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RESUMO 

 
A presente dissertação é dedicada ao estudo, análise e descrição de uma sequência 
didática para o ensino de leitura e escrita de um gênero textual, o comentário, 
caracterizado enquanto sequência argumentativa, numa turma de 9º ano do Ensino 
Fundamental de uma escola pública do município de Parnamirim/RN. Essa 
intervenção teve como objetivos analisar o ensino-aprendizagem do gênero textual 
selecionado e, principalmente, promover práticas de escrita da sequência 
argumentativa que contribuíssem para que os textos produzidos pelos alunos se 
apresentem mais produtivos, reflexivos e argumentativos. Focamos a produção dos 
comentários na questão da contra-argumentação e do uso de conectores contra- 
argumentativos. Para realizar a intervenção, utilizamos pressupostos teóricos 
advindos das seguintes abordagens: dos estudos de Dolz e Scheneuwly (s.d.), com 
respeito aos projetos de classe, sequência didática; dos modelos teóricos de Lopes- 
Rossi (2011), com relação aos projetos pedagógicos de leitura e produção de 
gêneros discursivos; das diretrizes dos PCN (1998), quanto à escolha pelo gênero e 
suas implicações no ensino-aprendizagem dos estudos de Marcuschi (2003, 2007, 
2008, 2010), Koch (1990, 2007, 2011, 2015), sobre os gêneros textuais e suas inter- 
relações ensino-aprendizagem e produção textual; das teorias sobre argumentação 
observadas em Perelman; Olbrechts-Tyteca, (2014), Ducrot, (2009), Plantin, (2008); 
das posições teórico-metodológicas de J. M. Adam (2010, 2011) referentes às 
sequências textuais, especificamente a sequência argumentativa, a contra- 
argumentação e os conectores contra-argumentativos. Apresentamos como 
resultados a produção de 63 comentários em três etapas de escrita, sendo uma 
etapa num grupo de discussão do Facebook® e duas reescritas de comentários na 
sala de aula no suporte papel. Analisamos o processo de evolução da escrita contra- 
argumentativa e a utilização de conectores contra-argumentativos nas produções 
dos alunos. 

 
Palavras-chave: Sequência argumentativa/contra-argumentativa. Conectores. 
Práticas de leitura e escrita. 



 

 

ABSTRACT 

 

 
This dissertation is dedicated to the study, analysis and description of a didactic 
sequence for teaching reading and writing of a genre text, the comment, 
characterized as argumentative sequence, a class of 9th grade of elementary school 
at a public school in the city of Parnamirim/RN – Brazil. This intervention aimed to 
analyze the teaching and learning of the selected genre and especially promote the 
following argumentative writing practices that contribute to the texts produced by the 
students prove to be more productive, reflective and argumentative. We focus on the 
production of comments on the issue of counter-arguments and the use of 
connectors counterargumentative. To perform the procedure, we use theoretical 
assumptions arising from the following approaches: studies of Dolz and Scheneuwly 
(nd), with respect to class projects, didactic sequence; the theoretical models of 
Lopes-Rossi (2011) with respect to educational projects of reading and production of 
genres; guideline of PCN (1998) regarding the choice by gender and its implications 
in teaching and learning; Marcuschi of study (2003, 2007, 2008, 2010), Koch (1990, 
2007, 2011, 2015), about the texts genres and their interrelationships teaching and 
learning and textual production; theories on argumentation observed in Perelman; 
Olbrechts-Tyteca (2014), Ducrot, (2009), Plantin, (2008); the theoretical and 
methodological positions of J.M. Adam (2010, 2011) regarding the  textual 
sequences, specifically the argumentative sequence, the counter-arguments and 
counterargumentative connectors. Present as a result the production of 63 comments 
in three stages of writing, one step at a Facebook® discussion group and two 
rewrites of comments in class on paper. We analyze the evolution process of the 
counter- argumentative writing and the use of connectors counterargumentative in 
student texts. 

 

Key-words: Argumentative/counterargumentative sequence. Connectors. Reading 
and writing practices. 
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INTRODUÇÃO 

 

As pesquisas e reflexões sobre as sequências textuais inseridas no âmbito da 

Linguística Textual têm estabelecido métodos de análises centrados na  relação de 

simbiose entre texto e gênero textual. A abordagem mais frequente no ensino de 

produção de textos está focada na compreensão dos textos não mais como unidade 

solitária, mas constitutiva e constituidora de gêneros e considerados enquanto textos 

concretos (ADAM, 2011). 

Os gêneros textuais que designam a concretude dos textos estão inseridos 

em contextos discursivos que incluem os suportes textuais, as situações de uso, os 

interlocutores, as necessidades histórico-sociais e as mudanças tecnológicas. 

Esta dissertação propõe a análise do gênero textual comentário, da 

sequência argumentativa e da contra-argumentação, a partir de análises do 

gênero textual e de uma intervenção didática que proporcionem a escrita de textos 

concretos. Estabeleceram-se como princípios e ferramentas de análise e ensino das 

sequências textuais as contribuições da Linguística Textual do Discurso reveladas 

em J. M. Adam (2011, 2012). 

A partir dessas contribuições, e com a análise do gênero textual e da 

sequência textual, apresentaremos, com o uso da internet, das redes e aplicativos 

sociais e dos computadores, uma proposta de ensino reflexivo e prático com a 

estruturação de uma sequência didática. 

A Sequência Didática (doravante, SD) proposta foi realizada em uma escola 

estadual da cidade de Parnamirim/RN – Escola Estadual Professor Eliah Maia do 

Rego –, numa sala de 9º ano do Ensino Fundamental, do turno matutino. Na turma 

havia 41 alunos matriculados, porém, 30 a 35 efetivamente frequentavam as aulas. 

A transposição didática do gênero e as aulas foram realizadas nessa turma 

com auxílio de recursos didáticos como o projetor de multimídia, slides, impressões 

gráficas das atividades, além  dos  recursos  dos  próprios  alunos,  especialmente 

os celulares, com os quais acessavam a rede social para a produção do gênero 

comentário e a liberdade de ação possibilitada pela professora titular da turma. 

Esses textos foram coletados no primeiro bimestre de 2015, a partir da 

sequência didática cuja proposta de comunicação era a de produzir comentários 
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escritos pelos alunos inicialmente nas redes socais e depois promovemos o 

processo de rescritas no suporte papel. 

Este trabalho está vinculado à proposta do Mestrado Profissional em Letras, 

que concentra seus objetivos no  Ensino Fundamental e na apresentação de ações  

e experiências que possam contribuir para o ensino de Língua Portuguesa  para 

esse público-alvo e indica quanto ao trabalho final do Mestrado: 

 
1 - A pesquisa deverá ser de natureza interpretativa e interventiva e ter 
como tema/foco/objeto de investigação  um  problema  da  realidade  
escolar  e/ou  da sala de  aula do mestrando  no  que concerne  ao  ensino  
e aprendizagem na, disciplina de Língua Portuguesa no Ensino 
Fundamental (Diretrizes para a pesquisa do trabalho final no Mestrado 
profissional em Letras – Profletras, 2015). 

 
 

O ensino da escrita e, mais especificamente, da argumentação e da contra-

argumentação, é nosso foco de investigação. Como amplamente reconhecido, o 

ensino da produção escrita é um dos problemas mais complexos e emergentes do 

ensino de Língua Portuguesa. 

Este trabalho tem como questão de pesquisa a seguinte pergunta: É possível, 

a partir das práticas de escritas digitais (na internet e em suportes eletrônicos), 

promover o ensino e a aprendizagem de comentários, de sua sequência textual e 

dos conectores argumentativos? 

Propomos a escrita inicial de textos em dispositivos digitais e redes  sociais  

na internet. Apresentamos atividades que, auxiliadas pela prática de ensino- 

aprendizado do professor, tornarão o trabalho de escrita mais eficaz e menos 

distante do mundo em que os estudantes vivem. 

Em sua maioria, os alunos  já  vivenciam  a  experiência  de  contato  real  

com a escrita e a leitura dos textos. Especialmente  os  que  acessam a internet 

pelas redes sociais e aplicativos de celulares na internet. Os alunos utilizam a 

internet e suas ferramentas não só para diversão, mas também para troca de 

informações, opiniões e correspondência de texto. Entre os vários suportes 

tecnológicos, encontra-se o Facebook®, que veicula uma diversidade de gêneros 

textuais, tais como: notícias, enquetes, poesias, propagandas, debates e 

comentários, postados nas páginas pessoais e de grupos. Entre os gêneros textuais 

que possibilitam ao aluno e a qualquer usuário da  rede  social  uma  prática de 
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escrita constante, rotineira e interativa, está a escrita de comentários. 

Os comentários na internet, especialmente no Facebook®, são práticas de 

leitura e escrita não só intensas e variadas, muitas vezes instantâneas, mas  também 

que exigem dos usuários uma proficiência  ou,  no  mínimo,  uma adequação a essas 

práticas de leitura e escrita. Do contrário, o usuário poderá ser mero espectador ou 

pode se tornar facilmente manipulado por opiniões alheias e, às vezes, contrárias a 

seus valores, podendo  ser  induzido a crer em postagens  que muitas vezes não 

correspondem à verdade factual. 

Além disso, a capacidade de expor suas opiniões e ideias nessas práticas de 

escrita de comentários e a capacidade de contra-argumentação se apresentam 

como importantes e necessárias para suas práticas cotidianas de escrita. Em relação 

aos usos da escrita na e pela internet e em aplicativos digitais, a escola pode 

estabelecer e conceber  o  processo  de  ensino-aprendizagem  de  forma  mais 

atualizada e inserida na vivência real dos educandos, notadamente no ensino-

produção-leitura de textos. 

O tratamento didático dos gêneros digitais realizado fora e na sala de aula 

pode possibilitar a reflexão sobre a escrita, para aprimorar e utilizar em outras 

situações e gêneros, mesmo que não digital, a estrutura das sequências textuais, 

percebendo com isso, as características de cada gênero, o meio, o suporte1, o 

auditório2. 

Notam-se as possíveis mudanças e a criação de novos gêneros  textuais com 

o advento dos discursos que são sediados e produzidos nas redes sociais e nas 

interações na internet no que se configuram em fóruns/grupos de discussão na 

internet. 

 
1 
A definição de suporte como um ambiente que serve para portar textos. Bonini (2005) indica que os 

suportes podem ser físicos, álbuns, e convencionais, jornal, revista. Pode ocorrer, como no caso da 
revista e do Facebook®, uma hibridização em que o suporte também é gênero que porta outros 
gêneros, os chamados hipergêneros. Marcuschi (2003, p. 11) compreende suporte como um portador 
de textos, um espaço físico ou virtual, com formato definido que serve como base ou ambiente de 
fixação do gênero corporificado como texto. Compartilhamos dessa definição de Marcuschi na 
compreensão do Facebook® e do caderno na escola enquanto suporte do gênero materializado como 
texto. 
2 
A noção de auditório refere-se aos públicos leitores que constituem um auditório, virtual, real, restrito 

e universal para quem a argumentatividade está voltada (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014)



14  

Todavia, a presença de alguns dispositivos na sala de aula chega a ser 

reprimida para não “atrapalhar a aula”. Muitas vezes a internet pouco é utilizada 

enquanto mecanismo de ensino, ainda que ela  seja  quase  onipresente na vida  de 

todos os que estão na escola, especialmente o aluno. 

Mais do que utilizar as novas tecnologias ou práticas de escrita feitas no 

computador, como apoio ao processo de ensino- aprendizagem,  o  que  se propõe é 

motivar o ensino e as práticas advindas  desse  ensino  com  as tecnologias e não 

por causa delas. Dessa forma, o que pode ocorrer será o mesmo que utilizar o lápis 

e a borracha, o livro didático ou o caderno, não pelo que eles são, mas como 

pretexto para ensinar como utilizá-los. 

A inserção dos alunos na chamada cultura digital está sendo motivo de 

investimentos dos governos nos processos educativos, uma vez que há aquisições 

de equipamentos nos laboratórios de informática das escolas, entrega de 

computadores a alunos. 

Além disso, o contato com as novas tecnologias se apresenta também 

bastante difundido com o acesso a aparelhos celulares com acesso à internet, 

computadores portáteis, lan houses. 

As tecnologias que estão nas escolas já não são apenas um novo recurso 

para ser incorporado à sala de aula, mas uma nova forma de interação que envolve 

especialmente a escrita. Por isso, a exposição dos alunos aos novos meios de 

interação tecnológica parece propiciar mudanças nas dinâmicas de ensino da e 

escrita e leitura de textos. 

Com a mídia eletrônica e seus vários suportes comunicacionais, a produção 

escrita e a leitura se diversificam e passam por um processo  de  mudança, não 

apenas formal, mas de comportamento e atitudes, intenções e interações. 

São escritas mais rápidas, mais sucintas, embora com  compartilhamentos de 

conteúdos e ideias muito mais ágeis e em maior número,  até  pela simultaneidade 

das informações, do que na escrita em suportes físicos mais tradicionais. 

Quanto à escrita nesses ambientes digitais e à proliferação  de  novas  formas 

de escrever e como escrever, nos perguntamos: novos gêneros surgem ou os 

gêneros são modificados? A discussão de que se trata aqui nos conduz à seguinte 

questão: os gêneros que surgem no discurso eletrônico são gêneros a ser 
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apreendidos ou são readequações de gêneros já existentes? É possível trabalhar 

com esses gêneros digitais em sala de aula? 

Essas questões têm como propósito embasar a construção de uma sequência 

didática que possa propiciar aos alunos a descoberta e a identificação das 

características do  gênero discursivo comentário, na internet e na sala de aula, para 

a produção de textos. 

Aos alunos, pretende-se apresentar a leitura e análise do gênero comentário  

e suas especificidades, tais como: o suporte e a sequência argumentativa como 

base prototípica de discursividade e argumentação. Estudaremos a sequência 

argumentativa, adaptando-a ao nível e ao processo de ensino adequado ao ano 

final do Ensino Fundamental. 

Apresentando-se como possibilidade do ensino-aprendizagem da sequência 

argumentativa, um aspecto a ser considerado e que sustenta o ensino nesta 

proposta, é a presença dos conectores argumentativos, que constituem a sequência 

argumentativa. 

Para identificar e analisar a sequência argumentativa analisada e produzida 

no gênero comentário, especificando a contra-argumentação e o uso de conectores 

contra-argumentativos, adotaremos o ponto de vista teórico da Linguística Textual do 

Discurso, com a contribuição teórica de J. M. Adam (2010, 2011). 

Utilizaremos categorias teóricas (proposição-enunciado, refutação, 

argumentos, conectores discursivos) da Análise Textual do Discurso referentes à 

sequência discursiva argumentativa, uso de conectores argumentativos 

contextualizados aos objetivos de ensino/aprendizado do 9º ano do ensino 

fundamental. 

Propomos, a partir de observações teórico-metodológicas, refletir sobre essas 

questões. Pretende-se como objetivo principal a produção de textos argumentativos 

em situações reais de uso da argumentação e o ensino-aprendizagem da contra- 

argumentação, com o uso dos conectores contra-argumentativos. 

Das relações discursivo-argumentativas que os articuladores textuais revelam, 

selecionamos a de contrajunção (oposição/contraste/concessão), acrescentamos a 

ideia de restrição/ reserva-refutação, tomada dos esquemas de Adam (esquemas 22 

e 23, 2011, p. 234-235). 
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Faremos uma relação desses articuladores, dos quais alguns são 

classificados na gramática normativa como conjunções ou conectivos adversativos. 

Dos mais frequentes nos manuais da gramática da Língua Portuguesa, aos mais 

utilizados nos comentários realizados pelos alunos, temos a seguinte relação: mas, 

apesar de, no entanto, porém, contudo, todavia, por outro lado, salvo, exceto, 

menos, conquanto, entretanto, embora, pelo contrario, em contraste  com,  ainda 

que, mesmo que, posto que, se bem que, por mais que, por menos que. 

Alguns desses conectores que auxiliam no discurso contra-argumentativo 

podem vir modificados ou acrescentados, como no acréscimo dos advérbios sim e 

não, presentes nos comentários analisados. 

A escolha do gênero influi diretamente nas decisões  quanto  ao suporte/meio 

eletrônico, intenções comunicativas e a sequência textual. Há preferência pelo 

gênero textual comentário, pois, além de ser preponderante nas escritas das redes 

sociais na internet e aplicativos sociais, este gênero apresenta sequência textual 

argumentativa que caracteriza a produção escrita. 

Essa sequência textual também faz parte do currículo de  conteúdos  dos 

anos finais do ensino fundamental, público-alvo dessa proposta e do Mestrado 

Profissional em Letras (PROFLETRAS). 

Este trabalho se dará em três etapas: 1ª utilização de gêneros textuais 

produzidos com a escrita digital, mediadas ou sediadas no computador e nas redes 

sociais da internet; 2ª análise, estudo e ensino da produção escrita da sequência 

argumentativa; 3ª escrita de textos argumentativos com foco na contra- 

argumentação e em seus conectores. 

Definimos o uso dos suportes/aplicativos digitais Facebook® e WhatsApp® 

para possibilitar a realização inicial dessas metas, na aplicação da intervenção 

teórico-prática na sala de aula com os alunos e suas possibilidades e necessidades 

de reescrita. 

A seguir faremos uma descrição da estrutura do trabalho. 

No capítulo 1, das contribuições teóricas, estabelecemos os parâmetros 

linguísticos que adotaremos para a definição de texto e gênero textual, conforme 

apreendemos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) e nas 

contribuições teóricas de Marcuschi  (2003,  2007,  2008,  2010),  Lopes-Rossi 
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(2011) sobre texto, as sequências textuais e os planos de texto. 

Em seguida, faremos uma análise sobre gênero textual, especialmente os que 

circulam em ambientes digitais nas discussões proporcionadas por Marcuschi 

(2010), quanto  às  mudanças  e adaptações que esse gênero estabelece na escrita 

e leitura de textos em meios digitais. 

Discutiremos sobre o gênero textual em seus usos na escola  e  práticas  de 

escrita dos gêneros na  internet (MARCUSCHI,  2010; KOCH, 2011).  Partimos do 

uso das redes sociais e aplicativo interativo digital para o ensino e a aprendizagem 

da escrita contra-argumentativa em sala de aula. 

Neste capítulo, o comentário também será analisado enquanto gênero 

textual que se modificou e se adaptou ao suporte, meio em que o gênero circula e se 

propaga nos diversos espaços de circulação como livros, sites da internet, mídias 

televisivas etc. Também traçaremos uma análise do continuum fala e escrita que está 

presente no comentário de Facebook®. 

Quanto à argumentação delinearemos uma linha de compreensão da 

argumentação e da contra-argumentação, focalizando na escrita argumentativa 

conforme Koch, (2002, 2011), Perelman e Olbrechts- Tyteca (2014) e Plantin (2008). 

Quanto às sequências textuais, e especialmente a  sequência  argumentativa, 

discorremos sobre os conectores contra-argumentativos e a contra- argumentação 

analisada a partir dos esquemas de J.M. Adam (1999, 2010, 2011). 

Finalizaremos o capítulo com observações ao estudo e produção de  gêneros 

textuais como processo de ensino e aprendizagem, buscaremos apoio teórico nas 

análises de Rojo (1998) e Koch (2011) acerca dessa discussão e definimos a 

intervenção, a partir  dos  modelos  de  sequência  didática  sugeridos em Lopes-

Rossi (2011), delineados das propostas de Dolz e Schneuwly (2004). 

No capítulo 2, referente à metodologia, caracterizamos os alunos que 

participaram da sequência didática aplicada. Trataremos da sequência didática 

aplicada na escola, a partir de adequações conforme o andamento das práticas e 

atividades realizadas em sala de aula e a peculiaridade de estarmos tratando com 

gêneros discursivos inicialmente escritos em meios digitais. 

No capítulo 3 faremos a análise dos dados produzidos pelos alunos. As 

análises dos textos foram realizadas em duas perspectivas: quantitativa e qualitativa. 
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Na análise quantitativa, discutiremos sobre os fatos de que os comentários dos 

alunos apresentarem refutações das proposições do comentário motivador, quais 

são eles e que variedade de conectores apareceram nas três produções dos alunos. 

Na qualitativa, faremos análise da utilização dos conectores contra-argumentativos e 

do processo de contra-argumentação nos comentários dos alunos. 

No capítulo 4, sugerimos uma proposta, a partir do que fora apresentado,  

para enfrentar o problema sobre a escrita  de  gêneros  textuais,  e  ensino  de  

textos argumentativos, da sequência contra-argumentativa e dos conectores. 

No capítulo 5, das considerações finais, retomaremos  o  objetivo  e  as metas 

alcançadas, partir da metodologia utilizada e as conclusões a que chegamos por 

meio das análises dos textos que formam o corpus. Também faremos algumas 

considerações sobre as implicações no processo de ensino-aprendizagem da 

argumentação e da contra-argumentação. 
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1 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 
 

Este trabalho parte do prisma teórico-metodológico que compreende a língua, 

a leitura e a produção de texto e o seu ensino-aprendizagem enquanto atividade 

discursiva e linguisticamente constituída. Tem como ponto de partida e chegada os 

usos linguístico-textuais e intencionais do texto enquanto gênero textual, na prática 

social. Focamos na produção e análise do texto e sua interação entre  os  indivíduos 

sociodiscursivamente constituídos e posicionados, enfatizando a construção do texto 

em seus constituintes linguísticos formadores de  sequências que se conectam no 

tecido textual num processo de textualização3. 

São referenciais para a construção dessa análise e integração prática dos 

processos de ensino de leitura e produção de texto argumentativo, do gênero 

comentário no Facebook® e da contra-argumentação, as contribuições teórico- 

metodológicas desenvolvidas por Marcuschi (2003, 2007,  2008,  2010),  Koch 

(2007, 2011), acerca dos gêneros  textuais;  argumentação  e  contra-  

argumentação (PERELMAN; OLBRECHTS- TYTECA, 2014. DUCROT, 2015, 

PLANTIN, 2008); os modelos didáticos e de  sequências  didáticas  em  Lopes- 

Rossi (2011), a partir das leituras de Dolz e Schneuwly (s.d.) e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998); as posições  teórico-metodológicas 

de Adam (2010, 2011), acerca das sequências textuais, especificamente a 

sequência argumentativa e os conectores argumentativos. 

 

1.1 Texto e gênero textual 

 

O ensino-aprendizagem da língua portuguesa  envolve  a análise de  leitura  e 

produção de textos que possibilitem ao aluno desenvolver o domínio  da  expressão 

oral e escrita em situações de uso público da linguagem (BRASIL,1998). 

 
 

3 
O processo de textualização a que nos referimos consiste na observação dos dois conceitos 

basilares: a coesão e a coerência. No nosso caso, observamos especificamente a coesão. Koch 
(2007, p. 45) entende a coesão “[...] como fenômeno que diz respeito ao modo como os elementos 
linguísticos presentes na superfície textual se encontram interligados entre si, por meio de recursos 

também linguísticos, formando sequências veiculadoras de sentidos”. 
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O uso público da linguagem pressupõe não apenas as diversas realizações e 

situações comunicacionais, mas a construção linguística de que necessitamos 

para a escrita de textos e o estabelecimento dos gêneros textuais. 

O conceito de texto que adotamos considera-o enquanto unidade constitutiva e 

construída pela linguagem para estabelecimento da ação comunicativa que é 

plenamente realizada quando o texto se caracteriza enquanto um gênero textual. 

Conforme Bronckart (1999, p. 75): 

 

Chamamos de texto toda unidade de produção de linguagem situada, 
acabada e auto-suficiente (do ponto de vista da  ação  ou  da  
comunicação). Na medida em que todo texto se inscreve, necessariamente, 
em um conjunto de textos ou em um gênero [...]. 

 

 

Dessa forma, não se pode dissociar a concepção de texto da noção de gênero 

textual, uma vez que o texto se realiza enquanto configurado em um gênero ou 

conjunto de textos. E sua configuração anteriormente se estabelece pela constituição 

de sequências que estabelecem um texto não como um amontoado de palavras ou 

frases soltas. 

Nossa compreensão de texto deriva da Linguística Textual, associada à 

Análise Textual do Discurso estabelecida por J. M. Adam (2010, 2011). 

Compreende-se o texto enquanto sequências que se constituem como unidades 

organizadas em níveis crescentes de complexidades, que  se  determinam  na união 

de proposições, frases, períodos, em macroposições. Essas proposições, frases e 

períodos formam as sequências textuais que compõem um plano de texto (ADAM, 

2011). 

Dessa forma, o texto constituído enquanto plano de texto se apresenta 

constante na composição dos gêneros, embora possa ser ocasionalmente 

reconstruído pelo produtor do texto. O plano de texto pode ser construído por 

proposições-enunciados definidas por Adam como unidade textual básica, que 

estabelecem cinco  sequências de base: a narrativa, a argumentativa,  a descritiva,  

a dialogal e a explicativa. 

O texto é construído por fases sequenciais que evidenciam uma sequência de 

base, caracterizadora do gênero textual. O texto, portanto, é configurado em sua 
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sequência textual de base (narrativa, descritiva, dialogal, argumentativa) enquanto 

pertencente ou definidor de um gênero textual. 

Para a compreensão e para o processo de ensino-aprendizagem do gênero 

textual, associamo-nos à seguinte conceituação teórica de gêneros textuais 

enquanto: 

 

Fenômenos históricos, profundamente vinculados à vida cultural e social 
que contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do 
dia-a-dia; Entidades sócio-discursivas e formas de ação social [...] em 
qualquer situação comunicativa. Eventos sociais altamente maleáveis, 
dinâmicos e plásticos que surgem emparelhados a necessidades e 
atividades sócio-culturais, na relação com inovações tecnológicas 
(MARCUSCHI, 2007, p.19). 

 

 

O gênero é um fenômeno de escrita que é determinante e determina as 

situações comunicacionais. Como as situações de comunicação mudam e os 

envolvidos também, em suas intenções e motivações de uso, o gênero também se 

modifica e se adapta a essas mudanças de contextos e de produtores. 

Com essa visão, a escrita e a leitura de gêneros textuais não se 

apresentariam descontextualizadas e/ou distantes das práticas  de  leitura/escrita 

que os educandos já realizam, principalmente nos ambientes virtuais da internet. 

A escola pode ser o ambiente propício para a produção e leitura de textos 

escritos. Muitas vezes, é o único espaço em que os alunos se deparam com a 

escrita mais formal, sistemática. 

A perspectiva que este trabalho assume compreende a leitura e a análise dos 

gêneros textuais como imprescindíveis à produção escrita do  gênero comentário, na 

sequência de base argumentativa, produto final deste projeto. Conforme Lopes-

Rossi (2011, p. 72): 

 

A leitura de gêneros discursivos na escola nem sempre pressupõe a 
produção escrita. Esta, no entanto, pressupõe sempre atividades de leitura 
para que os alunos se apropriem das características dos gêneros que 
produzirão. É por isso que um projeto pedagógico para produção escrita 
deve sempre ser iniciado por um módulo didático de leitura para que os 
alunos se apropriem das características típicas do gênero a ser produzido. 

 
 

Portanto, mais que ensinar o que é um gênero textual ou estabelecer uma 



22  

lista definida de gêneros textuais, deve haver o contato real de leitura e até o uso 

prático do gênero. Ou, como Adam (2011) preceitua: deve-se partir para 

leitura/análise de textos concretos; textos concretos que se revelam enquanto 

gêneros textuais. 

 

1.2 Gênero textual digital 

 
 

Trabalhar com gêneros que são pouco produtivos ou que não fazem parte da 

vida cotidiana dos alunos e da própria sociedade, como a carta pessoal, via 

Correios, ou textos de jornais impressos, que poucos leem, torna-se muitas vezes 

não só ineficiente, como contraditório. A respeito dos suportes textuais pouco 

utilizados afirma Marcuschi (2010, p. 19-20): 

 

Já se pode indagar se a escola deverá amanhã ocupar-se de como se 
produz um e-mail e outros gêneros do “discurso eletrônico” ou pode  a 
escola tranquilamente continuar analisando como se escrevem cartas 
pessoais, bilhetes e como se produz uma conversação [...]. Quanto à 
escola, a resposta já está nos novos manuais didáticos do ensino 
fundamental que trazem reflexões sobre e-mail, blog, chat e  outros 
gêneros. E quanto ao modelo conversacional, seguramente algumas 
revisões já estão sendo feitas. 

 

 

A questão que se apresenta é sobre a viabilidade de se trabalhar gêneros 

textuais que já não são utilizados pela maioria das pessoas. A advertência feita por 

Marcuschi se torna mais válida, quando afirmamos que os gêneros são  constituídos 

nos/pelos contextos sociais e históricos. 

O uso didático de gêneros que não mais fazem parte da vida social ou são 

pouco utilizados por parte dos alunos, torna-se incongruente, sobretudo em uma 

proposta de ensino que compreende os gêneros como prática de leitura e escrita 

que se vincula aos contextos socioculturais e históricos e altamente maleáveis e 

mutáveis (MARCUSCHI, 2007), e são situados em sua relação com a comunidade 

social, a história e a cultura, bem como aos propósitos comunicativos. 

