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A linguagem passa a ser encarada como forma de ação, ação sobre o mundo 

dotada de intencionalidade, veiculadora de ideologia, caracterizando-se, 

portanto, pela argumentatividade. (KOCH, 2008, p.15). 

  



RESUMO 

 

Em nossa experiência docente, temos observado dificuldades dos alunos de 

diferentes níveis no que diz respeito à reflexão e ao pensamento crítico frente a temas 

controversos de nossa sociedade. Nesse contexto, julgamos pertinente desenvolver um 

trabalho direcionado à argumentação no ensino básico. O objetivo geral dessa dissertação é 

contribuir para o desenvolvimento da competência argumentativa de alunos do 9º ano do 

Ensino Fundamental Anos Finais, por meio de uma proposta de intervenção didática que 

desafie e motive os discentes a apresentarem, consistentemente, posicionamentos na escrita. 

Nesse sentido, analisamos produções textuais a partir de uma proposta do gênero artigo de 

opinião, no contexto de uma sequência didática desenvolvida em uma turma do 9º ano do 

Ensino Fundamental Anos Finais de uma escola estadual de Natal (RN). Para tanto, apoiamo-

nos teoricamente na abordagem sociointerativa sobre as concepções de linguagem, de Geraldi 

et al. (2012); em discussões sobre produção de texto e ensino, de Bunzen e Mendonça (2006), 

Antunes (2003); na abordagem textual de Koch (2011) e textual-discursiva de Adam (2008), 

sobre argumentação e sequências argumentativas; em fundamentos sobre gêneros 

textuais/discursivos de Bakhtin (2011), Marcuschi (2002) e Schneuwly (2004); bem como em 

pressupostos sobre artigo de opinião de Brakling (2000), Rocha (2015) e nos modelos de 

sequência didática desenvolvida por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). Trata-se de uma 

pesquisa nos moldes de uma pesquisa-ação de natureza qualitativa, que se desenvolveu com 

base na concepção de ensino-aprendizagem da escrita pautado em atividades de reescrita. Na 

análise, comparamos a versão inicial (VI) com a versão final (VF) dos textos produzidos. Os 

resultados apontam que o conhecimento em relação à organização do artigo de opinião como 

um gênero argumentativo, especificamente sobre estratégias e sequências argumentativas, foi 

significativo para a apropriação da situação de produção do gênero por parte dos alunos, os 

quais apresentaram posicionamentos mais claramente na versão final do artigo de opinião. 

Nesse contexto, vale destacar que os alunos envolvidos na pesquisa foram motivados a 

exercer um papel social de cidadãos através do trabalho de escrita do gênero artigo de 

opinião. 

 

Palavras-chave: Sequência didática. Argumentação. Artigo de opinião. Reescritura. 

 

  



ABSTRACT 

 

In our teaching experience, we have verified students of different levels difficulties 

in regards to reflection and critical thinking on controversial issues in our society. In this 

context, we deem it pertinent to develop a work directed on argumentation in basic education. 

The general goal of this essay is to contribute to the developing of argumentative competence 

on 9th year of schooling students by means of a didactic intervention that challenges and 

motivate the students to show consistently positioning in writing. In this sense, we analyzed 

textual productions from a proposal of opinion piece, in the context of a didactic sequence 

developed in a class of the 9th year of a state school in Natal (RN). Therefore, we rely 

theoretically in the socio-interactive approach, from Geraldi (2012); in discussions about text 

production and teaching, from Bunzen e Mendonça (2006), Antunes (2003); in the textual 

approach of Koch (2011) and textual-discursive from Adam (2008), about argumentation and 

argumentative sequences; in fundamentals on textual/discursive genres of Bakhtin (2011), 

Marcuschi (2002) and Schneuwly (2004); as well as in assumptions about opinion article in 

Brakling (2000), Rocha (2015) and in the didactic sequence models developed by Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2004). It is an action research of qualitative nature, which was 

developed based on the teaching-learning conception of writing based on rewriting activities. 

In the analysis we compared the initial version (VI) with the final (VF) of the produced texts. 

The results show that the knowledge regarding the organization of the opinion piece as an 

argumentative genre, specifically on argumentative strategies and sequences, was significant 

for the appropriation of the genre producing situation by the students, which presented 

positions more clearly in the final version of the opinion piece. In this context, it is worth 

mentioning that the students involved in the research were motivated to exercise a social role 

of citizens through the writing work of the opinion article genre. 

 

Key-words: Didactic sequence. Argumentation. Opinion piece. Rewrite. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), para o ensino de língua portuguesa, 

surgem trazendo uma proposta que apresenta uma concepção de linguagem enquanto prática 

social. Trazem, dessa forma, um novo olhar para o ensino de produção de texto que atenda 

às reais funções dos gêneros que circulam em nossa sociedade e não à produção de texto (ou 

redação) para fins escolares, ou seja, sem atender às demandas sociais.  

Nesse sentido, entendemos que a nossa responsabilidade enquanto professores de 

língua portuguesa não é apenas de formar pessoas que conheçam o mundo, mas que tomam 

posicionamentos diante dele e, principalmente, atuem como cidadãos. Considerando que um 

dos eixos condutores dos Parâmetros Curriculares Nacionais/PCN, ao adotar a concepção de 

linguagem como prática social, é a formação para o exercício da cidadania (BRASIL, 1998) 

fazem-se necessárias propostas de trabalho voltadas à construção de posicionamentos, uma 

vez que argumentar é essencial para a vida em sociedade.  

Dessa forma, buscando ampliar a participação social no exercício da cidadania, a 

disciplina de Língua Portuguesa busca desenvolver a chamada competência comunicativa, 

que grosso modo, é a capacidade do usuário da língua de produzir e compreender textos 

adequados à situação comunicativa (TRAVAGLIA, 1998). 

Nossa pesquisa está inserida na Linguística Aplicada, com contribuições da 

Linguística Textual, uma vez que abordamos a relação da linguagem nos mais diversos 

contextos sociais. Buscamos evidenciar como a linguagem nos constitui como indivíduos 

em nosso contato com o outro, o modo como usamos para interagir em grupos sociais e que 

sentidos ela adquire nas mais diversas circunstâncias de interação. 

Em nossa vivência em sala de aula, deparamo-nos com as dificuldades dos alunos 

de diferentes níveis no que diz respeito ao posicionamento crítico frente a temas 

controversos que circulam em nossa sociedade. Dessa forma, percebemos a importância de 

realizar um trabalho envolvendo ações didáticas que visassem o desenvolvimento da 

competência argumentativa no ensino básico. 

Diante dessas dificuldades apresentadas pelos alunos, escolhemos uma turma de 9º 

ano do Ensino Fundamental Anos Finais, da Escola Estadual 15 de Outubro, para aplicar a 

sequência didática, com a finalidade de auxiliarmo-los a dominarem de modo mais 

autônomo um gênero textual, de maneira que possam escrever mais adequadamente em cada 

situação de comunicação. Optamos pelo gênero artigo de opinião, uma vez que esse, como o 

próprio nome revela, apresenta uma opinião, sustenta, refuta opiniões anteriores com base 
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no seu conhecimento e na leitura do real, com a finalidade de convencer o leitor através da 

argumentação. 

Uma vez escolhido o gênero a ser trabalhado na sequência didática, (doravante, 

SD), pensamos em escolher um tema-problema que, mantivesse uma relação de 

pertencimento com a realidade na qual estão inseridos os discentes, para, assim, fazer mais 

sentido à discussão e à escrita. Diante de uma diversidade de temas, optamos por trabalhar a 

questão do uso do celular na sala de aula, pois trata-se de uma prática recorrente entre uma 

boa parte deles. Assim, escolhemos elaborar essa SD com o intuito de fazer os alunos 

refletirem e avaliarem os possíveis impactos positivos e negativos dessa prática. 

Decidimos propor uma SD, uma vez que esse procedimento tem a finalidade de 

ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de texto, permitindo-lhe, dessa forma, escrever 

ou falar de uma maneira mais adequada numa dada situação de comunicação (DOLZ; 

NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004). Para desenvolver essa sequência didática com o 

artigo de opinião, consideramos que nesse gênero se expressa o posicionamento de um 

articulista, que pode ou não ser uma autoridade no assunto abordado. Trata-se de um gênero 

no qual se discute um tema atual de ordem social, econômica, política ou cultural, 

geralmente, relevante para os leitores. Conforme Rodrigues (2007), no artigo de opinião, 

interessa menos a apresentação dos acontecimentos sociais em si, e mais a sua análise e a 

posição do autor. O processo interativo entre autor e leitores se sustenta pela construção de 

um ponto de vista. 

Observamos em nossa experiência docente que, nos textos da maioria dos alunos, 

há uma predominância pela argumentação superficial, com opiniões vagas, sem que haja 

uma fundamentação, ou seja, não identificamos um posicionamento apoiado em evidências 

que validem o ponto de vista defendido. Assim sendo, percebemos a necessidade de 

realizarmos um trabalho que venha a contribuir para o desenvolvimento da competência 

argumentativa dos alunos do 9º ano, a partir das seguintes questões motivadoras: 

• Como se organizam as sequências textuais nos artigos de opinião escritos por 

alunos do 9º ano do Ensino Fundamental Anos Finais? 

• Pode-se afirmar que há consistência argumentativa nos textos analisados? 

• Que marcas de posicionamento são identificadas em textos dos alunos do 9º ano 

do Ensino Fundamental Anos Finais, produzidos a partir de uma proposta de 

escrita do artigo de opinião? 
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• Quais as possíveis contribuições de uma proposta de ensino-aprendizagem do 

gênero-alvo para o desenvolvimento da competência textual e mais 

especificamente da competência argumentativa dos alunos? 

Nossa expectativa é que a aplicação da sequência didática contribua para a 

formação da competência argumentativa do discente, pois ela possibilita um estudo mais 

aprofundado com o gênero, por meio dos módulos planejados e executados de acordo com 

as necessidades dos alunos. 

Pretendemos, como objetivo geral, promover o desenvolvimento da competência 

argumentativa dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental Anos Finais, a partir de 

reflexões e de posicionamentos críticos como cidadãos acerca de temas vivenciados em seu 

cotidiano. 

Para alcançar esse objetivo geral, propomos os seguintes objetivos específicos: 

• identificar e descrever a organização sequencial dos artigos de opinião 

produzidos pelos alunos, com enfoque na construção de pontos de vista; 

• analisar a consistência argumentativa das produções textuais; 

• identificar marcas de posicionamento nos textos dos alunos; 

• propor ações didáticas que possibilitem a minimização dos problemas referentes 

à argumentação por parte de alunos Ensino Fundamental Anos Finais. 

Neste primeiro capítulo, tratamos sobre as questões-problema e os objetivos geral e 

específicos que norteiam essa pesquisa. Buscamos, no desenvolver da pesquisa-ação, 

encontrar as respostas para cada questão problema apresentada e, também, alcançar cada 

objetivo proposto. Ademais, buscamos justificar o que nos impulsionou a realizar essa 

pesquisa. No segundo capítulo, explicamos os aspectos metodológicos, apresentamos uma 

proposta de pesquisa com uma abordagem qualitativa realizada por meio de uma pesquisa-

ação, a caracterização da escola e dos alunos participantes dessa pesquisa. Também 

destacamos a aplicação de uma sequência didática para o ensino da argumentação no gênero 

artigo de opinião e, por fim, apresentamos as categorias e os procedimentos de análise.  

No terceiro capítulo, expomos uma revisão teórica sobre as concepções de 

linguagem e ensino de língua portuguesa, as concepções de escrita, o conceito de gêneros 

textuais e sua relação com o ensino de língua portuguesa. Também abordamos as sequências 

textuais de (ADAM, 2008), enfatizando a sequência argumentativa, além disso, abordamos 

os fundamentos teóricos sobre a argumentação e sobre sua relevância para o artigo de 

opinião. 
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O quarto capítulo é destinado à análise dos dados, consideramos oito (8) versões 

dos artigos de opinião produzidos, sendo: quatro (4) versões iniciais (VI), realizadas antes da 

aplicação da SD, e quatro (4) versões finais (VF), escritas depois, levando em consideração 

as categorias de análise destacadas no segundo capítulo.  

No quinto capítulo, expomos as considerações finais, em que enfatizamos as 

contribuições deste trabalho para o ensino dos gêneros textuais, com ênfase no artigo de 

opinião, também apresentamos algumas reflexões sobre a prática do ensino de língua 

portuguesa.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Concepções de linguagem e ensino de Língua Portuguesa 

 

Nas últimas décadas, muito se discute sobre o processo de ensino-aprendizagem de 

língua portuguesa sob uma perspectiva sociointerativa. Sem dúvida, essa é uma das 

preocupações de grande parte dos educadores comprometidos com a educação e 

principalmente, com o ensino de língua materna, o que se justifica devido ao baixo nível de 

leitura, de produção de texto e de conhecimentos sistematizados acerca dos usos da 

linguagem. 

Identificar esses problemas não significa responsabilizar o professor como culpado 

por esses baixos índices no ensino. Sabemos que a educação brasileira atravessa graves 

problemas como disponibilização e administração de verbas, a remuneração dos docentes, 

entre outros. Desse modo, buscar soluções para esses problemas, ultrapassa a competência e 

a responsabilidade do professor (GERALDI, 2012). Diante desse quadro, cabe ao professor 

trabalhar numa perspectiva que busque alternativas e elabore atividades em sala de aula que 

contribuam para a aprendizagem dos alunos. É relevante o professor estar ciente de que a 

sua prática pedagógica no ensino da língua portuguesa tem relação direta com a sua 

concepção de linguagem.  

Sobre isso, Geraldi (2012, p.40) afirma que: 

 

Antes de qualquer consideração específica sobre a atividade de sala de 

aula, é preciso que se tenha presente que toda e qualquer metodologia de 

ensino articula uma opção política – que envolve uma teoria de 

compreensão e interpretação da realidade – com os mecanismos utilizados 

em sala de aula. 

 

A seleção dos conteúdos, a metodologia, as estratégias adotadas para as aulas, o 

sistema avaliativo, como também o relacionamento com os alunos, entre outros fatores, 

conduz nossas escolhas, os caminhos que percorremos para conduzir as aulas de língua 

portuguesa. Nesse sentido, faz-se necessário repensar sobre a prática pedagógica adotada em 

sala de aula. Para tanto, quando falamos em ensino, é importante termos em mente respostas 

para as questões: para quem ensinamos? para que ensinamos? o que ensinamos? 

As respostas a estas questões envolvem a adoção de uma concepção de linguagem, 

pois é essa concepção que determina o seu fazer docente, dessa forma cabe ao professor 

adotar uma concepção de língua/linguagem em sua prática pedagógica que seja coerente 
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com os objetivos que se deseja alcançar. Geraldi (2012) aponta três concepções da 

linguagem: 

 

2.1.1 A linguagem é a expressão do pensamento 

 

A linguagem é a expressão do pensamento: esta concepção ilumina, basicamente, 

os estudos tradicionais. Se concebermos a linguagem como tal, somos levados a afirmações 

– correntes – de que as pessoas que não conseguem se expressar não pensam, destaca 

Geraldi (2012). Essa concepção considera a linguagem como ato puramente individual, a 

língua é vista como produto acabado, em que o sujeito é dono de seu dizer e de suas ações. 

