Nessa fase da sequência 

recorre ao fenômeno da polifonia, ao selecionar um argumento de autoridade: “O 

uso excessivo de computadores, vídeos games e celulares com internet já atingiu a 

saúde dos jovens. A afirmação é do médico ortopedista de Uberlândia, Leandro 

Cardoso Gomide”.   E continua a apoiar a argumentação em outro discurso: “Além 

disso, o uso exagerado de celulares, computadores, tablets e videogames causam 

danos na coluna, nas mãos, nos olhos, perda de audição, dores de cabeça, e muitos 

outros transtornos”. Nesse ponto, inicia uma contra-argumentação, marcada pelo 

conector “mas”. “ (...) mas quando usamos pouco não há nenhum problema”. Nesse 

ponto, novamente, seleciona argumento de autoridade ao fazer uma citação direta 

da voz do médico: “Geralmente não é o uso destes equipamentos, e sim o uso em 

excesso e em posição inadequada”, ressaltou o médico Leandro. 

No quarto parágrafo, conforme Adam (2011), inicia a conclusão ou nova tese:                                   

“Portanto, a tecnologia é muito boa, facilita as nossas vidas, porém para amenizar os 

problemas causados pelos abusos, precisamos aprender a usá-la melhor, ou seja, 

controlar o tempo que dedicamos ao uso de tecnologia e passarmos a nos dedicar a 

fazer o que for possível para ter uma vida melhor e saudável”.  

Nesse ponto, elenca três argumentos de autoridade para concluir o texto, mas 

não os relaciona com a argumentação precedente, o que demostra que a aluna não 

entendeu a finalidade de usar essa tipologia de argumentos, talvez por ter faltado a 

maioria dos módulos da sequência didática. 

“A tecnologia tornou possível a existência de grandes populações. Grandes 

populações agora tornam a tecnologia indispensável”. Joseph Krutch- escritor. 

“Nós estamos presos à tecnologia quando o que nós mais queremos é algo 

que apenas funcione”. Douglas Adams- escritor. 

“A humanidade está adiquirindo toda a tecnologia certa por todas as razões 

erradas” R. BuckminsterFuller- escritor e inventor”. 
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4.2 Roda de conversa: dizeres dos alunos sobre o aprendizado do gênero 

artigo de opinião. 

 

1ª pergunta: Antes das aulas, o que você sabia sobre o artigo de opinião? 

Aluno 1: “Também não sabia. Antes das aulas... ( não sabia) nada praticamente. 

Pouco sobre o assunto”. 

Aluna 2: “Não. Não com todas as afirmações que agora eu sei... Tecnicamente, eu 

não sabia”. 

Aluno 3: “Não sabia. 

Aluna 4: “Não”.* 

Os alunos afirmaram que, antes da sequência didática que aplicamos, nunca tiveram 

aula sobre o artigo de opinião e nunca tinham escrito nenhum texto desse gênero. 

 

2ª pergunta: E agora, depois das aulas, você sabe escrever um artigo de opinião?  

Fale um pouco sobre o seu aprendizado. 

Aluno 1: “Eu aprendi várias coisas sobre o artigo de opinião. Antigamente, eu não 

sabia nada, nada mesmo. Agora eu aprendi sobre a tese, aprendi que eu tenho que 

colocar a tese... que a tese é a minha opinião. Aprendi várias outras coisas. Agora 

aprendi os argumentos”. 

Aluna 2: “Agora sim. É que eu sei o que precisa para complementar um artigo de 

opinião.” 

Aluno 3: “Agora eu sei. Agora eu aprendi que para poder fazer um artigo de opinião 

tem que ter os tipos de argumento, argumentos de autoridade, dados estatísticos”. 

 

3ª pergunta: Antes dos módulos, como era o seu texto argumentativo?  

Aluno 1: No meu caso, o meu texto era bastante vago, não tinha complemento, não 

usava argumentos. E agora no segundo eu aprendi a usar os argumentos, a 

defender minha tese... Como a minha colega eu só explicava o assunto e não 

colocava minha tese, agora aprendi. 

Aluna 2: “Primeiro, não tinha informações. A gente vê a diferença, porque era um 

texto muito pequenininho, aí não tinha informações nem nada. Não defendia uma 
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opinião, eram só arrodeios, estava só explicando o que era a tecnologia, não estava 

defendendo nada”. 

Aluno 3: “Bom, o antigo texto faltava muitos argumentos, ele só tinha... é... falava 

explicando sobre a tecnologia e só tinha a conclusão, mas não tinha os tipos de 

argumento”. 

Aluna 4: “Ele não tinha muito conteúdo, não expressava muito bem a minha opinião 

e não tinha tipo... argumentos sobre a tecnologia, eu só falava de maneira que eu 

sabia”.  

 

4ª pergunta: E agora, depois dos módulos, qual é a importância de saber escrever 

um artigo de opinião? 