Com base na questão levantada por Marcuschi (2010), acerca da evidência 

dos gêneros digitais, elaboramos a seguinte pergunta: os gêneros mudam, são 
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reciclados ou nascem novos gêneros? 

A resposta a esse questionamento, prossegue  Marcuschi (2010, p.  16-17), é 

dada ao afirmar que, com os gêneros digitais, podem ser revistos os conceitos 

tradicionais de outros gêneros. 

Nasce, portanto, com a quantidade de expressões surgidas no ambiente 

digital, em virtude do surgimento desses textos escritos na internet, uma nova 

economia da escrita, e com isso a criação de uma cultura eletrônica (MARCUSCHI, 

ibdem). Cultura e escrita que se propagam e se estabelecem de forma mais evidente 

no agrupamento juvenil, que se encontra na escola. 

A partir do advento e da propagação dos textos escritos com a tecnologia 

eletrônica, os gêneros textuais, sempre maleáveis e adaptáveis aos suportes e às 

condições de escrita, moldam-se de  acordo  com  os  contextos  tecnológicos que 

se apresentam tanto para os leitores quanto para os  produtores/usuários dessas 

novas situações de escrita, realizadas principalmente na internet. 

Marcuschi (2010, p.15) explica que “os gêneros emergentes nessa nova 

tecnologia são relativamente variados, mas a maioria deles tem similares em outros 

ambientes, tanto na oralidade quanto na escrita”. Marcuschi também aponta sobre 

as novas formas de escrita em e-mails, chats, blog que estas reproduzem 

estratégias da língua falada. 

Essa escrita revela-se muitas vezes subjetivas nos ambientes virtuais. São 

escritas opinativas e expositivas, nas redes sociais na internet, que  propiciam  uma 

prática  mais  engajada e  constante,  de opiniões  e desejos  que ultrapassam  a 

sala de aula. São escritas de caráter opinativo/argumentativo. 

É importante perceber a relação entre os textos que são escritos na internet 

pelos alunos e a importância social e  individual para melhor desenvolver,  na escola, 

a leitura/escrita argumentativa para os usos públicos da linguagem, conforme 

preceituam os Parâmetros  Curriculares  Nacionais  de  Língua  Portuguesa II, em 

seus objetivos para o ensino: 

 

O trabalho com os  conteúdos  previstos  nas  diferentes  práticas,  a escola 
deverá organizar um conjunto de atividades que possibilitem ao aluno 
desenvolver o domínio da expressão oral e escrita em situações de uso 
público da linguagem, levando em conta a situação  de  produção  social e 
material do texto (lugar social do locutor em relação ao(s) destinatário(s); 



24  

destinatário(s) e seu  lugar  social;  finalidade  ou  intenção do autor; tempo 
e lugar material da produção e do suporte) e selecionar, a partir disso, os 
gêneros adequados para a produção do texto, operando sobre as 
dimensões pragmática, semântica e gramatical (BRASIL, 1998, p. 49). 

 

 

O documento oficial aponta objetivos que se pretende aqui alcançar, 

principalmente em leitura e produção de textos escritos. Entre eles destacamos 

alguns que se associam e justificam as escolhas quanto ao gênero textual e ao 

suporte: a seleção de textos que interessam aos alunos; que apresentem a 

necessidade da escrita; que promovam, de maneira autônoma, a escrita de gêneros 

e temas com os quais os alunos demonstrem familiaridade. 

Ainda orienta o texto legal que, na leitura de textos, é preciso estabelecer 

procedimentos que se adéquam aos diferentes objetivos, interesses e características 

do gênero, a partir de conhecimentos prévios sobre o gênero, o suporte e o universo 

temático. 

Percebe-se, na leitura desses objetivos, a ênfase numa produção textual 

variada, que se concentra não só  na produção do texto  em  si, mas na  relação  

com os propósitos do gênero e do suporte em que o gênero está inserido. 

Quanto à sequência discursiva, sob a denominação de padrões de escrita, os 

PCN (BRASIL, 1998) sugerem que esses padrões de escrita  sejam desenvolvidos 

em função das exigências do gênero e das condições de produção e sempre, na 

feitura e refeitura dos textos, tenham em consideração a intenção comunicativa e o 

leitor a que se destina a produção. 

Dessa forma, os gêneros que se constroem ou são constituídos no  discurso 

eletrônico não são só situados na experiência de leitura e escrita dos alunos, como 

também podem se tornar meios eficazes de analisar os gêneros já conhecidos em 

sua maleabilidade e inserção social. É comum que os textos escritos em meios 

eletrônicos, e principalmente nas redes sociais  da  internet, e  os gêneros que para 

lá são transpostos muitas  vezes  sofram  mutações,  em  função de que o suporte 

eletrônico apresenta peculiaridades próprias do discurso digital.  
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1. 3 O Comentário 

 
 

Assim como o artigo de opinião, a crônica, a carta aberta, o gênero textual 

comentário é um gênero opinativo. Em geral o comentário está associado aos 

suportes jornalísticos como o jornal, a revista. 

Muito confundido com a crítica, por causa do conteúdo opinativo, o 

comentário é um gênero textual que apresenta um juízo de valor emitido  pelo autor, 

geralmente sobre uma obra qualquer: cinema, dança, literatura, economia, política, 

cultura. Frequentemente, encontra-se em jornais e revistas comentários sobre 

cinema, TV, debates. 

Esse gênero, inicialmente restrito ao discurso jornalístico e realizado por 

pessoas que assumiam um papel opinativo diante de um público que abalizava as 

opiniões dos comentaristas reconhecidos, ainda se mantém, com algumas de suas 

características: 

 

a) é produzido com o  propósito  de  tecer  reflexões  sobre  os  fatos 
atuais, principalmente tendo em conta seus possíveis desdobramentos; 

b) apresenta uma estrutura que consiste em síntese de fato(s), 
interpretação e previsão; 

c) tem como produtor  um  ator  social  experiente  em  determinado  
campo temático e que geralmente é funcionário do jornal; 

d) não apresenta contornos muito nítidos  com  relação  ao  outros  
gêneros opinativos (como o artigo e a crônica) (MONTEIRO, p. 27, 2008) 
[2015]). 

 
 

Obviamente que, como todo gênero, o comentário foi se modificando por ser 

um fenômeno histórico e vinculado à vida cultural e social, maleável e dinâmico 

(MARCUSCHI, 2007). Suas mudanças muitas vezes dependem de aspectos que 

contextualizam os gêneros e surgem das realidades sociais e históricas e das 

necessidades de uso desses gêneros. 

Os suportes, a escrita na internet ou em aplicativos determinam algumas 

modificações do gênero comentário no meio digital, bem como o produtor desse 

comentário, necessariamente, não é experiente num campo do conhecimento. 

A escrita, especialmente nas redes sociais, permite a qualquer pessoa tecer 

comentários sobre qualquer tema. A rede social Facebook®, por exemplo, oferece 
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aos seus usuários um espaço específico para escrever comentários. E não são 

raros os embates e debates sobre postagens que os usuários postam na sua linha 

do tempo. 

Há uma variedade de tipos de comentários no Facebook®: comentários mais 

pessoais, curtos e de  aprovação  ou  reprovação  a  postagens  de  imagens ou 

informações pessoais, bem como comentários mais complexos e com 

posicionamentos sobre temas variados como: política, dia a dia da cidade e da 

escola/trabalho, declarações e opiniões de artistas,  políticos,  personalidades,  

temas polêmicos envolvendo questões religiosas, comportamentais, e de outras 

ordens, que motivam novos  comentários. 

Esses comentários são, em sua maioria, curtos e triviais, com caráter 

subjetivo, sem necessariamente estabelecer uma relação com a postagem ou 

comentário anterior, e utilizam de recursos linguísticos muito associados à fala. 

Marcuschi (2004) afirma que a proximidade entre a oralidade e a escrita 

caracteriza mais que a proximidade física ou um distanciamento pela oposição, mas 

como um contínuo variacional que parte do texto falado para o escrito. 

São variações a do texto falado e a do escrito mais frequentes em situações 

de escrita ou de fala mais formais ou menos formais, a partir da produção social de 

escrita dos gêneros textuais. Tais variações podem ser percebidas também na 

escrita no meio digital 

Marcuschi (2010, p. 76) afirma sobre as novas formas de escrita em e- mails, 

chats, blog que elas reproduzem estratégias da língua falada. “E uma dessas 

estratégias é a produção de enunciados mais curtos e com menor índice de 

nominalizações por frase.” 

Isto propicia, no dizer de Halliday (1996, p. 356), “uma escrita mais amigável e 

mais próxima da fala”. Essa proximidade com a fala e escritas mais curtas promove 

a maior escrita e quantidade de texto, pois os aspectos de informalidade e brevidade 

fazem com que os usuários escrevam mais, e mais descontraidamente, nos 

ambientes digitais. 

O uso de alguns gêneros digitais já começa a ser contemplado em alguns 

livros didáticos. É o caso de um dos livros mais adotados e conhecidos nas  escolas: 

Português: Linguagens, de William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães, 
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coleção que abrange o ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, e todo o ensino médio.  

Nessa coleção, especificamente o livro 1 do Ensino Médio, no capítulo  2,     

os autores abordam os textos que circulam na internet, tais como blogs, e-mails, e  

os comentários realizados nesses suportes.  

De acordo como Cereja e Magalhães (2013, p. 178): “O comentário na 

internet é um texto geralmente curto e com estrutura bastante variável. Seu principal 

objetivo deve ser direcionar ao texto comentado, de forma sucinta, informações, 

críticas, elogios, correções ou sugestões”. 

Evidencia-se nessa definição o que diferencia o  comentário  na  internet, e 

em seus suportes digitais, dos comentários mais associados ao discurso jornalístico: 

maior informalidade, mais sucinto, estrutura linguística adaptável ao suporte, 

pulverização de comentadores. 

O comentário realizado no suporte Facebook® mantém a distinção de um 

gênero digital e se associa a grande variedade e liberdade de escrita de 

comentários, com a proliferação de temas e pela capacidade de inúmeros 

comentadores poderem comentar sobre qualquer assunto. 

Mas o comentário de Facebook® não perde a característica opinativa. A 

sequência textual que o planifica enquanto texto  é  a  argumentativa.  A partir dessa 

sequência argumentativa é possível defini-lo enquanto gênero textual, cujo suporte é 

digital. 

 

1.3.1 O comentário no Facebook: relação fala e escrita 

 
 

O gênero comentário de Facebook®, por se tratar de uma rede social em que 

as interações são não só mais frequentes, assemelha-se com a fala, a pesar de sua 

realização escrita; especialmente na escolha vocabular e no uso de mecanismos 

coesivos típicos da oralidade. 

Compreendendo o gênero pela sua prática social, estudiosos como Marcuschi 

(2008, 2010), Koch & Oesterreicher (1990 apud Costa, 2016), Koch (2007, 2011) 

observam os diversos tipos de práticas sociais de produção textual estabelecem um 

contínuo tipológico, em cujas extremidades estariam, em um ponto, a escrita formal; 

e em outro, a conversação espontânea, coloquial. 
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Marcuschi (2001, p. 37) afirma: “As diferenças entre fala e escrita se dão 

dentro do contínuum tipológico das práticas sociais e não na relação dicotômica de 

dois polos opostos”. Esse continuum é progressivo em que há gêneros textuais que 

são mais próximos da oralidade e outros mais próximos da escrita. 

O gênero comentário de Facebook®, aproxima-se mais do polo da fala, 

conforme observamos na tabela abaixo com os valores paramétricos. Para Koch & 

Oesterreicher (1990), o continuum parte de um polo constituído de um gênero 

marcado pela máxima oralidade ao outro polo que então seria marcado pela máxima 

escrituralidade. 

Em relação ao gênero comentário no Facebook®, a partir dos valores 

paramétricos de modulação entre a oralidade e a escrituralidade, temos um 

comparativo, conforme a tabela abaixo, assemelhado à carta pessoal prototípica. 

Koch & Oesterreicher (1990: 9) caracterizam a carta pessoal prototípica, por 

exemplo, com os seguintes parâmetros, com os quais faremos um paralelo de 

semelhança ou dessemelhança com o comentário do Facebook.®. 

 

Figura 1 – valores paramétricos carta pessoal prototípica x comentário no Facebook® - 
proximidade e de distância comunicativa. 

 

CARTA PESSOAL PROTOTÍPICA COMENTÁRIO NO FACEBOOK 

a) esfera privada a) esfera pública 

b) familiaridade entre enunciador e co- 

enunciador 

b) relativa familiaridade entre 

enunciador e co-enunciador 

c) alta emocionalidade c) alta emocionalidade 

d) dependência contextual restrita d) grande dependência contextual 

e) referência ao origo apresenta 

limitações. 

e) relativa referência ao origo 

f) distância física f) distância física 

g) sem possibilidades de cooperação 

durante a produção 

g) há relativa cooperação durante a 

produção 

h) dialogicidade rigidamente regrada 

(troca de correspondência) 

h) dialogicidade possível 

i) espontaneidade relativa i) espontaneidade relativa 

j) desenvolvimento temático livre j) desenvolvimento temático livre 
Fonte: elaborado pelo autor (2015). 
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Ligadas aos conceitos de concepção discursiva oral e escrita estão duas 

características fundamentais de situações de comunicação: a proximidade e a 

distância comunicativas que indicam se o gênero textual/oral se caracteriza mais 

como sistema de construção e de interação mais próximo da fala ou da escrita. 

Os conceitos de proximidade e distância comunicativas, observados na tabela 

acima também fazem parte de um continuum e podem ser determinados através de 

parâmetros que inserem a esfera pública vs. esfera privada, grau de conhecimento 

entre os interocutores, emocionalidade, dialogicidade, espontaneidade, entre outros 

(Koch & Oesterreicher 1985:15; 1990:12, apud COSTA, 2016). 

Essa indicação de que o genero comentário está mais próximo da fala, 

mesmo na produção escrita, nos indica, mais adiante, a presença de conectores 

contra-argumentativos que são normalmente utilizados no polo da fala. 

 
 

1.4  Sequências textuais 
 

 

A perspectiva que esta dissertação assume compreende a leitura e a  análise 

dos gêneros textuais como imprescindíveis para a produção escrita do gênero 

comentário, na sequência de base argumentativa. 

Cada texto apresenta as chamadas sequências de base, as quais,  no  ensino 

fundamental e médio e nos livros didáticos  em  geral,  são  conhecidas  como tipos 

de texto: a descrição, a narração e a dissertação, por exemplo. 

Segundo Adam (2011), não se pode dizer que há, de forma geral, tipos de 

textos, mas sim uma dominante sequencial que se liga aos gêneros e subgêneros 

dos discursos e com eles mantém relações hierárquicas instáveis sempre 

suscetíveis de serem modificadas. Os gêneros apresentam dominantes, e isso 

acontece por causa da heterogeneidade constitutiva dos textos reais. 

Apesar de definir as sequências textuais, Adam (2011) reconhece que  em  

um gênero textual pode, em geral, ocorrer mais de uma sequência. É o caso, por 

exemplo, de um conto, em que temos sequências descritivas de personagens, 

lugares, sequência dialogal, mas a sequência dominante, ou seja, a  que caracteriza 

o gênero enquanto conto, é a sequência narrativa. 

Adam (2011) afirma a existência de cinco tipos de sequências de base: 
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narrativa, argumentativa, explicativa, dialogal e descritiva. As sequências são 

macroposições, a partir de combinações pré-formatadas de proposições, às quais 

correspondem “tipos de relações macrossemânticas memorizadas por impregnação 

cultural (pela leitura, escuta e produção de textos) e transformadas  em esquema de 

reconhecimento e de estruturação da informação textual” (ADAM, 2011, p. 205). 

Essas macroposições, constituídas por proposições e relações 

macrossemânticas usuais do gênero, são cultural e socialmente utilizadas, e pelo 

uso são reconhecidas e reutilizadas pelos usuários. 

As sequências textuais, portanto, indicam não tipos de textos, mas 

sequências composicionais que podem ser predominantes em alguns textos, mas 

que se podem associar a outras sequências nos textos. 

      Asseverar, por exemplo, que em um comentário há sequência argumentativa, não 

invalida dizer que pode haver sequência descritiva e nuanças da sequência dialogal. 

Afirmar que um comentário se constrói com sequência  argumentativa indica que a 

função primordial é a argumentação. 

Não se quer desconsiderar a presença de outras sequências textuais no 

gênero comentário como a dialogal, a descritiva, narrativa. Mas focamos 

especificamente na sequência argumentativa, por tratar-se da sequência de base 

discursiva sequencial preponderante neste gênero. 

 
                 1.5 Sequência argumentativa: argumentação e contra-argumentação 

 
 

A argumentação, em recentes contribuições teóricas, pode ser analisada sob 

alguns pontos de vista teórico-metodológicos. Pode ser compreendida enquanto 

retórica, nova retórica e enquanto produção linguística. Essas compreensões devem 

ser consideradas na medida em que tratamos de uma análise da argumentação 

enquanto sequência textual que pode ser ensinada e analisada em sua constituição 

linguística. Para estabelecemos o parâmetro sobre o qual trabalharemos, seguimos 

a distinção estabelecida por Ducrot (2015, grifos do autor): 

 

Entenderei por argumentação retórica a atividade verbal que objetiva fazer 
com que alguém acredite em alguma coisa. Com efeito, essa atividade é  
um dos objetos tradicionais de estudo da retórica. [...] argumentação 
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lingüística, ou abreviadamente, argumentação. Neste artigo, assim 
denominarei os segmentos de discursos constituídos pelo encadeamento  
de duas proposições A e C, ligadas implícita ou explicitamente por um 
conector do tipo portanto, então, em conseqüência. Chamarei A de 
argumento e C de conclusão. Essa definição pode ser estendida aos 
encadeamentos que ligam não duas proposições sintáticas, mas duas 
seqüências de proposições, por exemplo dois parágrafos de um artigo. 

 

 

A partir dessa definição posta por Ducrot,  notamos,  na  maioria  das escritas 

argumentativas, uma prevalência da escrita  de  cunho  retórico, objetivando o 

convencimento e até  a  persuasão,  mesmo  que  por  proposições  tão somente 

opinativas. 

Esse tipo de abordagem, centrada nos argumentos da emoção, define como 

pressuposto para argumentação uma competência da fala e dos sujeitos, tem viés 

compreensivo na retórica (PLANTIN, 2008). E, de certa forma, nas ideias de 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2004), que configuram adesão dos espíritos a partir 

da persuasão e convencimento, e dos argumentos enquanto elemento próprio da 

argumentação. 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014) têm outra visão sobre a argumentação, 

compreendendo-a como procedimentos para determinar a persuasão e o 

convencimento. Para esses autores: “O objetivo de toda argumentação, como 

dissemos, é provocar ou aumentar a adesão dos espíritos as teses que se 

apresentam a seu assentimento” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 50). 

O convencimento e a persuasão, como finalidades da argumentação, tornam- 

se possíveis, a partir de um auditório, virtual, real, restrito e universal para quem a 

argumentatividade está voltada, bem como se tornam dependentes dos oradores 

envolvidos. 

A compreensão sobre a argumentação percebida em Perelman e Olbrechts- 

Tyteca (2014) leva em conta a importância dos argumentos e nos lugares retóricos 

discursivos em que esses argumentos são construídos. Surgem a classificação dos 

argumentos e as observações sobre os dados, fatos que enredam o discurso 

argumentativo. 

A argumentação, com um caráter mais retórico, considera, quanto  ao seu 

estudo, não apenas  aspectos linguísticos em  suas  relações entre os  sujeitos, m a 

s as intenções e os argumentos utilizados. 
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Nossa análise, todavia, não pretende abarcar esse viés.  Tratamos aqui de um 

processo de prática do ensino-aprendizagem da  argumentação,  notadamente da 

sequência argumentativa. 

Propomos um procedimento de ensino para um público de jovens, que, 

apesar de uma escrita contumaz em redes sociais, tal escrita não assume a 

condição apropriada para outras situações em que a escrita mais formal e mais 

argumentativa são ou poderão ser cobradas. 

Os conceitos da retórica e nova retórica (PLANTIN, 2008; PERELMAN, 

OLBRECHTS-TYTECA, 2014) são utilizados na construção de leitura  e  análise dos 

argumentos, tipos e retórica dos argumentos e as orientações para argumentação 

persuasiva voltada para o embate dos e nos auditórios. Esses conceitos são 

importantes no desenvolvimento conteudístico da argumentação, mas trataremos do 

ensino do movimento argumentativo dos enunciados com a utilização de 

proposições e conectores. 

Os enunciados prototipicamente argumentativos evidenciam dois movimentos: 

demonstrar e/ou justificar uma tese e refutar outras teses ou argumentos adversos. 

Esses movimentos argumentativos podem ser mais bem compreendidos e 

apresentados nos esquemas propostos por J. M. Adam (2011). 

No movimento de contra- argumentar, temos e podemos apresentar uma 

posição frente a uma tese inicial. Essa posição é mediada por fatos, argumentos     e 

provas. Tal posição pode ser apresentada a partir de um simplificado esquema 

retirado de Adam (2011): 

 

Figura 2 – Esquema 21 

 
Esquema 21 

 
 

Dados Asserção 

(premissas) Conclusiva 

Fato (s) (c) 

 
 

Apoio 
 

Fonte: Adam (2011, p. 233). 
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Nesse esquema, o movimento de apreensão da sequência argumentativa 

surge na análise textual das proposições, dos dados e/ou das teses e na eventual 

captação de inferências que essas proposições podem estabelecer. 

Determinado dado, como uma afirmação de um político num comentário 

contrário ou não ao aborto, apresenta premissas, inferências que se apoiam em 

evidencias do mundo material ou das ideias que podem sustentar ou não uma nova 

afirmativa conclusiva sobre afirmação inicial. 

Tais inferências são compreendidas pelo discurso do outro, nos dados e 

premissas que podem  apresentar uma afirmação ou conclusão, as  quais podem  

ser aceitas ou não. E que, em um contra-discurso, podem ser assumidas, ou 

contrapostas ou refutadas (CATELÃO, 2015). 

Em outro esquema Adam (2011) apresenta essa posição mais relacionada     

à contra-argumentação: 

 

Figura 3 – Esquema 22 

 

Esquema 22 
 

Tese Dados Conclusão (C) 
Anterior      +     Fatos (F) Portanto, provavelmente (nova) tese 
P. arg 0 P. arg 1 P. arg 3 

 
 
 

Sustentação A menos que 
P. arg. 2  Restrição (R) 

(Princípios P. arg 4 
Base) 

 
 

Fonte: Adam (2011, p. 234). 

 

 

Notamos que nesse esquema a retomada da tese do discurso anterior se 

soma a uma proposição argumentativa que sustenta uma nova conclusão ou tese. 

Com a restrição ou refutação da tese anterior, a partir de dados, constrói-se uma 

nova conclusão. 

Estudaremos e analisaremos o gênero textual comentário. Esse gênero 
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textual apresenta o encadeamento da sequência argumentativa que estabelece 

entre os locutores, intenções argumentativas de um querer influenciar no discurso  

do outro. 

Os interlocutores ativam mecanismos de ação/interação por causa do 

discurso um do outro. Conforme Weinrich (apud ADAM, 2011, p. 293): “Todo 

comentário é um fragmento da ação; por menor que seja, ele modifica a situação  

dos dois interlocutores e engaja, dessa forma, um e outro”. Para analisarmos melhor 

os comentários consideramos apresentar o movimento contra-argumentativo abaixo 

adaptado de Adam, com qual analisaremos, nas produções dos comentários dos 

alunos, a construção ou não da contra- argumentação. 

 

Figura 4 – Movimento contra-argumentativo 

 
 

Movimento contra-argumentativo 

 
 

Proposição Motivadora + Afirmação Refutadora + Nova Argumentação 

PM AR NA 

Retomada de afirmações proposição apresentada contra-argumentação 

do texto anterior contrariamente à PM geralmente com conector 

 
 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2015). 

 

Esse movimento contra-argumentativo: Proposição Motivadora + Afirmação 

Refutadora + Nova Argumentação (PM + AR + NA), está baseado na sequência: 

tese anterior, dados, fatos, sustentação, restrição de Adam (2011), esquema 22 (p. 

214). 

Como afirma o próprio Adam (2011, p. 214): “o esquema não se estrutura 

numa ordem linear obrigatória”. Foi realizada como uma simplificação do segundo 

nível derivado do esquema 22 (P. arg 0 e P. arg 4) e uma adaptação ao esquema  

10 (ADAM, 2011, p. 111). 

Com referência à ligação da proposição-enunciado ao contexto anterior, no 

caso ao texto motivador dos comentários, preferimos estabelecer esse movimento 
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contra-argumentativo para nos adequarmos à estrutura do gênero comentário, à 

escrita mais condensada e sintética dos comentários e à proposta específica da 

contra-argumentação nesse gênero textual. 

A proposição motivadora (doravante, PM) refere-se à citação no comentário 

do aluno de uma das proposições sugeridas nas atividades de escrita dos 

comentários. 

A afirmativa refutadora (doravante, AR) se caracteriza como uma frase, 

período ou enunciado, geral e, preferencialmente, iniciados por um conector contra- 

argumentativo e  que estabelece o contra-discurso,  a disjunção, refutação da PM.    

A nova argumentação (doravante, NA)  constitui  a  apresentação  propriamente dita 

da contra-argumentação, pode vir ou não com a presença de conector. 

Com essa proposta de percepção e escrita do movimento contra- 

argumentativo, pretende-se que os alunos percebam, e, principalmente, usem a 

contra-argumentação em seus comentários argumentativos com a utilização dos 

conectores para estabelecer a coesão entre as proposições utilizadas nos 

comentários. 

 

 1.6 Conectores contra-argumentativos 

 

 

Como a cada gênero corresponde uma sequência de base, o gênero 

discursivo comentário apresenta como dominante a sequência argumentativa.  

Adam, a partir de Moeschler (1985), Ducrot (1987), compreende o discurso 

argumentativo como uma sequência textual discursiva que se relaciona a um contra-

discurso efetivo ou virtual. 

Para se defender uma tese, há que sempre contra- argumentar, tomando com 

base para a argumentação o discurso argumentativo do outro. 

Para Adam (2004 apud CATELÃO, 2015), todo enunciado possui uma carga 

argumentativa, porém há textos em que ocorre a argumentação prototípica, notada 

em determinados gêneros, como o artigo de opinião, a resenha crítica, o ensaio. 

Na análise da sequência argumentativa e especificamente do movimento 

contra-argumentativo o estudo/uso dos conectores de natureza contra-argumentativa 
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(ADAM, 2011) será analisado em suas ocorrências e recorrências nos textos escritos 

por alunos. 

Para tornar os comentários coesos quanto à contra- argumentação, torna-  se 

necessário o uso dos articuladores  textuais  que,  segundo  Koch  (2011,  p.  133), 

são recursos linguísticos que promovem o encadeamento de segmentos textuais de 

qualquer extensão, também chamados de operadores de discurso. 

Conforme Koch (2011), o uso dos articuladores evidencia a compreensão um 

texto, de qualquer extensão e especialmente de extensão breve, como os 

comentários de Facebook® e os que foram escritos pelos alunos, enquanto 

sequências textuais que se articulam sintático-semanticamente  para  a  produção de 

sentidos. 

Koch (2011) anuncia uma divisão desses articuladores e os exemplifica em 

três grandes classes: os de conteúdo proposicional, os enunciativos ou discursivo-

argumentativos e os meta-enunciativos. 

Para a análise dos comentários de caráter contra-argumentativo e promoção 

da contra-argumentação, destacamos os articuladores enunciativos ou discursivo- 

argumentativos. Conforme Koch (2011, p. 134): 

 

São os que encadeiam atos de fala distintos, introduzindo, entre eles, 
relações discursivo-argumentativas: contrajunção 
(oposição/contraste/concessão), justificativa, explicação, generalização, 
disjunção argumentativa, especificação, comprovação, entre outras [...]. 

 
 

Essas relações de contrajunção, justificativa, generalização, entre  outras, não 

estão necessariamente identificadas ou apenas expostas por causa da  presença 

dos articuladores. Como a autora indica, os articuladores encadeiam essas relações 

que tornam o texto em suas articulações entre os enunciados especialmente mais 

coesos. Segundo J. M. Adam (2011), os articulares textuais são denominados por 

conectores. 

São expressões linguísticas que reagrupam certas conjunções de 

coordenação, conjunções e locuções conjuntivas de subordinação, grupos  nominais 

ou preposicionais. 

Para nossa análise, nos valemos dos conectores argumentativos, conforme 
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Adam (2011): 

 

Os conectores argumentativos associam as funções de segmentação, de 
responsabilidade enunciativa e de orientação argumentativa dos enunciados. 
Eles permitem uma reutilização de um conteúdo proposicional, seja como 
um argumento, seja como uma conclusão, seja ainda,  como  um  
argumento encarregado de sustentar ou de reforçar uma inferência, ou 
como um contra- argumento. São postos, nessa categoria, tanto os 
argumentativos e concessivos (mas, no entanto, entretanto,  porém, 
embora, mesmo que...) quanto os explicativos e os justificativos (pois, 
porque, já que, se – é que...), [ ...] (ADAM, 2011, p. 189, grifos do autor). 