Cabe ao leitor/ouvinte apenas o papel de ler/ouvir, o texto na posição de sujeito passivo. 

 

2.1.2 A linguagem é instrumento de comunicação 

  

A linguagem é instrumento de comunicação: esta concepção está ligada à Teoria da 

Comunicação e concebe a língua como código (conjunto de signos que se combinam 

segundo regras) capaz de transmitir ao receptor uma certa mensagem. Segundo Geraldi 

(2012), em livros didáticos, esta é a concepção confessada nas instruções ao professor, nas 

introduções, nos títulos, embora em geral seja abandonada nos exercícios gramaticais. Nessa 

concepção, sendo a língua um código, um conjunto de signos combinados através de regras, 

que possibilita ao emissor transmitir uma certa mensagem ao receptor, percebe-se que a 

comunicação só é estabelecida quando emissor e receptor conhecem e dominam o código, 

que é utilizado de maneira preestabelecida e convencionada. Nesse caso, é indispensável que 

existam regras que devam ser seguidas pelo falante-ouvinte para que se estabeleça a 

comunicação, regras essas estipuladas pela gramática.   

 

2.1.3 A linguagem é uma forma de interação 

  

A linguagem é uma forma de interação: a linguagem é vista, na verdade, como um 

lugar de interação humana. Através dela, o sujeito que fala pratica ações, age sobre o 

interlocutor, constituindo compromissos e vínculos que não preexistiam antes à fala. 

Diante das três concepções apresentadas, esta dissertação se fundamenta na 

concepção de linguagem como lugar de interação, como o lugar de constituição de relações 

sociais.  
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Como destaca Geraldi (2012, p.42), 

 

Dentro de tal concepção, já é insuficiente fazer uma tipologia entre frases 

afirmativas, interrogativas, imperativas e optativas a que estamos 

habituados, seguindo manuais didáticos ou gramáticas escolares. No ensino 

da língua, nessa perspectiva, é muito importante estudar as relações que se 

constituem entre sujeitos no momento em que falam do que simplesmente 

estabelecer classificações e denominar os tipos de sentença. 

 

Estudar a língua como interação é estudá-la em funcionamento e, sobretudo, é 

assumir um compromisso com o aluno de não apenas estudar aspectos referentes aos 

conhecimentos gramaticais da língua portuguesa, mas, principalmente, desenvolver a 

capacidade de refletir de maneira crítica sobre o que acontece ao seu redor, principalmente, 

perceber e utilizar a língua como instrumento de interação social. 

Dessa forma, cabe aos professores de língua portuguesa atuarem como mediadores 

no processo de ensino-aprendizagem. Logo, é preciso estar ciente das responsabilidades que 

esse papel designa, e principalmente, não esquecer de que, nesse processo, existem outros 

sujeitos não menos importantes - os alunos, que deverão participar de forma ativa no 

desenvolvimento das atividades propostas em sala de aula.  

A prática pedagógica orientada pela concepção de linguagem como interação 

evidencia a dinamicidade da língua no meio social, e tem um papel preponderante na sua 

postura docente diante dos conteúdos e dos objetivos do ensino de língua portuguesa.  

 

2.2 Concepções de escrita 

 

Para Marcuschi (2010), produzir um texto não é uma tarefa fácil, uma vez que 

pressupõe um sujeito que não está apenas atento às exigências, às necessidades e aos 

propósitos solicitados pelas relações sociais e culturais do indivíduo, mas que também seja 

capaz de realizar ações e projeções de natureza textual, discursiva e cognitiva, durante o 

processo textual.  

Reiterando a posição da autora, reconhecemos que, ao escrever, é necessário que o 

autor do texto utilize simultaneamente seus conhecimentos referentes ao assunto sobre o que 

se propõe escrever, ao gênero adequado, à situação em que o texto será produzido, aos 

possíveis leitores, ou seja, à medida que estamos escrevendo, conhecimentos de natureza 

diversa são exigidos para que o texto ganhe forma e, principalmente, que se cumpra o 
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propósito comunicativo. Dessa forma, reafirmamos que escrever é uma das tarefas mais 

complexas que o ser humano se propõe a realizar. 

As dificuldades em produzir textos também são confirmadas por Antunes (2003). 

Segundo a autora, diversos fatores contribuem para essas dificuldades, principalmente o fato 

de a escola priorizar exercícios mecânicos, usando a linguagem de forma descontextualiza, 

e, em alguns casos, usando apenas na formulação de frases improvisadas e isoladas.  

Diante dessas afirmações, percebemos que, ao longo do século XX até os dias 

atuais, o ensino de produção de texto nas escolas brasileiras tem enfrentado desafios no que 

diz respeito ao direcionamento de uma prática pedagógica que seja capaz de possibilitar ao 

aluno uma maneira mais eficaz de escrever de modo proficiente e autônomo e, que também 

atenda às exigências postas pelas diferentes práticas sociais contemporâneas. Por essa razão, 

consideramos relevante apresentar um breve histórico das principais perspectivas, nas quais 

o ensino de produção de texto tem se fundamentado, no decorrer do século XX aos dias 

atuais, estabelecendo relações com as concepções de escrita como um processo dinâmico em 

consonância com a prática pedagógica. 

Do início ao meio do século XX, percebemos a continuidade de uma tendência 

pedagógica das últimas décadas do século XIX. Nela, dava-se uma maior ênfase para o 

ensino das regras gramaticais e da leitura, aqui entendidas como decodificação e 

memorização de textos (MARCUSCHI, 2010). Os textos produzidos pelos alunos eram 

denominados de composição/redação, o que significava escrever com base em figuras ou 

apenas títulos sugeridos pelos professores (BUNZEN, 2006).  

Neste período, as aulas de língua portuguesa eram voltadas às exigências da 

obrigatoriedade da correção da ortografia e das regras da gramática normativa. Julgava-se 

que o aluno, ao escrever e formular frases gramaticalmente corretas, já cumpria o intento da 

elaboração textual (MARCUSCHI, 2010). 

Bunzen e Mendonça (2006) relatam que, nesse período, a redação era analisada 

apenas como um produto escolar, ou seja, escrevia-se apenas no intuito de concluir uma 

atividade solicitada pelo professor, até então, não havia nenhuma preocupação com a 

produção de texto como prática social.  

Embora na década de 1980, já houvesse reflexões sobre a relevância de um trabalho 

com a escrita de forma contextualizada, de fato, na escola, isso não foi colocado em prática, 

pois ainda se priorizava os aspectos formais do texto. Mesmo assim, é inegável que essas 

reflexões, somadas às discussões provocadas por políticas públicas de educação, destacando 

aqui os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do Ensino Fundamental I e II (1997, 
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1998) e o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), também trouxeram significativas 

contribuições para que a perspectiva sociointeracionista da linguagem fosse aos poucos 

tomando seu espaço e se tornando uma realidade para o ensino de linguagem, como também 

foi a partir dessas reflexões e dessas políticas que os autores de obras didáticas de língua 

portuguesa dispensaram uma atenção e um cuidado maior ao ensino e à aprendizagem da 

escrita (MARCUSCHI, 2010). 

Como já citado, a publicação dos PCN subsidiou de modo relevante as mudanças 

ocorridas nas práticas docentes nas últimas décadas do século XX. Foi nesse período que 

surgiram os estudos sobre os gêneros textuais. Após a divulgação dos estudos de Bakhtin, 

outros estudiosos como Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), Marcuschi (2008), dentre 

outros, passaram a divulgar seus estudos sobre os gêneros textuais. Aqui se faz necessário 

lembrar que, apesar de algumas divergências de pensamento em relação aos estudos 

apresentados, todos destacam a relevância que o estudo dos gêneros textuais tem, enquanto 

práticas sociais (MARCUSCHI, 2010).  

Antunes (2003) destaca que uma visão interacionista da escrita supõe encontro, 

parceria, entre sujeitos, para que aconteça a junção das ideias, das informações e das 

intenções pretendidas. Ainda complementa que, dentro dessa visão, o ato de escrever supõe 

a existência de um outro, com quem dividimos o momento da escrita, ou seja, escrever não é 

um ato solitário, o escritor está em constante interação com o seu interlocutor. 

Para a autora, apenas os conhecimentos linguísticos não são suficientes para se 

produzir um texto, pois, para ela, escrever é uma tarefa interativa, que vai além do ato 

propriamente dito de escrever, e que para obter sucesso, é preciso levar em consideração três 

etapas, cada uma com objetivos definidos e que se propõe a alcançar através da escrita. São 

elas: etapa do planejamento: corresponde a escolha do tema e do gênero, ordenação das 

ideias, optar pela formalidade ou informalidade da língua; a etapa da escrita: trata-se do 

momento do registro, isso acontece de acordo com que foi anteriormente planejado; e a 

etapa da revisão: momento destinado à análise do que foi escrito, analisar se de fato os 

objetivos foram cumpridos, se há algum problema na coesão e na coerência, fazer uma 

revisão linguística, enfim, resolver o que fica e o que deve ser revisado ou excluído do texto. 

O quadro representativo dessas etapas apresenta-se dessa forma: 
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Quadro 1 – Etapas distintas e intercomplementares implicadas na atividade de escrita 

            
Fonte: Antunes (2003, p. 57). 

 

Observando o quadro das etapas distintas e intercomplementares implicadas na 

atividade da escrita, percebemos o papel do sujeito em cada uma delas. Ao contrário do que 

muitos pensam e fazem, é fundamental no processo de escrita entendermos que tão 

importantes quanto a fase da escrita são as outras duas, a anterior e a posterior à escrita. É 

atribuição do professor de língua portuguesa procurar maneiras de mostrar ao aluno o quanto 

essas etapas podem contribuir, se conduzidas de modo correto, para uma escrita bem 

desenvolvida, atendendo, desse modo, seus propósitos comunicativos. Dessa forma, não irão 

elaborar textos simplesmente por fazer parte de uma atividade de sala de aula, mas sim, 

possivelmente, passarão a ver nos seus textos sua real função social.   

Dessa maneira, desenvolver um trabalho de produção de texto a partir dos gêneros 

textuais entendendo que ler e escrever são práticas sociais é assumir uma concepção de 

linguagem como interação.  
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2.3 Gêneros textuais e ensino 

 

Os textos orais ou escritos desempenham papel fundamental na nossa vida social, 

uma vez que nos comunicamos a todo o momento, e como as situações de comunicação são 

diversas, muitos também são os gêneros textuais que circulam em nosso meio social. Isto é, 

todo texto pertence a um determinado gênero, e as diferentes situações de comunicação 

permitem diferenciar os diversos gêneros textuais. 

Como apontado na introdução, desde seu surgimento há quase 20 anos, os PCN, 

propõem que se trabalhe o ensino de língua portuguesa com fundamentos da teoria dos 

gêneros textuais, considerando o texto como unidade de ensino.  

Bakhtin (1997 apud BRASIL, 1998, p.21) já defendia que é impossível imaginar a 

comunicação entre os indivíduos sem a existência dos “gêneros do discurso”, produzidos em 

contextos específicos conforme a situação de interação sociodiscursiva e caracterizados por 

três elementos centrais: conteúdo temático: o que é ou pode tornar-se dizível por meio do 

gênero; estilo: configurações específicas das unidades de linguagem derivadas, sobretudo, 

da posição enunciativa do locutor; conjuntos particulares de sequências que compõem o 

texto e construção composicional: estrutura particular dos textos pertencentes ao gênero. A 

escolha de um gênero se determina pela esfera, pelas necessidades da temática, pela 

comunidade e pela vontade enunciativa ou interação do locutor.  

O autor define os gêneros como tipos relativamente estáveis de enunciado. Desse 

modo, mobilizamos conhecimentos acerca dos gêneros textuais, todas as vezes em que 

estamos inseridos em alguma situação de interação. Para tanto, selecionamos um gênero que 

melhor se adapta ao que pretendemos enunciar aos nossos interlocutores. Isso sempre com a 

intenção de obter algum efeito. 

Ao tratarmos de gênero, é importante atentarmos para diferenciarmos tipo e gênero. 

Marcuschi (2008) assim diferencia os dois conceitos: os tipos textuais caracterizam-se muito 

mais como sequências linguísticas, envolvendo em sua composição. Em geral, os tipos 

textuais se materializam em poucas categorias: narração, argumentação, exposição, 

descrição e injunção. Enquanto os gêneros textuais referem-se aos textos materializados em 

situações comunicativas recorrentes, ao contrário dos tipos, os gêneros são inúmeros, porque 

são muitas as situações comunicativas. 

Percebemos que na escola, a diferença entre tipos e gêneros textuais não está clara 

nem para os alunos nem para alguns professores. Para melhor representar esse aspecto 
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teórico e terminológico, Marcuschi (2002, p.23) apresenta, de modo resumido, um quadro 

com as definições de ambos: 

 

Quadro 2 - Quadro Sinóptico dos conceitos de Gêneros e Tipos Textuais

 
Fonte: Marcuschi (2002, p.23). 

 

Levando em consideração o quadro acima, podemos concluir que, o que dizemos, a 

maneira como dizemos e a forma sob a qual o texto se manifesta são características 

diretamente ligadas ao gênero, e que independentemente do gênero a que pertença, os textos 

constituem-se de sequências com características linguísticas, as quais definem os tipos de 

texto. 

São bastante significativas as contribuições que o estudo dos gêneros textuais 

promove para o estudo da língua portuguesa, à medida que realiza um trabalho que 

apresente os gêneros, não apenas pelo ponto de vista estrutural, mas, principalmente, 

conduzindo os alunos à percepção da funcionalidade deles. Nesse contexto, os gêneros são 

compreendidos como um importante meio que pode contribuir para ampliar a competência 

comunicativa dos alunos.  

No nosso cotidiano, produzimos diversos textos em variados gêneros - sejam eles, 

orais ou escritos - desde uma conversa com familiares, uma mensagem de bate-papo virtual, 
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fazer uma lista de compras, um relatório de trabalho ou um trabalho acadêmico, entre tantos 

outros. De acordo com a demanda social, produzimos diferentes gêneros, uma vez que cada 

um exige o atendimento a uma situação e a objetivos particulares. Não devemos nos 

expressar da mesma maneira quando estamos no bate-papo com um amigo ou quando 

estamos numa reunião de trabalho. Por razões bem óbvias, referimo-nos às situações, aos 

meios de circulação, aos momentos e aos interlocutores bem diferentes.  

Fundamentado em Bakhtin (1979 apud MARCUSCHI, 2002) também define os 

gêneros textuais como fenômenos históricos e entidades sociodiscursivas que atuam sobre as 

atividades comunicativas, as quais eles ordenam e estabilizam.  