Aluno 1: “Que agora com o artigo de opinião,  eu aprendi também como expressar 

mais a nossa opinião sobre as coisas. Para quando alguém uma vez perguntar qual 

sua opinião sobre isso... escreva, eu não falar besteira, eu não escrever besteira, 

saber o que escrever”. 

Aluna 2: “Num vou aceitar qualquer oferta. Eu vou saber, assim, vamos dizer, 

estudar, pra saber se eu devo ou não aceitar, tipo assim, não aceitar as coisas tão 

sem explicação”. 

Aluno 3: “Bom, a importância é que a gente tem que saber escrever um artigo de 

opinião para expressar nossas opiniões sobre os assuntos polêmicos”. 

Aluna 4: “Demais. A gente precisa demais, principalmente no mundo de hoje que a 

gente tem que defender nossas ideias... tipo... a gente pode defender nossas ideias 

fazendo manifestações, fazendo muitas coisas, mas artigo de opinião pode mudar 

tudo, porque é cada um com a sua ideia”. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A avaliação diagnóstica inicial concluída por meio dos primeiros artigos de 

opinião escritos pelos alunos revelou que a maioria evidenciava consideráveis 

lacunas na estrutura lógica do texto, por desconhecimento de algumas fases que 

devem compor a sequência argumentativa prototípica e de estratégias 

argumentativas. 

Além disso, os alunos apresentavam dificuldades para elaborar a tese 

principal, organizar adequadamente os argumentos de apoio e desenvolver a 

conclusão, o que acarretava uma distribuição incoerente dos conteúdos em 

parágrafos. 

O conhecimento prévio do nível de escrita dos alunos possibilitou o 

desenvolvimento de uma proposta de sequência didática que priorizou as 

competências que os estudantes apresentavam menor desempenho. 

Segundo a avaliação dos alunos, a sequência didática foi muito produtiva, 

principalmente em decorrência dos módulos em que eles foram orientados a 

escrever em dupla ou coletivamente. A maioria afirmou que aprendeu a escrever o 

gênero artigo de opinião e a argumentar. 

Quase a totalidade dos estudantes admitiu quanto mais tempo é dedicado ao 

planejamento do artigo e a sua revisão maior é o aprimoramento do texto. Além 

disso, também julgaram muito pertinentes as atividades de preparação antes da 

escrita propriamente dita, ou seja, a escolha e as discussões sobre temáticas 

relevantes para eles, a tempestade de ideias, a elaborações de esquemas. 

Reconheceram igualmente a relevância da frequente leitura dos textos, sua 

avaliação crítica e os processos de reescrita. 

Nossa pesquisa tornou possível constatar que, após a aplicação dessa 

sequência didática, elaborada com o propósito de proporcionar o aprimoramento da 

escrita do gênero artigo de opinião, os alunos apresentaram melhor desempenho na 

leitura e na escrita desses textos. 

Verificamos também que alguns alunos passaram a escrever artigos de 

opinião mais elaborados, nos quais a sequência argumentativa prototípica passou a 

ser identificada na seguinte composição: tese inicial ou premissas, argumentos, 

contra-argumentos e conclusão. 
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Por meio da análise dos artigos produzidos após a aplicação da sequência 

didática, é possível perceber que os alunos se tornaram mais conscientes sobre a 

importância de nortear o leitor sobre o assunto em debate, uma vez que a maioria 

deles começou a produção do artigo através da definição do assunto sobre o qual 

versaria o texto. 

Já no primeiro parágrafo também começaram a adentrar na temática discutida 

e a apresentar uma tese referente ao tema em discussão. Em seguida, 

compreendemos que os alunos passaram a selecionar fatos e a defendê-los através 

de estratégias argumentativas diversas, o que não ocorria antes da aplicação da 

sequência didática. 

Antes das intervenções, os alunos, muitas vezes, não elaboravam uma 

conclusão que tivesse relação com o que havia sido dito anteriormente, alguns, 

chegavam até a encerrar o texto de forma abrupta, demonstrando não ter 

conhecimento da unidade de sentido que o artigo deve apresentar, a fim de cumprir 

o propósito comunicativo de convencer o leitor. 

Atualmente, alguns alunos que não são submetidos a um estudo sistemático 

por meio de sequências didáticas costumam produzir artigos de opinião nos quais 

não se identificam algumas fases da sequência textual argumentativa, pois o que se 

percebe é a presença de uma sequência meramente expositiva, na qual o aluno 

apenas explica o assunto proposto. 

Acima de tudo, com nossa pesquisa, esperamos contribuir para que a escola 

cumpra a sua prioridade: ensinar a ler e a escrever, pois essas são práticas que 

ainda se mostram insuficientes, porque continuamos a considerar os textos de 

nossos alunos pouco satisfatórios no que concerne ao domínio de suas habilidades 

comunicativas, principalmente quando instigados a produzirem textos em que 

precisam expor seu ponto de vista por meio de uma tese e sustentá-la mediante 

argumentos, mesmo sobre um tema que lhes seja pertinente. 