 
 

 

Como Adam afirma, os conectores permitem que um argumento seja 

contraposto a outro ou sustente o outro, em uma reutilização de conteúdo 

proposicional, mas que são encarregados de contra-argumentar ou sustentar 

argumentos anteriores. 

Esses conectores, em geral, apresentam três tipos de marcadores em suas 

conexões: conectores argumentativos, organizadores e marcadores textuais e 

marcadores de responsabilidade enunciativa que  dependem, ora da  estruturação 

do texto em proposições, enunciadas e períodos, ora da própria enunciação do 

discurso. 

São conectores que exercem a função de ligação semântica entre unidades 

de níveis diferentes – palavras, proposições, conjunto de proposições e porções   de 

texto (ADAM, 2011, p. 180). 

O autor elenca os conectores argumentativos em  quatro  grandes  categorias 

(ADAM, 2011, p.  190-196),  das quais  nos  apropriamos  de  duas  para o trabalho 

com a contra-argumentação: conectores argumentativos marcadores do argumento, 

conectores argumentativos marcadores da conclusão, conectores contra-

argumentativos marcadores de um argumento forte, conectores contra- 

argumentativos marcadores de argumentos fracos. 

Adam (2011, p. 191) relaciona os conectores em: conectores contra- 

argumentativos marcadores de um argumento forte: mas, porém, contudo, 

entretanto, no entanto etc. e c onectores contra-argumentativos marcadores de 

argumentos fracos: certamente, embora, a pesar de que, ainda que etc. 

Na relação dessas duas últimas categorias, estabelecemos tanto o ensino do 
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comentário contra-argumentativo produzido pelos alunos quanto a observação do 

uso desses conectores nos textos iniciais e seguintes dos alunos. 

Nem sempre, especialmente nos textos iniciais e produzidos nas redes 

sociais, teremos os conectores contra-argumentativos estabelecidos pela variedade 

padrão da língua, principalmente escrita, uma vez que o gênero (comentário) e 

suporte inicial  (Facebook®)  evidenciam uma variedade mais próxima da fala. 

Nos comentários do Facebook® os conectores são menos formais e regrados 

e ou são ressignificados outros conectores com um sentido contra- argumentativo. É 

o caso dos conectores encontrados nos textos dos alunos: mais, mais sim, mais não, 

mas também. Como veremos na análise dos textos dos alunos, a utilização dos 

conectores se tornará mais presente quando do ensino da argumentação e da 

escrita dos comentários em sala de aula, em atividades de escritas no suporte papel. 

 
 

 1.7 Gênero textual e ensino 

 
 

Consoante já abordado inicialmente em nossas considerações teóricas, 

compreendemos os gêneros textuais como produções escritas ou orais  vinculadas  

a contextos de produção textuais e extratextuais (MARCUSCHI, 2007, 2008), 

veiculadas por suportes/meios que também influenciam em suas produções. 

Os contextos, os suportes são partes integrantes não só da realização do 

gênero textual, mas configuram o gênero em sua constituição. 

Os gêneros textuais, vistos sob essa ótica, podem e devem ser ensinados 

pela escola. Ao falar sobre gêneros escolares, a partir das reflexões  de  Rojo 

(1998), Koch (2011, p. 59-60) aponta que Rojo define  a  existência  de  dois  

gêneros  tipicamente  escolares: os gêneros que estão na escola e são próprios  

dela e os gêneros que são objeto de ensino/aprendizagem. 

São exemplos de gêneros escolares: regras, explicações, exposições etc., e 

gêneros escolarizados, como os tipológicos da descrição, narração e dissertação 

escolar que são feitos para leitura e prática de escrita na sala de aula. 

Os gêneros escolarizados são praticados, em geral, na escola,  a partir de um 
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ensino de um modelo ou de uma tipologia. O ensino pelo modelo apresenta aos 

alunos exemplos de um gênero, como a carta. Analisam-se as características 

próprias do gênero e pede-se aos alunos que produzam cartas como o modelo 

caracterizado. 

O ensino pela tipologia traz ao aluno as definições do que seja uma narração, 

descrição, dissertação, e pede-se ao aluno que produza textos narrativos, por 

exemplo, em forma de conto, ou uma descrição num panfleto. 

Esse ensino tanto pelo modelo quanto pela tipologia traz, às vezes, à escola  

e para os alunos o ensino de textos que ou são pouco significativos ou não são 

utilizados pelo aluno. 

Conforme Koch (2011), com base na leitura de Dolz e Schneuwly, a 

introdução do gênero na sala de aula, na escola, com o qual comungamos, tem 

como objetivos de aprendizagem: 

 

 levar o aluno a dominar o Gênero, principalmente para melhor conhecê-
lo ou apreciá-lo, para melhor  saber compreendê-lo, produzi-  lo na 
escola ou fora dela; para desenvolver capacidades q ue ultrapassam o 
gênero e são transferíveis  para  outros  gêneros próximos ou distantes. 
Para  realizar  tais  objetivos,  torna-se necessário uma transformação, 
ao menos parcial do gênero: simplificação, ênfase em determinadas 
dimensões etc.; 

 colocar os alunos, ao mesmo tempo, em situações de comunicação o 
mais próximo possível das verdadeiras que tenham para eles um 
sentido, para que possam dominá-las como realmente são.  Isto  
porque, como dito, o gênero, ao funcionar em um lugar social diferente 
daquele que está em sua origem, sofre necessariamente uma 
transformação, passando a gênero a aprender, ainda que permaneça 
gênero para comunicar. Trata-se do desdobramento  mencionado 
acima, que constitui o fator  de  complexificação principal dos gêneros 
na escola e de sua relação particular com as práticas de linguagem; o 
gênero trabalhado na escola é sempre uma variação do gênero de 
referência, construído na dinâmica do ensino/aprendizagem, para 
funcionar numa instituição que o tem por objetivo  primeiro  (KOCH, 
2011 p. 58). 

 

 

Compreendemos que, quando o gênero passa a ser escolarizado, ocorrem 

modificações, por causa dos suportes e das condições de produções que são 

diferentes da escrita original, e essas modificações  devem  ser  de  menor  grau, 

não levando ao afastamento total do gênero em seu contexto social e de uso. 

Quando trabalhamos o gênero comentário de  Facebook®  no  suporte papel, 
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mesmo que os alunos estejam acostumados ao suporte digital, e até já escreveram 

um comentário no Facebook®, há modificação na produção do gênero em virtude 

das condições de escrita,  sala  de  aula  e  da  não  liberdade  de lugares, dos 

instrumentos de escrita: caneta, em vez de teclas, dos suportes, folha de papel em 

vez da rede social, e dos objetivos de escrita. 

As simulações em sala de aula da escrita/leitura do gênero podem vir logo 

após a escrita ou leitura do gênero em sua constituição real e concreta. 

O domínio do gênero textual enquanto processo de ensino passa, portanto, 

por uma experiência de vivência concreta com esses gêneros e quando os gêneros 

precisam ser ensinados na escola devem está o mais próximo possível de sua 

realização concreta. 

Por isso, escolhemos trabalhar o gênero comentário inserido na dinâmica do 

suporte digital, uma vez que esse suporte não só está próximo dos alunos e da sua 

vida cotidiana, como também é propiciador de realizações mais produtivas e 

concretas quando da escrita do gênero. 

 

 1.8 Sequência didática 

 
 

Para subsídios sobre a proposta de sequência didática (SD) a ser 

desenvolvida, e a partir das orientações dos PCN (BRASIL, 2008), tomamos como 

referencia, além dos PCN, Lopes-Rossi (2011), Dolz e Schneuwly (2004). 

A SD, mecanismo pedagógico da intervenção, tem como base o trabalho com 

módulos didáticos. O trabalho com módulos didáticos já está contemplado nos PCN  

(1998),  que, em relação à produção de sequência didática, apresentam  as 

seguintes orientações: 

 

• elaborar atividades sobre aspectos discursivos  e  linguísticos  do  
gênero priorizado, em função das necessidades apresentadas pelos alunos; 
• programar as atividades em módulos que explorem cada um dos 
aspectos do conteúdo a serem trabalhados, procurando reduzir parte de  
sua complexidade a cada fase, considerando as possibilidades de 
aprendizagem dos alunos; 

• deixar claro para os alunos as finalidades das atividades propostas; 
• distribuir as atividades de ensino num tempo que possibilite a 
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aprendizagem; 
• planejar atividades em duplas ou em  pequenos grupos, para permitir  
que a troca entre os alunos facilite a apropriação dos conteúdos; 

• interagir com os alunos para ajudá-los a superar dificuldades; 
• elaborar com os alunos instrumentos de registro e síntese  dos 
conteúdos aprendidos, que se constituirão em referências para produções 
futuras; 

• avaliar as transformações produzidas (BRASIL, 1998, p. 88). 

 

Essas orientações nos apresentam um processo de ensino em módulos e 

participativo dos alunos, fazendo com que o conhecimento seja construído e 

desenvolvido com a vivência e a concretude dos textos, num processo de escrita e 

reescrita autoavaliativa e em conjunto. 

A escolha pela sequência didática se dá na estruturação melhor desses níveis 

de ensino apresentado em sequências, ou módulos didáticos. O trabalho com 

sequências ou módulos didáticos, proposto por Dolz e Schneuwly (s.d.), que o 

definem enquanto sequência didática que trata de: 

 

[...] um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira 
sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito. [...] tem, 
precisamente, a finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um gênero 
de texto, permitindo- lhe, assim, escrever ou falar de uma maneira mais 
adequada numa dada situação de comunicação (DOLZ; NOVERRAZ; 
SCHNEUWLY, 2004, p. 97). 

 
 

Acrescentamos à proposta de  Dolz,  Noverraz  e  Schneuwly,  os módulos  de 

reconhecimento do gênero e de circulação do gênero, conforme Lopes-Rossi (2011) 

apresenta em seu livro. 

Foram, portanto, adotados nessa prática de ensino e aprendizagem, os 

modelos de sequência didática sugeridos em Lopes-Rossi (2011), fazendo as 

adequações conforme os andamentos das práticas realizadas em sala de aula à 

peculiaridade de estarmos tratando com gêneros discursivos escritos com e em 

meios eletrônicos. 

Lopes-Rossi (2011) divide e orienta  a  construção  da  sequência  didática em 

três módulos didáticos. 

No primeiro módulo didático, deve-se fazer leitura do gênero a  ser  produzido. 
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Lopes-Rossi afirma que, para o conhecimento das propriedades discursivas, 

temáticas e composicionais dos gêneros, é preciso que os alunos tenham contato 

real e concreto com o gênero a ser analisado  e  depois produzido, para perceberem 

sua composição física. 

No segundo módulo didático, deve ocorrer a produção escrita. Lopes-Rossi 

compreende a produção da escrita em um trabalho inicial pela troca de informações 

e vivência do gênero em grupos. 

A preparação para produção do texto feita pelos alunos deve ser a mesma que 

a produção realizada fora da escola. Assim, a escrita passa por  processos  de 

recolhimento de informações sobre os gêneros discursivos, o público-alvo e os 

objetivos da produção textual. Nesse módulo faz-se a revisão e a correção 

participativa em grupos. 

No terceiro módulo didático é feita a divulgação ao público da produção 

textual. Propõe-se que os textos dos alunos se tornem textos vivos e que circulam 

realmente nos meios e nas práticas sociais. 

Preparação de momentos adequados e específicos para a divulgação dos 

textos, a depender do gênero escolhido, fazendo com que os alunos, através de 

suas habilidades comunicativas, compreendam o texto produzido e divulgado por 

eles como produto. 

Na sequência de análise da produção escrita dos comentários realizados 

pelos alunos, em sala de aula, apresentamos  como  os  alunos  desenvolvem  sua 

escrita argumentativa e contra-argumentativa, os usos dos conectores e sua 

adequação ao gênero. 

No corpo deste trabalho, a análise descritiva e reflexiva da sequência didática 

se dará na análise dos comentários realizados no grupo de discussão do 

Facebook®, enquanto texto inicial de análise e ensino da sequência argumentativa. 

Entretanto, nossa análise será mais detalhada nos dois textos produzidos em 

sala de aula derivados do primeiro comentário no grupo de discussão, percebendo a 

evolução argumentativa que os alunos conseguiram realizar. 
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2 METODOLOGIA 

 

 

2.1 Caracterização dos alunos e da escola 

 
 

Antes de detalharmos a sequência didática, é preciso contextualizar o espaço 

da escola e os envolvidos nesse procedimento metodológico, uma vez que para 

utilizarmos os recursos não só didáticos, mas também humanos, na construção da 

sequência didática, é preciso conhecer o contexto socioeducacional e de vivência dos 

alunos. Assim, de forma sucinta temos: 

 
ANÁLISE DE SITUAÇÃO EDUCACIONAL 

 
 

Caracterização do Meio 

 
 

A Escola Estadual Professor Eliah Maia do Rêgo está localizada no bairro Boa 

Esperança, na cidade de Parnamirim-RN. O bairro Boa Esperança é um bairro 

intermediário entre o centro da cidade e outros bairros, caracterizados por uma 

população de baixa renda, com histórico de violência, em virtude principalmente das 

drogas. 

Os alunos que frequentam a escola, especificamente o turno matutino, turno 

do 9º ano A, são alunos em geral que não trazem a violência que está no entorno da 

escola ou e da escola. Entretanto, a motivação das aulas, às vezes, perde-se nas 

conversas em sala de aula, e principalmente no uso do celular para ouvir músicas ou 

para acessar as redes sociais. 

 
Caracterização da Escola 

 
 

A escola, que funciona num edifício em bom estado de conservação, possui 

quadra de esporte, cozinha e refeitório, banheiros masculinos e femininos. 

A população escolar é constituída por cerca de 500 estudantes, no turno 

matutino, oriundos, em sua maioria, do bairro onde funciona a escola ou de bairros 
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circunvizinhos. 

São 20 salas de aulas do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino 

Médio (do 1 º a o 3 º a no). A escola dispõe de uma biblioteca e um laboratório de 

informática, pouco utilizado. 

 
Recursos Humanos 

 
 

Na escola lecionam cerca de 22 professores, todos licenciados e a maioria 

com especialização em suas áreas. Apesar disso, há ainda falta de alguns 

professores e por isso é comum que algumas turmas fiquem sem professores, o que 

muitas vezes prejudica o desenrolar das aulas. 

Há auxiliares na limpeza, cozinha, secretaria, e uma gestão diretora eleita 

pela comunidade escolar, o que possibilita certa autonomia nas decisões didático-

pedagógicas. 

 
Recursos Materiais 

 
 

A escola possui computadores, com acesso à internet, fotocopiadora, material 

audiovisual, projetor de multimídia etc. 

 
Caracterização da Turma 

 
 

O horário da turma escolhida para aplicação da sequência didática: entrada às 

7h da manhã e saída às 11h30. É uma turma de 9º ano, sala A, composta por 41 

alunos inscritos, nem todos frequentam as aulas. Os referidos alunos acompanham 

diversas áreas do ensino e são bastante  comunicativos.  Ocorre boa interação 

professor-aluno. 

A maioria dos alunos dessa turma passa praticamente o tempo todo no 

ambiente de suas casas e tem bastante interesse pelas redes sociais e aplicativos 

de comunicação digital (Facebook®, Whatsapp®). Por isso mesmo as estratégias de 

ensino podem ser associadas a esse interesse demonstrado pelas redes sociais. 

Para que as aulas que não fiquem restritas ao livro didático, à escrita/cópia no 
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quadro ou à aula expositiva de conteúdos e conceitos. 

Na turma selecionada para aplicação da sequência didática, 38 estudantes 

responderam ao questionário de caracterização da turma. Esse questionário foi 

construído com o objetivo de estabelecer uma visão mais ampla da turma tanto em 

referência à suas características pessoais, indicando que gênero e texto motivador 

poderiam ser trabalhados em sala, como para conhecer sua familiaridade com os 

suportes e as tecnologias digitais, uma vez que a escrita inicial do comentário se 

realizará no suporte Facebook®. 

As aulas de Língua Portuguesa nessa turma se dividem em 5 aulas de 50 

minutos cada, às segundas-feiras, 1 aula, terças e quartas-feiras, 2 aulas  corridas 

de 50 minutos. 

A aplicação da sequência didática ocorreu nos dias em que há as duas aulas 

corridas, perfazendo 100 minutos por dia; contaremos como uma aula,  quando 

conseguimos 1 aula e outras 2. Assim, o planejamento proposto estará considerando 

as duas aulas como uma aula corrida, as três como uma sequência de aula no 

aspecto de tempo. 

 
 

2.2 Sequência didática aplicada 

 

 

Fazendo-se as adaptações necessárias ao gênero comentário e aos objetivos 

da intervenção, referentes ao estudo dos gêneros e da sequência argumentativa, e 

ao contexto sociocultural dos alunos, percebido na análise da situação, promovemos 

uma sequência didática como processo de intervenção. 

As atividades propostas, no início da sequência didática, foram  voltadas para 

o reconhecimento dos conceitos e características dos gêneros textuais. Logo após 

foram realizadas atividades para produção de comentários. As produções dos 

comentários foram realizadas em graus ascendentes  de  complexidade,  partindo do 

menos monitorado, escrita no Facebook®, até o mais orientado, a reescrita no 2º e 

3º comentários no caderno e em sala de aula. 

Esperam-se resultados que comprovem a viabilidade do uso da escrita em 

redes sociais para o ensino e aprendizagem, prático e interativo, dos gêneros e da 
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sequência argumentativa. Saindo dessa escrita nas redes sociais para a escrita no 

suporte papel, objetivando a escrita argumentativa que, a partir de cada um dos 

suportes, possa ser ensinada. 

 

2.3 Descrição e análise das aulas da sequência didática 

 

A análise dos dados inicia-se, como se trata de uma aplicação de sequência 

didática, com a descrição das aulas que produziram os dados, no caso os textos dos 

alunos. Não se trata de mero relato, mas de necessária e importante etapa que, em 

verdade, torna-se o centro do trabalho, no caso a aplicação da sequência em sala de 

aula com os alunos. Conforme modelo de Lopes-Rossi (2011), apresentam-se os 

seguintes módulos: 

 
MÓDULO DIDÁTICO 1 

Descrição das aulas presenciais: 

 
 

1ª AULA  (1 aula de 50 min.): Apresentação da situação de comunicação e 

dos objetivos da atividade a ser proposta. Na aula inicial, destacou-se a  importância 

do estudo e reconhecimento dos gêneros textuais para leituras e escritas mais 

eficazes e eficientes. Questionou-se se os  alunos  sabiam  o  que eram os gêneros 

textuais e se eles escreviam nas redes sociais. 

Iniciou da atividade explicando os motivos da aplicação da sequência didática, 

o que faríamos. Aplicação do questionário de caracterização do participante/aluno. 

2ª AULA (2 aulas de 50 min.): Introduziu-se os  conceitos  e  a  discussão 

sobre gêneros, suportes e textos digitais. Segue-se com apresentação e análise, 

através de slides (Apêndice B), de conceitos e considerações do que seja gênero 

textual e suportes textuais, exemplificando-se com o gênero comentário e o suporte 

tecnológico Facebook®. 

Apresentação e análise do gênero comentário e da intenção argumentativa 

presente no comentário. 

Foi realizada a leitura compartilhada de um texto postado no Facebook® 

(Figura 14). Por tratar-se de um texto polêmico (discriminação do povo nordestino), o 
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texto gerou exaltadas opiniões e debates.  

Apresentamos a seguir o comentário que motivou a produção dos 

comentários  pelos alunos: 

 

Figura 5 – Slide utilizado nas aulas – Comentário motivador 
 

Fonte: elaborado pelo autor (2015). 

 
 

Observa-se que a autora do  comentário  polêmico  apresenta  alguns  dados. 

A partir desses dados, surgem as premissas através das quais ela conclui e 

consolida seu discurso contra o povo nordestino. 

O texto despertou forte teor emocional contra o discurso e a autora, visto que 

alunos e professor foram afetados por esse inflamado  discurso. 

Perguntou-se aos alunos como responder àquelas afirmativas  presentes  no 

comentário polêmico. Sem precisar usar palavrões nem xingamentos, uma vez 

que a própria autora afirma que de nada serviram, como produzir outros comentários 

que expressem na sequência argumentativa apresentada em um contra-discurso, 

uma refutação, ou uma improvável concordância. 

Um comentário no face 
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Relacionaram-se os dados apresentados, as premissas que subsidiavam a 

argumentação e indicou-se que um bom comentário teria que pelo menos fazer 

referências a esses dados e premissas. 

Seguiu-se a aula apresentando e discutindo com os alunos quatro 

comentários que foram escritos por causa da leitura do comentário polêmico. Foram 

realizadas as análises de comentários do comentário, observado na figura abaixo: 

 

Figura 6 – Slide utilizado nas aulas – Comentários do comentário I 

  

Fonte: elaborado pelo autor (2015). 

 
 

Nota-se que alguns erros  de  digitação/ortografia  prejudicaram  a  leitura  e o 

entendimento do texto. Fizemos inferências quanto à grafia: (beiço = berço – chefe = 

chove). As possibilidades dessas incorreções,  segundo  os  alunos, podem ser 

explicadas porque o autor escreveu a partir de um celular, abordando a questão do 

uso do corretor ortográfico como suposto “responsável” por tais erros de ortografia. 

Passada a fase ortográfica, percebeu-se que o primeiro comentário retoma  o 

discurso e algumas premissas do discurso polêmico, mas não há o processo de 

refutação ou contestação dos dados e premissas. O autor conclui seu comentário 

com a expressão “deixe de bobagem” e algumas frases feitas. 

O segundo comentário apresenta uma ironia ao dizer que  dispensaria longos 

COMENTÁ

RIOS DO 

COMENTÁRIO 
 RMelo16/01/2014 - 18:42  

 Penso que essa moça seja uma imbecil! Quer dizer então que se não 
  

fosse os Nordestinos o Rio de Janeiro serio o Brasil em beiço  explendido.  Que a 
ordem e o progresso prevaleceriam. Deixa de bobagem garota e pare de falar 
besteira, afinal não é so nordestino que mora em favela no Rio. A realidade do Rio 
é dura igual a da maioria dos Estados do nosso Brasil. Ah, quer dizer então que 
quando chefe meia hora como hoje aqui no Rio de Janeiro e alaga tudo a  culpa  
também  é  dos  nordestinos.  Deixe  de bobagem e vamos lutar por um Brasil 
melhor, sem distinção de local de nascimento. So assim conseguiremos evoluir. 

Gesiel Nunes16/01/2014 - 19:07 

 Declarações nefastas me levam a dispensar longos comentários a cerca dos 
 comentários, ademais, um a pessoa que se declara membro da Vasp (Vagabundos 

Anônimos Sustentados Pelos Pais), por si só, já nos leva a perceber o grau de 

insanidade. 
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comentários sobre o tema, mas o próprio comentário, não aborda o texto anterior e 

é muito curto. Não retoma o discurso para uma contra-argumentação. Vejamos a 

figura que contêm o terceiro e o quarto comentários analisados em sala: 

 

Figura 7 – Slide utilizado nas aulas – Comentários do comentário II 

  

Fonte: elaborado pelo autor (2015). 

 
 

O terceiro comentário apresenta uma sequência argumentativa, pelo menos 

inicialmente, ao retornar o discurso polêmico, apresentando novos dados que 

pretendem refutar as premissas do discurso anterior, evidenciando uma nova 

conclusão. 

Ao final do comentário, em virtude da informalidade presente  no Facebook®, 

o autor faz uma afirmação jocosa. 

Analisou-se o último comentário ao comentário polêmico. Percebendo se o 

comentário realizado sobre o texto polêmico consegue se apoiar nos dados e 

premissas do discurso anterior para construir seu contra-discurso. Nota-se que esse 

comentário, assim como o segundo, não apresenta sequência argumentativa 

desenvolvida. Trata-se de comentário de opinião emotiva e não argumentativa. 

Como no comentário havia uma espirituosa construção com os nomes de dois 

times do Rio de janeiro, os alunos perguntaram se nos comentários que eles iriam 

 abrahão16/01/2014 - 19:19 


 Cara essa menina  não  merece  essa  platéia,  e  sim  ser  processada.  mas  já  que ela 

entrou em uma questão da qual ela não tem conhecimento, eu vou passar algumas 
informações para essa alienada; se os nordestinos vão  para  outras regiões, é por que 
com certeza eles vão em busca de trabalho, ao contrário dos marginais  
do Rio, que depois da ocupação dos morros, pelo exercito, se viram acuados e 
vieram para o nordeste  com  suas  facções  criminosas  e  com  isso  transformaram  
nossa  região  no  que  é   hoje!   mas  veja  bem  não  estou dizendo aqui que todos 
os cariocas são marginais, muito pelo contrário, tenho vários amigos cariocas, e até 
por que não quero me igualar a essa idiota, o que quero dizer é que marginal tem 
em todo lugar; mas os fatos relatados acima são verdadeiros é só da uma olhada nos 
jornais da época!!!!!!!!ficadica. ( EU ACHO QUE ELA PEGOU ALGUM FORA DE 
UM NORDESTINO!!!!) 

 Fernando Santos16/01/2014 - 14:57 
 Bem feito pra gnt aprender a melhorar nossa situação, tudo do sul e sudeste é 

endeusado pelo maioria daqui, até mesmo os times de fubebol, começando pelo 
FLAMERDA e terminando pelo VASCÚ. 
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fazer poderia haver palavrões. 

A análise, em sala de aula, a partir de leituras  participativas  do comentário 

polêmico motivador, avaliou-se a necessidade de que nos textos contra- 

argumentativos é preciso ocorrer: 

 

1º Adequação do gênero comentário ao suporte/meio eletrônico/rede 

social na internet. 

2º A sequência argumentativa presente no comentário em análise. 

3º Os elementos linguísticos que marcam a linguagem utilizada na 

internet e nesse tipo de gênero: marcadores  textuais,  signos,  sinais 

e linguagem próprios do gênero eletrônico. 

 

3ª AULA (2 aulas de 50 min.): Revisou-se o que foi falado sobre gêneros 

digitais, Facebook®, e principalmente do comentário motivador. Destacaram-se as 

características dos gêneros, conforme Marcuschi (2007, 2008, 2010). 

Explicação da atividade de escrita de comentários a ser proposta, com o 

auxílio de mensagens a partir do aplicativo em celular WhatsApp®. 

Após essa breve explicação, discutiu-se sobre a criação de grupo de 

discussão no Facebook®. Em princípio, o grupo seria fechado e restrito aos alunos 

da turma (9º ano A) e que, ao criar o grupo, seriam adicionados todos os alunos da 

turma. 

Sobre o grupo de discussão a ser criado no Facebook®, foram estabelecidas 

orientações de como eles deveriam  escrever  os  comentários:  a partir de um texto 

motivador em diferentes gêneros (notícias, charge, comentário, narrativas em vídeo 

etc.). 

Afirmou-se o objetivo do grupo de discussão, que é promover e suscitar 

comentários sobre postagens de temas variados, a partir de uma escrita 

argumentativa. Trata-se de um evento de ensino-aprendizagem prático e interativo 

para a escrita reflexiva e argumentativa. 

Os alunos devem comentar sobre as postagens, expressando suas opiniões e 

ideias de forma respeitosa, tanto no que diz respeito à linguagem utilizada como às 
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ideias expostas. Pode-se discordar ou concordar com os comentários dos 

participantes, gerando comentários de comentários. 

Os primeiros comentários devem ser escritos como eles normalmente 

escrevem nas páginas pessoais, devendo apenas ser mais extensos, evitando frases 

curtas como: Gostei! Eu concordo! Legal. Poderiam lembrar-se das orientações e 

explicações dadas nas aulas 1 e 2, nas quais analisou-se a sequência argumentativa 

e o comentário polêmico. 

Durante a semana, entre as aulas presenciais, com a peculiaridade do  estudo 

dos gêneros e da prática de escrita na internet, foi criado um grupo no WhatsApp®: 

9 A – Gêneros textuais – afim de promover maior  agilidade das informações, 

orientações de escrita e participação nas atividades virtuais. 

A partir do grupo no aplicativo de celular, foi criado um grupo de discussão no 

Facebook®, para a efetiva escrita de comentários. Solicitação para os alunos 

fazerem comentários sobre o comentário polêmico realizado em sala, que seriam 

analisados na aula seguinte. 

 
MÓDULO DIDÁTICO 2 

 

Esse segundo módulo divide-se em duas fases: 

1ª fase: Escrita do gênero comentário no Facebook®. Reconhecimento do 

gênero e da própria escrita nas redes e suportes digitais, a partir de análises dos 

textos dos alunos perfilhando as adequações linguísticas ao  gênero  e  à sequência 

de base argumentativa. 