De fato, hoje, as demandas socioculturais possibilitam a todo o momento, o 

aparecimento de novos gêneros (MARCUSCHI, 2002). Eles se transformam, desaparecem e 

reaparecem sob novas formas. Alguns deles surgem e são produzidos informalmente, já 

outros, considerados mais formais, exigem dos interlocutores uma aprendizagem 

sistematizada, que se dá no âmbito escolar. No entanto, devido à dinamicidade com que 

surgem, não damos conta do número de gêneros textuais que circulam em nossa sociedade. 

E nesse sentido, a escola precisa, por meio do estudo de alguns gêneros, identificar e 

localizar legítimas situações de comunicação, para selecionar aqueles que atendam às 

necessidades dos alunos, como sujeitos ativos no mundo no qual estão inseridos. Desse 

modo, a escola contribui para a formação de um cidadão autônomo, capaz de exercer os 

saberes necessários para o exercício da cidadania. 

Pensando sobre os gêneros, Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) asseguram que o 

trabalho com eles possibilita a produção de um projeto didático-metodológico de ensino que 

considera as dificuldades inerentes à aprendizagem e às novas etapas pelas quais os alunos 

possam passar, o que possibilitará, aos professores, orientações de como e o que trabalhar de 

acordo com restrições, níveis e situações concretas de ensino Dolz, Noverraz e Schneuwly 

(2004). Por isso, adotar os gêneros como instrumento para o trabalho com a linguagem na 

escola torna-se importante.  

No contexto de ensino-aprendizagem, Marcuschi (2005) defende que refletir sobre 

os gêneros textuais é relevante e necessário, pois eles são tão antigos quanto a linguagem 

através da qual eles se constituem. Ainda os define como objetos historicamente situados 

que funcionam como práticas discursivas de ação social em um domínio discursivo 

específico. Entendido como “esfera ou instância de produção discursiva ou de atividade 

humana”, o domínio discursivo condiciona a função, o objetivo e a maneira de utilização do 

gênero. 
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O trabalho com gêneros textuais permite a descoberta das capacidades que o 

estudante traz consigo advindas de suas experiências de mundo e de sociedade. Bronckart 

(2003) afirma que a apropriação dos gêneros é um mecanismo fundamental de socialização, 

de inserção prática nas atividades comunicativas humanas. 

Mais uma vez destacamos a relevância da inserção dos gêneros textuais no processo 

de ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa, uma vez que acreditamos que eles 

colaboram, expressivamente, no desenvolvimento da linguagem e funcionam como objeto e 

instrumento de trabalho para os professores. Nesse sentido, o trabalho em sala de aula com 

inclusão dos diversos gêneros contribui para o aluno ter acesso à língua em funcionamento, 

o que permite ao aprendiz maiores condições para conhecer, e produzir diversos textos que 

circulam no seu cotidiano, e até mesmo conhecer outros por eles ainda não conhecidos. 

Desse modo, partilhamos da ideia de que, com a incorporação dos gêneros textuais 

nos PCN de língua portuguesa (1997, 1998), os quais indicam o texto como objeto de ensino 

de leitura e produção de textos escritos e orais, percebe-se a tendência de se apresentar a 

noção de gênero como um instrumento importante para o trabalho com o texto em sala de 

aula: 

 

Os textos organizam-se sempre dentro de certas restrições de natureza 

temática, composicional e estilística, que os caracterizam como 

pertencentes a este ou aquele gênero. Desse modo, a noção de gênero, 

constitutiva do texto, precisa ser tomada como objeto de ensino. [...] Nessa 

perspectiva, é necessário contemplar, nas atividades de ensino, a 

diversidade de textos e gêneros, e não apenas em função de sua relevância 

social, mas também pelo fato de que os textos pertencentes a diferentes 

gêneros são organizados de diferentes formas. (BRASIL, 1998, p.23). 

 

É relevante considerarmos que o ensino de língua portuguesa tem se desenvolvido 

de maneira inovadora através do estudo sobre gêneros. Diferentes experiências vivenciadas 

em sala de aula mostram a importância dos gêneros como uma forma de aproximar a 

linguagem neles presentes, com a dos conteúdos propostos nas aulas de língua materna. 

Percebemos que esse fato possibilita ao aluno utilizá-los como uma estratégia para alcançar 

com maior êxito a aprendizagem da língua materna. Afinal, é através do texto que se 

estabelece a comunicação, ampliando os conhecimentos, permitindo, assim, uma maior 

interação com o mundo.  

Marcuschi (2005) ressalta a importância do estudo dos gêneros textuais, uma vez 

que esses possibilitam o convívio com variados gêneros presentes na sociedade, como 

propõe os PCN. Em sala de aula, o autor sugere que se desenvolva trabalho com os gêneros 
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orais e escritos, para que assim o aluno tenha contato e possa analisar eventos linguísticos 

variados. 

A escola sempre trabalhou com gêneros, uma vez que usa textos diversos nas 

práticas de leitura e de escrita, embora fossem usados - ainda são em alguns casos - como 

meio de ensino-aprendizagem e não como instrumento de interação social. É comum 

encontrarmos em livros didáticos, uma grande variedade de gêneros, sendo trabalhados 

apenas com fins linguísticos, o que desvincula o gênero das relações comunicativas em uso.  

Assim com incorporação dos PCN, o trabalho com os gêneros ganhou um novo 

olhar, visto que as práticas sociais são mediadas pela linguagem e essas implicam em uma 

noção de gênero como objeto de ensino de leitura e de produção de textos orais e escritos, 

reforçaram, assim, a ideia de que o texto, como instrumento de interação nas variadas 

situações comunicativas, já que todo texto pertence a um determinado gênero. Portanto, 

tanto para a produção como para a compreensão de textos, torna-se importante um maior 

conhecimento sobre os gêneros textuais como suporte de aprendizagem (MARCUSCHI, 

2005). 

Ainda em relação à importância dos gêneros textuais na sala de aula, Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2004) incorporam as orientações dos PCN, e a partir da teoria já 

desenvolvidas por outros pesquisadores, estabelecem um modelo didático que tem como 

objetivo principal compreender as particularidades de cada gênero - a sequência didática - 

possibilitando aos alunos trabalhar com diferentes gêneros, levando em consideração os que 

já conhecem e em alguns casos, dominam e mesmo aqueles que são desconhecidos, que são 

estudados dentro e fora do universo escolar (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004).  

A SD tem um importante papel no processo de ensino-aprendizagem da língua, 

porque contribuem para o desenvolvimento das capacidades linguísticas dos alunos. Dessa 

forma, utilizar a SD é oportunizar aos alunos utilizar a língua em variadas situações 

comunicativas do cotidiano (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004). 

Para Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), é relevante que os alunos tenham contato 

com diferentes gêneros, assim é necessário que os professores busquem na SD estratégias 

que possibilitem a aprendizagem e capacidades necessárias para desenvolverem um 

significativo número de gêneros textuais que circulam em situações reais de uso de forma 

autônoma. Tendo em vista que quantidade de gêneros em circulação é infinita, os autores 

citados, apresentam uma proposta de agrupamento dos gêneros, com o propósito de 

viabilizar o ensino destes na escola. 
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Cada gênero apresenta características distintas, isso exige adaptações no seu ensino.  

Mesmo assim, os gêneros podem ser agrupados em função de um certo número de 

regularidade linguística e de transferência possível (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 

2004). 

Esses agrupamentos devem obedecer a três importantes critérios: o primeiro é 

relacionado à finalidade social do ensino, compreendendo no que se refere aos domínios da 

comunicação, seja ela oral ou escrita. O segundo apresenta a flexibilidade, as diferenças 

tipológicas, e o terceiro e último critério refere-se à capacidade de linguagem inserida no 

agrupamento de gêneros, que esses sejam relativamente homogêneos.  

O quadro abaixo apresenta os agrupamentos constituídos em função desses três 

critérios. 

 

Quadro 3 - Aspectos tipológicos 

 
Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 102). 
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Os autores ressaltam que o fato de os gêneros estarem inseridos nos agrupamentos, 

não significa que sejam estanques, ou seja, mesmo sendo classificados em um determinado 

agrupamento pela quantidade de características em comum com outros gêneros, não é 

possível afirmar que esses pertençam a um agrupamento único. 

Os agrupamentos dos gêneros possibilitam e facilitam o trabalho com os gêneros 

textuais em sala de aula, eles apoiam o professor na realização de um trabalho, oferecendo 

além de um embasamento teórico, um direcionamento quanto à escolha e à progressão do 

gênero a ser trabalhado em cada etapa de ensino. 

Mediante isso, fica evidente a significância da execução de um trabalho com os 

gêneros textuais em sala de aula, uma vez que esses auxiliam o fazer pedagógico, levando 

em conta o fato de tratar-se de uma eficaz maneira de se lidar com a língua nos seus diversos 

usos do cotidiano. 

Nesse sentido, os gêneros são produzidos em diferentes contextos e, relacionados a 

uma situação específica, percebemos a pertinência da realização de um trabalho com foco no 

desenvolvimento da competência argumentativa, oportunizando ao aluno sua atuação como 

sujeito autônomo capaz de exercer a cidadania. 

 

2.4 Sequências textuais 

 

Sequências textuais são unidades linguístico-textuais básicas (prototípicas) que 

fazem parte da constituição dos gêneros textuais. São formas linguísticas organizadas que 

constituem a estrutura composicional de um gênero, sendo, por isso, mais estáveis e menos 

suscetíveis a alterações por influência de fatores sociais (ADAM, 2008). Cada sequência 

presente numa estrutura textual é formada por proposições e essas se inserem numa 

progressão que vão das macroproposições às microproposições. 

As proposições constituem a menor unidade de significado na elaboração do texto, 

são elas as responsáveis pela coesão do texto, uma vez que cada uma delas mantém relação 

com uma proposição anterior e posterior. O conjunto de proposições estabelecem as 

macroproposições, e essas se organizam e caracterizam uma sequência. 

Para Adam (2008), 
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As sequências são unidades textuais complexas, compostas de um número 

limitado de conjuntos de preposições-enunciados: as macroproporsições. A 

macroproporsição é uma espécie de período cuja propriedade principal é a 

de ser ligada a outras macroproposições, ocupando posições dentro do todo 

organizado da sequência (ADAM, 2008, p. 204). 

 

O autor também assegura que uma sequência é uma estrutura, ou seja, é uma rede 

relacional hierárquica: uma grandeza analisável em partes ligadas entre si e também ligadas 

ao todo que elas compõem: e uma entidade relativamente autônoma, dotada de uma 

organização interna que lhe é própria, e, portanto, numa relação de dependência-

independência com o conjunto mais amplo do qual o texto faz parte. 

Os gêneros se caracterizam, entre outros elementos, por uma ou mais sequências 

prototípicas. Elas se classificam em: narrativa, descritiva, explicativa, dialogal e 

argumentativa, que predominam ou se combinam nos textos, conforme ilustrado na figura. 

Apresentamos a seguir cada uma das sequências textuais. 

As sequências que permeiam os gêneros textuais, segundo Adam. 

 

Figura 1 - Esquema das sequências textuais 

 
Fonte: Adaptado de Adam (2008). 

 

2.4.1 A sequência narrativa 

 

De acordo com Adam (2008), a sequência narrativa apresenta elementos de 

narração de histórias reais, fictícias ou de ambos os tipos; explicita a evolução de 

acontecimentos, mesmo que não mantenha relação de linearidade com o tempo real; 

caracteriza-se predominantemente por verbos de ação e conectores temporais.  

Para Adam (2008), 
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No sentido amplo, toda narrativa pode ser considerada como exposição de 

“fatos” reais ou imaginários mas essa designação geral de “fatos” 

abrangem duas realidades distintas: eventos que são os efeitos de causa e 

ações que se caracterizam pela presença de um agente – ator humano ou 

antropomórfico – que provoca ou tenta evitar uma mudança. O evento 

acontece sob o efeito de causas, sem intervenção intencional de um 

agente. (ADAM, 2008, p.224, grifos do autor). 

 

Numa sequência textual narrativa, os acontecimentos organizam-se numa série 

temporal estruturada, e não numa simples sucessão cronológica. Para Adam, as sequências 

narrativas podem ser identificadas a partir de seis características: 1) a sucessão de eventos – 

o desenrolar propriamente dito dos fatos, onde uma cadeia de fatos se desenvolve em 

consequência uns dos outros, tendo como parte principal a delimitação do tempo, seja ele 

anterior ou posterior e aos acontecimentos narrados; 2) a unidade temática – mesmo que os 

fatos narrados envolvam vários personagens, há sempre aquele que deverá ser destacado, e 

são deles que as ações serão desencadeadas; 3) os predicados transformados – nesse 

momento acontecem as mudanças vividas pelas personagens, são apresentadas novas e em 

alguns casos surpreendentes características a esses; 4) o processo – a delimitação das partes 

da narrativa: uma situação inicial , uma transformação e uma situação final; 5) a intriga – é 

a maneira como se desenrola a narrativa, podendo ser de grande ou pequena intensidade, 

complexa ou não; 6) a moral – neste caso, apenas alguns gêneros narrativos apresentam; 

trata-se do momento da reflexão, da mensagens que o texto pretende deixar para o leitor. 

 

2.4.2 A sequência descritiva 

 

Adam (2008) destaca que a sequência descritiva diferentemente dos outros tipos de 

sequências, não comporta uma ordem linear de agrupamento das proposições-enunciados em 

macroproposições ligadas entre elas. Por essa razão, apresenta uma frágil caracterização 

sequencial. 

Percebemos o quanto é complexo encontrarmos textos em que predominem 

sequências descritivas pois, não raro, elas se combinam com outras sequências em diversos 

gêneros. Se refletirmos um pouco, podemos perceber que é comum a presença de sequências 

descritivas encaixadas a sequências narrativas, especialmente em textos literários, no 

momento inicial, quando se descrevem personagens, ambientes como forma de situar o 

leitor/ouvinte para o desenrolar dos fatos.   
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Adam (2008) defende a não existência de uma sequência expositiva; desse modo, 

para ele, a sequência descritiva seria uma reinterpretação de casos apontados como 

expositivos, também afirma que a sequência descritiva é constituída por três fases principais: 

uma ancoragem: o tema da descrição é proposto; uma dispersão de propriedades: alguns 

aspectos do tema são enumerados e uma reformulação: os elementos descritos são 

comparados a outros ou mantêm entre si uma relação metafórica. 

 

2.4.3 A sequência explicativa  

 

Para Adam (2008), o que caracteriza uma sequência como explicativa é o fato de 

essa estabelecer uma relação de causa, sem a intenção de persuadir. O objetivo é fazer com 

que o interlocutor/ adquira um saber, um conhecimento que até então não tinha. Essa 

sequência pauta-se no objetivo de responder às perguntas: Por quê? E como? A explicação 

procura apresentar um ponto de vista, buscando transformar uma convicção. 