Muito já foi discutido e pesquisado, mas enquanto não houver uma revolução 

nas estratégias de ensino iremos continuar a assistir o insucesso de nossos alunos. 

Já existem sugestões para melhorar o desempenho dos alunos, uma delas é 

o ensino através de projetos de leitura e de escrita que seguem a perspectiva de 

escrita como processo. 

Essa intervenção é muito válida, porque o aluno adquire um papel ativo na 

construção do próprio conhecimento, além disso, é criado um contexto sobre o qual 
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escrever, ou seja, aparecem finalidades para o exercício da leitura e da escrita e 

evita-se a chamada “escrita escolar” descontextualizada e vista pelo aluno apenas 

como uma forma de atingir uma nota. 

Já o ensino mediado por gêneros, como já foi mencionado, é um dos 

caminhos para capacitar o aluno a participar das interações sociais, uma vez que 

toda comunicação acontece por meio de textos que circulam em sociedade através 

de gêneros. 

Em relação à noção de sequências textuais defendemos que, devido à 

heterogeneidade composicional presente nos textos, o professor faça uma análise 

das diferentes sequências textuais encontradas em artigos de opinião para que o 

aluno perceba que em um texto há diferentes sequências, relativamente autônomas, 

mas que cada uma possui uma função específica.  

No que se refere às sequências didáticas é um método que se mostrou eficaz 

para instrumentalizar o aluno para que ele possa gradativamente se apropriar das 

características de um gênero discursivo e passe a usá-lo com desenvoltura. 

Em relação à escrita do artigo de opinião, adotamos a base teórica de Adam 

por acreditarmos que para escrever o texto argumentativo o aluno precisa estar 

ciente de cada fase que compõe a estrutura global desse gênero. 

Acreditamos que as atividades pedagógicas realizadas ao motivar a produção 

e a recepção reflexiva dos artigos de opinião facilitaram a aprendizagem, o que 

resultou em melhor capacidade crítica em relação aos próprios textos e aos alheios. 

Os resultados atingidos através do uso das estratégias sugeridas na presente 

pesquisa mostraram que, ao menos por enquanto, esse é um caminho eficaz para 

desenvolver a competência dos nossos alunos na escrita do artigo de opinião e 

também de textos de outros gêneros da ordem do argumentar. 

O trabalho de Adam (2011) inova ao formular a noção de sequência textual 

que enriquece o campo de debate sobre gêneros discursivos e cria a possibilidade 

de repensar questões referentes a metodologias de ensino de língua. 

Portanto, a teoria desenvolvida por Adam enriquece os estudos linguísticos ao 

propor a noção de sequência textual, mas ainda está aberto um vasto campo de 

discussões sobre a natureza do fenômeno e as suas possíveis contribuições para o 

ensino de línguas. 

Retomando a nossa questão de pesquisa: como se efetiva o aprimoramento 

da argumentação dos alunos por meio da escrita do gênero discursivo artigo de 
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opinião, mediante a implementação de sequência didática? Acreditamos que os 

objetivos foram atingidos, porque houve o aprimoramento da escrita dos alunos, o 

que podemos comprovar por meio dos dizeres deles. Além disso, em nossas 

análises percebemos que, após a aplicação da sequência didática, eles passaram a 

escrever artigos de opinião nos quais foi possível identificar as fases que compõem 

a sequência argumentativa preconizada por Adam (2011). 

Outro ponto que vale a pena ressaltar é a respeito dos desvios relativos às 

convenções de escrita. Percebemos que eles foram gradativamente sendo 

corrigidos, à medida que os alunos passavam pelas etapas de reescrita, o que 

ressalta outro benefício de adotar a concepção de escrita como uma prática 

processual, segundo preconizam Flower, L.; Hayes, J. (1980). 

Longe de uma conclusão absoluta, essa pesquisa encerra algumas 

considerações feitas sobre as ações pedagógicas que podem ser concebidas com o 

propósito de favorecer o aprimoramento da escrita dos gêneros argumentativos e 

abre espaço para outras discussões que possam contribuir para que os alunos 

atinjam níveis mais sofisticados de argumentação. 

Essa pesquisa contribuiu muito para o meu aprendizado, porque se tornou 

uma atitude cotidiana e se constituiu a forma de aperfeiçoar a minha prática por 

meio do cultivo de uma consciência crítica e postura pró-ativa a fim de intervir na 

minha realidade e na dos alunos. 

   As dificuldades e angústias enfrentadas durante o processo de 

desenvolvimento da intervenção também foram importantes, porque me permitiram 

ler a realidade de modo questionador e de reconstrui-la como sujeito competente, 

uma vez que pelo questionamento surge um sujeito que se questiona 

permanentemente e esse é o objetivo de vida que continuaremos a perseguir. 
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