2ª fase: Estudo, análise e escrita do gênero a  partir  de  reflexões  e  práticas 

linguístico-textuais da sequência argumentativa, conectores contra-argumentativos 

no gênero comentário. 

Iniciou-se a 1ª fase nas interações virtuais seguindo estas etapas: 
a) Criação de um grupo de discussão no Facebook®, da turma do nono (9º) 

ano, para a produção escrita real e interativa de comentários na internet e de 

grupo no aplicativo de celular Whatsapp®, para orientações breves sobre a escrita 

e avisos. 

b) O professor, como mediador, fomentador inicial das discussões e 

moderador, cria o grupo, posta links e outras  motivações  para  argumentação e 
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produção de comentários. 

c) Os alunos, em prazo  determinado  (depende  da  dinâmica  da  turma  e 

do acesso dos alunos às redes sociais e ao computador. Sugere-se uma semana), 

escrevem comentários sobre o comentário motivador  analisado  em sala. Pode 

haver comentários de comentário entre os alunos. 

d) Os textos produzidos pelos alunos não tiveram maior intervenção do 

professor, a não ser as orientações dadas no 1º módulo. 

e) Após o prazo para escrita dos comentários, em sala de aula, abordou- 

se o gênero textual que motivou a discussão. Análise, junto com os alunos, do 

processo de escrita dos comentários e da sequência argumentativa realizadas 

nesses comentários. 

f) Evidenciou-se a prática de escrita do gênero comentário, a ser utilizado 

nas discussões, com orientações linguísticas, especialmente o uso dos conectores 

e das etapas da sequência argumentativa, conforme Adam (2011). 

g) Análise dos textos escritos quanto à  adaptação  ao  gênero,  ao suporte, 

à linguagem e à sequência argumentativa. 

Conforme Lopes-Rossi (2011), a escrita passa por produções iniciais.  Essas 

produções devem ser de escrita e reescrita ou escrita colaborativa, por isso após a 

produção virtual dos comentários, faz-se a revisão e a correção participativa em 

grupos dos comentários realizados. 

4ª AULA (2 aulas de 50 min.): Agradecimento pela  participação dos grupos  

no WhatsApp® e no Facebook® e pela rápida adesão à escrita dos comentários. 

Foi realizada uma cópia dos comentários para o Word, já prevendo a dificuldade de 

acesso à internet na escola. 

Iniciou-se a leitura dos comentários, destacando que todos os comentários 

foram comentários válidos e de acordo com o gênero e o suporte. 

Porém, há que se refletir sobre a sequência argumentativa, a partir do 

comentário motivador. Discutiram-se comentários com intenção ou expressão 

emotiva ou comentário mais argumentativo, que contra-argumentasse o comentário 

motivador. 

No primeiro comentário analisado, uma das alunas perguntou se o comentário 

realizado por eles se dirigia à autora do comentário motivador ou em geral, entre o 
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grupo da turma. 

Houve discussão sobre audiência da escrita do gênero, a quem ele se destina 

e a linguagem utilizada nos comentários a partir desse público-alvo. 

O objetivo da aula era identificar comentários mais ou menos contra- 

argumentativos, concentrados no que afirmou o comentário motivador e nas 

refutações. 

O resultado foi alcançado: detectar a construção do gênero e da intenção 

argumentativa e contra-argumentativa. 

A segunda fase desse módulo tem como objetivo principal tornar os 

comentários dos alunos mais argumentativos, adotando a concepção de sequência 

argumentativa, especialmente a fase de contra-argumentação, e da  adequação do 

gênero a essa sequência de base (conforme ADAM, 2011). 

5ª e 6ª AULA (1 aula de 50 min. e 2 aulas de 50 min., em dois dias): 

O objetivo principal dessas aulas foi o ensino e a aprendizagem da sequência 

argumentativa presente no gênero comentário. A análise de que cada gênero 

apresenta uma sequência textual. Apresentação e estudo de uma síntese adaptada 

da sequência argumentativa proposta pelos esquemas 22 e 23 de J.M. Adam 

(2011) (Apêndice D). 

Salientou-se a não necessidade de destacar, nos comentários, apenas o 

aspecto opinativo e observar a questão dos argumentos, das ideias e dados do 

discurso anterior (esquema 21, ADAM, 2011) para a produção dos comentários. 

Exemplificou-se a sequência argumentativa, na interação oral, com temas 

polêmicos como o aborto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo (Apêndice D). 

Após as aulas expositivas, como exercício, os alunos fariam a escrita de outro 

comentário com sequência argumentativa analisando as proposições do comentário – 

motivador, o mesmo comentário que os alunos discutiram no grupo do Facebook®. 

Sublinhou-se que a sequência argumentativa abordada em  sala  está focada 

especialmente na capacidade de contra-argumentação das proposições realizadas 

pelo comentário motivador (Figura 14) das discussões. 

Nesta aula, realizou-se a primeira escrita de comentários em folha de papel, 

levando em consideração os aspectos da sequência argumentativa, do auditório e o 

meio de circulação do gênero  comentário,  proposto  no  exercício, bem como as 
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refutações às afirmativas retiradas do comentário motivador. 

7ª e 8ª AULA (1 aula de 50 min. e 2 aulas de 50 min., em dois dias): 

Foram feitas as análises dos textos escritos em sala. Procedeu-se à análise 

comparativa entre o comentário realizado no Facebook® e o comentário orientado 

pela sequência argumentativa de contra-argumentação realizado na sala, escrito em 

folha de papel. 

Além da questão da contra-argumentação, destacou-se o uso  de  conectores 

contra-argumentativos que apareceram em alguns comentários e sua importância 

para evidenciar e organizar coesivamente a sequência argumentativa, especialmente 

a presença ou não nos comentários de conectores com valor contra- argumentativo. 

9ª AULA (2 aulas de 50 min., em dois dias): 

Último encontro presencial da sequência didática. Retomou-se a análise de 

cinco comentários com o uso de slides. Observou-se a sequência argumentativa e o 

uso dos conectores. Notou-se que os textos que conseguiram estabelecer a contra-

argumentação utilizaram conectores, enquanto outros que pouco utilizaram os 

conectores apenas explicaram o comentário e suas proposições afirmativas. 

Apresentaram-se alguns conectores contra-argumentativos (Apêndice C), 

destacando-se a importância do seu uso para a construção da contra- argumentação 

e da variedade desses usos em um comentário que se pretende contra-argumentar. 

Proposta da terceira reescrita, do mesmo comentário, contando com a 

realizada no Facebook, e a segunda realizada no suporte papel. 

Para isso, além das folhas das atividades, projetou-se no quadro a seleção de 

alguns conectores contra-argumentativos (Apêndice C) e o comentário motivador. Ao 

finalizar a reescrita houve uma pequena confraternização para encerramento da SD. 

Neste módulo, as interações presenciais em sala de aula são focadas no 

ensino da argumentação e da contra-argumentação, tanto pelos modelos  de  Adam 

(2011), a partir de um resumo exemplificativo dado aos alunos (Apêndice D), quanto 

pelo estudo prático dos conectores textuais expostos por Adam (2011) e Koch 

(2011), especialmente os conectores enunciativos ou discursivo- argumentativos e 

os meta-enunciativos, utilizados para  estabelecer  coesões textuais nos comentários 

contra-argumentativos dos alunos. 
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MÓDULO DIDÁTICO 3 
 

Por causa da maleabilidade do gênero textual digital e por sua peculiaridade 

em a escrita e divulgação acontecem simultânea à prática da própria escrita, o 

módulo de divulgação e vivência real com o gênero, de certa forma, já está 

contemplado no módulo 2, pois a escrita no grupo de discussão, já é vivência real e 

concreta dos objetivos de escrita da sequência argumentativa na rede social 

Facebook®. 

Incentivou-se uma segunda postagem no grupo do  Facebook®, para  que  os 

alunos, agora mais cientes do se espera de um comentário enquanto sequência 

textual argumentativa e da adequação ao gênero textual digital,  possam 

desenvolver comentários mais adequados ao gênero e à sequência-base. 

Com o andamento das atividades, e a continuidade da proposta de escrita, que 

não termina com essa SD, pode-se sugerir que os alunos se posicionem em páginas 

de jornal, revistas, ou sites governamentais, fazendo comentários. 

Outra proposta para a prática de divulgação e vivência do gênero e da escrita 

argumentativa seria a criação de um blog, ou de um grupo aberto no Facebook® 

para discussões de temas e preocupações da escola e/ou da comunidade, da cidade 

em que a escola está inserida. 

 

2.4 Análise das atividades da sequência didática 
 

A análise dos textos produzidos na sequência didática realiza-se em duas 

etapas: em uma faremos uma descrição quantitativa do corpus. Na outra etapa 

faremos a descrição e análises qualitativas dos comentários e do uso dos conectores 

contra-argumentativos. 

A primeira análise trata das frequências de citação e referências que os 

alunos fizeram das proposições do comentário motivador. Tais proposições foram 

retiradas do comentário motivador e apresentadas nas atividades de produção dos 

comentários pelos alunos abaixo apresentadas: 
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Atividade produção 1º comentário – suporte papel 

 
ESCOLA ESTADUAL PROF. ELIAH MAIA DO RÊGO 
O GÊNERO COMENTÁRIO EM SUPORTES/GÊNEROS DIGITAIS: O USO DO FACEBOOK E DO 
BLOG NA ESCRITA DISCENTE 
MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS - PROFLETRAS (UFRN) 
Mestrando: Sadart Vieira da Silva 
Prof.  da turma: Mara Tavares Turma: 9 ano A 
Aluno:   

 

EXERCÍCIO – SEQUÊNCIA ARGUMENTATIVA EM COMENTÁRIOS 
 

Contra-argumente as afirmativas de Beatriz Lopes abaixo, a partir dos esquemas da 
sequência argumentativa estudados, escrevendo um comentário que teria como meio de circulação 
do gênero um blog da internet que exalta a região Nordeste. Mínimo 10 linhas, máximo 27 linhas. 

 
 

A) “Vocês deveriam parar de envergonhar o Brasil, veja quantos presidiários no Brasil são 
nordestinos?” 

B) “Vejam quanta merda vocês fazem e querem o quê? Bolsa família, vale gás, bolsa 
aluguel...” 

C) “A criminalidade em geral está uma merda por causa de vocês...” 
 

1   
2    
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14  
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25 ____________________________________________________________________________________ 

26 ____________________________________________________________________________________
  

Fonte: elaborado pelo autor (2015). 

 
 
 
 
 



57  

Atividade produção 2º comentário – suporte papel 

 
ESCOLA ESTADUAL PROF. ELIAH MAIA DO RÊGO 
O GÊNERO COMENTÁRIO E A SEQUÊNCIA ARGUMENTATIVA/CONTRA-ARGUMENTAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS - PROFLETRAS (UFRN) 
Mestrando: Sadart Vieira da Silva 
Prof. da turma: Mara Tavares Turma: 9 ano A Data  / /  Aluno:  
     

 

PRODUÇÃO TEXTUAL – SEQUÊNCIA ARGUMENTATIVA EM COMENTÁRIOS 
 

Observando as afirmativas de Beatriz Lopes, contra-argumente, a partir dos esquemas 
argumentativos estudados, e do uso dos conectores contra-argumentativos, escrevendo um 
comentário que teria como meio de circulação do gênero um site da internet que exalta a região 
Nordeste. Mínimo 10 linhas, máximo 25 linhas. 

 
A) “Vocês deveriam parar de envergonhar o Brasil, veja quantos presidiários no Brasil são 

nordestinos?” 
B)“Vejam quanta merda vocês fazem e querem o quê? Bolsa família, vale gás, bolsa 

aluguel...” 
C) “A criminalidade em geral está uma merda por causa de vocês...” 

 
1   
2   
3   

4   
5   

       6_______________________________________________________________________________  
7 _ 
8 _______________________________________________________________________________  
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   

 

Fonte: elaborado pelo autor (2015). 

 
Nessas atividades de escrita de comentários, não só delimitamos a 

quantidade de linhas como também orientamos a produção dos textos a partir de 

três afirmativas, designadas como proposições, retiradas do comentário motivador. 

Delimitamos também como meio/suporte de circulação do gênero, de  forma  

simulada, na escrita em sala de aula, um blog/site  da internet que  exalta a região 
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Nordeste. 

Essa escolha se deve à necessidade de uso pelo aluno dos mesmos 

mecanismos linguísticos-textuais utilizados por eles quando  da  escrita  no  grupo do 

Facebook® (KOCH, 2011): como a linguagem  mais informal/coloquial  e o  uso de 

expressões mais aproximadas da fala. 

Na primeira atividade focamos na contra-argumentação, a partir da sequência 

argumentativa estudada em sala de aula (Apêndice D). 

A segunda atividade reforça o caráter contra-argumentativo com os esquemas 

estudados, mas acrescenta a importância do uso dos conectores. 

A escrita contra-argumentativa nas duas atividades se concentra na refutação 

de três proposições retiradas do comentário motivador. Observamos quais 

proposições foram mais citadas nos dois comentários realizados em sala de aula. 

As duas análises seguintes recaem sobre os conectores discursivos. Procura-

se apontar a quantidade de conectores contra-argumentativos surgidos nos três 

comentários feitos pelos alunos e se houve tendência de crescimento no uso desses 

conectores. 

Fizemos a mesma análise quanto à variedade de conectores contra- 

argumentativos utilizados nos comentários dos alunos. 

Na etapa qualitativa, fizemos uma análise mais específica quanto ao uso  dos 

conectores contra-argumentativos e se houve o movimento contra- argumentativo, a 

partir do esquema adaptado de Adam (Figura 3). 

Nosso objetivo é observar, a partir da sequência argumentativa e dos usos 

dos conectores contra-argumentativos, se houve a refutação às proposições do 

comentário motivador. 

 
2.5 Identificação e caracterização dos textos 

 
 

Quanto aos textos produzidos pelos alunos,  separamos  os  comentários que 

foram realizados no Facebook® e as duas produções realizadas em sala de  aula no 

suporte papel, a partir de uma atividade de produção de textos. 

Nos anexos: 

A – comentários realizados no Facebook®, 
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B – primeiros comentários realizados em sala de aula no suporte papel, 

C – segundos comentários realizados em sala de aula no suporte papel, 

estão digitadas todas as produções desses alunos que correspondem a 67 textos, 

corpus total. 

São 6.360 palavras, numa média de 100 palavras por textos, digitadas 

conforme os comentários originais, com as inadequações ortográficas, sintáticas,  de 

concordância. 

A divisão entre os textos do Facebook® e os de produção  na  folha  de papel 

ocorre por causa dos suportes diferentes, Facebook@ e  papel;  e  dos  lugares de 

produção dos comentários, os da rede social foram feitos em ambientes fora da sala 

de aula e sem orientação do professor, enquanto os de papel foram realizados em 

sala de aula, com orientações e monitoramento do professor. 

Identificamos como textos iniciais os produzidos no Grupo do Facebook® 

(GB), e aqueles produzidos em sala de aula, com orientações de leitura e escrita, 

como comentários 1º e 2º. 

Depois de coletados, os comentários foram digitados, mantendo-se a 

ortografia, pontuação e desvios de concordância, de acordo com o preceitua a 

gramática normativa. Cada comentário foi assim identificado: 1º Comentário (1C) e a 

reescrita por 2º Comentário (2C). 

Cada aluno foi identificado com um número a partir do 1º comentário, uma  

vez que foi nessa produção que houve a maior quantidade  de  comentários  

escritos. Não estabelecemos a análise comparativa quanto ao sexo, uma vez que na 

turma o número de estudantes do sexo feminino ultrapassa em muito o público 

masculino. 

Assim, temos os códigos utilizados: 

 
 

1C 1F (1º comentário aluna 1) 

2C 2M (2º comentário, aluno 2). 

 
Nossa análise se dará mais detalhadamente nos comentários realizados em 

sala de aula. Os textos feitos no Facebook®, de caráter iniciatório e motivador, serão 

analisados comparativamente às produções em sala. 
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Realizamos uma coleta minuciosa quanto aos conectores contra- 

argumentativos utilizados nas 67 produções, expostos em figuras e quadros. 

Fizemos análises quantitativas em relação ao aumento e constância dos usos 

desses conectores n o s textos produzidos pelos alunos. 

As análises qualitativas dos comentários foram realizadas com a escolha de 

alguns comentários que serviram como exemplificação do uso argumentativo dos 

conectores e da contra-argumentação realizada ou não pelos alunos. 
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3 ANÁLISE DOS DADOS 
 

3.1 Análise quantitativa dos textos 

 
 

A análise quantitativa que realizamos, a partir dos comentários escritos dos 

alunos, tanto no suporte Facebook® quanto no suporte papel, tem como objetivo 

apresentar o uso das proposições selecionadas no comentário motivador nos 

comentários dos alunos, percebendo como se estabeleceu o movimento de contra- 

argumentação realizado nesses comentários. Quanto à frequência e à variedade dos 

conectores contra-argumentativos, essa análise nos possibilita mensurar e 

determinar o uso quantitativo e diversificado dos conectores contra-argumentativos 

estudados e apresentados na sequência didática como estratégia de estabelecer a 

contra-argumentação das proposições do comentário motivador. 

 

3.1.1 Frequência das proposições 

 
 

29 estudantes fizeram os primeiros comentários escritos em sala de aula no 

suporte papel. Nessa escrita, tanto para os primeiros quanto os segundos 

comentários, delimitamos, nas atividades de contra- argumentação, a refutação às 

três proposições retiradas do comentário motivador identificadas da seguinte forma: 

 
PA: “Vocês deveriam parar de envergonhar o Brasil, veja quantos 

presidiários no Brasil são nordestinos?” 

PB: “Vejam quanta merda vocês fazem e querem o quê? Bolsa família, vale 

gás, bolsa aluguel...” 

PC: “A criminalidade em geral está uma merda por causa de vocês...” 

Onde temos: 

PA: proposição A, 

PB: proposição B, 

PC: proposição C, dadas na atividade de produção textual. 
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A orientação era que, a partir do comentário motivador, os  alunos refutassem 

uma, duas ou as três proposições. Todavia, indicamos que para um comentário mais 

específico e concentrado, melhor seria a escolha por uma ou duas proposições. 

Identificamos as seguintes quantidades de textos que refutaram ou ao menos 

citaram cada uma ou todas as proposições, como também quem não comentou 

sobre nenhuma das proposições (N/P): 

 

 

Tabela 1 - Frequência das proposições citadas 
 

PROPOSIÇÃO 1º COMENTÁRIO % 1º COMENTÁRIO 2º COMENTÁRIO % 2ºCOMENTÁRIO 

PA 7 24,14 3 14,29 

PB 14 48,28 9 42,86 

PC 16 55,17 18 85,71 

N/P 1 3,45 1 4,76 

Fonte: elaborado pelo autor (2015). 

 

 

Tabela 2 – Frequência das proposições 
 

PROPOSIÇÃO 1º COMENTÁRIO % 1º COMENTÁRIO 2º COMENTÁRIO % 2ºCOMENTÁRIO 

PA 4 13,79 1 4,76 

PB 7 24,14 1 4,76 

PC 9 31,03 10 47,62 

PC+PB 5 17,24 6 28,57 

PA+PC 1 3,45 0 0 

PA+PB 1 3,45 0 0 

PA+PB+PC 1 3,45 2 9,52 

N/P 1 3,45 1 4,76 

Fonte: elaborado pelo autor (2015). 

 

 

Na Tabela 1, coletamos a quantidade de referências às proposições, 

independentemente de o aluno  ter  escolhido  citar  duas  ou  três  proposições.   Na 

Tabela 2, temos a escolha específica de cada comentário, uma vez que um mesmo 

comentário pode ter refutado uma, duas ou as três proposições. 

Esses dados, de início, nos mostram dois movimentos de escrita dos alunos. 

Nota-se, conforme a Tabela 1, uma prevalência de escolhas das proposições B e C 

que foram refutadas e/ou mencionadas. 
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Entretanto, na segunda escrita em sala, notamos uma prevalência pela 

proposição C em relação às demais e, mesmo aqueles que escolheram duas 

proposições, também definiram a C como uma delas. 

A conclusão a que se chega é a seguinte, e corrobora ideia de que na sala  de 

aula, o ensino-aprendizagem direciona, de certa forma,  as  escolhas  dos  alunos: A 

proposição C – “A criminalidade em geral está uma merda por causa de vocês...” – 

quando da discussão dos primeiros comentários em sala, foi bastante associada 

com a ideia presente na proposição A: 

 

“Vocês deveriam parar de envergonhar o Brasil, veja quantos presidiários 

no Brasil são nordestinos? 

 
Os alunos perceberam essa semelhança argumentativa de temas entre a 

criminalidade e a quantidade de presidiários identificados na PC e PA. 

Essa semelhança foi discutida em  sala especialmente  quando da análise  

dos primeiros comentários para a reescrita dos segundos. 

Dos 6 (seis) comentários analisados em sala de aula (1C 1F, 1C 2M, 1C 5F, 

1C 4F, 1C 9F e 1C 10F), 4 comentaram sobre proposição C, 1 comentário sobre a A 

e 1 comentário citou as proposições A e B (Apêndice C). 

Observa-se, com isso, que as atividades direcionadas e as escolhas 

pedagógicas do professor, especialmente no processo de escrita, notadamente a 

argumentativa, conduzem os alunos a um percurso já delimitado por esse professor. 

Os alunos que não escolheram os temas criminalidade/presidiários  (PA  e 

PC: 52,38% -2 comentário), escolheram a PB: “Vejam quanta merda vocês fazem e 

querem o quê? Bolsa família, vale gás, bolsa aluguel...” , cujo tema difere das 

proposições A e C. 

 

3.1.2 Frequência dos conectores 

 

 

Com essa perspectiva quantitativa, notamos o uso dos conectores contra- 

argumentativos. Comparamos os três textos escritos em relação à quantidade de 
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palavras e o de conectores. 

Não só percebemos o alcance da sequência didática como analisamos a 

utilização desses conectores nos comentários e se houve adesão à sequência 

argumentativa, a partir desses conectores, para a efetivação da contra- 

argumentação. 

A seguir, apresentamos tabelas e figuras com a quantificação de uso de 

conectores contra-argumentativos nas três produções realizadas em relação ao 

número de palavras escritas e os percentuais resultantes. 

Os gráficos nos mostram a tendência de uso  de  conectores  entre  a escrita 

realizada no Facebook® e os dois comentários produzidos em sala de aula. 

 
Tabela 3 – Frequência palavras e conectores 

 

 FACEBOOK 1º COMENTÁRIO 2º COMENTÁRIO 

PALAVRAS 1.344 2.858 2.158 

CONECTORES CONTRA- 
ARGUMENTATIVOS 

 
10 

 
37 

 
62 

Percentual de conectores X total de 
palavras 

 
0,7% 

 
1,3% 

 
2,9% 

Fonte: elaborado pelo autor (2015). 

 
 

Figura 8 – Gráfico – frequência palavras e conectores 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2015).
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Figura 9 – Gráfico - Frequência palavras/conectores 
 

 

 

Fazendo uma análise dos gráficos e tabela acima, percebemos que na 

produção digital (Facebook®), tanto a quantidade de palavras quanto a de 

conectores são menores do que a produção final escrita (2º comentário): Comentário 

no Facebook®, 1.344 palavras, 0.7% de conectores, 2º comentário, 2.158 palavras, 

2,9% de conectores. 

Essa tendência demonstra o pouco uso de palavras em  um  texto  no  suporte 

digital (conforme Marcuschi (2010, p. 15)), e a  não  preocupação  em  utilizar 

conectores contra-argumentativos para a construção do movimento contra- 

argumentativo. 

Nota-se no 1º comentário do suporte papel, a elevação da quantidade de 

palavras e um maior uso dos conectores passando de 10 (no Facebook®) para 37. 

Tal aumento ocorreu, provavelmente, em função das aulas e das  orientações 

sobre a argumentação, a sequência argumentativa (ADAM, 2011), a análise de 

alguns comentários do Facebook® em sala. 

Nessas aulas, conforme descrito na SD, trabalhamos principalmente contra-
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argumentação e o uso ou não nos comentários dos conectores contra- 

argumentativos. 

O aumento do número de palavras surgiu pela quantidade de comentários 

realizados (no Facebook® foram 17, no 1º comentário, 29). 

P e r c e b e m o s q u e o direcionamento da produção dos comentários em sala 

de aula, focando na contra-argumentação em três proposições do comentário 

motivador, como também na análise em sala dos comentários iniciais, e sua 

construção argumentativa, provocaram maior produtividade escrita quando dos 

comentários realizados em sala, 

Quanto à produção final, 2º comentário no suporte papel, temos uma queda 

na quantidade de palavras, por causa também da diminuição dos comentários em 

relação ao 1º (1º: 29 textos, 2º: 21 textos). 

Compreendemos que os alunos, já dominando os argumentos do  comentário 

motivador, não necessitam de argumentos que já utilizaram no 1º comentário, 

mudaram o foco da contra-argumentação, passaram de uma  proposição para outra 

ou associaram proposições de temas assemelhados. 

Nota-se uma elevação bastante significativa em relação ao 1º comentário 

quanto ao número de conectores (1º, 37 conectores, 1,3%; 2º, 62 conectores, 2,9%), 

mesmo com a queda do número de comentários analisados. 

Esse aumento do uso dos conectores ocorreu, precisamente, porque 

evidenciamos, na análise dos primeiros comentários, o uso dos conectores contra-

argumentativos para tornar a contra-argumentação mais efetiva e centrada na 

refutação das proposições do comentário motivador. 

Apresentamos, para ilustrar quantitativamente, a evolução quanto ao uso 

frequente dos conectores de alguns alunos que realizaram as três produções 

escritas. 

Em relação a esses alunos, cujos números não representam nem a terça 

parte do corpus de textos coletados (Anexos A, B, C), notamos que em alguns  

casos houve uma evolução quantitativa do uso dos conectores contra- 

argumentativos, utilizados a partir da produção dos comentários realizados no 

suporte papel, especialmente os textos de 3F, 9F, 14F, 18F. 
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Tabela 4 – Comparativo palavras/conectores: 3 comentários 
 

ALUNOS 
FACEBOOK 1º COMENTÁRIO 2º COMENTÁRIO 

PALAVRAS CONECTORES PALAVRAS CONECTORES PALAVRAS CONECTORES 

1F 236 2 134 0 112 2 

2M 54 0 110 2 69 1 

3F 33 0 84 0 85 3 

4F 37 0 83 1 87 0 

5F 85 0 80 1 93 1 

7F 113 1 65 1 131 0 

9F 93 0 120 4 94 2 

12F 52 1 121 1 67 0 

14F 41 0 55 2 59 1 

18F 106 1 125 2 97 5 

27F 96 0 117 1 158 1 

29F 90 1 99 0 137 0 

TOTAL 1.036 6 1.193 15 1.189 16 

Fonte: elaborado pelo autor (2015). 

 

 

Conforme já observado na análise dos  quadros e figuras  quanto  ao  total de 

palavras e uso dos conectores contra-argumentativos, houve elevação na 

quantidade de palavras e conectores em relação aos comentários realizados no 

Facebook®. 

O 1º comentário do suporte papel posicionou-se numa escrita intermediária de 

aplicação da sequência didática entre o comentário menos monitorado didaticamente 

e a reescrita após as aulas, mais monitorada. 

As aulas sobre esses conectores e  a  apresentação  de  listas  de conectores 

contra-argumentativos (ADAM, 2011, p. 191), contribuíram para o crescente uso nos 

segundos comentários. 

 

3.1.3 Variedade dos conectores 

 
 

Além da quantidade de conectores utilizados, também notamos que diferentes 

conectores foram utilizados nessas produções dos alunos. Esta análise nos mostrará 
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se o ensino desses conectores, durante a aplicação da sequência didática foi 

concretizado nos textos e se com essa efetivação os textos dos alunos 

estabeleceram uma sequência argumentativa conforme proposto nessa intervenção, 

especialmente a contra-argumentação. 

Apresentamos uma série de quadros e figuras que procuram demonstrar a 

elevação da variedade de uso de conectores contra-argumentativos. Vejamos de 

início a quantificação e a variedade dos conectores utilizados nos comentários 

produzidos em escrita digital, no grupo de discussão do Facebook®. 

 

Tabela 5– Variedade de conectores contra-argumentativos – grupo do Facebook® 

 
 

COMENTÁRIOS 
GRUPO DO 
FACEBOOK 

 

 
PALAVRAS 

CONECTORES CONTRA-ARGUMENTATIVOS 
UTILIZADOS 

MAIS/MAS 
MAIS 

TAMBÉM 
E 

NÃO 
NÃO É 

SÓ 
APESAR 

QUE 
MAIS 
SIM 

MAIS 
NÃO 

TOTAL  

1. 344 
 

4 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

1 
 

0 

Fonte: elaborado pelo autor (2015). 

 

 

Figura 10 –Gráfico–Variedade conectores contra-argumentativos – grupo do 

Facebook® 
 

Fonte: elaborado pelo autor (2015). 
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O que se evidencia na tabela e na figura acima é a  pouca  diversificação  dos 

conectores contra-argumentativos, sejam os que indicam argumentos fracos (apesar 

que, não e só, e não),  sejam os que indicam argumentos fortes (mais/mas  e 

variações) (ADAM, 2011). 