A sequência explicativa constitui-se de três fases: apresentação de um 

questionamento, um problema; problematização que norteia a explicação; e a resposta à 

questão problematizada. 

 

2.4.4 A sequência dialogal  

 

Entre as cinco sequências, a dialogal é a única que apresenta uma característica 

fundamental, o fato de ser formada por mais de um interlocutor, podendo estes 

interlocutores ser personagens. Essa sequência é estruturada em segmentos organizados por 

meio da fala e constitui-se de uma sucessão de trocas que caracterizam dois tipos de 

sequências: as fáticas – iniciam e enceram a interação; e as transacionais – a interação 

propriamente dita, onde há pergunta e resposta, acordo ou desacordo. 

 

2.4.5 A sequência argumentativa  

 

Para Koch (1993), a argumentação é inerente ao ato linguístico, pois a todo e 

qualquer discurso, subjaz uma ideologia. Portanto, nos textos nos quais predominam 

outros tipos de sequências, a argumentatividade, em maior ou menor grau também se 

apresenta, embora a tendência seja a de que, na sequência argumentativa, o objetivo de 

convencer o outro apareça de modo mais explícito. 
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Figura 2 – Simplificado de uma sequência argumentativa 

 
Fonte: Adam (2008, p.232). 

 

A sequência argumentativa é aquela em que se faz a defesa de um ponto de vista, 

ou até mesmo que se questiona um fato, revelando-se a intenção de convencer ou persuadir 

o leitor/ouvinte, por meio do uso de argumentos. Assim sendo, para um texto ser 

caracterizado como argumentativo, é necessária a predominância da disposição lógica de 

indícios, suposições, deduções e opiniões que busquem respaldar uma verdade potencial. 

Portanto, faz-se necessário um conjunto de sequências argumentativas. 

A partir do modelo de Toulmin (1993), Adam (2008) expõe um esquema 

simplificado de base de uma sequência argumentativa.  

Para Adam (2008), a sequência argumentativa evidencia-se por dois movimentos: a 

demonstração e/ou justificativa de uma tese e a refutação de outras teses ou argumentos de 

uma tese adversa, para, a partir de premissas estabelecidas, chegar a uma conclusão ou 

afirmação, ou seja, nessa sequência apresentamos um ponto de vista a favor ou contra com 

relação a uma tese inicial e defendemos nossa posição com base em argumentos ou provas.  

Pensando assim, Adam (2008) amplia e retoma o modelo proposto por Toulmin 

(1993), acrescentando a contra-argumentação.  

 

Figura 3 - Esquema da sequência argumentativa prototípica 

 
Fonte: Adam (2008, p.233). 
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Com base no esquema sequência argumentativa prototípica, em cada proposição 

argumentativa (P. arg), temos: 

P. arg0 - a tese anterior a ser refutada ou confirmada: é a proposição, trata-se daquilo 

que se busca alcançar, objetivo, é o momento onde o autor apresentará sua intenção, seu 

posicionamento em relação ao que foi apresentado para discussão.  

P. arg1 – os dados, conhecimento de mundo: nesse utilizamos o conhecimento adquirido, 

o acervo cultural que adquirimos através da vivência e das experiências compartilhadas 

mediante as circunstâncias de comunicação que permeiam o nosso cotidiano de uma forma 

geral. 

P. arg2 – as justificativas que sustentam um posicionamento: é que buscamos para 

fundamentar o ponto de vista apresentado, essas justificativas podem ser realizadas por 

meios da utilização dos dados e do conhecimento de mundo já exposto na etapa anterior. 

P. arg3 – a conclusão ou posicionamento que o produtor do texto assume, sob forma de 

nova tese: essa pode ser formulada de início e retomada, ou não, por uma nova tese. 

P. arg4 – contra-argumento, um discurso argumentativo tem uma relação a um 

contradiscurso, esteja ele, explícito ou implícito, na defesa de uma tese ou de uma conclusão 

incide em defendê-la contra outras teses ou conclusões (ADAM, 2008). Pensando dessa 

forma, Adam, amplia o esquema dessa sequência dando lugar a contra-argumentação. 

Segundo Adam (2008), na sequência argumentativa, apresentamos um 

posicionamento a favor ou contra com relação a uma tese inicial e sustentamos nossa 

posição com base em argumentos ou provas. 

O próprio Adam (2008) chama a atenção para o fato de que esse esquema não está 

estruturado numa ordem linear obrigatória, ou seja, a ordem estabelecida nessa sequência 

pode ser flexível. Também ressalta que esse esquema comporta dois níveis:  

• Nível justificativo - nesse nível, o interlocutor tem pouca importância. A 

estratégia argumentativa é orientada dominada pelos conhecimentos 

apresentados; para tanto, acontece uma soma das proposições argumentativas: 

P.arg1 + P.arg2 + P.arg3). 

• Nível dialógico ou contra-argumentativo – a estratégia argumentativa busca a 

uma transformação dos conhecimentos. Nesse nível, a argumentação é 

negociada com um contra-argumentador real ou potencial. Aqui acontece soma 

das proposições argumentativas: P.arg0 + P.arg4. 
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No gênero artigo de opinião, predomina a sequência argumentativa, uma vez que 

nele se discute um tema polêmico e se defende ou refuta uma tese. No entanto, nesse gênero 

podemos, não raro, identificar uma ou mais sequências narrativas, cujos fatos ou ações 

narradas deem sustentação à tese. Além disso, podem-se identificar em um artigo de opinião 

sequências descritivas, que mostram aspectos do tema que contribuem para convencer ou 

persuadir o leitor do artigo; ou, ainda, explicativas, que procurem explicar por que ou como 

a tese é defendida ou rejeitada. 

 

2.5 Argumentação e ensino  

 

De diferentes modos e em situações diversas, associamos o verbo argumentar ao 

ato de convencer, exercitamos a argumentação em conversas com familiares e/ou amigos, na 

contratação de um serviço, entre tantas outras situações no nosso dia a dia, até mesmo em 

discursos de forma despretensiosa, e é através dela, que podemos demonstrar ou comprovar 

uma proposição ou para convencer outra pessoa daquilo que se pretende afirmar ou se negar, 

ou seja, quando argumentamos, expressamos uma convicção, um ponto de vista, que é 

desenvolvido de forma a convencer o interlocutor de nosso propósito.  

Para Pereira et al. (2006, p. 37), “a argumentação busca convencer, influenciar, 

persuadir alguém; defender um ponto de vista sobre determinado assunto”. Os autores 

completam ainda que “consiste no emprego de provas, justificativas, a fim de apoiar ou 

rechaçar uma opinião ou uma tese; é um raciocínio destinado a provar ou a refutar uma dada 

proposição”. Pensando assim, se realmente desejamos formar pessoas críticas, democráticas, 

donas do seu próprio dizer, precisamos proporcionar, em sala de aula, situações de 

controvérsia, de polêmica. Dessa forma, estaremos construindo situações de produção das 

quais surgem os discursos argumentativos, cuja função deve ser preservada, quando usados 

como objeto de ensino-aprendizagem, ou seja, deve-se preservar a discussão, o debate e 

possíveis soluções aos problemas. 

A argumentação representa um enfrentamento linguístico e discursivo em relação 

aos outros e, em alguns casos, a nós mesmos. Argumentamos para colocar ideias e teorias à 

prova, para promover reflexões sobre determinamos temas e assuntos, para persuadirmos a 

favor ou contra determinadas hipóteses, dependendo de nossos valores, crenças e ideais.  No 

momento da construção textual, os argumentos são essenciais, pois serão eles as provas que 

apresentaremos com o propósito de defender nossa ideia e convencer o leitor de que essa é a 

correta. Assim sendo, apresentar ao aluno a argumentação como uma habilidade inerente a 

http://www.scrittaonline.com.br/cursos.php?ctd_id=157
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sua vida, começa quando dizemos que ler e escrever qualquer texto da ordem do argumentar 

é estar ciente de que o produtor busca influenciar o interlocutor, usando a argumentação e 

isso implica na organização de ideias e na construção de um raciocínio para a defesa de um 

ponto de vista, tendo como objetivo a adesão do seu interlocutor (KOCH; ELIAS, 2016). 

A atividade argumentativa deve ser entendida uma tarefa imprescindível à vida 

social, pois ela nos proporciona maior conhecimento sobre o mundo e sobre suas relações, 

aumentando as chances de que nossas ideias sejam ouvidas e aceitas. Desse modo, quanto 

mais amplos os nossos conhecimentos, possivelmente, mais condições teremos de 

desenvolver os argumentos de maneira eficaz. 

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

argumentatividade. Como ser dotado de razão e vontade, o homem, avalia, julga, critica, isto 

é, forma juízos de valor (KOCH, 2011). Desse modo, cabe à escola, possibilitar ao aluno 

práticas de produção de texto que o faça ver a linguagem como meio de interação social. 

Esse pensamento somado ao fato de que no 9º ano do Ensino Fundamental Anos 

Finais o material didático privilegia alguns gêneros da arte do argumentar, motivou-nos a 

realizar um trabalho com o gênero artigo de opinião, com o objetivo de despertar a 

competência argumentativa dos alunos. Assumindo um compromisso de realizar um 

trabalho que não seja apenas visto como atividades de sala de aula, mas, principalmente, 

uma tentativa de fazê-los ver a argumentação como algo necessário para sua formação 

enquanto cidadãos capazes de posicionarem na defesa de um ponto de vista.  

O trabalho com argumentação torna o ensino de língua mais significativo, uma vez 

que através dela, podemos despertar o senso crítico do aluno, dar voz a ele dentro e fora da 

escola. Para que isso se torne uma realidade, é preciso antes de produzir um discurso 

argumentativo, estar atento às situações de produção, pois expor um argumento implica em 

considerar alguns aspectos importantes, entre eles: o que dizer, como dizer, a quem dizer, e 

fundamentado em que. Para que isso se concretize, percebemos a importância de um 

trabalho docente, no qual se dê o tratamento adequado a cada etapa do processo de aquisição 

em relação às competências argumentativas, pensando nas possíveis evoluções que 

possamos trazer para a produção escrita do artigo de opinião. 

Nesse sentido, é necessário que o aluno produtor desenvolva habilidades de 

reconhecer e construir as sequências argumentativas, assim como também, busque 

estratégias argumentativas para que estas sustentem sua argumentação, isso se torna possível 

quando esse aluno produz seu texto atentando para o uso dos operadores argumentativos, faz 
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assertivas escolhas lexicais, na utilização dos modalizadores, não se apropria indevidamente 

de ideias, não comete generalizações indevidas. 

Antes de iniciarmos o processo de escrita do texto argumentativo, é preciso 

estarmos cientes de que as estratégias não devem ser confundidas com os argumentos; estes 

procuram responder porque defendemos determinada ideia, já as estratégias são recursos que 

usamos para envolver o leitor, para despertar seu interesse, para convencê-lo e para gerar 

credibilidade. As sequências argumentativas desempenham um papel fundamental na 

construção da argumentação, pois tratam-se de um dos aspectos que tem uma grande 

influência sobre uma coerente defesa de um ponto de vista.   

Uma das estratégias argumentativas na elaboração de um argumento que 

destacamos são as escolhas lexicais. Uma palavra fora do contexto ou usada sem o devido 

cuidado pode confundir ou prejudicar a argumentatividade. Fazer boas escolhas lexicais é 

uma forma de tornar o texto mais atraente, mais produtivo, mais apto a produzir os efeitos 

desejados (KOCH; ELIAS, 2016). Se argumentar é tentar influenciar o nosso interlocutor 

através de argumentos, precisamos fazer escolhas lexicais que estejam adequadas ao tema 

que se pretende desenvolver à situação comunicativa e ao público-alvo. Nesse sentido, faz-

se necessário planejar e desenvolver atividades que possibilitem o contato direto com a 

leitura de diferentes gêneros, possibilitando assim, um conhecimento mais amplo em relação 

ao seu conhecimento de mundo e do léxico da sua língua, pois quanto maior for seu acervo 

lexical, possivelmente, também terá mais facilidade de cumprir seu propósito comunicativo, 

e consequentemente aumentar o poder persuasivo. 

Koch e Elias (2016, p.34) destaca que “argumentar é tentar influenciar o nosso 

interlocutor por meio de argumentos, cuja constituição demanda apresentação e organização 

de ideias, bem como estruturação do raciocínio que será orientado em defesa da tese ou do 

ponto de vista, visando à adesão do interlocutor”. Nesse sentido, é importante que os 

argumentos estejam embasados por fatos, exemplos, dados estatísticos, entre outras provas. 

Dessa forma, aumentam as chances de sermos bem-sucedidos em nosso propósito.  

São muitos os estudos sobre argumentação e tipos de argumentos, poderíamos 

recorrer a algum estudioso da área para representá-los, porém optamos por apresentar o 

quadro que orienta a sequência didática do gênero artigo de opinião da Olimpíada de Língua 

Portuguesa Escrevendo o Futuro, uma vez que julgamos estar mais apropriado para o nível 

dos alunos colaboradores dessa pesquisa, pois tratam-se de alunos do ensino básico que, 

didaticamente estão tendo o primeiro contato com os gênero predominantemente 

argumentativo, através da  produção de um artigo de opinião. 
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Quadro 4 - Tipos de argumentos 

TIPOS DE ARGUMENTOS EXPLICAÇÃO 

 

De autoridade 

Ajuda a sustentar sua posição, lançando mão da voz de um 

especialista, uma pessoa respeitável (líder, artista, político), 

uma instituição considerada autoridade no assunto.  

De exemplificação Relata um fato ocorrido com ele ou com alguém para dar um 

exemplo de como aquilo que ele defende é válido. 

 

De provas 

Comprova seus argumentos com informações incontestáveis: 

dados estatísticos, fatos históricos, acontecimentos notórios. 

De princípio ou crença pessoal Refere-se a valores éticos ou morais supostamente irrefutáveis. 

De causa e consequência Afirma que um fato ocorre em decorrência de outro. 

Fonte: Gagliard e Amaral (2008, p.37). 

 

Consideramos importante para o trabalho, aqui acrescentar a contra-argumentação, 

a exposição de ideais opostas à argumentação, pois foi uma das estratégias utilizadas por um 

número considerável de alunos na produção da VF dos seus artigos. 

Na construção dos argumentos, não podemos deixar de evidenciar os operadores 

argumentativos, também chamados de elementos conectores. Eles são importantes recursos 

na produção do texto argumentativo, pois esses são elementos da língua que indicam a força 

argumentativa dos enunciados, ou seja, responsáveis por estabelecer coesão textual e 

introduzir o argumento. Os operadores argumentativos dão a direção do sentido que 

queremos tomar ao dizer/escrever algo, eles são usados para evitar que o texto seja apenas 

um emaranhado de palavras soltas e aleatórias, mas sim, várias ideias interligadas, que se 

façam compreender. 

Sobre os operadores, Koch (2011) ressalta o descaso que a gramática tradicional 

tem dado, tanto em relação à classificação, quanto ao ensino de língua portuguesa. Sobre 

esse fato a autora afirma: “a gramática tradicional considera (os operadores argumentativos) 

apenas como elementos meramente relacionais, e na sequência afirma que deveriam ter 

maior atenção, pois esses operadores são responsáveis, em grande parte, pela força 

argumentativa dos enunciados” (KOCH, 2011, p.101). 
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Quadro 5 - Operadores argumentativos

 
Fonte: Koch (2004, p.30). 

 

Sobre o uso dos operadores argumentativos, concluímos que ao empregá-los 

corretamente, garante-se a continuidade temática, a organização das relações dos segmentos 

textuais do tipo logico-semânticos e as de caráter discursivo-argumentativo, sendo assim a 

relação entre coesão e coerência estão intimamente ligadas ao bom uso destes operadores de 

argumentação. 

Para produzir um texto argumentativo que seja convincente, é preciso que o aluno 

conheça e estruture em seu texto, embasando-se em argumentos que impliquem na 

organização de um raciocínio para a defesa de um ponto de vista e mobilize algumas 

estratégias argumentativas que aumentem a possibilidade de realizar o propósito 

comunicativo.  
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Portanto, é importante lembrar que argumentar é uma atividade humana, mas que 

essa competência pode e deve ser aprimorada. Por essa razão, diante de uma pluralidade de 

textos que circulam na nossa vida social, ao trabalhar em sala de aula com os gêneros 

argumentativos, estamos, possivelmente, contribuindo para a formação de indivíduos 

críticos, capazes de se posicionarem e tomarem decisões sobre suas vidas e, dos que os 

cercam, de modo mais autônomo. 

 

2.6 Artigo de opinião 

 

Na nossa intervenção, a escolha do gênero artigo de opinião surgiu por ser esse um 

importante meio para a formação do cidadão. Frequentemente, conversamos demonstramos 

nossa opinião sobre assuntos do cotidiano. Em alguns momentos, fazemos isso de forma oral 

e de maneira tão natural que não nos preocupamos com formalidades, mas não expomos 

nossas opiniões apenas por meio da fala, elas podem também, em situações específicas 

serem dadas na forma escrita, no entanto, há situações de comunicação as quais nos exigem 

formalidades no ato de dizer, o que dizer, e principalmente como dizer. 

Ensinar língua portuguesa através dos gêneros textuais é hoje um caminho para 

obter êxito na aquisição da língua materna. É através da leitura e da produção de textos que 

se estabelece a comunicação, que ampliamos conhecimentos e temos melhores condições de 

fazer de modo crítico, uma eficiente leitura do mundo no qual estamos inseridos. Nesse 

sentido, o artigo de opinião traz contribuições significativas para esse processo, uma vez que 

propicia a atuação do aluno-produtor como sujeito que assume, acrescenta ou refuta os 

discursos que circulam em seu meio.  

No decorrer de nossas vidas, estamos sempre conversando, partilhando ideias, 

expondo opiniões, estamos a todo instante nos posicionando a respeito de um determinado 

assunto. Essa liberdade que nos é concedida faz com que nos tornemos seres únicos, dotados 

de pensamentos e opiniões acerca da realidade circundante. Fazemos isso com mais 

frequência na oralidade, mas há situações em que a fala não é suficiente para que o texto 

cumpra sua função social. Nesse sentido, a escrita tem a responsabilidade de sistematizar, 

organizar e documentar a fala e, o artigo de opinião surge como um gênero de caráter 

argumentativo que busca avaliar e responder sobre um tema polêmico.  

O artigo de opinião é um gênero em que o autor expõe seu posicionamento diante 

de algum tema atual e de interesse de muitos. É um texto dissertativo que apresenta 

argumentos sobre o assunto abordado, no qual o escritor além de expor seu ponto de vista, 
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deve sustentá-lo através de informações coerentes e admissíveis. Sobre isso, Bräkling (2000) 

afirma que artigo de opinião é um gênero do discurso em que se busca convencer o outro de 

uma determinada ideia, influenciá-lo, transformar os seus valores por meio de processo de 

argumentação a favor de uma determinada posição assumida pelo produtor e de refutação de 

opiniões divergentes. É um processo que prevê uma operação constante de sustentação das 

afirmações realizadas, por meio da apresentação de dados consistentes, que possam 

convencer o interlocutor. 

É no artigo de opinião que geralmente se discute um tema atual de ordem social, 

econômica, política ou cultural, relevante para os leitores. Conforme Rodrigues (2007), 

nesse gênero, interessa menos a apresentação dos acontecimentos sociais em si, mas a sua 

análise e a posição do autor. O processo interativo se sustenta pela construção de um ponto 

de vista. 

Para Bräkling (2000), o artigo de opinião trata-se de um gênero no qual a 

dialogicidade e a alteridade se evidenciam no processo de produção: não é possível escrever 

um texto no gênero se não se conseguir colocar-se no lugar do outro, antecipando suas 

posições para poder refutá-las – negociando ou não com ele –, na direção de influenciá-lo e 

de transformar sua opinião, seus valores. 

Também sobre o artigo de opinião, Goldstein, Louzada e Ivamoto (2009, p.97) 

asseguram que “é um gênero que possibilita ao autor expor livremente o seu modo de 

pensar, o seu ponto de vista sobre uma questão controversa, e que se destina a convencer o 

leitor por meio de uma argumentação sustentada sobre essa posição”. 

Ressaltamos aqui o fato de o artigo de opinião discutir temas controversos, fato 

justificável, já que esse pertence à esfera do argumentar, assim sendo, precisa ser discutível, 

uma vez que é impossível discutir temas com os quais todos concordam. Diante disso, 

percebemos que o tema a ser desenvolvido merece um cuidado especial, esse deve manter 

em comum uma pertinência e interesse público, deve também dar margem a ter opinião 

contra ou a favor, levando em consideração os mais variados motivos e propondo diferentes 

abordagens, desde que o autor do texto veja pertinência e mostre conhecimento sobre o 

assunto. 

Embora o artigo de opinião seja um gênero pertencente a esfera jornalística, 

geralmente são escritos por especialistas no assunto, optamos por fazer uma transposição 

didática, escolarizando o gênero como uma possibilidade de trabalhar a competência 

argumentativa dos alunos. Percebemos que através do exercício da leitura e da escrita desse, 
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a escola pode contribuir para o desenvolvimento da forma de pensar e, principalmente, de se 

expressar fazendo uso de argumentos convincentes nas discussões.  

Para Rocha (2015), o artigo de opinião quando trabalhado em sala de aula é 

didatizado, isso acontece pois passa por um processo cujos objetivos de leitura e escrita 

consistem, além dos objetivos originais do gênero, em ensinar habilidades discursivas e 

linguístico-discursivas necessárias para sua compreensão e elaboração textual. Para a autora, 

o fato de ser didatizado não diminui a importância do trabalho com os gêneros na sala de 

aula, desde que se desenvolva atividades que tenham uma função sociocomunicativa. Ainda 

ressalta que esse processo da didatização pode acontecer com os demais gêneros trabalhados 

em sala de aula.  

Percebemos que ao desenvolver um trabalho com a leitura e escrita desse gênero, 

estamos contribuindo para que nosso aluno desenvolva a capacidade de participar de 

maneira direta e efetiva das discussões sobre questões que são e serão relevantes para sua 

formação cidadã. Além disso, o gênero em estudo, para cumprir com sua função persuasiva, 

não só precisa fazer uso de argumentos convincentes, como também utilizar de estratégias 

argumentativas que sustentem esses argumentos. 

Os textos artigos de opinião são construídos com predomínio de sequências 

argumentativas. E quanto à estrutura, esse gênero, comumente, apresenta um título, que de 

modo geral já anuncia o ponto de vista do autor; uma introdução com a presença de uma 

tese que deve ser clara em relação ao que se propõem o autor; é ela que define o que se 

pretende no contínuo do texto que vai ser desenvolvido; o desenvolvimento destinado ao 

dos argumentos ou contra-argumentos, tendo em mente que esses deverão ser pautados em 

bases sólidas, para assim conferir maior credibilidade por parte do leitor. É o momento em 

que é feita a comprovação da tese inicial; e por fim, a conclusão, na qual ocorrerá o 

fechamento das ideias anteriormente discutidas, a conclusão não pode ser vista como apenas 

um resumo, mas sim, deve retomar de modo claro e incontestável a tese.  

De forma geral, é escrito em registro formal da língua, porém isso não impede de o 

autor, caso assim achar viável, utilizar uma linguagem mais coloquial, isso se atender às 

intenções comunicativas de uso e, pode ser escrito em primeira pessoa do singular ou plural, 

pois é assinada por um articulista. A escolha por uma ou outra pessoa é uma questão 

ideológica, assim quando assinado em primeira pessoa do singular, trata-se de uma 

estratégia do autor, é uma tentativa de aproximação entre escritor e leitor. 

Por tratar-se de um gênero publicado em jornais e revistas, o artigo de opinião tem, 

geralmente como articulista, um especialista no assunto, uma autoridade na área, ou um 
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ocupante de cargos em instituições de prestígio social, isso porque  as ideias defendidas são 

de total responsabilidade do autor, e, por este motivo, o mesmo deve ter cuidado com a 

veracidade dos elementos apresentados, além de assinar o texto no final (GOLDSTEIN; 

LOUZADA; IVAMOTO, 2009). 

Quando produzido pelo aluno na sala de aula, cabe ao professor criar estratégias 

que, possibilitem ao aluno uma maneira de utilizar recursos argumentativos que venham 

convencer o leitor sobre o ponto de vista adotado, mesmo sem que seja, necessariamente, 

um especialista no assunto. 

 

2.6.1 Relevância do artigo de opinião na formação crítica e cidadã  

 

A divulgação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), somado às pesquisas 

dos estudos linguísticos, contribuíram para mudanças na metodologia do ensino da língua 

portuguesa. A partir dessas mudanças, o ensino dos gêneros ganhou um novo olhar, passou-

se a ver o ensino da língua ligado a situações concretas de uso, deixando para trás um ensino 

onde se levava em consideração apenas as questões estruturais do texto. Nesse contexto, 

cabe à escola, buscar ações que oportunizem o aluno conhecer e produzir textos de 

diferentes gêneros.  

Em geral, o público leitor dos artigos de opinião são as pessoas que frequentemente 

leem jornais e revistas, e como essa não é a realidade da grande maioria dos nossos alunos, 

trabalhando esse gênero dentro da sala de aula, cabe a nós, professores de língua portuguesa 

e/ou outras disciplinas, assumirmos a responsabilidade de trazer esse gênero para a realidade 

dos alunos. Para que os alunos consigam se expressar de maneira mais autônoma, 

percebemos a importância de trazer para sala de aula discussões com temas atuais e 

diversificados, como forma de poder contribuir para a ampliação da visão de mundo do 

aluno, nessas discussões há troca de saberes e de experiências entre alunos e professores, 

essas discussões poderão ser o embasamento inicial, para que esses, de alguma forma, 

estejam inteirados sobre os assuntos em pauta em nossa sociedade. 

Sendo o artigo de opinião, um gênero textual jornalístico, de caráter essencialmente 

argumentativo, onde o autor expõe claramente a sua opinião e os seus argumentos, é de 

suma importância trabalhar esse gênero na escola, pois o mesmo tem como um dos objetivos 

fazer com que o aluno, seja capaz de se posicionar dentro do texto e mostrar nele sua 

opinião de forma clara e consistente. É um meio de tornar o aluno protagonista no espaço 



45 
 

escolar. Dessa forma, o discente toma a palavra para si e é capaz de vincular suas produções 

em sala de aula às suas experiências pessoais.  

Produzir o artigo de opinião na escola é uma maneira de envolver o aluno no 

processo sociointeracional,  pois trata-se de uma tentativa de despertar nos discentes a 

consciência crítica em relação ao que os cerca. Antes de iniciar a produção, é importante que 

eles tenham consciência dos objetivos principais que envolvem a proposta, isso pode 

facilitar a seleção dos argumentos. Estar ciente de onde vai circular seu texto, qual será o 

possível auditório, ou seja, quem serão os leitores dos textos produzidos, são informações 

que podem mudar o curso do texto, pois sempre na fala estamos presupondo o nosso 

interlocutor, portanto é preciso estarmos atentos e preparados para defender um ponto de 

vista com base em argumentos ou contra-argumentos direcionados a esse auditório. 

Nesse contexto, é importante compreender a escrita como um processo de interação 

que envolve o autor/texto/leitor, no nosso caso, os alunos estavam cientes de que os textos 

produzidos, seriam socializados entre eles na sala de aula e que também comporiam o 

corpus dessa pesquisa. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Abordagem da pesquisa 

 

Para realização dessa pesquisa, nos moldes de uma pesquisa-ação, optamos pela 

abordagem qualitativa, uma vez que essa nos leva a observar, compreender e interpretar as 

ações desenvolvidas em sala de aula durante as aulas de língua portuguesa, em especial, no 

nosso caso, no que se refere à construção de posicionamento na produção dos artigos de 

opinião escritos por alunos do ensino básico. 

Também por se tratar de um paradigma de investigação que tem como principal 

objetivo interpretar uma realidade social em que o pesquisador é parte do processo. É tarefa 

da pesquisa qualitativa em sala de aula elaborar e aperfeiçoar teorias sobre a organização 

social no contexto escolar.  

Adotamos a abordagem qualitativa em nossa pesquisa, pois não levamos em 

consideração apenas os resultados, entendemos que esses, tratam-se de uma consequência 

das atividades desenvolvidas e do envolvimento dos participantes. Levamos em 

consideração o processo, o aprofundamento da compreensão sobre as ações referentes ao 

nosso objeto de pesquisa e as contribuições que esse pode trazer ao nosso contexto, interno e 

externo ao universo escolar. 

Na abordagem qualitativa, o pesquisador pode influenciar e ser influenciado pelas 

circunstâncias que envolvem a pesquisa. No nosso caso específico, trouxe ganhos para 

ambas as partes envolvidas, uma troca de saberes que enriqueceu o aluno pela a apropriação 

de novos saberes e ao professor, por também aprender e proporcionar novos desafios que 

ressignificaram a prática docente. 

 

3.2 Natureza e abordagem da pesquisa 

 

O PROFLETRAS tem como princípio norteador propor pesquisas que venham 

contribuir para aprendizagem dos alunos nas aulas de língua portuguesa no Ensino 

Fundamental Anos Finais. Por essa razão, entendemos que toda escolha por uma abordagem 

de pesquisa para realização desse trabalho deva seguir princípios norteadores claros, para 

que seja evidente a importância no que diz respeito, tanto no desenvolver da pesquisa 

propriamente dita, quanto na análise dos resultados, primando sempre pela veracidade 

desses, uma vez que sua finalidade é contribuir, de forma positiva, para os participantes – 
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alunos e professores. Esse tipo de pesquisa possibilita ao docente assumir um novo papel: 

investigador crítico de sua própria prática. 