Prevalecem nesses textos digitais conectores mais aproximados (mas e 

variações: mas  sim,  mas  não) à fala e ao uso menos formal da língua, uma vez  

que esses comentários, no suporte digital, reproduzem  estratégias  da  língua 

falada, com enunciados mais curtos e menor índice de nominações (MARCUSCHI, 

2011). 

Na primeira produção realizada em sala de aula houve aumento na 

quantidade de palavras, no número de conectores e na variedade desses conectores 

após aulas de reconhecimento da sequência argumentativa e da análise de alguns 

comentários do grupo de discussão do Facebook®. 

Conforme se observa na tabela e na figura abaixo, a quantidade e a variedade 

de conectores contra-argumentativos aumentaram no 1º comentário. 

 

Tabela 6 – Variedade de conectores contra-argumentativos – 1º comentário 
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Fonte: elaborado pelo autor (2015). 
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Figura 11 – Gráfico–Variedade de conectores contra-argumentativos– 1º comentário 
 

Fonte: elaborado pelo autor (2015). 

 

 

Quanto à variedade, ainda prevalece  a  ocorrência  do  conector  mas  e  

suas variantes (mais sim, mas não, mais também) com 23 aparições, todavia, 

surgem outros conectores contra-argumentativos, que não apareceram nos 

comentários do Facebook®: pelo contrário (1), porém (1), mesmo assim (1). 

Esse aumento dos conectores, especialmente do conector mas, e da 

variedade dos conectores contra-argumentativos, deve-se ao estudo da sequência 

argumentativa e da análise dos comentários e ao ensino da sequência 

argumentativa realizados em sala de aula. 

A ênfase no caráter contra-argumentativo que os comentários deveriam ter na 

produção escrita em sala de aula, elevou a quantidade do uso do conector mas. 

A prevalência desse conector justifica-se por se tratar de um conector que, 

conforme Adam (2011), marca a presença de um argumento forte contraposto às 

proposições do comentário motivador. 

Com a sequência didática voltada para a análise desses comentários escritos 

em sala de aula, o prosseguimento das aulas com o estudo do esquema de J. M. 

Adam, sobre a argumentação (Apêndice D), e a apresentação de alguns conectores 

contra-argumentivos, os alunos fizeram a segunda reescrita do comentário. 
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Desses textos resultaram os seguintes dados: 
 

Tabela 7 – Variedade de conectores contra-argumentativos – 2º comentário 
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Obs.: Foram excluídos os alunos que não fizeram o 2º comentário: C 6F, C 8M, C 19M, C 
23M, C 24F, C 25F e C 26F. 
Fonte: elaborado pelo autor (2015). 

 

 

Figura 12 – Gráfico: Variedade de conectores contra-argumentativos – 2º 

comentário 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2015). 

 

Notamos um aumento significativo na utilização dos conectores contra- 

argumentativos nessa segunda escrita dos comentários. Conforme o quadro e a 

figura, percentualmente, observa-se o  aumento  da  variedade dos conectores: são 

16 conectores contra-argumentativos distintos. 
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O que se observa, além da variedade, é a presença predominante de 

conectores marcadores de argumento mais forte: mas (21) (e as variações mas sim 

(2), mas não (1)), pelo contrário (2), no entanto (6), entretanto (8), porém 

(11),contudo (1). 

Evidencia-se nessas produções, novamente, e com essas análises 

quantitativas a pertinência e a validade das aulas sobre os conectores e a sequência 

argumentativa, especialmente quanto ao uso desses conectores que promovem a 

contra-argumentação mais efetiva das proposições do comentário motivador. 

 

3.2  Análise qualitativa dos textos 

 

Não estabeleceremos nessa análise qualitativa todas as três produções de 

todos os alunos, uma vez que é maior a quantidade dos textos escritos apenas no 

suporte papel. Portanto, nossa análise mais específica se dará nas duas produções 

realizadas em sala de aula. 

Afora os dados quantitativos, que muitas vezes podem parecer meras 

tecnicalidades e ferramentas da sequência e não da discursividade argumentativa, 

passamos a analisar em alguns comentários a compreensão da refutação, a partir do 

uso dos conectores que se apresenta, na maioria dos comentários, em uma escrita 

conjugada com a sequência argumentativa. 

Em alguns comentários notamos a incidência de outros conectores que não 

estabelecem um movimento contra-argumentativo, mesmo que a orientação da 

escrita seja pela contra-argumentação, a partir de proposições do texto motivador 

destacadas na atividade de produção de texto. 

Dentre esses outros conectores, não contra-argumentativos, temos: por causa 

de, então, por causa de, onde, portanto, e, por que, pois, como que, ai. A título de 

demonstração, segue uma relação da utilização dos conectores empregados nos 

primeiros comentários escritos na sala de aula. 
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Figura 13 – Gráfico – total de conectores argumentativos: 1º comentário 

Fonte: elaborado pelo autor (2015). 

 

Muitos dos primeiros comentários apenas expõem os argumentos da autora 

do comentário motivador, sem desenvolver a sequência argumentativa e o 

movimento contra-argumentativo. Nota-se a pouca presença nesses textos dos 

conectores contra-argumentativos, 71% utilizaram outros conectores, 29%, 

conectores contra-argumentativos. 

Os outros conectores pertencem a outra  categoria  que  Adam  chama  de os 

explicativos e os justificativos “(pois, porque, já que, se – é que...)” (Adam, 2011, p. 

189-190), que demonstram em muitos dos primeiros comentários uma escrita explicativa, 

sem necessariamente remeter a uma contra-argumentação mais explícita, mas a uma 

defesa frente às afirmações da autora. 

Dos primeiros comentários que contêm mais de 100 palavras – 13 

comentários – (Apêndice G), apenas um (1C 9F) apresenta mais conectores contra- 

argumentativos do que outros conectores. 

Ao fazermos uma leitura mais analítica, perceberemos que a ausência dos 

conectores contra-argumentativos pode prejudicar a refutação dos argumentos do 

texto motivador. 

Em alguns desses primeiros comentários não há os argumentos da autora do 

texto motivador. Esses comentadores não recuperam a argumentação  da  autora, a 

partir do processo de contra-argumentação. 

Como afirma Moeschler (1985 apud ADAM, 2011, p. 234), o discurso 

argumentativo situa-se sempre em relação a um contra-discurso efetivo e/ou virtual. 
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Assim, em alguns comentários, não notamos essa referência ou citação ao discurso 

motivador.  Invocam é certo, de  forma  generalizada,  o  que  fora  dito, sem 

promover um contra-discurso que efetive sua argumentação. 

Ocorre em alguns desses textos a presença de conectores  que estabelecem 

relações de justificativa e explicação do que fora dito no comentário motivador. É o 

que ocorre nos comentários 1C 3F e 1C 6F: 

 
COMENTÁRIO 1C 3F 

 
Beatriz Lopes afirma que a criminalidade em geral está uma merda 
por causa dos nordestinos, eu não concordo com o que ela falou pois 
o Rio de Janeiro também é um lugar que ocorre muita violência então 
não tem motivos para ela falar do nordeste a esse respeito, pois 
primeiro ela deve olhar para lugar onde ela mora para depois vir falar 
do nordeste e ela deveria passar uns tempos aqui para ela ver que o 
nordeste não é nada do que ela pensa. 

 
COMENTÁRIO 1C 6F 

 
Beatriz Lopes ela fala muito mal do  nordestino  que,  nós  
nordestinos so queremos o dinheiro, do bolsa família,  assim  pra 
mim essa garota, ela e  muito  preconceituosa  por  que  ela  se 
refere a nós nordestinos  como  se  fosemos  qualquer  pessoa  ou 
um bixo e ela, não  tem essa razão  de  fala  isso, por que não e so 
os nordestino que recebem o bolsa família ai, ela fala que nós 
nordestinos queremos só usar o bolsa família,  mais eu acho  que  
ela não deveria ta falando isso por que muita gente trabalha 
onestamente e, eu discorda da opinião dela contra os nordestinos  
por que ela, não sabe a vida do pessoal aqui do nordeste. 

 

Quando os textos não apresentam os conectores contra-argumentativos, em 

sua maioria, apenas expõem os dados, as afirmações, de forma ampla do 

comentário motivador, sem necessariamente construir um movimento contra- 

argumentativo (Proposição Motivadora + Afirmação Refutadora + Nova 

Argumentação (PM + AR + NA). É o que observamos no comentário 1ºC1F. 

 
COMENTÁRIO 1ºC1F 

 

Todos em que moramos no nordeste sabemos que essa nossa 
região é tão bela e uma das mais procurada pelos turistas. Sabemos 
que não só aqui como em todo Brasil há crimes e bandidos foragidos, 
o que gostaria de passar para vocês amigos, é que se você não 
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conhece algum lugar não jugue-o, como nossa querida Beatriz fez e 
afirma em seu comentário, fala em que todos nós vivemos de bolsa 
família, ela afirma com, todas as certezas de que precisamos de 
ajuda de governos ou algum benefício federal para poder vivermos. 
Para ela que não sabe ou nunca visitou algum lugar aqui, deveria 
saber que existe pessoas onestas, trabalhadoras, pessoas que tem 
seu próprio sustento. Creio que você Beatriz deveria conhecer 
melhor o nosso nordeste, para sim sair falando algo. Sua pura 
insolente. 

 
Estabelece-se o texto apenas explicativo, com a presença de articuladores 

explicativos ou  expositivos  de  dados,  informações  e  afirmativas  que não são 

desenvolvidas. 

Isso não quer dizer que os textos não apresentem uma nuança contra- 

argumentativa, mas que não desencadeiam a sequência de proposições que 

possam contrapor o discurso do outro de forma mais explícita,  apresentando  novas 

proposições que explicitam o contra-discurso. 

Esse não desencadeamento da sequência argumentativa acaba por não 

realizar o que Adam (2011, p. 233) afirma trata-se de: “... dois movimentos: 

demonstrar-justificar uma tese e refutar uma tese ou certos argumentos de uma  tese 

adversa”. 

Pode-se compreender uma melhor apreensão dos argumentos da autora do 

comentário motivador, e a consequente contraposição do comentador, nos 

comentários em que a incidência dos conectores contra-argumentativos é 

percebida, quando estes, além de expor ou justificar  a  sua  opinião,  também se 

contrapõem ao discurso do outro, apresentando o comentário mais associado à 

dinâmica contra-argumentativa. É o que podemos observar nos comentários 1C 9F e 

1C 10F: 

 
COMENTÁRIO 1C 10F 

 
Beatriz Lopez diz que a criminalidade está uma merda por causa do 
nordeste, mas não necessariamente aqui, mas sim em todo o Brasil. 

 

De acordo com os jornais, revistas, até em sites, e outros. Muitos 
criminosos são de todo o Brasil, até no Rio de Janeiro, Bahia, que se 
diz cidade maravilhosa tem criminosos. 

 
Eu vejo em jornais que em Brasília e entre outras cidades, são muito 
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violentas, até mesmo aqui no nordeste é bastante violento, mas não 
é por nossa causa que a criminalidade está assim, mas sim, em todo 
o Brasil. 

 
COMENTÁRIO DE 1C 9F 

 
Beatriz Lopes afirma que: “A criminalidade em geral está uma merda 
por causa de vocês...” ela se refere a nós nordestinos! Mas eu não 
concordo com isso, por que de acordo com as notícias que eu vejo 
no dia a dia, não é aqui no nordeste que tem aqueles crimes 
horríveis, noticias dijendo que na região sul tem grandes 
criminalidades, por exemplo: no Rio de Janeiro, no morro do alemão, 
guerras entre bandidos e policias. A verdade é que estamos em um 
tempo que a criminalidade está em todo lugar mas, não é porque o 
nordeste tem pessoas que tem suas necessidades, que elas são 
criminosas, e sim, não criticamos as outras regiões mas procuramos 
buscar melhorias para nossa região. 

 

Quando nos comentários são retomados os argumentos da comentadora, 

normalmente ocorre a presença de conectores contra-argumentativos, mesmo que 

estes conectores sejam repetidos durante o texto e notadamente mais utilizados na 

modalidade oral, da qual o comentário por vezes se assemelha. 

Outros conectores adquirem no texto  caráter contra-argumentativo, como  o 

mas também. 

Nos comentários 1C 9F e 1C 10F, notamos a presença  do conector  mas     e 

d e  locuções de valor adversativo positivo e negativo:  mas sim,  mas não, além  da 

expressão e sim, com valor de refutação do argumento anterior. 

A proposição retirada do texto  motivador  (PM),  no  1C  10F, não se  presta a 

apenas citá-lo, ela atribui uma característica que será refutada logo após a presença 

do conector mas, introduzindo uma afirmação refutadora (AR) e logo depois um novo 

argumento (NA) com a presença do mesmo conector mas: 

 
COMENTÁRIO 1C 10F 

 
Beatriz Lopez diz que a criminalidade está  uma  merda  por  causa 
do nordeste (PM), mas não necessariamente aqui (AR), mas sim em 
todo o Brasil (NA) 

 
Quando comparamos a construção contra-argumentativa na reescrita de 10F, 

2º comentário, após a explicitação dos conectores contra-argumentativos e 
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análise desses conectores, notamos uma utilização mais diversificada dos 

conectores em períodos coordenados que estabelecem o movimento contra- 

argumentativo (PM + AR + NA). 

Com a presença dos conectores porém e entretanto, estabelece-se uma 

escrita mais produtiva quanto ao uso de afirmações refutadoras e novas 

argumentações. 

 
COMENTÁRIO 2C 10F 

 
Beatriz Lopes afirma, que todos os nordestinos só querem bolsa 
família, vale gás, bolsa aluguel(PM). Porém não concordo  com o  
que ela diz(AR). Nós nordestinos somos pessoas como qualquer um 
que usam esses tipos de bolsas..(NA), entretanto  não  são  todos 
que usam(AR), mas quem usa é porque precisam(NA). 

 

O comentário 1C 9F apresenta a mesma estrutura, acrescentando à refutação 

uma explicação e, logo após, novas proposições argumentativas, introduzidas por 

conectores contra-argumentativos: 

 
COMENTÁRIO 1C 9F 

 
Beatriz Lopes afirma que: “A criminalidade em geral está uma merda 
por causa de vocês...” ela se refere a nós nordestinos! (PM) Mas eu 
não concordo com isso, por que de acordo com as notícias que eu 
vejo no dia a dia, não é aqui no nordeste que tem aqueles crimes 
horríveis,(AR) (...) A verdade é que estamos em um tempo que a 
criminalidade está em todo lugar mas, não é porque o nordeste tem 
pessoas que tem suas necessidades, que elas são criminosas(NA), e 
sim, não criticamos as outras regiões mas procuramos buscar 
melhorias para nossa região (AR + NA) 

 

Já em sua segunda escrita, o comentador 9F, diversifica a utilização dos 

conectores contra-argumentativos, utilizando o movimento (PM + AR + NA). Emprega 

conectores, conforme Adam (2011, p.191), contra-argumentativos marcadores de um 

argumento forte, mas, porém e conclui (C) a contra-argumentação com um conector 

marcador de argumento fraco (ao invés de). 

Essa escolha por conectores contra-argumentativos deve-se, sobretudo, ao 

uso de novos argumentos para sustentar, com dados e fatos (ADAM, esquema 22, 

2011, p. 234), a afirmativa refutadora (porém não é por causa de nós nordestinos) e 
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se contrapor à proposição motivadora: 

 
 

COMENTÁRIO 2C 9F 
 

“[...] A criminalidade em geral está uma merda como você disse... 
(PM) porém não é por causa de nós nordestinos(AR). A  
criminalidade está em  todas  as  regiões  (NA),  a  falta  de 
segurança é constante em todos os lugares e momentos(NA). O 
Brasil está repleto de marginais de todo tipo e de todos os 
lugares(NA), talvez a  sua  falta  de  compreenção  fez  você 
esquecer que devemos lutar por um país melhor, ao invés de está 
difamando minha região(C). 

 

Passaremos a analisar a escrita de duas alunas que realizaram as três 

produções, destacando como a contra-argumentação é percebida nessas 

produções. 

A aluna 3F escreve seu comentário no Facebook® exatamente como se 

espera neste gênero e suporte: um texto curto, sintético, subjetivo e voltado apenas 

para uma advertência pessoal à comentadora, sem voltar-se para as proposições 

dela em seu comentário provocativo. 

 
COMENTÁRIO GF 3F 

 

Essa menina esta muito enganada a respeito do povo nordestino 
oque ela falou não tem nada a ver, acho que ela nunca nem veio  
aqui no nordeste pra sair falando essas coisas assim. 

 

Perceptível é o não uso dos conectores contra-argumentativos no comentário 

do Facebook® e não termos um movimento contra-argumentativo mais presente na 

refutação dos argumentos do comentário motivador. 

Evidentemente que não se pode dizer que a simples presença  de conectores 

contra-argumentativos estabelece a contra-argumentação,  mas  seu  uso evidencia 

e organiza a contra-argumentação, especialmente no processo de ensino-

aprendizagem. Já em seu comentário escrito, com as orientações já  descritas na 

metodologia, 3F retoma a proposição motivadora (PM) escolhida para promover sua 

argumentação: 
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COMENTÁRIO 1C 3F 
 

“Beatriz Lopes afirma que a criminalidade em geral está uma 
merda por causa dos nordestinos,” 

 
Estabelece sua contraposição, numa afirmação refutadora  (AR)  e  inicia  

uma série de breves argumentos que apresentam  a  nova  argumentação,  

explicada em alguns períodos: 

 
eu não concordo com o que ela falou (AR) pois o Rio de Janeiro 
também é um lugar que ocorre muita violência (NA) então não tem 
motivos para ela falar do nordeste a esse  respeito,  pois  primeiro  
ela deve olhar para lugar onde ela mora para depois vir falar do 
nordeste e ela deveria passar uns tempos aqui para ela ver que o 
nordeste não é nada do que ela pensa. 

 

O primeiro comentário escrito em sala de aula, mesmo  que  breve, traz uma 

afirmação refutadora que é explicada em argumentação posterior. Apesar de termos 

a contra-argumentação, esse comentário é muito simples, quanto à construção da 

sequência argumentativa. 

Observando o segundo comentário de 3F, observamos se a PM é retirada 

explicitamente do texto motivador, sendo inclusive destacada com o uso das aspas. 

Esse procedimento difere da proposição que fora anteriormente escolhida: no 

primeiro comentário a escolha recaiu sobre a Proposição C. Nesse segundo 

comentário a aluna volta-se para a Proposição B. No que se refere à citação da  PM, 

no primeiro comentário, usou-se a citação indireta, neste segundo temos a citação 

direta. 

 
COMENTÁRIO 2C 3F 

 
“Vejam quantas merda vocês fazem e querem o quê? Bolsa família, 
vale gás, bolsa aluguel...” 

 

Ocorre a AR e breve NA 

 
 

“Bom na minha opinião ela está enganada sobre isso (AR) pois nem 
todo os nordestinos precisam disso, muitos são trabalhadores (NA) 
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Na continuidade do comentário a se contrapõe novamente à proposição C, 

que é recuperada justamente pela nova argumentação, a partir de uma afirmativa 

refutadora iniciada pela primeira vez por um conector contra-argumentativo. 

Ocorre uma inadequação do conector porém na argumentação seguinte. 

Poderia ter se utilizado um  conector explicativo  (já  que, pois), mas  compreende- 

se o uso do conector  pelo  reforço  contra-argumentativo  que  a  aluna  parece  

fazer à nova argumentação. 

 
“Ela fala dos nordestinos” (PM) mais La no Rio de Janeiro onde ela 
mora também não é um bom lugar  não  (AR)  porém  também  
ocorre varia violência e etc  (NA)...  Ela  só  deve  falar  de  uma  
coisa quando o dela for um exemplo,  ela  só  sabe  criticar  mais  
não olha para onde ela mora. 

 

O terceiro uso do conector decorre da contraposição já reforçada e  assumida 

pela aluna ao discurso do comentário motivador. 

A segunda aluna que analisaremos inicia seu comentário no Facebook® 

interagindo com a autora do comentário motivador. A aluna conduz o comentário 

para o lado d a s impressões sobre a comentadora e já consegue retomar as 

proposições A e B, fazendo breves refutações. 

 

COMENTÁRIO GF 18F 

 
Beatriz Lopes – você e uma garota mimada que não sabe o que diz, 
e fica falando besteira, a me poupe e ela diz que tem nojo dos 
nordestinos ela deveria era ter nojo de si própria , se ela acha que e 
melhor que todo mundo ela ta muito enganada, e outra não e só no 
nordeste que tem presidiários (PA) em todo canto tem.Ela deve se 
preocupar com o futuro dela e não  ta  falando  merda.  Quem  
recebe o bolsa família (PB) e porque precisa pois só tem aquilo para 
se sustentar, e muitos trabalham honestamente para botar pão na 
mesa todo dia. 

 

Em seu primeiro comentário em sala de  aula  a  aluna  procura  utilizar  as 

três proposições sugeridas no exercício de produção de texto. A primeira proposição 

inferimos a partir da AR e da NA, que é introduzida por um conector contra-

argumentativo. Segue-se, no comentário, outra sequência AR+NA. 



81  

COMENTÁRIO 1C 18F 
 

Beatriz Lopes. Você não sabe  o  que  diz,  Tudo  que  você  disse  
no seu texto e mentira e  preconseito  contra  o  Nordestino,  Pois 
não e so no Nordeste que  tem Presidiáris (AR).  E sim em todo  
canto (NA), Não estamos envergonhando ninguem,(AR) quem está 
envergonhando o Brasil e você mesmo com seu preconceito (NA). 

 
A segunda proposição é citada explicitamente e refutada com explicações, 

sem o uso do movimento contra-argumentativo completo. 

 
Quem recebe o bolsa família(PM), e porque precisa pois so tem 
aquilo para se sustentar, muitas pessoas trabalham onestamente 
para Botar pão na mesa Todo Dia (NA). 

 
O comentário segue com a mesma estrutura: 

 
 

Não e culpa dos nordestinos se a criminalidade em geral está uma 
merda (NA), a culpa e deles mesmo muitas Pessoas são inocentes,  
é nem por isso tem que aguentar disaforo de você(NA). 
Segundo Passa Todo dia no jornal, Bandidos matando Pessoas 
inocentes na rua, pichando carros e etc (NA). 

 

O que se percebe nesse comentário é a ausência do movimento contra-

argumentativo mais complexo. A sequência textual desse comentário se associa 

mais a uma explicação ou justificativa, do que a um discurso que se contrapõe ao 

outro. 

E não é forçoso dizer que o não uso dos conectores  contra- argumentativos 

influencia nessa tímida ou opaca contra-argumentação. 

Caso interessante ocorre no segundo comentário dessa aluna. Ao perceber 

que seu texto anterior não se contrapunha ao comentário motivador, a aluna povoa o 

texto com conectores contra-argumentativos, aproveitando-se das aulas dadas e da 

relação dos conectores exposta em sala de aula. 

Mesmo com esse uso, às vezes excessivo, podemos encontrar de forma mais 

organizada a contra-argumentação: 
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COMENTÁRIO 2C 18F 

 
 

Beatriz Lopes é uma garota mimada que  não  sabe  o  que 
diz, porém ela afirma que nordeste tem muitos presidiários (PM),  
mas não é so no nordes (AR) vejo em revistas, jornais é ate em  
Sites. Em todo canto tem (NA). 

Entretanto ela também afirma que queremos bolsa família, 
vale gás, bolsa aluguel (PM). Mas não e bem assim (AR) muitas 
pessoas trabalham honestamente para botar pão na mesa todo 
Santo dia (NA). 

Pelo comtrario a criminalidade não e por nossa causa (AR), 
mas sim por todo mundo (AR + NA) Embora você não pode tar 
julgando os Nordestinos pois temos muito orgulho de sermos do 
nordeste (NA). 

 

Afora alguns erros de ortografia e alguma dificuldade de compreensão, o texto 

apresenta alguns usos adequados do movimento contra-argumentativo  e  é rico no 

uso aleatório dos conectores (porém, entretanto, pelo contrário). 

Consideramos riqueza para o ensino os usos excessivos e mesmo 

inadequados dos conectores, pois para o processo de escrita coesiva, é mais 

eficiente cortar os excessos de quem compreende a utilidade e importância dos 

elementos de coesão do que o ensino da coesão por conectores em textos que não 

apresentam esses elementos, tornando preciso demonstrá-los. 

Nos textos dessas duas alunas que escreveram as três produções, observa- 

se uma evolução na abordagem das proposições, citando-as direta ou  

indiretamente, o uso mais frequente dos conectores e um uso mais ef iciente do 

movimento contra-argumentativo entre a primeira produção e a segunda. 

Nossa análise dos dados não se pretende exaustiva, mas  indicativa  de  uma 

tendência, usos e principalmente demonstrativa da pertinência do ensino de escrita 

em um  gênero  que  comporta  uma  sequência  textual  específica  e  que  se 

constitui na estruturação dessa sequência através de elementos linguísticos 

discursivos. 

Esses elementos linguístico-discursivos, os conectores, não só estabelecem 

uma coesão entre as partes do texto ou  da  sequência,  mas  atribuem  e  

constituem nesses textos uma contra-argumentatividade plenamente detectável. 

Contra-argumentatividade essa realizada pela e na utilização de conectores 
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que podem conduzir para uma proposta analítica de intervenção didática eficiente, 

mas sempre enquanto processo de produção de textos que não se conclui com a 

escrita de três produções e análise de algumas. 
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4 PROPOSTA PARA ENFRENTAR O PROBLEMA 

 
 

Como fazer com que os alunos escrevam utilizando os conhecimentos que 

possibilitem a eles escritas mais produtivas e  eficientes,  quando  delas precisarem? 

Como tornar o ensino-aprendizagem da escrita argumentativa mais prático e 

compreensível ao aluno, incentivando-o a escrever num processo evolutivo, 

utilizando os mecanismos linguístico-discursivos ensinados em sala de aula? 

Esta dissertação apresentou uma sequência didática que procurou responder 

e apontar caminhos para o enfrentamento dessa questão. Muitas vezes torna-se 

improdutivo pedir ao aluno simplesmente que ele dê sua opinião sobre  determinado 

assunto, ou o que pensa sobre o que leu ou ouviu. 

Propôs-se uma sequência didática voltada para a escrita argumentativa não 

dissociada do ensino de gêneros e dos suportes, e principalmente de uma escrita 

que se possa constituir no ensino da contra-argumentação. 

O ensino da escrita da argumentação e dos conectores é bastante complexo 

por envolver aspectos que muitas vezes transcendem o ensinar e o aprender. Está 

no âmbito do querer. E o querer pode ser incentivado. 

Pensando nisso, iniciamos nossa proposta com a escolha dos meios para 

propiciar uma escrita mais próxima do aluno e que possa ser mais acessível, a partir 

de uma sequência didática. 

Indicamos um ensino-aprendizagem de escrita articulado e  integrado: gênero 

textual, suportes que influenciam a escrita dos gêneros, sequência textual 

predominante do gênero, categorias teóricas linguísticas que constituem a 

sequência, conforme realizamos e detalhamos no capítulo da metodologia: o estudo 

dos gêneros textuais, a escolha pelo comentário, no suporte digital Facebook®, a 

sequência argumentativa, focando  na  contra-argumentação  a  partir  de  

conectores contra-argumentativos. 

Como o processo é de ensino-aprendizagem, a rescrita torna-se necessária 

para perceber a evolução das produções textuais. Por isso, o foco em uma 

sequência, num suporte inicialmente digital e algumas categorias teóricas quanto ao 

processo de argumentação e de contra-argumentação. 
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Escolheu-se o uso de dispositivos e da escrita digitais. Reconhecemos um 

gênero presente nesses dispositivos. Com isso introduzimos o ensino de gêneros 

textuais e sua realização quanto ao suporte e seus interlocutores. 

Percebeu-se que não seria produtivo delimitar a escrita a um único suporte, 

por isso mesmo utilizamos outro recurso (Whatsapp®), para incentivar e orientar a 

escrita no grupo de discussão do Facebook®. Além disso, também é necessária 

uma frequência maior na postagem do grupo do Facebook®, uma vez que no 

ambiente digital as informações e os textos são frequentes e descartáveis, perdendo 

logo o caráter de novidade e de retomada. 

Também é indicado utilizar os meios digitais como incentivador e promotor de 

escritas que podem transitar de um suporte para outro, estando atento às mudanças 

de linguagem e intenções comunicativas. Mas não só, limitados pelo tempo e pela 

complexidade desses textos, sugerir-se que a escrita digital possa ser 

compreendida, ensinada e analisada nos próprios suportes que a  escrita  circula, 

como blogs, Whatsapp®, entre outros aplicativos. 

O que percebemos é que a leitura e a análise dos textos dos alunos em sala 

de  aula,  com    a   participação   na   análise    dos   textos   dos   colegas,  são 

produtivos na medida em que os alunos tomam consciência do processo de escrita 

deles e dos colegas. 

A escrita dos alunos nas redes sociais ajuda bastante o professor na análise 

dos textos, uma vez que o educador pode trazê-los para a sala de aula copiando no 

word ou on line nas próprias redes sociais. 

A utilização desses meios para detecção de processos de escrita coesiva, 

como é o caso desta proposta, apresenta-se bastante eficiente e acessível ao 

professor tanto quanto aos recursos utilizados quanto em relação ao tempo de 

correção em uma sala de aula às vezes com quase 40 alunos. 

Outro aspecto a ser considerado, refere-se às limitações ao uso dos 

conectores em alguns textos dos alunos, especialmente ao uso não produtivo deles. 

Por exemplo, o uso de um conector contra-argumentativo, quando as proposições 

não têm caráter de refutação. 

A análise desses textos, especificamente no que se refere ao uso dos 

conectores em sala de aula, permite discutir com os alunos as possibilidades de uso 



86  

dos conectores mais adequados à relação de contra-argumentação das proposições. 

Por fim, para o trabalho com a argumentação e a contra-argumentação indica-

se o trabalho associado a gêneros textuais que os alunos possam manipular fora da 

sala de aula e que também se possa reconhecer a sequência textual argumentativa 

ou outra sequência. 

Com isso, recomenda-se a utilização dos esquemas de Adam como 

procedimento teórico-metodológico para o ensino da argumentação e da sequência 

argumentativa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O objetivo deste trabalho de intervenção didática consistiu na construção e 

análise de uma sequência didática que contribuísse para o processo de ensino- 

aprendizagem de escrita de textos argumentativos com foco na contra- 

argumentação e no uso dos conectores contra-argumentativos. 

Para isso, as aulas da sequência didática foram realizadas numa turma de 9º 

ano do Ensino Fundamental de uma escola pública. Inicialmente, foram 

desenvolvidas as noções de gêneros textuais e gêneros digitais. 

Escolheu-se o gênero comentário de Facebook®  para  iniciar os processos 

de contra-argumentação a um comentário lido e analisado em sala de aula,  

chamado de comentário motivador. 

O processo de ensino e aprendizagem  se deu  concomitante ao processo    

de escrita dos comentários. Na primeira escrita, no Facebook®, apenas evidencia- 

se a capacidade de comentar sobre o texto do outro, no caso, do comentário 

motivador. 

A partir da primeira escrita realizada no suporte papel e em sala de aula, 

começa-se a desenvolver o ensino da sequência argumentativa e da contra- 

argumentação, conforme esquemas de Adam (2011). 

Nas escritas das redes sociais ficou claro que há uma preocupação de refutar 

as proposições do comentário motivador, entretanto, sem utilizar a contra- 

argumentação de forma mais explícita. 

Com as aulas sobre o movimento contra-argumentativo e a importância dos 

usos dos conectores  contra-argumentativos,  percebeu-se,  conforme  análises mais 

detalhadas, a maior presença desses conectores e da própria sequência ensinadas 

em sala de aula. 

A partir do objetivo geral, estabeleceram-se algumas metas indicadas na 

introdução: 1ª utilização de gêneros textuais produzidos com a escrita digital, 

mediadas ou sediadas no computador e nas redes sociais da internet; 2ª análise, 

estudo e ensino da produção escrita da sequência argumentativa; 3ª escrita de 

textos argumentativos com foco na contra-argumentação e em seus conectores. 
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Quanto à primeira meta, demonstrou-se, no capítulo 1, na análise 

caracterizadora dos alunos e no capítulo 2, que trata da metodologia,  a 

pertinência do uso dos gêneros e suportes digitais para o ensino de  gêneros 

textuais e de sua maleabilidade. Também ficou demonstrada maior disponibilidade 

dos alunos em escrever inicialmente nesses meios e suportes digitais. 

Na segunda meta desenvolveu-se o trabalho de ensino e análise da 

argumentação e da contra-argumentação, a partir do aporte  teórico  de  J.  M.  

Adam (2011) e seus esquemas da sequência argumentativa como metodologia para 

o ensino da argumentação e da contra-argumentação. 

Verificou-se, a partir dos dados analisados no capítulo 3, a importância do 

estudo analítico dos textos argumentativos com a utilização dos esquemas  de 

Adam. Houve significativa melhora e, principalmente, conhecimento e 

reconhecimento da estruturação contra-argumentativa, quando do ensino da 

sequência em esquemas. 

A última meta correspondeu à parte prática  da  intervenção.  Com  a 

produção escrita dos comentários, verificou-se a importância do  uso  dos  

conectores contra-argumentativos; demonstrando-se como auxiliam na construção 

do movimento contra-argumentativo. 

Foram analisados textos que  melhor  estabelecem  a  argumentação, quando 

estes retomam a proposição motivadora (PM) do comentário anterior, refutam, com o 

uso de conectores, essa proposição, a partir de uma afirmação refutadora (AR) e 

propõem nova argumentação (NA). 

Ficou demonstrado que esse movimento sequencial é mais simples e mais 

adequado para compreensão e uso da contra-argumentação em sequência, em um 

gênero mais curto como o comentário. 

O trabalho com a sequência didática se mostrou produtivo e apresentou aos 

alunos e à experiência de ensino-aprendizagem aspectos positivos quanto ao  

ensino e escrita de gênero textual, a partir da sequência base do próprio gênero. O 

processo de ensino, pela prática de escrita, mostrou-se bem mais eficiente do que 

ensinar o gênero textual, depois ensinar a sequência textual e os conectores. 

A escolha do ensino principal da contra-argumentação foi estabelecida, a 

partir da escolha do gênero que tem como sequência base a argumentação, 
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promovendo um ensino integrado e sequencial. 

O ensino integrado do gênero que apresenta a sequência textual, que é 

construída por partes relacionadas por conectores e que evidenciam uma intenção 

de  escrita,  no  caso a contra-argumentação, foi um procedimento que, com a 

sequência didática, mostrou a relevância de um planejamento para a aprendizagem. 

Em relação ao uso das redes sociais para a prática inicial das produções escritas, 

reforça-se sua importância e acrescenta-se que as redes sociais podem até, se 

utilizadas com a devida orientação didática, servirem como suporte na 

aprendizagem de outros conteúdos da produção e leitura de textos escritos pelos 

alunos. 

A escolha pelas sequências textuais como forma de promover e desenvolver  

a escrita, orientada com os esquemas e da teoria  de  J.  M. Adam, mostrou-se muito 

produtiva. O texto sem um norte, sem um processo indicativo de início e fim, sem 

ligações lógicas, não facilita a escrita, especialmente para jovens escritores e 

aprendizes. 

Pedir a um aluno para argumentar ou  contra-argumentar  sem  um esquema 

estabelecido é solicitar que ele  escreva  sobre  o  nada,  ou  escreva  como as 

antigas redações escolares de infância em que se pedia para a  criança falar sobre 

suas férias, mesmo que ela não tivesse saído de casa. 

Outro processo produtivo de análise e ensino ocorreu com a  escolha de uma 

variedade de conectores relacionados à sequência, conforme Adam (2011, p. 189-

191). 

Não se trata de aprisionar o conhecimento em listas de conectores que 

precisam ser utilizados, mas, como jovens escreventes, aos estudantes  é 

necessário indicar possibilidades de uso das estruturas linguísticas que apoiam a 

construção do discurso. 

Como muitas vezes ocorre nas escolas, e estão nos livros didáticos, 

apresentam-se uma lista de conjunções dos mais diversos nomes que não se 

realizam nos textos ou se exemplificam sem a produção voltada para a escrita de  

um gênero textual. 

Essa intervenção apresentou estratégias didáticas para um ensino não 

mecânico dos conectores argumentativos, quando se pretende ,às vezes, memorizar 
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todos os conectores de uma vez, mas buscou-se com a sequência didática a 

possibilidade de utilizá-los. 

Quanto ao trabalho de análise, o que se pode perceber de forma clara, a  

partir da segunda produção do comentário, é que o processo de ensino- 

aprendizagem de escrita não se extingue  ou finaliza  em uma  sequência didática, 

ou mesmo durante um ano letivo. 

É necessário ter a compreensão de que a escrita, é um processo que se 

estabelece em etapas que podem, e até devem, inclusive ser repetidas, revistas e 

ampliadas. A intervenção didática, portanto, mostrou-se um caminho de ensino da 

sequência argumentativa, especificamente quanto à contra-argumentação e ao  uso 

dos conectores contra-argumentativo. Esse caminho se fez e se faz caminhando, 

além de ser um caminho cujo fim, como a escrita e a própria educação, será 

continuamente o início de um novo caminho. 
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APÊNDICES 

 
APÊNDICE A – Questionário de caracterização da turma 

O GÊNERO COMENTÁRIO EM SUPORTES/GÊNEROS DIGITAIS: O USO DO FACEBOOK E DO 
BLOG NA ESCRITA DISCENTE 
MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS – PROFLETRAS (UFRN) 
Mestrando: Sadart Vieira da Silva 
Profa. Orientadora: Alessandra Castilho Ferreira da Costa 
sadartvs@gmail.com - 88037478 

Questionário - Caracterização do participante/aluno 
 

1. Nome:  Ano:  Turma   
 

2. Indique seu sexo 

 
1 - Masculino 

 
2 - Feminino 

 
 

3. Indique sua idade 

 
1 - Menos de 15 anos 

 
2 - De 15 a 18 anos 

 
3 - Mais de 18 anos 

 
 

4. Como você avalia seu conhecimento em informática? 

 
1 - Ruim 

 
2 - Regular 

 
3 - Bom 

 
4 - Ótimo 

 
 

5. Você já usou computador alguma vez? 

 
1 - Sim 

 
2 - Não 

 
 

6. Se você já usou, como classifica este uso? 

 

1 - Usei bastante 

2 - Mais ou menos 

3 - Usei pouco 

mailto:sadartvs@gmail.com
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7. Você usa o computador no seu dia a dia? 

 
1 - Sim 

 
2 - Não 

 
 

8. Se você usa o computador no dia a dia, como classifica este uso? 

 
1 - Uso bastante 

 
2 - Mais ou menos 

3 - Uso pouco 

 

9. Você tem acesso fácil a um computador quando precisa? 

 
1 - Sim 

 
2 - Não 

 
 

10. O computador que você usa onde fica? 
 

1 - Perto de casa 

2 - Em casa 

3 - Longe de casa 

4 - Na escola 

 

11. Você já usa a Internet? 

 
1 - Sim 

 
2 - Não 

 
12. Se você já usa, de onde ocorre o acesso? 

 
1 - De casa (computador de mesa) 

 
2 - Do celular (Ipod, Ipad, Iphone, Smartphone, Smartpad) 

3 - Do tablet 

4 - De locais públicos (lan house, escola) 

 
 

13. Em relação à Internet, você: 

 
1 - Está acostumado a navegar, e sabe navegar muito bem. 

 

2 - Está acostumado a navegar, e sabe navegar bem. 
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3 - Já navegou pela Internet, e sabe navegar moderadamente. 

 
4 - Navegou pouco pela Internet, e não sabe navegar muito bem. 

5 - Já entrou na Internet, mas ainda não sabe navegar. 

6 - Nunca entrou na Internet. 

 
 

14. Com que frequência você utiliza a internet? 

 
1 - Diariamente 

 
2 - Duas vezes por semana 

 
3 - Mais que duas vezes por semana 

 
 

15. Em média, qual a duração de seus acessos? 

 
1 - Até 30 minutos 

 
2 - Até 1 hora 

 
3 - Mais de 1 hora 

 
 

16. Qual ou quais as razões que fazem com que você utilize a internet? 

 
1 - Informação em geral 

 
2 - Lazer (assistir vídeos/filmes. ouvir músicas, jogos) 

3 - Redes sociais 

4 - Conhecimento (pesquisas escolares, assuntos científicos, históricos...) 

 
 

17. Você habitualmente participa de fóruns e/ou grupos de discussão na internet? 

 

1 - Sim 
 

2 - Não 

 
Em qual rede social/aplicativo?   

 

18. De quais redes sociais você participa? 

 

1 - Facebook You Tube WhatsApp Google+ Twitter 
 

2 - Instagram Flickr Outra   
 

 
19. Você tem blog? 

 
1 - Sim 
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2 - Não 

 
 

20. Você sabe o que é um blog? 

 
1 - Sim 

 
2 - Não 

 
 

21. Você já acessou/leu blogs? 
 

1 - Sim 

 
2 - Não 

 
 

22. Por qual ou quais desses assuntos você mais se interessa? 

 
1 -  Tecnologia e Mídias Sociais Filmes e televisão Entretenimento (Viagens, 

festas, celebridades) Humor  Política Esporte 
 

Cinema Música Saúde Humor Artes Moda Compras 
Outro    

 
 
 

APÊNDICE B – Slides das aulas sobre gênero textual e o comentário 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O GÊNERO COMENTÁRIO EM 
SUPORTES/GÊNEROS DIGITAIS: O USO DO 

FACEBOOK E DO BLOG NA ESCRITA DISCENTE 

Prof. Sadart Vieira da Silva 
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GÊNEROS TEXTUAIS 
Imagem retirada de http://ateliedotexto.net/?p=345 06/03/2014 

 In:MARCUSCHI, Luiz A. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONÍSIO, Ângela P; 
MACHADO, Anna R; BEZERRA, M. Auxiliadora. (Orgs.) Gêneros Textuais & Ensino. Rio de Janeiro: 
Lucerna, 2007, p.19-36. 

  
 Fenômenos históricos, profundamente vinculados à vida 

cultural e social. 
 contribuem para ordenar e estabilizar as atividades 

comunicativas do dia-a-dia. 
 Eventos sociais altamente maleáveis, dinâmicos e 

plásticos que surgem emparelhados a necessidades e 
atividades sócio-culturais, na relação com inovações 
tecnológicas. 

 suportes tecnológicos da comunicação tais como o rádio, a 
televisão, o jornal, a revista, a internet. 

Gêneros textuais 
O que são? 

http://ateliedotexto.net/?p=345


98  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Facebook/blogs: gênero 
ou su


porte  

O comentário 
  

Muito confundido com a crítica por 
causa do conteúdo opinativo. O 
comentário é um gênero textual que 
apresenta um juízo de valor emitido 
pelo autor, geralmente sobre uma obra 
qualquer – cinema, dança, literatura. 
Frequentemente encontra-se em jornais 
e revistas comentários sobre cinema ou 
TV. 
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por ser um fenômeno histórico e vinculado à vida 
cultural e social, maleável e dinâmico. Assim temos 
os comentários esportivos, os comentários sobre a 
vida alheia (fofoca) e por também se adaptar ao 
suporte tecnológico temos o comentário no 
facebook/ ou em blogs. 

 Como todo gênero, o comentário foi se modificando 

Mas,.... 

GÊNEROS TEXTUAIS 
Imagem retirada de http://ateliedotexto.net/?p=345 06/03/2014 

 

  

http://ateliedotexto.net/?p=345
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 A política de comentários em reportagens e colunas do site da 
Folha valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer 
comentários sobre todos os temas em todos os links. 

 Os demais internautas, desde que cadastrados no sistema, podem 
escrever suas opiniões em 20 textos selecionados pela Redação da 
Folha a cada dia. Também é a Redação que cuida da moderação 
prévia dos comentários dos visitantes --todas as mensagens de não 
assinantes passam por análise antes da publicação. Os comentários 
escritos em blogs continuam sendo administrados pelo próprio 
autor da seção. 

 Os comentários devem estimular o debate de ideias e seu conteúdo 
deve estar relacionado à reportagem ou coluna comentada. 

 Alguns cuidados são importantes: 
 Não escreva as palavras utilizando apenas letras maiúsculas; 
 Não separe as letras ou sílabas de uma mesma palavra com traços, 

pontos, barras, espaços etc; 

 Não insulte ou ofenda ninguém; 
 Não faça propaganda. 

  Comente na Folha   

http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/ 
comentarios/ 

sequência argumentativa? 
  

 Sim, pois argumentar é expressar uma convicção, um 
ponto de vista, que é desenvolvido e explicado de 
forma a persuadir o ouvinte/leitor. Para isso é 
necessário que apresentemos um raciocínio coerente 
e convincente. 

Todo comentário tem uma 

http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/
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 Seu comentário é gênero textual que apresenta uma 
sequência, uma ordem de ideias argumentativa, pois 
expressando sua opinião você procura debater 
colocando sua opinião, concordando ou não com 
quem postou uma notícia, uma imagem, ou um  
outro comentário sobre o tema. 

 Assim os gêneros são multimodais interativos, 
principalmente na internet. 

  
NO FACE OU NO BLOG 

QUANDO VOCÊ COMENTA 

Um comentário no face 
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 Penso que essa moça seja uma imbecil! Quer dizer então que se não 

fosse os Nordestinos o Rio de Janeiro serio o Brasil em beiço 
explendido. Que a ordem e o progresso prevaleceriam. Deixa de 
bobagem garota e pare de falar besteira, afinal não é so nordestino que 
mora em favela no Rio. A realidade do Rio é dura igual a da maioria 
dos Estados do nosso Brasil. Ah, quer dizer então que quando chefe 
meia hora como hoje aqui no Rio de Janeiro e alaga tudo a culpa 
também é dos nordestinos. Deixe de bobagem e vamos lutar por um 
Brasil melhor, sem distinção de local de nascimento. So assim 
conseguiremos evoluir. 

 Gesiel Nunes16/01/2014 - 19:07 

 Declarações nefastas me levam a dispensar longos comentários a cerca 
dos comentários, ademais, um a pessoa que se declara membro da 
Vasp (Vagabundos Anônimos Sustentados Pelos Pais), por si só, já nos 
leva a perceber o grau de insanidade. 

COMENTÁRIOS DO 
COMENTÁRIO 

 RMelo16/01/2014 - 18:42 

 Fernando Santos16/01/2014 - 14:57 
  Bem feito pra gnt aprender a melhorar nossa situação, tudo do sul    

e sudeste é endeusado pelo maioria daqui, até mesmo os times de 
fubebol, começando pelo FLAMERDA e terminando pelo VASCÚ. 


do Rio, que depois da ocupação dos morros, pelo exercito, se viram 
acuados e vieram para o nordeste com suas facções criminosas e  
com   isso   transformaram    nossa    região    no    que    é    hoje!  
mas veja bem não estou dizendo aqui que todos os cariocas são 
marginais, muito pelo contrário, tenho vários amigos cariocas, e até 
por que não quero me igualar a essa idiota, o que quero dizer é que 
marginal tem em todo lugar; mas os fatos relatados acima são 
verdadeiros é só da uma olhada nos jornais da época!!!!!!!!ficadica. ( 
EU ACHO QUE ELA PEGOU ALGUM FORA DE UM 
NORDESTINO!!!!) 

 abrahão16/01/2014 - 19:19 
 Cara essa menina não merece essa platéia, e  sim ser  processada.  

mas já que ela entrou em uma questão da qual ela não tem 
conhecimento, eu vou passar algumas informações para essa 
alienada; se os nordestinos vão para outras regiões, é por que com 
certeza eles vão em busca de trabalho, ao contrário dos marginais 
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E você como faria um comentário 
sobre o comentário de Beatriz Lopes? 

  
 Lembre-se de procurar concentrar-se no gênero 

textual comentário no facebook/blog. 

 Devemos ter uma linguagem padrão? É permitido 
palavrão? 

 Tratando-se de uma sequência argumentativa é 
preciso nos ater ao que Beatriz Lopes afirma para 
argumentarmos favorável ou contrariamente ao que 
ela comentou. 

Texto e comentários no 
bl

og.  

 http://tablog.blogosfera.uol.com.br/2014/07/steve 
n-spielberg-posa-em-foto-ao-lado-de-animal-cacado- 
e-morto-nao-pera/ 

http://tablog.blogosfera.uol.com.br/2014/07/steve
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APÊNDICE C – Slides das aulas: Contra-argumentação, conectores, análises 
dos comentários 

 
 

 

MÃOS À OBRA 
  

 PRODUZA O GÊNERO TEXTUAL COMENTÁRIO 
ESCRITO SOBRE OS COMENTÁRIOS 
ANALISADOS, PARA SER PUBLICADO NUM 
GRUPO DE DISCURSÃO DO FACEBOOK, OU 
NUM BLOG, DEPOIS DEBATEMOS OS 
COMENTÁRIOS ESCRITOS DE FORMA ORAL NA 
SALA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O GÊNERO COMENTÁRIO EM 
SUPORTES/GÊNEROS DIGITAIS: O USO DO 

FACEBOOK E NA ESCRITA DISCENTE 

Prof. Sadart Vieira da Silva 



105  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

conclusão, seja ainda, como um 
argumento encarregado de 
sustentar um contra-argumento. 

uma como seja 
seja como um conteúdo 

argumento, 

CONECTORES TEXTUAIS UTILZADOS 
NA CONTRA-ARGUMENTAÇÃO 

  
Conectores argumentativos 

permitem uma reutilização de um 

 
CONECTORES TEXTUAIS UTILIZADOS 

NA CONTRA-ARGUMENTAÇÃO 

  
Os conectores argumentativos e 

concessivos (mas, no entanto, 
entretanto, porém, embora, mesmo 
que...) 

Quanto os explicativos e os 
justificativos (pois, porque, já que, 
se – é que...). 
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 Eu estou aqui, mas não suporto esses lugar. 

 Concordo, porém tenho minha própria opinião. 

 Tudo está em certo, contudo, ainda falta algo. 

 A cidade é bonita, entretanto falta segurança. 

 Temos boas ideias, no entanto não as colocamos em 
prática. 


contra-argumentativos 

marcadores de um argumento forte: 
mas, porém, contudo, entretanto, no 
entanto etc 

CONECTORES TEXTUAIS UTILIZADOS NA CONTRA- 
ARGUMENTAÇÃO 

Conectores 

certamente, embora, a pesar de que, 
ainda que etc. 

 
 Embora a rua seja movimentada, não sofri com o 

trânsito 

 A pesar de tudo que falei, ele permanece errando. 

 Vivo alegre, ainda que minha vida não seja tão boa. 

contra-argumentativos 
de argumentos fracos: 

Conectores 
marcadores 

CONECTORES TEXTUAIS UTILIZADOS NA CONTRA- 
ARGUMENTAÇÃO 
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COMENTÁRIOS 
1ºC1F   
 Todos em que moramos no nordeste sabemos que 

essa nossa região é tão bela e uma das mais procurada 
pelos turistas. Sabemos que não só aqui como em todo 
Brasil há crimes e bandidos foragidos, o que gostaria de 
passar para vocês amigos, é que se você não conhece 
algum lugar não jugue-o, como nossa querida Beatriz fez 
e afirma em seu comentário, fala em que todos nós 
vivemos de bolsa família, ela afirma com, todas as 
certezas de que precisamos de ajuda de governos ou 
algum benefício federal para poder vivermos. Para ela 
que não sabe ou nunca visitou algum lugar aqui, deveria 
saber que existe pessoas onestas, trabalhadoras, pessoas 
que tem seu próprio sustento. Creio que você Beatriz 
deveria conhecer melhor o nosso nordeste, para sim sair 
falando algo. Sua pura insolente. 

ANÁLISE DE ALGUNS 

  A criminalidade só está almentando não só no 
nordeste mais em todos os cantos, ela fala do 
nordeste como se fosse o dente pode do Brasil. não 
fale assim, venha aqui e veja como tem coisas boas. 

COMENTÁRIOS 
 1ºC2M   
  Eu fico pensando como ela teve essa ideia de 

falar mal dos nordestinos, dizendo que nós 
nordestinos somos a vergonha do Brasil.dizendo que 
a maioria dos presidiários são nordestinos, isso é um 
absurdo porquê em todo canto existe um canto bom 
e ruim em todas as cidades. Beatriz está falando do 
nordeste como se no Rio de Janeiro fosse perfeito, 
não agente brasileiros tem que se unir não ficar 
falando mal dos nordestinos 

ANÁLISE DE ALGUNS 
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O nordeste é lugar de agricultura, de gente 
trabalhadora, lugar de muito turismo e gente boa. O 
que seria do Brasil sem o nordeste? Sem o nordeste o 
Brasil perderia muito. 

E os presidiários do Brasil não são somente do 
nordeste, tem muitos aí do Rio de Janeiro, como de 
todas as regiões do Brasil. 

 Beatriz Lopes é uma garota sem noção, sem juízo e 
tapada. Nós nordestinos não envergonhamos o 
Brasil, pelo contrário, nós somos orgulho pra o 
Brasil. 



 

 

 


  1ºC5F 

ANÁLISE DE ALGUNS 
COMENTÁRIOS 

 Beatriz Lopes afirma que o nordeste só tem 
presidiários, isso pode ser até verdade, mais ai no rio 
também tem querida, ela fica dizendo que nos fica 
envergonhando o Brasil. Qurida quem fica 
envergonhando o Brasil é os governadores e etc... E 
ela também afirma que os nordestinos só engravida 
para ter bolsa família e que vevi so de bolsa famílias 
mentira dela que nem todos usar bolsa família tem 
um que trabalha para ter seu dinheiro suado e botar 
comida na MESA!! 

  1ºC4F 

ANÁLISE DE ALGUNS 
COMENTÁRIOS 
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COMENTÁRIOS 
1ºC9F   
 Beatriz Lopes afirma que: “A criminalidade em geral está 

uma merda por causa de vocês...” ela se refere a nós 
nordestinos! Mas eu não concordo com isso, por que de 
acordo com as notícias que eu vejo no dia a dia, não é 
aqui no nordeste que tem aqueles crimes horríveis, 
noticias dijendo que na região sul tem grandes 
criminalidades, por exemplo: no Rio de Janeiro, no morro 
do alemão, guerras entre bandidos e policias. A verdade é 
que estamos em um tempo que a criminalidade está em 
todo lugar mas, não é porque o nordeste tem pessoas que 
tem suas necessidades, que elas são criminosas, e sim, não 
criticamos as outras regiões mas procuramos buscar 
melhorias para nossa região. 

ANÁLISE DE ALGUNS 

  Beatriz Lopez diz que a criminalidade está uma 
merda por causa do nordeste, mas não 
necessariamente aqui, mas sim em todo o Brasil. 

  De acordo com os jornais, revistas, até em sites, e 
outros. Muitos criminosos são de todo o Brasil, até 
no Rio de Janeiro, Bahia, que se diz cidade 
maravilhosa tem criminosos. 

  Eu vejo em jornais que em Brasília e entre outras 
cidades, são muito violentas, até mesmo aqui no 
nordeste é bastante violento, mas não é por nossa 
causa que a criminalidade está assim, mas sim, em 
todo o Brasil. 

  1º C10F 

ANÁLISE DE ALGUNS 
COMENTÁRIOS 
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APÊNDICE D - Síntese - sequência argumentativa 

SÍNTESE - SEQUÊNCIA ARGUMENTATIVA 
Os textos argumentativos evidenciam dois movimentos: 1 - demonstrar e/ou justificar uma 

tese. 2- refutar outras teses ou argumentos adversos. 
Contra-argumentar: apresentar uma posição frente a uma tese inicial. Essa posição é 

mediada por fatos, argumentos e provas. Tal posição pode ser apresentada a partir de um 
simplificado esquema retirado de Adam (2011): 

 
Esquema 1 

Dados Asserção 
(premissas) Conclusiva 
Fato (s) (c) 

 
Apoio 

 
 

EXEMPLIFICAÇÃO 
 

Aborto deve ser legalizado Favorável ao aborto 

 
 

Muitas mulheres morrem por aborto ilegal 

 
A sequência argumentativa surge na análise textual das ideias, dos dados e/ou das teses e 

na eventual captação de inferências que essas ideias podem estabelecer. 
Tais inferências são compreendidas pelo discurso do outro, nos dados e premissas que 

podem apresentar uma afirmação ou conclusão, as quais podem ser aceitas ou não. E que, em um 
contra-discurso, podem ser assumidas, ou contrapostas ou refutadas. 

 
Esquema 22 Adam (2011, p. 234) 

 
 

Tese Dados Conclusão (C) 
Anterior + Fatos (F) Portanto, provavelmente (nova) tese 

P. arg 0 P. arg 1 P. arg 3 

 
 

Sustentação A menos que 
P. arg. 2 Restrição (R) 

(Princípios P. arg 4 
Base) 

 
 

EXEMPLIFICAÇÃO 
 

Aborto Aborto é crime Contra o aborto 
deve ser  + contra vida Portanto, provavelmente Proteção da vida 

legalizado humana   do nascituro 

 
 

Legislação Penal  Há casos em que o 
proíbe aborto aborto é permitido 
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APÊNDICE E – PLANOS DE AULA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
Planos de aula 1º dia 

 
ESCOLA ESTADUAL PROF. ELIAH MAIA DO RÊGO Plano de Aula 1 
Professor: Sadart Vieira da Silva  
Aula de Língua Portuguesa Tempo: 1 aula 50 min.Turma: 9º ano A Data: 03.03.05 

 
Tema da aula: Apresentação da sequência didática e dos gêneros textuais: primeiros conceitos e 
discussão sobre gêneros textuais. 
Objetivos: comunicativos: os alunos devem ser capazes de reconhecer o que são gêneros textuais e 
definições de gêneros, discutir esses conceitos oralmente e apresentar exemplos de gêneros textuais, 
responder questionário de caracterização. 
Linguísticos: os alunos devem ser capazes de usar os meios linguísticos necessários para escrita e 
oralidade. 