Este trabalho consiste em uma pesquisa de intervenção, a qual busca investigar 

problemas relacionados ao ensino e, assim, buscar alternativas que possam contribuir para 

minimização ou a solução desses.  

O projeto-intervenção, como o próprio título sugere, fundamenta-se nos 

pressupostos da pesquisa-ação. Tem como base a ideia de uma relação dialética entre 

pesquisa e ação, supondo ainda que a aquela deve ter como função a transformação da 

realidade. De acordo com Thiollent (2011), pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com 

base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema coletivo em que os pesquisadores e os participantes 

representativos da situação ou problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 

participativo. 

Esse tipo de pesquisa é bastante utilizado devido à relevância de seu caráter 

pedagógico: os professores, ao pesquisarem sua própria prática, produzem ou aprimoram 

conhecimentos e, ao fazê-lo, apropriam-se e ressignificam sua prática, produzindo novos 

conhecimentos de cunho crítico. Nesse caso, tanto pesquisador como pesquisados estão 

diretamente envolvidos em uma perspectiva de mudança (THIOLLENT, 2011). 

Optamos por utilizar a sequência didática (SD) como estratégia pedagógica de 

intervenção, devido à sua flexibilidade que permite contribuir para a construção da 

competência argumentativa durante a produção de um artigo de opinião, junto aos alunos do 

ensino fundamental. Além disto, a SD também possibilita um estudo mais direcionado e, 

principalmente, para que ao final da intervenção, o discente possa apresentar além de 

competências e habilidades para desenvolver um artigo de opinião, ele reconheça-se como 

produtor autônomo, no que se referente a posicionamentos diante de temas controversos. 

 

3.3 Ambiente da pesquisa 

 

A pesquisa de intervenção foi desenvolvida através de uma SD sobre o gênero 

artigo de opinião, no ano 2017, em uma turma do 9º ano – Ensino Fundamental Anos Finais 

da Escola Estadual 15 de Outubro, situada no conjunto Santarém, na Zona Norte de Natal 

(RN).  

A Escola Estadual 15 de Outubro possui 13 (treze) salas de aula, sendo 01 (uma) de 

multimídia, 01(uma) sala multifuncional para alunos com necessidades especiais, 01 (uma) 
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de leitura/biblioteca, 01 (uma) sala para atividades do Mais Educação, 01 (uma) secretaria, 

01 (uma) sala para coordenação, 01 (uma) sala destinada à diretoria, 01 (uma) sala para os 

professores, 01 (uma) sala de informática, 01 (uma) área coberta que serve de auditório e 

refeitório. Possui ainda 01 (uma) cozinha com dispensa, 01 (um) banheiro para funcionários, 

direção e coordenação e 01(um) banheiro para professores, 03(três) banheiros coletivos para 

os alunos, sendo um feminino e outro masculino e um terceiro, para o banho dos alunos do 

programa Mais Educação, todos eles adaptados para portadores de necessidades especiais. 

A sala dos professores, a coordenação e a secretaria são climatizadas. Embora tenha 

uma sala destinada ao laboratório de informática, no momento, não funciona com essa 

função, pois nela não há computadores instalados.  

A escola não dispõe de um espaço adequado para a recreação e a prática de 

educação física dos alunos, apesar de no interior da mesma existir uma área espaçosa 

disponível para este fim, atualmente, está encontra-se sem cobertura. Há também, uma área 

ampla na parte externa da escola, onde é realizada a prática esportiva. No final do mesmo 

ano, embora em estágio bem adiantado, a obra foi interrompida e até o final da nossa 

pesquisa (2017), não fora concluída. 

 

3.4 Caracterização dos participantes 

 

A turma investigada é composta por 10 alunos, com faixa etária entre 14 e 18 anos 

de idade, sendo a maioria, residentes no loteamento José Sarney, localizado nas 

proximidades da escola. São provindos de famílias com baixo poder socioeconômico, e 

quase em sua totalidade, estudam na escola desde os anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Apesar de consideramos ser uma turma com baixo número de alunos, apenas 10 

(dez) matriculados, somente 7 (sete) concluíram o ano letivo. As razões para que estes 3 

(três) alunos não conseguissem a aprovação foram: 1 (uma) aluna desistiu por estar no 

período final da gravidez, nesse caso, mesmo sabendo que estava acobertada por lei durante 

o período de licença maternidade, optou pela desistência, 1 (um) aluno mudou-se do bairro 

onde fica a escola e pediu transferência para uma escola mais próxima à nova moradia; e, o 

outro evadiu-se sem sabermos a motivo. 

Em relação à aprendizagem, a turma apresenta desempenho heterogêneo, enquanto 

alguns já revelavam domínio mediano das competências de leitura e escrita, outros 

demonstraram maiores dificuldades quanto à prática de leitura e à produção de texto. No 

geral, todos necessitavam de intervenções por parte do professor, sobretudo por ser o artigo 
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de opinião, um gênero da argumentatividade e, não havia ainda, por parte da maioria, 

familiaridade com argumentação na forma escrita. Assim, os módulos foram planejados e 

aplicados de acordo com as necessidades que surgiram, buscando minimizar os problemas 

considerados mais persistentes e recorrentes em relação ao gênero trabalhado. 

No geral, em relação à disciplina, apresentam comportamento regular dentro do 

possível, sem a presença de problemas que devam ser destacados.  

 

3.5 Geração de dados 

 

3.5.1 Sequência didática  

 

No nosso fazer pedagógico, temos nos deparado com as dificuldades dos alunos de 

diferentes níveis no que diz respeito à reflexão e ao pensamento crítico frente a temas 

controversos de nossa sociedade. Quase sempre, ao serem interrogados ou convidados a se 

posicionarem sobre temas ou problemas do seu cotidiano, é frequente os discentes 

afirmarem não ter uma opinião formada; ou apenas reproduzirem opiniões sem a devida 

reflexão e sustentação argumentativa. Nesse contexto, é preciso insistir em ações didáticas 

que visem ao desenvolvimento da leitura e da escrita de artigos de opinião, no ensino básico. 

Para desenvolver um trabalho que possa de fato trazer significativas contribuições, optamos 

por desenvolver uma sequência didática com o gênero artigo de opinião. 

Escolhemos uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental Anos Finais, da Escola 

Estadual 15 de Outubro, para aplicar a sequência didática, tendo como finalidade principal 

auxiliarmos os alunos a dominarem de modo mais autônomo um gênero textual, de maneira 

que possam escrever mais adequadamente em cada situação de comunicação. Optamos pelo 

gênero artigo de opinião, uma vez que esse, como o próprio nome revela, apresenta uma 

opinião, sustenta, refuta opiniões anteriores com base no seu conhecimento e na leitura do 

real, com a finalidade de convencer o leitor através da argumentação (BRÄKLING, 2000). 

Uma vez escolhido o gênero a ser trabalhado na SD, no caso, o artigo de opinião, 

surge um segundo ponto, não menos importante – o tema a ser proposto para a produção. 

Desde o início do trabalho pensamos em escolher um tema, o qual mantivesse uma relação 

de pertencimento com a realidade na qual estão inseridos, para assim, fazer mais sentido a 

discussão. Neste caso, o tema surgiu do cotidiano: “O uso do aparelho celular prejudica o 

desempenho dos alunos na escola?” 
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Em nossa pesquisa, as atividades propostas na SD focalizam não só a produção 

textual, como também a leitura e o processo de reescritura, contemplando o ensino-

aprendizagem de estratégias argumentativas e do uso de recursos linguísticos e textuais. 

O trabalho com foco na produção de texto, acompanhado por meio de uma SD, 

conduz e planeja de forma organizada e gradual, passo a passo, o processo de ensino-

aprendizagem, partindo do que o aluno conhece para chegar a conhecimentos que ele ainda 

não domina ou domina de modo insuficiente (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004). 

Vejamos, mais detalhadamente, quais as principais etapas de uma sequência 

didática apontadas por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004).  

Uma SD inicia-se com a apresentação da situação na qual o aluno é informado 

sobre o tema e o gênero sobre o qual vai escrever, logo depois é realizada a produção 

inicial. Neste momento, é produzida a primeira versão do texto, mesmo sem maiores 

informações sobre o gênero em estudo. Essa etapa permite ao professor avaliar as 

capacidades já adquiridas e orienta o planejamento das atividades previstas na sequência, 

atentando para as possibilidades e dificuldade reais da turma. Os módulos, constituídos por 

diversas atividades de leitura e análise linguísticas, buscando fundamentar o aluno para uma 

escrita final proficiente. Esses módulos são elaborados de acordo com os problemas 

diagnosticados e que sejam pré-requisitos para domínio do gênero em estudo. Por fim, é 

realizada a produção final, quando são comparadas a produção inicial e a final. A produção 

final, também, é um parâmetro para uma avaliação somativa, indicando se houve êxito sobre 

os aspectos trabalhados durante a SD. 

A estrutura de base de uma sequência didática pode ser representada no seguinte 

esquema: 

 

Figura 4 - Esquema de Sequência Didática 

 
Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 83). 

 

Uma SD pode ser definida como uma sucessão planejada de atividades sequenciais 

e articuladas entre si, guiadas por tema, objetivos e produção. A SD descrita a seguir foi 
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embasada nos pressupostos teóricos de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), compreendida 

como um conjunto de atividades escolares organizadas de maneira sistemática em torno de 

um gênero textual oral ou escrito. Vale destacar que o planejamento de uma SD ocorre 

diante das necessidades do aluno e é essencialmente flexível.   

Levando em consideração essa flexibilidade e, diante das necessidades surgidas 

durante a aplicação da SD, adaptamos o esquema de Dolz, Noverraz, e Schneuwly (2004), 

representado na figura 2. 

 

Figura 5 - Esquema da sequência didática de Dolz, Noverraz, e Schneuwly. 

 
Fonte: Adaptado de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). 

 

3.5.2 Quadro síntese da sequência didática – artigo de opinião 

 

Antes da planificação da SD, apresentaremos um quadro representativo com a 

síntese geral da mesma, na qual apresentaremos as etapas desenvolvidas (motivação, 

módulos e produção), assim como também, os procedimentos, as atividades aplicadas 

durante a pesquisa. 

 

Quadro 6 - Síntese geral da SD aplicada 

ETAPAS  DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS 

Apresentação da 

situação inicial - 

parte 1 

Motivação para o tema a ser 

abordado: O uso do celular 

dentro e fora da sala de aula 

• Leitura compartilhada e discussão de uma 

crônica. 

• Conversa informal sobre o tema abordado. 

Apresentação da 

situação inicial - 

parte 2 

Compartilhando opiniões: 

Matéria exibido pelo jornal 

(TCM) - O uso do celular na 

sala de aula 

• Assistir a uma matéria exibida por jornal 

televisivo do RN. 

• Discussão sobre pontos de vista diferentes. 

Apresentação da 

situação inicial - 

parte 3 

Ouvindo outras opiniões 

sobre o tema proposto: O uso 

do celular na sala de aula 

• Escuta das entrevistas feitas pelos alunos. 
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Produção da 

Versão inicial 

(VI) 

O que penso sobre: O uso do 

celular na sala de aula, ajuda 

ou atrapalha a aprendizagem 

do aluno? 

• Produção individual de um artigo de 

opinião com o tema: O uso do celular na 

sala de aula, ajuda ou atrapalha a 

aprendizagem do aluno? 

Módulo 1 

Artigo de opinião: o que é, e 

suas principais 

características. 

•  Leitura compartilhada de 2 artigos.  

• Informações sobre os articulistas. 

• Resolução de atividades propostas pelo 

livro didático. 

Módulo 2 

Pontuação, questões 

ortográficas e marcas de 

oralidade. 

• Apresentação de um texto, mostrando o 

quanto a pontuação influencia no sentido 

do texto. 

• Resolução de exercícios, contemplando os 

problemas linguísticos estudados no 

módulo. 

Módulo 3 
Concordância verbal e 

nominal 

• Explicação de regras de concordância 

verbal e nominal. 

• Resolução e correção de exercícios no 

livro didático. 

Módulo 4 
Fundamentação 

argumentativa 

• Atividade oral em duplas, os alunos 

escolheram um tema que haja discordância 

de opinião entre si, assim um tentará 

convencer o outro da sua opinião. 

Módulo 5 Sequências argumentativas 

• Leitura de textos xerografados. 

• Identificação do posicionamento adotado 

pelos autores em cada texto; 

• Fundamentação argumentativa.  

Módulo 6 Operadores argumentativos 

• Explicação do que é e, qual a função dos 

operadores no texto argumentativo. 

•  Leitura de textos identificando os 

operadores  

• Identificar valor semântico dos operadores 

• Apresentação de quadro com alguns 

operadores argumentativos. 

Módulo 7 Tipos de argumentos 

• Identificação de alguns tipos de 

argumento, primeiro nos textos do material 

didático. 

• Identificar na VI a presença e argumento e 

sua fundamentação. 

Produção da 2ª 

versão 

Reescritura do artigo de 

opinião 

• Produção individual de um artigo de 

opinião com o tema: O uso do celular na 

sala de aula, ajuda ou atrapalha a 

aprendizagem do aluno? 

Módulo 8 
Fundamentação 

argumentativa 

• Leitura de textos sobre o assunto da 

proposta.  
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• Análise de questões referentes à presença 

dos argumentos. 

• Posicionamento dos produtores. 

•  Enfatizar as estratégias argumentativa. 

Versão final 
Reescritura do artigo de 

opinião  

• Produção individual de um artigo de 

opinião com o tema: O uso do celular na 

sala de aula, ajuda ou atrapalha a 

aprendizagem do aluno? 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

3.5.3 Descrição das etapas da sequência didática aplicada 

 

a.) 1ª etapa  

 

Dividimos a apresentação da situação inicial em três partes: conhecendo o tema - 

Parte 1; socializando o tema - parte 2; partilhando opiniões sobre o tema - Parte 3. 

 

Quadro 7 - Síntese da apresentação da situação inicial - Parte 1 

APRESENTAÇÃ DA 

SITUAÇÃO INICIAL – 

PARTE 1 

OBJETIVOS PROCEDIMENTOS 

Motivação para o tema a 

ser abordado: O uso do 

celular dentro e fora da 

sala de aula. 

Levantar informações de como e 

quando os alunos costumam usar o 

celular. 

 

Discutir em sala sobre o uso do celular 

modo geral, depois, sobre o uso desse 

recurso, restrito à sala de aula. 

Leitura compartilhada e 

discussão do texto.  

 

Discussão sobre o tema 

abordado. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Apresentação da situação inicial: conhecendo o tema: O uso do celular dentro e fora da 

sala de aula – Parte 1 

 

Na 1ª parte, selecionamos como objetivos levantar informações de como e quando 

os alunos costumam usar o celular e promover uma discussão em sala a respeito do assunto, 

primeiro o uso de modo geral, depois, o uso desse, de maneira restrita à sala de aula. 

Realizamos a leitura compartilhada de uma crônica, discussão do texto e conversa informal 

sobre o tema abordado no texto. Essa etapa foi realizada em 2 aulas de 50 minutos. 



54 
 

Iniciamos com o levantamento de informações de como e quando os alunos 

costumam usar o celular. Também promovemos uma discussão a respeito, primeiro, do uso 

do aparelho de modo geral, depois, do uso do aparelho em sala de aula. Nesse momento, 

buscamos conduzir os alunos à reflexão sobre o uso do celular em sala de aula. Analisamos 

os benefícios e malefícios que tal prática pode trazer ao ambiente escolar. 

Foi realizada a leitura compartilhada da crônica “O uso do celular em sala de aula”, 

do professor Sérgio Lordello (Anexo A). Nela, o autor compara a época em que ele e seu 

irmão eram crianças e não contavam com a ajuda da tecnologia para estudar em casa com os 

tempos atuais, em que sua neta estuda com as amigas, cada uma em sua própria casa, porém 

conectadas, estudam em grupo, via internet. O autor também relata as dificuldades que, 

enquanto professor, tinha em aceitar que seus alunos usassem o celular na sala de aula; conta 

como começou a ver esse uso de forma positiva, como uma ferramenta que pode trazer 

significativas contribuições para as aulas e, especialmente, para o aluno. Sérgio Lordello 

defende que é importante não renegar a tecnologia na sala de aula, mas sim, tirar proveito 

dela. 

Neste primeiro encontro, cada aluno apresentou, oralmente, seu ponto de vista 

sobre o uso do celular, como, onde e com que frequência utilizam, quais os recursos e 

aplicativos disponíveis nos seus aparelhos, e quais os mais utilizados por eles.  

 

Apresentação da situação inicial: socializando o tema - Parte 2 

 

Este foi o momento no qual os alunos foram informados e discutiram sobre o tema 

e o gênero sobre o qual produziram seus respectivos artigos de opinião. 

 

Quadro 8 - Síntese da Apresentação da situação inicial - Parte 2 

APRESENTAÇÃO DA 

SITUAÇÃO INICIAL - 

PARTE 2 

OBJETIVO PROCEDIMENTOS 

Matéria exibido pelo 

jornal - TCM - O uso do 

celular na sala de aula. 

Analisar e refletir 

sobre os benefícios e 

malefícios que o uso 

do celular em sala de 

aula pode trazer à 

aprendizagem e ao 

ambiente escolar. 

Assistir a um vídeo sobre o uso do celular na 

sala de aula, seguida de discussão 

(professor/alunos) sobre o tema. 

 

Ao término da discussão, cada aluno foi 

convidado a gravar entrevistas com 4 pessoas, 

com perguntas direcionadas ao uso do celular. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 
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Para a realização da situação inicial - parte 2, buscamos refletir sobre o uso do 

celular em sala de aula; analisar benefícios e malefícios que esse pode trazer no ambiente 

escolar. 

Iniciamos assistindo ao vídeo exibido pelo Jornal TCM – Mossoró/RN (Anexo B). 

O vídeo foi realizado em uma instituição de ensino e discute sobre: “A democratização do 

celular em sala de aula entre crianças e adolescentes”, principalmente, os aparelhos celulares 

que têm acesso à internet. A partir dessa informação, gerou-se um questionamento: Será que 

o uso do aparelho celular prejudica o desempenho dos alunos na escola? Para responder a 

essa pergunta, foram entrevistadas algumas alunas, uma psicóloga e um coordenador de 

ensino. Cada um falou sobre os benefícios e malefícios desse hábito.  

Optamos pela crônica e pelo vídeo, uma vez que, na primeira temos o tema sob o 

ponto de vista de um professor, já o segundo mostra o posicionamento de alunos e de 

profissionais ligados à área da educação. Assim, os discentes ouviram diferentes opiniões e, 

também socializarem as suas. 

Aproveitamos o momento para fazer em sala a mesma pergunta proposta no vídeo 

“Será que o uso do aparelho celular prejudica o desempenho dos alunos na escola”? No 

quadro negro, expomos 2 colunas: “SIM e NÃO, para que fossem preenchidas de acordo 

com a resposta do aluno. Curiosamente, todos responderam que SIM, embora, com algumas 

ressalvas. Neste primeiro momento da apresentação da opinião dos alunos, não tivemos 

como foco principal as justificativas, focamos, apenas, nas opiniões. 

Ao término da discussão, cada aluno foi convidado a gravar entrevistas com 

perguntas direcionadas ao uso do celular. As perguntas foram formuladas em sala com a 

participação dos alunos. Cada discente entrevistou quatro (4) pessoas e, cada entrevistado 

respondeu a seis (6) perguntas. Essas atividades foram desenvolvidas em 2 aulas de 50 

minutos.  

 

Apresentação da situação inicial: partilhando opiniões sobre o tema - Parte 3 

 

Na parte 3, procuramos ouvir, analisar e discutir as diferentes opiniões dos 

entrevistados. 
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Quadro 9 - Apresentação da situação inicial - Parte 3 

APRESENTAÇÃ DA 

SITUAÇÃO INICIAL - 

PARTE 3 

OBJETIVOS PROCEDIMENTOS 

Ouvindo outras opiniões sobre 

o tema proposto: 

“O uso do aparelho celular 

prejudica o desempenho dos 

alunos na escola?” 

Analisar e discutir as 

diferentes opiniões dos 

entrevistados. 

Escuta e discussão das entrevistas 

realizadas pelos alunos. 

 

Conversa informal sobre as 

diferentes opiniões apresentadas. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Realizamos uma aula expositiva-dialogada. O primeiro momento foi destinado à 

audição das entrevistas. Conforme orientações na etapa anterior, os alunos entrevistaram 1 

(uma) pessoa que fosse responsável por ele, 2 (dois) colegas e 1 (um) professor, somando 4 

(quatro) pessoas. Optamos por entrevistar pessoas de faixa etária e profissões diferentes, 

com a intenção de termos um parâmetro mais amplo sobre o assunto. Nesse encontro, 

primeiramente, ouvimos os áudios com as entrevistas realizadas pelos alunos. 

Após a escuta de todas as entrevistas, (os entrevistados deram respostas curtas, 

assim houve tempo para ouvir todos os áudios), logo em seguida, houve um momento de 

socialização e discussão sobre as opiniões apresentadas pelos entrevistados. Cada aluno de 

maneira bem informal falou sobre as pessoas as quais tinha escolhido para entrevistar, 

também sobre a opinião dessas, dizendo inclusive se concordavam, ou não, com elas. Nesse 

momento, pedimos que justificassem seus comentários. Essas atividades foram 

desenvolvidas em 2 aulas de 50 minutos.  

Para a entrevista, selecionamos as seguintes perguntas:  

• Qual seu nome, idade, profissão? 

• Você usa celular? 

• Se usa, com que frequência? 

• Quais as funções do seu aparelho celular que você usa com mais frequência? 

• Você se considera dependente do celular? 

• Na sua opinião, o uso do celular na sala de aula, ajuda ou atrapalha a 

aprendizagem do aluno? Por quê? 
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b.) 2ª etapa  

 

Produção inicial 

 

Nesta etapa os alunos produziram uma primeira versão de seu artigo de opinião 

possibilitando ao professor perceber e avaliar as capacidades já adquiridas, assim como 

também, planejar as atividades que nortearam o percurso da SD. 

 

Quadro 10 - Produção inicial 

PRODUÇÃO INICIAL OBJETIVOS PROCEDIMENTOS 

Produção de um artigo de 

opinião com o tema: O uso do 

celular na sala de aula, ajuda 

ou atrapalha a aprendizagem 

do aluno? 

Produzir um artigo de opinião. 

 

Avaliar os conhecimentos prévios do 

aluno referente ao gênero artigo de 

opinião. 

Produção individual de 

um artigo de opinião. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Para essa etapa, propomos os seguintes objetivos: produzir um artigo de opinião, 

avaliar os conhecimentos prévios do aluno referente ao gênero artigo de opinião; também 

avaliamos se houve exposição de posicionamento nos textos produzidos. 

Nessa etapa, foi realizada a produção inicial, momento em que os alunos expuseram 

suas opiniões em relação ao uso do celular, produzindo um artigo de opinião respondendo à 

pergunta: O uso do celular na sala de aula, ajuda ou atrapalha a aprendizagem do aluno?  

A produção individual foi desenvolvida em 2 aulas de 50 minutos. 

 

c.) 3ª etapa (Módulos) 

 

Essa etapa foi dedicada aos módulos. Neles contemplamos os problemas 

identificados na versão inicial e buscamos estratégias que contribuíssem para resolução ou 

minimização dos mesmos através de atividades propostas. 

 

Módulo 1 

 

Nesse módulo, destacamos atividades relacionadas ao estudo e reconhecimento do 

gênero artigo de opinião, também à presença de argumentos justifiquem a opinião 

defendida. 
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Quadro 10 - Síntese Módulo 1 

MÓDULO 1 OBJETIVOS PROCEDIMENTOS 

Artigo de opinião: 

o que é e quais as 

principais 

características. 

• Conhecer o gênero 

artigo de opinião.  

 

• Atentar para a 

presença de 

argumentos que 

possam 

fundamentar a 

opinião defendida. 

 

• Conhecer a 

macroestrutura do 

gênero artigo de 

opinião. 

Leitura compartilhada de dois artigos de 

opinião, seguidas de discussões sobre os 

referidos textos. 

 

Retomada de algumas informações sobre o 

que é argumentar.   

 

Identificação dos argumentos, discussão e 

características gerais do gênero.  

 

A importância da fundamentação 

argumentativa (dados percentuais, 

apresentação de pesquisas) usados para 

fundamentar um argumento. 

 

Atividades seguidas de correção oral. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

No módulo 1 (etapa 3), objetivamos conhecer o gênero artigo de opinião; atentar 

para a presença de argumentos que possam fundamentar a opinião defendida e conhecer a 

macroestrutura de um artigo de opinião.  

Para esse módulo, realizamos a leitura de dois artigos de opinião com discussão 

sobre o conteúdo e a presença de opinião nos textos, seguido de resolução de atividades e 

orientações sobre o gênero em estudo. 

Essa etapa foi dedicada aos módulos. Neles foram trabalhados problemas de 

diferentes níveis. Foi o momento durante o qual os alunos aprenderam mais sobre o gênero, 

principalmente, usar uma linguagem mais apropriada para o mesmo. Também foram 

realizadas as atividades de leitura e reconhecimento do gênero em estudo. É importante 

ressaltar que esses módulos são elaborados de acordo com os problemas diagnosticados e 

que são pré-requisitos para o conhecimento do gênero artigo de opinião. 

É preciso esclarecer que o artigo de opinião é responsável pela apresentação, defesa 

ou refutação de um ponto de vista em relação ao tema abordado. Assim, como é importante 

mostrar as diferenças entre argumentar e expor, a necessidade de fazer boas escolhas 

lexicais, atentar para os movimentos argumentativos e demais informações e características 

do gênero, que vão desde sua organização macro textual (introdução, desenvolvimento e 
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conclusão), a atribuição de um título, até o suporte no qual é veiculado com frequência e a 

assinatura como recurso para identificar a autoria. 

Para reconhecimento do gênero, selecionamos dois artigos de opinião do próprio 

livro didático utilizados pelos alunos, uma vez que julgamos os temas propostos atuais e 

significativos e também pelo fato de os exercícios propostos serem organizados de modo 

sistemático, facilitando a compreensão dos temas propostos e do gênero em estudo. O 

primeiro artigo intitulado: “Por uma longa vida útil aos produtos”, escrito por Hélio Mattar 

(Anexo C), doutor em engenharia industrial e presidente do Instituto Akatu. Esse artigo 

apresenta situações relacionadas ao consumo de produtos e de serviços, também de como 

descartar, ou reutilizar de maneira consciente. 

Antes da leitura do artigo, realizamos alguns questionamentos como: se conhecem 

o gênero artigo de opinião; se já haviam lido um; onde geralmente são veiculados, assim 

como também, levantaremos algumas hipóteses em relação ao conteúdo do texto a partir do 

título (pós-leitura, analisaremos se as hipóteses foram ou não confirmadas). Na sequência, 

contextualizamos a situação de produção do mesmo, falamos sobre o trabalho realizado pelo 

Instituto Akatu e mostramos as diferenças entre tema e título, assim como, a importância de 

ambos para a construção e compreensão de um texto. 

Primeiro realizamos uma leitura compartilhada de todo o texto, em seguida uma 

outra leitura, dessa vez, por parágrafos. Ao término de cada parágrafo, comentamos sobre as 

ideias expostas pelo autor. Ao final da leitura, pedimos que cada aluno identificasse, no 

próprio texto, trechos, em que eram identificadas as opiniões do autor. Após essa 

identificação, procuramos mostrar o que ele utilizou para comprovar seu ponto de vista, para 

depois, falarmos de argumentos e fundamentação argumentativa.  

Para concluir as atividades propostas para o primeiro texto, os alunos responderam 

as atividades propostas pelo livro (Anexo D), atividades essas, que tanto nos enunciados, 

quanto nas respostas procuram apresentar informações pertinentes ao gênero em estudo. 

O segundo artigo lido (também do livro didático), intitulado “A mulher e a água”, 

(Anexo E), escrito pelo ambientalista e professor da Universidade Federal de Pernambuco, 

Ricardo Braga, apresenta informações, dados sobre a falta de água e as dificuldades de 

abastecimento dessas, em algumas regiões e, sobre o papel da mulher nesse contexto.  

Com o segundo texto, procedemos da mesma forma, também procuramos saber 

sobre os autores do artigo, também chamado de articulista. Mostramos que em ambos os 

casos, os autores, são profissionais que têm domínio dos assuntos discutidos, ou seja, 

possuem conhecimento de causa, para discutir os assuntos e assim, legitimar o ponto de 
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vista defendido. Analisamos também, a responsabilidade dos articulistas em expor de 

maneira pública suas opiniões, sempre acompanhadas de dados estatísticos, de fatos, para 

assim, ser mais difícil sua contestação. 

Na sequência das ações desenvolvidas, juntamente com os alunos, identificamos as 

partes composicionais (introdução, desenvolvimento e conclusão) e principalmente, a defesa 

de um ponto de vista. Assim como também, a presença de um título, e autoria. Não 

esquecendo o foco principal do gênero que é a questão ideológica, cada autor/articulista 

deixa sua marca no texto, uma vez que mostra a atuação do produtor como sujeito que 

assume um posicionamento frente a um assunto em discussão.  

Após a leitura do segundo artigo de opinião, repetimos os mesmos procedimentos 

da análise realizada com o texto anterior, nesse, os alunos já demostraram mais habilidades 

em relação ao gênero e a suas características, como também em relação às atividades 

propostas (Anexo F).  

Faz-se necessário ressaltar que, nos momentos destinados à resolução dos 

exercícios propostos, chamamos a atenção para os boxes intercalados nas atividades. A 

partir deles, os alunos apropriaram-se de conceitos e informações de considerável relevância 

para compreensão das atividades e também sobre o artigo de opinião.  