 

Fase Atividade Inter. Material 

 

1. 

 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. 

 

Apresentação da proposta da sequência textual 

 
 
 
 

Discussão oral sobre os gêneros textuais que circulam no 
meio social dos alunos (os alunos podem detectar que há 
gêneros textuais que já existiam e agora ou 
desapareceram ou foram modificados, como o telegrama e 
a carta pessoal enviada pelos Correios, que hoje, com a 
inserção dos meios eletrônicos e das redes sociais, podem 
se modificar). 

 
 
 

Aplicação do questionário de caracterização da turma 

 

Frontal 

 
 
 
 

(professor- 
alunos) 

 
 
 
 
 
 

 
(professor- 
alunos) 

 

Lousa – pincel 
atômico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade em 
fotocópias 
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Planos de aula 2º dia 

ESCOLA ESTADUAL PROF. ELIAH MAIA DO RÊGO Plano de Aula 2 

Professor: Sadart Vieira da Silva  
Aula de Língua Portuguesa Tempo: 2 aulas de 50 min.Turma: 9º ano A Data: 04.03.05 

 
Tema da aula: Conceitos de gêneros textuais, suportes e textos digitais. Intenções comunicativas do gênero 
comentário. Análise de um comentário no Facebook® e da intenção argumentativa 
Objetivos: Comunicativos: Os alunos devem ser capazes de discutir sobre o gênero comentário e a sequência 
argumentativa presente no comentário, adequações ao gênero e ao suporte. 
Linguísticos: Os alunos devem ser capazes de usar os meios linguísticos necessários para escrita e oralidade. 
Reconhecer escrita própria do meio digital, observar marcadores textuais que evidenciam a argumentação. 

 

Fase Atividade Inter. Material 

 

1. 

 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 

 
3. 

 
 
 
 
 
 

 
4. 

 

Observação e estudo em slides sobre gênero comentário no 
Facebook® e a sequência argumentativa (argumentos, dados, 
premissas, fatos, conclusão) 

 
 

Análise de um comentário polêmico no Facebook®. Discussão 
da linguagem da internet, das ideias presentes no comentário e 
da sequência argumentativa. (Argumentos, dados e premissas, 
utilizados pela autora do comentário para consolidar suas 
opiniões polêmicas) 

 
 

Leitura e observação de comentários sobre o comentário 
polêmico. Análise da sequência argumentativa presente ou não 
nos comentários do comentário. (Observar os contra- 
argumentos, as retomadas das ideias do discurso polêmico, 
para a sustentação da contra-tese ou da confirmação da tese.) 

 
 
 

Sugestão de escrita de um comentário sobre o comentário 
polêmico. 

 

Professor- 
alunos) 

 
 
 

(professor- 
alunos) 
Oralidade 

 
 
 
 

(professor- 
alunos) 
Oralidade 

 
 
 
 

 
Individual 

 

Projetor multimídia 

 
 
 
 

Projetor multimídia 

 
 
 
 
 

 
Projetor multimídia 

 
 
 
 
 
 

 
Objetos dos alunos + 
lousa 
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Planos de aula 3º dia 

ESCOLA ESTADUAL PROF. ELIAH MAIA DO RÊGO Plano de Aula 3 

Professor: Sadart Vieira da Silva  
Aula de Língua Portuguesa Tempo: 2 aulas de 50 min.Turma: 9º ano A Data: 10.03.05 

 
Tema da aula: Revisão gêneros textuais. Aplicação de atividade. Criação do grupo de discussão no Facebook® 
– Orientações sobre a escrita de comentários. 

Objetivos: Comunicativos: Os alunos devem ser capazes de reconhecer em textos e gêneros diversos as 
características estuadas bem como utilizar o grupo de discussão a partir da escrita de comentário no grupo do 
Facebook®. 
Linguísticos: Os alunos devem ser capazes de usar os meios linguísticos necessários para a escrita específica 
da atividade e nas redes sociais  

 

Fase Atividade Inter. Material 

 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
Retomada da análise dos comentários do comentário polêmico e 
das características dos gêneros (observação da linguagem e da 
adequação argumentativa) – Análise dos comentários escritos 
em papel pelos alunos. 

 
 
 
 
 

 
Aplicação da atividade e reconhecimento dos gêneros textuais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicação sobre o grupo de discussão. Funcionamento e 
orientações sobre as postagens e os comentários a serem 
escritos. Conforme regras de convivência e uso da linguagem 
própria da internet 

 
Professor- 
alunos) 

 
 
 
 
 
 
 

 
(professor- 
aluno) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(professor- 
alunos) 
Oralidade e 
escrita nas 
redes 
sociais 

 
Projetor multimídia/ 
textos escritos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Folhas impressas, 
material do aluno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projetor multimídia/ 
computador e 
celulares dos alunos 
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Planos de aula 4º dia 

 
ESCOLA ESTADUAL PROF. ELIAH MAIA DO RÊGO Plano de Aula 4 

Professor: Sadart Vieira da Silva  
Aula de Língua Portuguesa Tempo: 2 aulas de 50 min.Turma: 9º ano A Data: 24.03.05 

 
Tema da aula: Análise do gênero textual motivador e dos comentários realizados pelos alunos. 

Objetivos: comunicativos: Os alunos devem ser capazes de reconhecer as características do gênero motivador e 
a sequência argumentativa presentes ou não nos próprios comentários escritos. 
Linguísticos: Os alunos devem ser capazes de usar os meios linguísticos necessários para a escrita e leitura dos 
gêneros, especialmente a conecção coesiva estabelecedora da contra-argumentação 

 

Fase Atividade Inter. Material 

 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 

Leituras compartilhadas e analíticas do gênero motivador das 
discussões que geraram os comentários no grupo de discussão. 
O gênero motivado é o texto que os alunos devem ler para 
depois produzirem os comentários. A análise é feita pelo 
professor, determinando a participação dos alunos. Observa-se 
algumas características do gênero e principalmente os dados, 
fatos e informações que o autor apresenta no texto-motivador. 

 
 
 
 

 
Análise de alguns comentários realizados pelos alunos no grupo 
de discussão do Facebook®. Nesse momento não se deve focar 
na questão ortográfica ou nos erros de digitação. O foco 
principal é observar se os alunos, nos comentários, conseguiram 
estabelecer uma sequência inicial argumentativa, a partir das 
informações do gênero motivador, ou apenas se dedicam a 
tomar o tema como foco de opiniões pessoais em seus 
comentários. 

 

Professor- 
alunos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(professor- 
alunos) 
Oralidade e 
escrita nas 
redes 
sociais 

 

Projetor 
multimídia/computado 
r com internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projetor multimídia/ 
computador/celulares 
com acesso à 
internet. 
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Planos de aula 5º e 6º dias 

 
ESCOLA ESTADUAL PROF. ELIAH MAIA DO RÊGO Plano de Aula 5 
Professor: Sadart Vieira da Silva  

Aula de Língua Portuguesa Tempo: 1 aula de 50 min. e 2 aulas de 50 min.Turma: 9º ano A Data: 30-31.03.05 
 

Tema da aula: Estudo da sequência argumentativa presente nos comentários e produção de comentários. 
Objetivos: Comunicativos: Os alunos aprenderão a sequência argumentativa presente ou não nos comentários, 
bem como praticarão essa sequência produzindo comentários. 
Linguísticos: Os alunos devem ser capazes de usar os meios linguísticos necessários para a escrita 
argumentativa nos comentários, a partir do processo de refutação das proposições do texto motivador. 

 

Fase Atividade Inter. Material 

 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
Análise da sequência argumentativa, conforme esquemas de 
Adam, 2011. Enfatizando as questões das proposições iniciais, 
dos dados e da refutação que encaminha conclusão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produção do primeiro texto escrito em sala: comentários sobre o 
comentário motivador, focando na contra-argumentação de 
algumas proposições retiradas desse comentário. 

 
Professor- 
alunos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(professor- 
alunos) 

 
Projetor 
multimídia/computado 
r com internet. Folhas 
impressas com 
síntese da sequência 

 
 
 
 
 
 

 
Folhas impressas com 
a atividade de escrita. 
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Planos de aula 7º e 8º dias 
 

ESCOLA ESTADUAL  PROF. ELIAH MAIA DO RÊGO Plano de Aula 7 e 8 
Professor: Sadart Vieira da Silva  
Aula de Língua Portuguesa Tempo: 1 aula de 50 min. e 2 aulas de 50 min.Turma: 9º ano A Data: 6-7.04.05 

 
Tema da aula: Análises dos primeiros comentários escritos em sala de aula, foco na contra-argumentação, 
correção compartilhada e na presença ou não de conectores contra-argumentativos. 
Objetivos: Comunicativos: Os alunos devem observar e rever a capacidade de contra-argumentação das 
proposições relacionadas do comentário motivador em seus próprios comentários, na oralidade na escrita. 
Linguísticos: Observar e refletir sobre a relação entre os argumentos utilizados no comentário motivador e os 
contra-argumentos utilizados ou não nos textos dos alunos. Analisar a presença ou não dos conectores que 
auxiliam na contra-argumentação 

 

Fase Atividade Inter. Material 

 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 

 
3. 

 
Análise dos primeiros comentários realizados em sala de aula, 
observando a contra-argumentação das proposições retiradas 
do comentário motivador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparação entre os textos realizados no Facebook® e os 
escritos em sala, no que se refere à refutação das proposições. 

 
 
 
 

 
Análise da presença ou não de conectores contra- 
argumentativos. Observação da importância nos comentários da 
utilização desses conectores. Comparar comentários que 
utilizaram e outros que não utilizaram os conectores. 

 
(Professor- 
alunos). 
Oralidade/ 
escrita e 
interativa 

 
 
 
 
 
 

 
(professor- 
alunos) 
Oralidade e 
escrita nas 
redes 
sociais 

 
 

(Professor- 
alunos). 
Oralidade/ 
escrita e 
interativa 

 
Projetor 
multimídia/computado 
r com internet, folhas 
impressas com os 
comentários. 

 
 
 
 
 
 

 
Projetor multimídia/ 
computador/ celulares 
com acesso à 
internet. 

 
 
 
 

Projetor 
multimídia/computado 
r com internet, folhas 
impressas com os 
comentários. 
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Planos de aula 9º dia 

 

ESCOLA ESTADUAL PROF. ELIAH MAIA DO RÊGO Plano de Aula 9 

Professor: Sadart Vieira da Silva  
Aula de Língua Portuguesa Tempo: 2 aulas de 50 min.Turma: 9º ano A Data: 15.04.05 

 
Tema da aula: Revisão da sequência argumentativa e estudo dos conectores contra-argumentativos. 
Apresentação desses conectores e do uso desses conectores no discurso contra-argumentativo. Produção do 
segundo comentário em sala de aula. 
Objetivos: Comunicativos: Reconhecimento do processo de refutação e contra-argumentação em textos 
argumentativos. Reescrita dos comentários. 
Linguísticos: Estudo dos conectores contra-argumentativos. Conectores contra-argumentativos marcadores de 
argumentos mais fracos e os marcadores de argumentos mais fortes. Prática de rescrita utilizando esses 
conectores. 

 
 

Fase Atividade Inter. Material 

 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. 

 

Retomada do estudo, a partir da síntese já apresentada, sobre a 
sequência argumentativa, focando na contra-arguemntação e 
utilização adequada dos conectores contra-argumentaivos 

 
 
 
 
 
 

 
Apresentação de conectores contra-argumentativos. Análise 
desses conectores nos primeiros textos dos alunos. 
Apresentação de lista com alguns conectores contra- 
argumentativos. 

 
 
 
 
 

 
Produção dos segundos comentários, como processo de 
reescrita, na utilização dos conectores contra-arguementativos 
estudados 

 

Professor- 
alunos) 

 
 
 
 
 
 
 

 
(professor- 
alunos) 
Oralidade e 
escrita nas 
redes 
sociais 

 
 
 

(Professor- 
aluno). 
Escrita 

 

Projetor 
multimídia/computador 
com internet, folhas 
impressas. 

 
 
 
 
 

 
Projetor multimídia/ 
computador/ celulares 
com acesso à internet. 

 
 
 
 
 

 
Folhas impressas com 
atividade de produção 
dos comentários. Material 
do aluno. 
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APÊNDICE F – Gráficos do questionário de caracterização da turma 
 
 
 

 

Gráfico – Caracterização da turma Gráfico – Caracterização da turma 

Fonte: elaborado pelo autor (2015)  Fonte: elaborado pelo autor (2015). 

 

 

Gráfico – Caracterização da turma Gráfico – Caracterização da turma 

Fonte: elaborado pelo autor (2015).  Fonte: elaborado pelo autor (2015). 
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Gráfico – Caracterização da turma Gráfico – Caracterização da turma 

Fonte: elaborado pelo autor (2015).  Fonte: elaborado pelo autor (2015). 

 

 

Gráfico – Caracterização da turma Gráfico – Caracterização da turma 

Fonte: elaborado pelo autor (2015).  Fonte: elaborado pelo autor (2015). 
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Gráfico – Caracterização da turma Gráfico – Caracterização da turma 

Fonte: elaborado pelo autor (2015).  Fonte: elaborado pelo autor (2015). 

 
 
 

 

 

Gráfico – Caracterização da turma Gráfico – Caracterização da turma 

Fonte: elaborado pelo autor (2015).  Fonte: elaborado pelo autor (2015). 
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Gráfico – Caracterização da turma 

Fonte: elaborado pelo autor (2015). 
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APÊNDICE G – Tabelas dos conectores contra-argumentativos nos 
comentários 

 

 
Conectores contra-argumentativos – 1º comentário 

 

 

1
ª 

E
S

C
R

IT
A

 

 
P

A
L

A
V

R
A

S
 CONECTORES CONTRA-ARGUMENTATIVOS - 1º COMENTÁRIO 

M
A

IS
/ 

M
A

S
 

 

E
 S

IM
 

P
E

L
O

 

C
O

N
T

R
Á
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M
A
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S
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S
 

N
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S
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M

A
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T
A

M
B

É
M

 

 
M

E
S

M
O

 

A
S

S
IM

 

 
A

P
E

S
A

R
 

Q
U

E
 

1C 1F 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1C 2M 110 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

1C 3F 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1C 4F 83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1C 5F 80 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

1C 6F 113 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1C 7F 65 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

1C 8M 79 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

1C 9F 120 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

1C 10F 93 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 

1C 11F 148 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1C 12F 121 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

1C 13F 128 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

1C 14F 55 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

1C 15M 96 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

1C 16F 96 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

1C 17F 90 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

1C 18F 125 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

1C 19M 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

1C 20M 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1C 21M 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1C 22M 71 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1C 23M 182 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

1C 24F 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1C 25F 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1C 26F 112 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1C 27F 117 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

1C 28F 102 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1C 29F 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 2858 17 5 1 3 1 5 1 2 1 1 
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Conectores contra-argumentativos – 2º comentário 
 

2
ª 

E
S

C
R
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A
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A
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V
R
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CONECTORES CONTRA-ARGUMENTATIVOS – 2º COMENTÁRIO 

M
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2C 1F 112 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

2C 2M 69 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2C 3F 85 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2C 4F 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2C 5F 93 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 

2C 7F 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2C 9F 94 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

2C10F 107 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

2C 11F 87 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2C 12F 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

2C 13F 115 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

2C 14F 59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2C15M 70 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

2C 16F 150 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

2C 17F 138 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

2C 18F 97 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

2C20M 127 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 3 1 1 0 

2C21M 100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2C22M 75 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2C 27F 158 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2C 29F 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 2158 21 2 2 2 1 0 11 0 0 0 6 3 8 2 6 1 

Obs.: Foram excluídos os alunos que não fizeram o 2º comentário: C 6F, C 8M, C 19M, C 23M, C 
24F, C 25F e C 26F. 



124  

Comparativo palavras e conectores três comentários 
 

ALUNO 
S 

FACEBOOK 1º COMENTÁRIO 2º COMENTÁRIO 

PALAVRA 
S 

CONECTORE 
S 

PALAVRA 
S 

CONECTORE 
S 

PALAVRA 
S 

CONECTORE 
S 

1F 236 2 134 0 112 2 

2M 54 0 110 2 69 1 

3F 33 0 84 0 85 3 

4F 37 0 83 1 87 0 

5F 85 0 80 1 93 1 

7F 113 1 65 1 131 0 

9F 93 0 120 4 94 2 

12F 52 1 121 1 67 0 

14F 41 0 55 2 59 1 

18F 106 1 125 2 97 5 

27F 96 0 117 1 158 1 

29F 90 1 99 0 137 0 
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ANEXOS 

 

 
ANEXO A – Comentários no grupo do Facebook® 

GF 1F 

vejamos o seguinte ! 
logo de começo vemos na qual você tem preconceito não acha ?se acha melhor que 
um nordestino é querida ?simplesmente gostaria de que provasse não só para mim 
mais também a todos que estão revoltados com o seu comentário,vamos refletir um 
pouco ! onde que é mesmo que as favelas vivem em confronto com a policia?que é 
só o que se passa hoje nas televisões ?eu mesmo faço questão de lhi responder 
,com certeza não é aqui ,creio de certeza que seja no estado na ...qual você está 
gabando,não quero discriminar seu estado ,não sou uma com pensamentos iguais 
ao seu ,mais estamos apenas tentando esclarecer um pouco as coisa ,se você ainda 
não se tocou não só o nordeste como todo o brasil é beneficiado pelo bolsa família 
,como também o rio de janeiro ,onde há várias famílias humilde que se sustentam 
com esse beneficio ,não deixaremos de fazer filhos certo ? até por que um brasil não 
será um pais de 1º mundo eliminando o nordeste e sim pessoas como você 
,enquanto a esse seu sonho querida acorde até por que quem sonha alto demais um 
dia caí ,e outra não somos mesmo a melhor coisa do mundo não ,mais que fique 
sabendo que ninguém nem você é ,adoraria te ver pessoalmente ,seria um grande 
prazer para mim poder dizer não só isso como também varias outras coisas ,sua 
retardada. 

GF 2M 

Na minha opinião ela esta errada de insultar o povo nordestino. Ela so está olhando 
para as coisas ruins que a no nordeste, não ver o que a de bom e ela fala como se 
na cidade que ela mora é perfeito. Se toca porque nesse mundo não a lugar perfeito 
so na igreja. 

GF 3F 

Essa menina esta muito enganada a respeito do povo nordestino oque ela falou não 
tem nada a ver, acho que ela nunca nem veio aqui no nordeste pra sair falando 
essas coisas assim. 

GF 4F 

Na, Minha Opinão Ela Apenas Deveria Ter Guardado O Seu Comentario Sobre Os 
Nordestinos... Uma Pessoa Dessa Deveria Visitar Passar Uns Dias E assim Pode 
Falar alguma Mais Antes Disso Olha Pro Teu "Rio De Janeiro" Primeiro! 

GF 5F 

Sinceramente falta palavras para descrever a minha opinião sobre o desabafo de 
Beatriz Lopes. 
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Minha opinião é totalmente contrária a opinião dela. 
Certamente, acho que ela não conhece e nunca veio ao nordeste, pois o meu 
querido nordeste é lindo, tem muitas praias e lagoas lindas. 
O nordeste é lindo e muito procurado pelos turistas, Fortaleza a capital do nordeste 
mais procurada por turistas, Salvador segue em 4° lugar no ranking. Beatriz e todos 
que concordam com ela precisam conhecer mais meu tão querido nordeste. 

 

 
GF 6F 

Assim pra mim essa garota ela e muito preconceituosa por que ela fala ,que nos 
nordestinos queremos so usa o bolsa família mas, eu acho que ela não deveria, ta 
falando isso por que, muita gente trabalha onestamente ,e eu discordo da opinião 
dela contra os nordestinos, por que ela nao sabe a vida das pessoas aqui do, 
nordeste... 

GF 7F 

Na minha opinião essa menina é sem juízo, quantos bantidos tem aqui no nordeste 
sendo do rio de janeiro, o Brasil não seria um país de primeiro mundo se não 
existisse a região nordeste nada a ver o rio de janeiro não é o melhor estado do 
Brasil e outra as favelas do rio aumenta por causa deles mesmos e não por conta 
dos nordestinos, na minha opinião essa menina tem que passar um tempo aqui no 
nordeste pra ver como a gente realmente é e outra tem muita gente aqui no nordeste 
que não precisa de bolsa família etc se ela pensa que a gente é um bando de 
favelado está enganada 

GF 8M 

O comentário de Beatriz demonstra o que muitos brasileiros pensam do povo do 
nordeste: eles nós colocam numa espécie de subcategoria, como se não tivéssemos 
capacidade para nada, como se precisássemos sempre de ajuda dos governos para 
sobrevivermos. Parece que todos os males que existem no Brasil seriam terminados 
se os nordestinos não existissem, o que é um preconceito enorme e algo sem 
cabimento. Uma triste realidade! 

Meu comentário .. Beijos 

GF 9F 

Garota que não sabe o que fala,tantas ridicularidades, se acha tão educada e bota 
esses tipos de coisas! Olha você não é um exemplo,para ta descriminando pessoas 
trabalhaadoras que sai toda a manhã cedo para poder botar comida na mesa,se 
encherga meu amor... ver se pensa... você não vai chegar a nada com essas suas 
atitudes, só digo que uma pessoa de carater não botaria esses tipos de coisas! Um 
dia você pode precisar de um nordestino e se ele te ajudar véras que ele tem mais 
carater e dignidade do que você! 
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GF 12F 

Essa menina não tem noção nenhuma do que está falando (acho que estava 
drogada). 
Quem é ela pra falar tão mal dos nordestinos? E nordestino não é brasileiro como 

ela? Ela merece uma surra. Meu querido Brasil não merece pessoas como Beatriz 
Lopes e nem os nordestinos ser tão insultado dessa forma. 

 
GF 14F 

 
Na minha opinião essa menina estava sobre efeitos de drogas!!! 
Porque só pode ser sem juizo, uma pessoa que mora no brasil e falando dos 
nordestinos... Essa dai garanto que não é um ser humano normal. 
Cada um tem sua opinião 

GF 18F 

Beatriz Lopes - você e uma garota mimada que não sabe o que diz , e fica falando 
besteira, a me poupe e ela diz que tem nojo dos nordestinos ela deveria era ter nojo 
de si própria , se ela acha que e melhor que todo mundo ela ta muito enganada, e 
outra não e só no nordeste que tem presidiários em todo canto tem. 
Ela deve se preocupar com o futuro dela e não ta falando merda. Quem recebe o 

bolsa família e porque precisa pois só tem aquilo para se sustentar , e muitos 
trabalham honestamente para botar pão na mesa todo dia. 

 
GF 23M 

Essa Beatriz Lopes ela deve ter algum problema,pois ela nunca deve ter pisado nem 
na regiao Nordeste para ta falando mal de uma Regiao que para mim e uma das 
melhores,a Beatriz Lopes ela cita as favelas do Nordeste como que no Rio de 
Janeiro nao ouvesse favela,apesar que as favelas do Rio de Janeiro sao bem mais 
piores de que a do Nordeste,para o Brasil ser um pais de 1° mundo nao seria 
preciso tirar a regiao Nordeste do Brasil pois quem afunda cada vez e nao ajuda 
para que o Brasil cresla mais nao e a Regiao Nordeste mais sim os governadores,o 
presidente e etc.. 

 

GF 24F 
 

Essa garota tem muito preconceito com os nordestinos , e fala do nordeste como se 
fosse o pior lugar do mundo , tenho certeza que ela nunca veio aqui pra poder falar 
tantas besteiras , isso se chama discriminação , e pode até levar cadeia pelos seus 
argumentos totalmente desnecessário . 

GF 26F 

Na minha Opinião essa garota é muito sem noçao, nao tem nada a ver o que ela 
falou sobre os nordestinos... 
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GF 27F 

Nos últimos anos tem sido cada vez mais intensas as manifestações de preconceito 
e racismo com o povo Nordestino, devido aos resultados eleitorais que servem de 
impulso para tal absurdo. Parte desse preconceito está associado ao conceito que a 
mídia impõe de que o Nordeste é uma região atrasada, política e socialmente em 
relação a região sudeste. (O nordeste brasileiro resistiu a mais de três séculos com a 
econômia açucareira na época do brasil colônia ). Cada povo e região tem sua 
devida importância política e econômica dentro de um determinado momento na 
história. Cabe a sociedade conhecer melhor essa história para aprender a respeitar 
e valorizar cada povo e região. 

GF 29F 

Bom , é indiscutível que essa menina sofre por alguns problemas Psicológicos . Eu 
paro e penso no que essa menina Declarou , e digo no quanto ela precisa Crescer e 
Amadurecer no seu Pensamento e Conceito sobre o povo Nordestino . Como seria 
bom se essa menina em alguma Hipótese , tivesse que passar um tempo no 
Nordeste , que eu queria ver quem era a menina "Arroxada" que criticava o povo 
Nordestino , se ela teria a Coragem de falar na cara de um "traficante" que tem nojo 
dos ...Nordestinos . Quero saber o que são esses "traficantes" que se alojaram no 
Nordeste , se eles são apenas do Nordeste . A maioria dos "traficantes" e 
"penitenciários" que se alojão no Nordeste , metade é do tão belo Rio de Janeiro . 
Seria bom se você tivesse uma Escolinha de Futebol e precissase do Bolsa Família . 
Isso é renda Extra pra muitas famílias , mente tapada . No nordeste tem pessoas 
Honestas , dignas do trabalho que faz , não é qualquer um (a) que fica em uma rede 
social humilhando o povo Nordestino . Claro que vamos ter um Futuro . Bastante 
diferente da sua Classe de Pensamentos . E o Brasil seria um Brasil de 1° mundo se 
não existisse pessoas com Pensamentos como Você . 

 
 
 
 

ANEXO B – Primeiros comentários no suporte papel 

1C 1F 

Todos em que moramos no nordeste sabemos que essa nossa região é tão 
bela e uma das mais procurada pelos turistas. Sabemos que não só aqui como em 
todo Brasil há crimes e bandidos foragidos, o que gostaria de passar para vocês 
amigos, é que se você não conhece algum lugar não jugue-o, como nossa querida 
Beatriz fez e afirma em seu comentário, fala em que todos nós vivemos de bolsa 
família, ela afirma com, todas as certezas de que precisamos de ajuda de governos 
ou algum benefício federal para poder vivermos. Para ela que não sabe ou nunca 
visitou algum lugar aqui, deveria saber que existe pessoas onestas, trabalhadoras, 
pessoas que tem seu próprio sustento. Creio que você Beatriz deveria conhecer 
melhor o nosso nordeste, para sim sair falando algo. Sua pura insolente. 
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1C 2M 

Eu fico pensando como ela teve essa ideia de falar mal dos nordestinos, 
dizendo que nós nordestinos somos a vergonha do Brasil.dizendo que a maioria dos 
presidiários são nordestinos, isso é um absurdo porquê em todo canto existe um 
canto bom e ruim em todas as cidades. Beatriz está falando do nordeste como se no 
Rio de Janeiro fosse perfeito, não agente brasileiros tem que se unir não ficar 
falando mal dos nordestinos 

A criminalidade só está almentando não só no nordeste mais em todos os 
cantos, ela fala do nordeste como se fosse o dente pode do Brasil. não fale assim, 
venha aqui e veja como tem coisas boas. 

1C 3F 

Beatriz Lopes afirma que a criminalidade em geral está uma merda por causa dos 
nordestinos, eu não concordo com o que ela falou pois o Rio de Janeiro também é 
um lugar que ocorre muita violência então não tem motivos para ela falar do 
nordeste a esse respeito, pois primeiro ela deve olhar para lugar onde ela mora para 
depois vir falar do nordeste e ela deveria passar uns tempos aqui para ela ver que o 
nordeste não é nada do que ela pensa. 

 

 
1C 4F 

Beatriz Lopes afirma que o nordeste só tem presidiários, isso pode ser até verdade, 
mais ai no rio também tem querida, ela fica dizendo que nos fica envergonhando o 
Brasil. Qurida quem fica envergonhando o Brasil é os governadores e etc... E ela 
também afirma que os nordestinos só engravida para ter bolsa família e que vevi so 
de bolsa famílias mentira dela que nem todos usar bolsa família tem um que trabalha 
para ter seu dinheiro suado e botar comida na MESA!! 

1C 5F 

Beatriz Lopes é uma garota sem noção, sem juízo e tapada. Nós nordestinos não 
envergonhamos o Brasil, pelo contrário, nós somos orgulho para o Brasil. 

O nordeste é lugar de agricultura, de gente trabalhadora, lugar de muito 
turismo e gente boa. O que seria do Brasil sem o nordeste? Sem o nordeste o Brasil 
perderia muito. 

E ao presidiário do Brasil não são somente do nordeste, tem muitos aí do Rio 
de Janeiro, como de todas as regiões do Brasil. 

1C 6F 

Beatriz Lopes ela fala muito mal do nordestino que, nós nordestinos so queremos o 
dinheiro, do bolsa família, assim pra mim essa garota, ela e muito preconceituosa 
por que ela se refere a nós nordestinos como se fosemos qualquer pessoa ou um 
bixo e ela, não tem essa razão de fala isso, por que não e so os nordestino que 
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recebem o bolsa família ai, ela fala que nós nordestinos queremos só usar o bolsa 
família, mais eu acho que ela não deveria ta falando isso por que muita gente 
trabalha onestamente e, eu discorda da opinião dela contra os nordestinos por que 
ela, não sabe a vida do pessoal aqui do nordeste. 

1C 7F 

Essa beatriz Lopes diz que as nordestinas envergonha o brasil e que a maioria dos 
presidiários do Brasil são nordestinos, isso não é verdade, não é as nordestinas que 
envergonha o brasil e sem os presidentes e os governadores que não sabem dirigir 
um país e ficam fazendo coisa errada, e a maioria dos presidiários que vai pro 
nordeste são do famoso rio de janeiro. 

1C 8M 

A) “vocês deveriam parar de envergonhar o Brasil, veja quantos presidiários no 
Brasil são nordestinos” eu sou contra essa opinião de Beatriz Lopes, o nordeste é 
um estado onde tem belas praias, como o Rio de Janeiro, e não devemos olhar 
apenas para o lado ruim, não só no nordeste tem presidiários, mais em todo Brasil. 
Moramos todos em um só país e com esses preconceitos, com essas desigualdades 
nunca teremos um Brasil justo, nunca vamos evoluir desse jeito. 

1C 9F 

Beatriz Lopes afirma que: “A criminalidade em geral está uma merda por causa de 
vocês...” ela se refere a nós nordestinos! Mas eu não concordo com isso, por que de 
acordo com as notícias que eu vejo no dia a dia, não é aqui no nordeste que tem 
aqueles crimes horríveis, noticias dijendo que na região sul tem grandes 
criminalidades, por exemplo: no Rio de Janeiro, no morro do alemão, guerras entre 
bandidos e policias. A verdade é que estamos em um tempo que a criminalidade 
está em todo lugar mas, não é porque o nordeste tem pessoas que tem suas 
necessidades, que elas são criminosas, e sim, não criticamos as outras regiões mas 
procuramos buscar melhorias para nossa região. 

1C 10F 

Beatriz Lopez diz que a criminalidade está uma merda por causa do nordeste, 
mas não necessariamente aqui, mas sim em todo o Brasil. 

De acordo com os jornais, revistas, até em sites, e outros. Muitos criminosos 
são de todo o Brasil, até no Rio de Janeiro, Bahia, que se diz cidade maravilhosa 
tem criminosos. 

Eu vejo em jornais que em Brasília e entre outras cidades, são muito 
violentas, até mesmo aqui no nordeste é bastante violento, mas não é por nossa 
causa que a criminalidade está assim, mas sim, em todo o Brasil. 
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1C 11F 

Beatriz Lopes você deveria aruma, alguma coisa para faz, porque fica falando mau 
dos nordestinos na nete não vai te leva pra lugar nenhum, toma um polco de juiso 
garota, o que você disse não são nem fatos reais. A sista um pouco mas de jornas 
ou veja na intenet mesmo, os presos não são todos da qui do Rio grande do norte os 
que esta enchedo as selas, mas se vc morase aqui Beatriz saberia. Alguas vem de 
cidades grandes igual a sua. Di você dis “- veja quantos presidiários no Brasil são 
nordestinos”, antes de fazer comentarios assim procura se enformar, porque você 
não endicol evidencias reais, apenas falou o que pensa, entam chegei ao uma 
cocloza você deve ter algo picicologico. E os presos que estam aqui lotano nossas 
penetecias são mas de 40% de cidade grandes como a sua ou ate de pequena 
cidades 

1C 12F 

Beatriz Lopes afirma que a criminalidade em geral está uma merda por causa dos 
nordestinos. Ninguém e nem Beatriz pode afirmar que é só culpa dos nordestinos, 
em todo mundo tem uma pessoa que faz coisas erradas e não é só culpa dos 
nordestinos não é só eles que fazem filhos e coloca no mundo, não é só culpa deles 
que as pessoas de hoje é egoísta e frios. Veja nos jornais todas as pessoas e países 
do mundo fazendo guerra, matando e roubando. Beatriz se coloque em nosso lugar, 
abra seus olhos não é só você que sofre por nosso está assim.continuo a afirmar 
que não é só aqui no “Nordeste” que acriminalidade está grande, é em todos os 
países. 

1C 13F 

Beatriz Lopes afirma que praticamente os nordestinos só vivem de Bolsa Familia, 
Bolsa Aluguel e Vale Gás, porém para uma família poder utilizar dos benefícios do 
programa federal, tem que o salário familiar ( o valor dos slarios de uma família 
juntos no total) ser dividido entre os indivíduos que a compõe, se por acaso, o valor 
for maior que a referência, a família não ira receber o beneficio, já se for menor ira 
ser calculado qua a determinada família ira receber o benefício. O bolsa Familia é 
uma ajuda e é bem difícil viver cor só R$ 300,00 (tresentos reais) no máximo por 
mês se for uma famílias composta por 6 ou 8 pessoas por isso no nordeste há sim 
pessoas trabalham dia-a-dia para ajudar nas depesas. 

1C 14F 

C) “ A criminalidade em geral está uma merda por causa de vocês”... 

Beatriz Lopes fala que a criminalidade está uma merda por causa dos 
nordestinos, mas a culpa não é só dos nordestinos, não é só no nordeste que existe 
criminalidade, no rio de janeiro também tem, como em muitas outras cidades 
também tem. 
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1C 15M 

A CRIMINALIDADE NO BRASIL NÃO ESTA EUMENTANDO SÓ POR CONTA DA 
REGIÃO NORDESTE MAIS TAMBÉM EM OUTROS LUGARES DO BRASIL EMPLO 
(?) A PRÓPRIA CIDADE DA BEATRIZ LOPES, QUE FALA DO NORDESTE MAIS 
NÃO VER O QUE ESTA ACONTECENDO NO LUGAR ONDE ELA MORRA. 
MUITAS COISAS QUE ESTA ACONTECENDO NO NORDESTE E POR CAUSA DO 
RIO DE JANEIRO A VIOLÊNCIA OS CRIMES ETC. ELA TAMBÉM DIZ QUE OS 
NORDESTINOS SÓ VIVE DE BOLSA FAMÍLIA, VALE GÁS, BOLSA ALUGUEL ELA 
FALA QUE MUITOS PRESIDIÁRIOS NO BRASIL SÃO NORDESTINOS O MUNDO 
NÃO ESTAR ASSIM POR CAUSA DO NORDESTE. 

1C 16F 

Beatriz Lopes Nunca Deve Ter Visitado o Nordeste Para Falar CoM essas Palavras, 
Eu Sei Que o Nordeste tem Seus Defeitos, Mais também tem Coisas boas. O Rio de 
Janeiro tem Alto Nível de Criminalidade também, Eles tem Ajuda parecida Como o 
nosso Bolsa Familia, Para as pessoas que necessitam, Nós somos Humanos então 
Erramos, Existe pessoas como ela que não enxerga onde mora o rio de Janeiro tem 
suas praias do mesmo jeito que Aqui, tem Corrupção do mesmo jeito, então do jeito 
que ela Fala daqui, o Resto do pais é do mesmo jeito. 

1C 17F 

Com certeza a criminalidade no Brasil é extrema independentemente da região. O 
nordeste é so mais uma região que sofre com numero de homicídios e furtos. 

Em São Paulo por exemplo “ a grande cidade metropolitana” estar com a cituação 
bem pior que no Nordeste 

Os benefícios do governo servem de grande ajuda para pais e mães de baixa renda 
e mesmo assim não é o suficiente para uma família. Não so no Nordeste mas em 
todo Brasil há criminosos que precisam ser punidos e colocados no seu devido lugar. 

1C 18F 

Beatriz Lopes. Você não sabe o que diz, Tudo que você disse no seu texto e mentira 
e preconseito contra o Nordestino, Pois não e so no Nordeste que tem Presidiáris. E 
sim em todo canto, Não estamos envergonhando ninguem, quem está 
envergonhando o Brasil e você mesmo com seu preconceito. 

Quem recebe o bolsa família, e porque precisa pois so tem aquilo para se 
sustentar, muitas pessoas trabalham onestamente para Botar pão na mesa Todo 
Dia. 

 

Não e culpa dos nordestinos se a criminalidade em geral está uma merda, a 
culpa e deles mesmo muitas Pessoas são inocentes, é nem por isso tem que 
aguentar disaforo de você. 
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Segundo Passa Todo dia no jornal, Bandidos matando Pessoas inocentes na 
rua, pichando carros e etc. 

1C19M 

A criminalidade Só Não está no Nordeste e Sim Está em Vários lugares ( 
ilegível...) para recrimilnalidade Não está alta por causa dos nordestinos, e como 
você pode tá falando Merda dos Nordestino sem ter emcostado um fio de cabelo 
aque Pra você ta falando Merda sobre (....) e por que você não olha Pro seu Rio de 
janeiro com vários Morro, Favelas e tráficos e etc. e em geral a Merda que tá 
acontecendo tudo isso por causa de vocês com seus traficantes e er onde tem e 
meios epreenção de drogas é do Rio de Janeiro que vem. 

1C 20M 

Vejam bem, todos nós somos de um mesmo pais, seriam tão bom se todos nós 
fossemos unidos pois temos a mesma raça, vamos parar de envergonha nosso pais, 
pois toda via se continuam assim vai dar no mesmo portanto vamos se unir. 

1C 21M 

Os nordestinos não precisam disso, pois trabalham honestamente, trabalham duro 
para receber o seu salário a partir do que trabalhou. 

No Nordeste, cada vez menos as pessoas estão precisando do bolsa família, pois 
estão se profissionalizando e conseguindo emprego cada vez mais rápido. 

Os nordestinos não precisam do vale gás pois ganham seu dinheiro para pagar 
suas contas, comprar suas coisas de casa e o seu gás. 

Não precisam do bolsa aluguel pois pagam com seu salário ganho do seu trabalho 
honesto. 

1C 22M 

A Beatriz Lopes diz que apenas sobrevivemos com bolsa família, val gás, bolsa 
alugel. Mas talvez nem ela saiba que tem muitas famílias que precisam disso para 
sobreviver e outras não. Mas com certeza alguém da família dela usa isso. 

Nós os nordestinos usamos muito esse bolsa família entre outros. O bolsa família 
ajuda muitas famílias por que menos que a metade do Nordeste inteiro são pobres e 
precisam dessa ajuda. 

1C 23M 

Essa Beatriz Lopes, ela deve ter algum problema, pois ela nunca deve ter 
nem pisado na região Nordeste para ta falando mal de uma Região que para mim é 
uma das melhores, a Beatriz Lopes ela cita as favelas do Nordeste como que no Rio 
de janeiro não ouvesse favelas, apesar que as favelas do Rio de janeiro são bem 
piores de que a do Nordeste, para o Brasil ser um pais de 1º Mundo não seria 
preciso tirar a região Nordeste do Brasil pois que afunda cada vez mais e não ajuda 
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com que o Brasil cresça mais e mais, não somos nós da região Nordeste, mais sim 
os políticos corruptos que a no Brasil. 

Pois Beatriz Lopes tem se tocar que nem todos os nordestinos precisam do 
Bolsa Família, Vale gás, bolsa aluguel... Pois quem mais usa o bolsa família, vale 
gás, são pessoas que necessitam de verdade, pessoas que não tem condições de 
comprar um gás todo mês, ai eles vão atrás do vale gás para que possam comprar o 
gás para se alimentarem e alimentar a sua família. 

1C 24F 

Beatriz Lopes se referia aos nordestinos como se fossem desumanos quando 
disse: “ A criminalidade em geral está uma merda por causa de vocês.” Ela está 
totalmente errada, ela tem uma visão distorcido do nordeste, isso se chama 
preconceito. O preconceito de Beatriz Lopes pode levar altas consequências para 
ela, esse comentario causou muitos transtornos e gerou outros comentarios 
negativos contra Beatriz Lopes, provando que o preconceito tem que ser inaceitável 
no Brasil. 

1C 25F 

Beatriz Lopes se referia aos nordestinos como se fossem pessoas desumanas 
quando disse: “ A criminalidade esta uma merda por causa de vocês” Ela esta 
totalmente errada, ela tem uma visão distorcida do nordeste, isso se chama 
preconceito. O preconceito de Beatriz Lopes pode levar altas consequencias para 
ela, esse comentario causou muitos transtornos e gerou outros comentarios. 

1C 26F 

Beatriz Lopes fala: Vejam quanta merda vocês fazem e querem o quê? Bolsa 
família, vale gás, bolsa alugue... 

Bom garota você não sabe o que você esta falando. Quem é você pra falar de 
niguêm?! 

A maioria dos nordestinos são trabalhadores pais de família e tem condições 
boas para se viver, mas infelizmente também tem muita gente que não tem 
condições financeiras talvez dependão do bolsa família e etc...mas nem por isso 
essas pessoas deixaram de prestar ou de ser gente, você não pode sair por ai 
discriminando as pessoas. Isso foi muito ridículo da sua parte garota, Se toca você 
não é ninguém pra julgar as pessoas que você nem conhece. 

1C 27F 

Em questão de ser nordestino ou não, isso não vem ao caso, pois todos os estados 
tem presidiários, em questão de números eu tenho certeza que São Paulo ou Rio de 
Janeiro, o numero de presidiários são bem maior do que o nordeste. Contra fatos 
não há argumentos, para mim não é uma nem duas, são todos os estados que 
envergonham o Brasil, se for questão de presidiário. No Nordeste tem família que 
não tem condições finaceira para se manter, e varias delas tem o direito de no 
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mimimo receber o bolsa família, para ajuda no auxilio de casa. Isso não é motivo de 
ser uma “merda”, e sim um direito para aquele que não tem condições. 

1C 28F 

“ A criminalidade em geral está uma merda por causa de vocês...” 

Olhe fofa nem todos que mora no “Brasil” são bandid-os muito são trabalhadores. E 
a criminalidade não ta só no Brasil ou os outros países ta assim por causa do nosso 
pais. E tem muita gente que não tem como trabalha por algum motivo, e eles tem 
que se sustenta com dinheiro do Bolsa Familia, se o Bolsa família não existe muita 
gente estaria passando fome. Muito países não tem o bolsa Familia e deve ta 
passando por alguma dificuldade e tal... 

Aqui tem bandidos sim mas tem muitos trabalhador. 

1C 29F 

Entre as muitas as muitas atribuisões preconceituosas propagadas através da 
internet, os usuários também demonstraram um alto índice de desinformasão. A 
imensa maioria das postagens ligou a imagem do Nordeste e do Norte a uma 
possível dependência do programa Bolsa Familia. Esta mesma avaliasão poderia ter 
sido diferente se eles tivessem levado em considerasão que dois dos três estados 
com maior quantidade de benefícios pelo programa não estar em nenhuma dessas 
regiões. São Paulo é o segundo maior beneficiário do programa com 1 milhão e 200 
mil pessoas, e Minas é o terceiro, com 1 milhão e 100 mil. 

 
 
 
 

ANEXO C – Segundos comentários no suporte papel 

2C 1F 

De acordo com que Beatriz afirma e fala sobre o povo nordestino, minha 
opinião é totalmente contrária sobre a dela. Beatriz fala que precisamos de bolsa 
família, vale gás, bolsa aluguel...Porém ela esqueceu que não é só o nordeste que é 
beneficiado por esse programas. Ela também relata que a criminalidade só está 
aumentando por causa da gente, mas ela também não ver que por muitas vezes 
bandidos fogem da região de lá, para se esconderem de policiais aqui no nordeste. 
No entanto Beatriz essa pode ser sua opinião, apesar de que ela não é verdade. 
Embora tudo em que falou, não só eu como outros nordestinos discordam 
argumentamente da sua opinião. 

2C 2M 
 

Bem essa Beatriz Lopes é uma boba, isso é um absurdo ela insinuando que o 
povo nordestino tem uma parte ruim, sim mais não so tem coisa ruim tem muitas 
coisas boas também, tem vários pontos turísticos que até mesmo o povo da sua 
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querida cidade vem visitar, tem muitas pessoas trabalhadoras também, se liga ou 
você tá achando eu o rio de Janeiro é bom, hum até acho. 

2C 3F 

“Vejam quantas merda vocês fazem e querem o quê? Bolsa família, vale gás, bolsa 
aluguel...” 

Bom na minha opinião ela está enganada sobre isso pois nem todo os nordestinos 
precisam disso, muitos são trabalhadores. Ela fala dos nordestinos mais La no Rio 
de Janeiro onde ela mora também não é um bom lugar não porém também ocorre 
varia violência e etc... Ela só deve falar de uma coisa quando o dela for um exemplo, 
ela só sabe criticar mais não olha para onde ela mora. 

2C 4F 
 

Essa garota não sabe o que ta dizendo os presidiários são só aqui no 
nordeste? Não né querida e nós não ta envergonhando o Brasil nós faz de tudo pra 
melhorar só que os presidentes esses homem ai... que envergonha, não nós! 

Essa bolsa família, vale gás, bolsa aluguel e etc... não é todo mundo que usa 
é os mais humildes que usa e precisa, tem gente que sai logo sedo para botar 
comida na mesa. 

Essa criminalidade os policiais que precisa botar as coisas em ordem.. 
 

2C 5F 

Sinceramente falta palavras para descrever a minha opinião sobre o desabafo de 
Beatriz Lopes. 
Porém, minha opinião é totalmente contrária a opinião dela. 
Certamente, acho que ela não conhece e nunca veio ao nordeste, pois o nordeste é 
lindo, tem muitos pontos turísticos e muitas praias lindas. O nodeste é lindo e muito 
procurado pelos turistas, entretanto, acredito que todos deveriam conhecer mais o 
nordeste. Os presidiários do Brasil não são somente nordestinos, tem muitos do Rio 
de Janeiro e de todas as regiões do Brasil. 
Enfim, todos deveriam conhecer mais o nordeste. 

 
2C 7F 

Beatriz Lopes afirma que “ A criminalidade em geral está uma merda por causa do 
nordestinos”, bom isso não é verdade ela deveria olhar o querido Rio de Janeiro 
onde lá sim tem bandidos que só aumentam a criminalidade, A criminalidade só está 
aumentando por que os políticos não fazem nada deixa como está ai sim aumenta a 
criminalidade e outra as pessoas que estão virando bandidos por que eles querem e 
não por conta dos nordestinos, e as pessoas que querem bolsa família, vale gás etc 
são pessoas que realmente precisa, pois as condições de vida não é boa, e quem 
envergonha o Brasil são eles do Rio de janeiro esse políticos e até famosas o povo 
nordestino não envergonha o Brasil e sim leva suas culturas para outro estado. 
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2C 9F 

“A criminalidade em geral está uma merda por causa de vocês”. Mas sou totalmente 
contra a essa sua forma de pensar. A criminalidade em geral está uma merda como 
você disse...porém não é por causa de nós nordestinos. A criminalidade está em 
todas as regiões, a falta de segurança é constante em todos os lugares e momentos. 
O Brasil está repleto de marginais de todo tipo e de todos os lugares, talvez a sua 
falta de compreenção fez você esquecer que devemos lutar por um país melhor, ao 
invés de está difamando minha região. 

2C 10F 

Beatriz Lopes afirma, que todos os nordestinos só querem bolsa família, vale gás, 
bolsa aluguel. Porém não concordo com o que ela diz. Nós nordestinos somos 
pessoas como qualquer um que usam esses tipos de bolsas.., entretanto não são 
todos que usam, mas quem usa é porque precisam. 

Ela também afirma que criminalidade em geral está uma merda por nossa causa, 
pois eu não acho que a criminalidade esteja assim só por causa dos nordestinos 
embora que a maioria dos criminosos são de todos os cantos até no Rio de Janeiro, 
como ela diz que é o melhor canto do mundo, e é onde tem muitos criminosos. 

2C 11F 

Beatriz Lopes disse: - A criminalidade em geral esta uma merda por causa de vocês 
mas quando ela dis isso ela não tem como afirma tudo o que dis sobre os 
nordestinos, mas jonas (sic) dis que em grandes cidades como a que ela mora tem 
mas criminalidade eu não concordo com o que ela dis por que só o que ela pensa 
não emporta muito mas o que ela esta fazendo e tem nome é “buly” se ela fose 
prosesada ela teria um prejuiso muito grande. 

2C 12F 

A criminalidade em geral está uma merda por causa de vocês. Entretanto falta 
segurança em todo mundo e não é por causa dos nordestinos. Sua forma de pensar 
é totalmente insana vamos ser sincera o seu estado está bem pior do que o 
Nordeste. Concerteza você assiste TV e ver como o mundo todo está violento, 
procure se conscientizar e para de criticar as região dos outros. 

2C 13F 

Beatriz Lopes afirma que “ A criminalidade em geral está uma merda por causa de 
vocês...” mas eu discordo o Brasil está violento sim, mas não é so dos nordestinos, a 
culpa também é dos nossos governantes em geral que acabam serondendo (?) a 
corrupção e robam o nosso dinheiro e com isso a pobresa crece, 
consequentemente, família recorrem ao bolsa família, isso não é so no nordeste mas 
todo país, entretanto nosso sistema carceirario é muito precairio, se os nossos 
governantes tivessem vergonha na cara isso certamente aconteceria ou acontece. 
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Os nordestinos são pessoas que tem orgulho de onde vieram, da sua terra, 
do seu povo, eles acima de tudo são acolhedores com todos. 

2C 14F 

Beatriz Lopes (usar minhas palavras) 
“vejam quanta merda vocês fazem e querem oquê? Bolsa família, Vale gás, Bolsa 
aluguel”... 
Os nordestinos fazem muita merda, mas as pessoas do Rio de janeiro também 
fazem muita merda... 
E não é só os nordestinos que precisam ou querem, bolsa família, vale gás, Bolsa 
aluguel. 
Antes de falar dos nordestinos merca sua palavras. 

 
2C 15M 

Sim a criminalidade esta alta no Mundo não e só por conta dos nordestinos o pais 
inteiro o pais esta a todo momento tomendo escolhas erradas, nossas atitudes 
contribuem para um mundo criminalista. Não só no “Nordeste” mas o mundo todo 
esta passando dificudades com o alto nível da criminalidade. No entanto a cupa so 
cai para os nordestinos, por ser um povo mais pobre e não ter muitos 
conhecimentos. 

2C 16F 

Beatriz ela afirma que o Brasil esta uma merda por causa de nós. Porém, acho que 
ela nunca veio para o nordeste. Não envergonhamos o Brasil, pois aqui no Nordeste 
existem muitas coisas boas, A criminalidade esta em qual quer lugar onde você vá, 
No Rio de janeiro existe muito tráfico. Ela fala “vocês fazem e querem o quê? Bolsa 
família,vale gás, Bolsa Aluguel...”, Mas, não são todos aqui que tem Bolsa família ou 
qualquer outra ajuda do governo. No Rio de janeiro ou qualquer outro estado do 
Brasil tem ajuda do governo ou do Estado, No entanto eu sei que o Nordeste tem 
muita criminalidade mas, também tem coisas maravilhosas como as nossas praias e 
pontos turísticos. Ela diz que nós só fazemos filhos e não trabalhamos, muito pelo 
contrário. Nós trabalhamos muito para sustentar o filhos que temos, então, ela deve 
pensar antes de falar qualquer coisa daqui. 

 

 
2C 17F 

“A criminalidade em geral está uma merda por causa de vocês” Beatriz, uma garota 
que certamente tem problemas de cabeça ou cheira ervas como maconha, para 
escrever algo do tipo. A criminalidade pode estar hoje dentro das nossas casas, 
trabalham conosco, podem estar assim tão perdo de nos. Nos mesmo somos os 
cupados por haver tanta criminalidade no mundo, nossas próprias 
inresponssabilidades, nossos deslizes, falta de paciência contribuem para criar uma 
sociedade criminalista. Não podemos cupar somente o “Nordeste” por um error que 
cabe a todos. 
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Porem se tiversemos mais conciencia, respeito, responsabilidades, fazer boas 
escolhas, talvez o mundo melhorace bastante. Isso so depende de nos. No entanto 
poderíamos começar na hora de escolher políticos para nos representar. 
Em fim, os problemas do mundo são o espelho de nossas escolhas. Espero que o 
mundo não pense como Beatriz. 

 
 

2C 18F 

Beatriz Lopes é uma garota mimada que não sabe o que diz, porém  ela 
afirma que nordeste tem muitos presidiários, mas não é so no nordes vejo em 
revistas, jornais é ate em Sites. Em todo canto tem. 

Entretanto ela também afirma que queremos bolsa família, vale gás, bolsa 
aluguel. Mas não e bem assim muitas pessoas trabalham honestamente para botar 
pão na mesa todo Santo dia. 

Pelo comtrario a criminalidade não e por nossa causa, mas sim por todo 
mundo Embora você não pode tar julgando os Nordestinos pois temos muito orgulho 
de sermos do nordeste. 

2C 20M 

Vendo Bem. Concordo com (?). mais não são por causa de todos no entanto são 
muitos que fazem por onde isso acontecer, porem não discordo da Beatriz Lopez. 

ela tem um senso de justiça enorme, porém ela as vezes exagera, tenho a minha 
opinião “própria” e ela tem a dela, moramos em um pais que a criminalidade esta 
presente em vários lugares, no entanto muitas vezes ficamos meio que sem 
proteção. 

Pois Além de não haver diferença há muitos políticos corruptos e nós acabamos 
sendo vítimas, e explorados, mais isso pode generalizar muitas discursões e 
debates. 

tenho minha propria opinião, mais concordo com a dela ela quer um pais melhor e 
eu também, ela fala que isso é o sonho dela com certeza também é o meu. 

2C 21M 

Beatriz Lopes falou isso tudo sobre o nordeste, porque cada um tem sua opinião 
sobre diversos assuntos, mas ela está errada porque ela não conhece ninguém 
daqui do nordeste, não sabe como cada pessoa vive. 

Portanto, eu sou contra o comentário dela, no nordeste tem menos presidiário que 
São Paulo. 

No nordeste, é verdade que as pessoas recebem bolsa família, mas as pessoas não 
vivem só de bolsa família, pois elas trabalham duro, elas não precisam do vale gás e 
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bolsa aluguel. Ela fez errado postar esse comentário no facebook, pois não sabe as 
condições financeiras das pessoas do nordeste. 

2C 22M 

Sim, a criminalidade de está uma merda, mas não por causa dos nordestinos, e sim 
pelo Brasil todo, contudo ainda falta o governo brasileiro fazer alguma cois contra 
essa criminalidade. 

Além disso não é apenas a nossa causa que a criminalidade está subindo mas sim 
pela falta de educação no Brasil e no mundo, porem as estatísticas da criminalidade 
diz que há hipóteses que a criminalidade no nordeste é maior do que em outros 
estados. 

2C 27F 

“ A criminalidade em geral está uma merda por causa de vocês...” não concordo, 
pois não exite pessoas do nordeste como criminosas não. 
Não podemos julgar uma região pela criminalidade quando-se a sua estar  em 
estado de calamidade. não são um nem dois são varios, varios mesmo. assalto, 
assacinato, corrupção no nosso dia a dia. não podemos julgar a policia, pois alguns 
dele faz o que pode. mortes sobre mortes é isso não é so no nordeste. é também no 
seu estado não é mesmo? Pois bem, a criminalidade não vem de Hoje, vem de 
anos. ao lugar de ser resolvida não! esta é piorando a cada ano. vai chegar um 
tempo que não poderemos mais sair de casa, é isso e culpa do nordeste? Essa 
revolução de assaltos, crimes é tudo culpa nossa? NÂO! Todo estado todo pais tem 
suas próprias causa do dia, não são dois nordestinos foram do estados que pode 
fazer essa diferença não. 

 
2C 29F 
Sim, a criminalidade não existe só no nodeste. Existe criminalidade em todas as 
regiões, cada dia aumenta mais e mais a insegurança, digamos que: O nordeste 
está em um índice bom, pois se desenvolve. E eu afirmo a minha opinião há respeito 
da criminalidade que existe em todas as regiões, mas que existe região em mais 
calamidade. Bom, não vamos generalizar se tem pessoas que fazem filhos com 
intensão de ter o direito ao Bolsa Família eu só tenho a lamentar, pois o Programa 
do Bolsa família é hoje e não é amanhã. E o Bolsa Família não existe só no nodeste, 
esse benefício existe em toda a região Brasileira, e eu afirmo que isso é uma falta de 
vergonha e carácter de um cidadão encriminar uma região assim, com palavras 
todas e de tão baixo calango. 
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ANEXO D – ALGUMAS ATIVIDADES RESPONDIDAS 
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