 

Figura 6 – Recortes com informações sobre o gênero em estudo 1 

 

Fonte: Marchetti, Strecker e Cleto (2015, p. 182). 

 

Figura 7 – Recortes com informações sobre o gênero em estudo 2 

 

Fonte: Marchetti, Strecker e Cleto (2015, p. 184). 
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Figura 8 – Recortes com informações sobre o gênero em estudo 3 

 

Fonte: Marchetti, Strecker e Cleto (2015, p. 182). 

 

Figura 9 – Recortes com informações sobre o gênero em estudo 4 

 
Fonte: Marchetti, Strecker e Cleto (2015, p. 184). 

 

Figura 10 – Recortes com informações sobre o gênero em estudo 5 

 

Fonte: Marchetti, Strecker e Cleto (2015, p. 186). 

 

Figura 11 – Recortes com informações sobre o gênero em estudo 6 

 

Fonte: Marchetti, Strecker e Cleto (2015, p. 196). 

 

Figura 12 – Recortes com informações sobre o gênero em estudo 7 

 

Fonte: Marchetti, Strecker e Cleto (2015, p. 196). 
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Figura 13 – Recortes com informações sobre o gênero em estudo 8 

 

Fonte: Marchetti, Strecker e Cleto (2015, p. 196). 

 

Ainda no módulo 1, entregamos um material aos alunos (Anexo G), com mais 

algumas informações e características sobre o gênero artigo de opinião. Esse material foi 

lido e discutido. A cada informação dada, procuramos identificá-las nos artigos trabalhados 

anteriormente. Essa etapa teve a duração de 8 aulas de 50 minutos. 

 

Módulo 2 

 

Enfatizamos nesse módulo, algumas questões ortográficas as quais julgamos 

importantes para um melhor domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. 

  

Quadro 11 - Síntese do Módulo 2 

MÓDULO 2 OBJETIVOS PROCEDIMENTOS 

Pontuação e 

marcas de 

oralidade 

• Identificar nos textos produzidos problemas 

referentes à ortografia e marcas de oralidade. 

 

• Perceber como a ausência ou uso incorreto de 

pontuação pode atribuir ao texto diferentes 

interpretações. 

 

• Orientar sobre algumas regras para o uso 

correto da grafia. 

Leitura e análise de 

dois textos. 

 

Resolução de 

exercícios, 

contemplando os 

problemas linguísticos 

estudados no módulo. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Os objetivos propostos neste módulo foram: identificar problemas referentes à 

ortografia e marcas de oralidade; perceber como a ausência, ou uso incorreto de pontuação 

pode atribuir ao texto diferentes interpretações e orientar sobre algumas regras para o uso 

correto da grafia. 

Realizamos a leitura de dois textos, discutimos sobre as possibilidades de 

interpretação apresentadas nos textos, seguido de atividade individual. Este módulo foi 

desenvolvido em 3 aulas de 50 minutos. 
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Nesse módulo, abordamos as marcas de oralidade na escrita e alguns problemas 

linguísticos. No que diz respeito a esses problemas, discutimos inadequações que vão desde 

a começar frases e parágrafos com a letra inicial minúscula, ao uso de letras maiúsculas no 

meio de palavras, à ausência de pontuação e de acentuação, como também de erros de 

ortografia.  

Inicialmente, mostramos a importância da pontuação adequada para a construção de 

sentidos do texto. Para isso, apresentamos dois textos, um em prosa: “O testamento” e o 

outro em verso: “Vírgula” (Anexo H). Apresentamos, também, algumas regras de 

pontuação. Em seguida, realizamos uma atividade usando um texto com problemas de 

pontuação e de ortografia (causados propositalmente), para que os alunos identificassem 

esses erros e fizessem a devida correção (Anexo I).  Realizamos a leitura do texto em voz 

alta, usando a entonação característica para os sinais de pontuação. Esperando, assim, que os 

alunos realizassem a atividade sem maiores dificuldades. Ao término das atividades, houve a 

correção coletiva. Na mesma atividade, trabalhamos, também, as questões relacionadas à 

acentuação e ao uso de letras minúsculas e maiúsculas, visto que esses foram problemas 

também frequentes nas produções iniciais dos alunos.  

 

Módulo 3 

 

Priorizamos nesse módulo, algumas questões linguísticas que ajuizamos 

importantes para melhor domínio do gênero, e também por julgarmos ser competências 

essenciais aos discentes em conclusão do ensino fundamental II.  

 

Quadro 12 - Síntese do módulo 3 

MÓDULO 3 OBJETIVOS PROCEDIMENTOS 

Concordância 

verbal e 

nominal 

• Identificar e procurar solucionar os 

problemas relacionados à 

concordância verbal e nominal. 

 

• Perceber algumas diferenças entre a 

linguagem coloquial e norma padrão.  

Explicação das regras de 

concordância verbal e nominal. 

 

Resolução e correção das 

atividades propostas no livro 

didático. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

No módulo 3, procuramos identificar e procurar solucionar os problemas 

relacionados à concordância verbal e nominal. Perceber algumas diferenças entre a 
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linguagem coloquial e a norma culta. Nele, explicamos questões referentes à concordância 

verbal e nominal e concluímos com a resolução de exercícios no material didático.  

Primeiramente, identificamos os problemas mais reincidentes relacionados à 

concordância verbal. Apresentamos as diferenças entre a linguagem coloquial e a norma 

culta. Mostramos que em determinadas situações vivenciadas por nós, falantes da língua 

portuguesa, é exigido o domínio da variante denominada norma culta e, em algumas outras 

situações do dia a dia, a linguagem coloquial é o suficiente para nos comunicarmos. É uma 

questão de estar ou não adequada à situação comunicativa e ao contexto. Utilizamos para 

esse módulo as atividades propostas (Anexo J) do livro didático.  

Posteriormente, trabalhamos a concordância nominal. Dentro do possível, 

realizamos os mesmos procedimentos em relação à concordância verbal, explicamos as 

regras estabelecidas pela gramática normativa, dando prioridade aos desvios (segundo à 

norma culta) mais comuns na linguagem falada e escrita. Concluímos o módulo com a 

resolução e correção dos exercícios. É importante ressaltar que realizamos as atividades 

desse módulo em 6 aulas de 50 min. 

 

Módulo 4 

 

Levando em consideração o gênero em estudo, destacamos nesse módulo a 

importância da fundamentação argumentativa no artigo de opinião, também buscamos 

identificar diferentes estratégias argumentativas e relacioná-las à defesa de um ponto de 

vista. 

 

Quadro 13 - Síntese do módulo 4 

MÓDULO 4 OBJETIVO PROCEDIMENTOS 

Fundamentação 

argumentativa 

• Reconhecer a importância da fundamentação 

argumentativa para o artigo de opinião. 

 

• Identificar diferentes estratégias. argumentativas e 

relacioná-las à defesa de um ponto de vista. 

Atividade oral em 

duplas. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

No módulo 4, realizamos uma atividade oral, com o intuito de mostrar ao aluno que 

na construção de um argumento, além de apresentar opinião, também é necessário 

apresentar informações, dados, para justificar a opinião defendida.  Para isso, 

primeiramente, pedimos para os alunos se organizarem em duplas, depois que escolhessem 
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um tema (assunto), o qual, entre si, houvesse discordância de opinião. No início, houve um 

certo tumulto, gerado pelas dificuldades na escolha do tema. Nesse caso, foi prudente a 

nossa interferência sugerindo alguns temas que julgamos pertinentes para a realização da 

atividade. 

Escolhidos os assuntos, um tentou convencer o outro da sua opinião. 

Desenvolvemos essa atividade com o propósito de fazê-los perceber que, quando de fato, 

não há uma opinião fundamentada, torna-se mais difícil convencer o outro em relação a um 

determinado ponto de vista. Na sequência, cada dupla apresentou seu tema e, o ponto de 

vista contra e a favor para os demais alunos da sala.  Deixamos aberto para aqueles que 

desejaram comentar, concordando ou refutando as opiniões já expostas.  

Importante lembrar com essa atividade, que nem sempre o outro tem que ser 

convencido, uma vez que argumentar não é convencer a qualquer custo, mas, sim, propor 

uma opinião, no mínimo verossímil, dando ao interlocutor, boas razões para que possa aderir 

a ela. 

 

Módulo 5 

 

No módulo 5, trabalhamos como organizar e reconhecer as principais sequências 

textuais presentes no artigo de opinião.  

 

Quadro14 - Síntese do módulo 5 

MÓDULO 5 OBJETIVO PROCEDIMENTOS 

Sequências 

argumentativas 

• Compreender como se 

organizam as principais 

sequências textuais presentes no 

artigo de opinião. 

Leitura individual de textos 

xerografados e reconhecimentos das 

sequências argumentativas presentes 

nos respectivos textos. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Este módulo foi destinado aos problemas referentes às sequências argumentativas. 

Na VI, a maioria dos alunos não apresentou opinião. Em alguns casos os textos apresentam 

apenas exposição superficial de ideias. Diante da importância que a fundamentação tem para 

a construção do artigo de opinião, percebemos a relevância de destinar um módulo da SD 

para atividades que contemplassem esse aspecto, uma vez que para um texto ser 

caracterizado como argumentativo, é necessária a predominância da disposição lógica de 

indícios, suposições, deduções e opiniões que busquem respaldar uma verdade potencial. 
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Para essa atividade, selecionamos dois textos argumentativos extraídos do caderno 

do professor das Olimpíadas de Língua Portuguesa - Escrevendo o futuro (GAGLIARD; 

AMARAL, 2008). Neles, foram identificadas as questões polêmicas, a posição favorável ou 

contrária, atentando para a fundamentação dos argumentos. 

O primeiro texto “Violência não, educação sim” (Anexo K), de Antônio Ermínio de 

Moraes e o segundo, “Sou contra a redução da maioridade penal” (Anexo L), de Renato 

Roseno. Primeiramente, foi realizada uma leitura individual e silenciosa. Em seguida, 

solicitamos aos alunos que destacassem no texto o posicionamento assumido por cada 

escritor e, destacassem também o que esses utilizam para fundamentar as respectivas 

posições. Para concluir a atividade, discutimos os textos, apontando para os parágrafos nos 

quais predominam a opinião dos autores, também, o que os mesmos utilizam para 

fundamentar essas opiniões. Esse módulo teve uma duração de 3 aulas de 50 minutos. 

 

Módulo 6 

 

No módulo 6, procuramos identificar os operadores argumentativos e reconhecer o 

valor semântico desses operadores na construção do texto. Realizamos aula expositiva com 

leitura, identificação e reconhecimento dos operadores argumentativos. 

 

Quadro 15 - Síntese do módulo 6 

MÓDULO 6 OBJETIVOS PROCEDIMENTOS 

Operadores 

argumentativos 

• Identificar os 

operadores 

argumentativos, e; 

• Reconhecer o valor 

semântico desses 

operadores na 

construção do texto. 

Leitura e análise dos operadores 

argumentativos em períodos isolados. 

 

Identificação dos operadores dentro do texto. 

 

Análise do valor semântico dos operadores e 

sua importância na compreensão geral do texto. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Nesse módulo, primeiramente, explicamos que os operadores são responsáveis por 

estabelecer coesão textual. Aplicamos o conceito na prática. Para isso, escrevemos no 

quadro dois períodos, nos quais os operadores foram colocados de modo inadequado e 

pedimos que lessem e explicassem os referidos períodos. Ao perceberem que havia algo 

“errado”, juntos, identificamos os “erros” e, substituímos por operadores que se adequassem 

ao contexto de cada período. 
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Utilizando um dos textos trabalhado no módulo 1, “A mulher e a água”, pedimos 

que destacassem os operadores presentes. Depois pedimos para que lessem sem os 

operadores, e analisassem as diferenças, com e sem a presença deles. Discutimos e os 

analisamos semanticamente, atentando para a relevância dos mesmos na compreensão geral 

do texto. Em seguida, selecionamos 2 parágrafos do texto e pedimos que substituíssem os 

operadores identificados por outros, sem que houvesse prejuízo no entendimento das ideias 

passadas pelos autores dos textos. O módulo foi realizado em 4 aulas de 50 minutos 

 

Módulo 7 

 

Nesse módulo, procuramos identificar tipos de argumento, perceber a importância 

do argumento na comprovação de ponto de vista e identificar nos textos produzidos (versão 

inicial) a presença de algum tipo de argumento. 

 

Quadro 16 - Síntese do módulo 7 

MÓDULO 7 OBJETIVOS PROCEDIMENTOS 

Tipos de 

argumento 

• Conhecer alguns tipos 

de argumento. 

 

• Analisar e reconhecer 

a importância dos 

argumentos na 

comprovação de ponto 

de vista adotado. 

 

 

• Identificar nos textos 

produzidos (versão 

inicial) algum tipo de 

argumento. 

Apresentação de um quadro com alguns tipos 

de argumento. 

 

Leitura de exemplos para cada tipo de 

argumento apresentado.  

 

Leitura e identificação dos possíveis tipos de 

argumentos em textos do material didático do 

aluno. 

 

Cada aluno verificar o próprio texto produzido 

na versão inicial e identificar se de fato há a 

presença de argumentos. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Nesse módulo, Apresentamos nesse módulo, alguns tipos de argumentos. 

Realizamos a leitura de exemplos dos tipos de argumento apresentados, também lemos 

textos com a finalidade de identificar os possíveis tipos de argumentos. 

No módulo 7, identificamos os tipos de argumentos, para isso, apresentamos aos 

alunos o quadro usado na SD da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, em 

que são destacados 5 tipos de argumentos, sendo eles: argumento de autoridade, argumento 
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de exemplificação, argumento de  provas, argumento de princípio ou crença pessoal, 

argumento por causa e consequência. Ao explicar como se desenvolve cada um desses tipos, 

também colocamos o fato de existirem outros tipos de argumentos, e principalmente, que 

não obrigatoriamente, teriam que utilizar em seu artigo, um desses argumentos apresentados.  

Após essa apresentação, voltamos ao texto do material didático “Por uma longa 

vida útil aos produtos”, nesse momento, os alunos identificaram se neles, havia algum tipo 

de argumentos estudados anteriormente. Depois, cada aluno recebeu uma cópia da primeira 

versão do artigo produzido para identificar se utilizou algum tipo de argumento que 

fundamentasse em seu ponto de vista.  

As atividades foram realizadas em 6 aulas de 50 minutos. 

 

d.) 4ª Etapa 

 

Momento destinado a reescritura do artigo de opinião. 

 

Quadro 17 - Reescritura 

4ª ETAPA OBJETIVO PROCEDIMENTOS 

Reescritura • Corrigir os problemas 

identificados na versão inicial e 

trabalhados durante aplicação 

dos módulos. 

De posse da 1ª versão dos artigos 

produzidos, é hora da reescritura; 

 

Produção individual da reescritura. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 
 

Com a 4ª etapa da SD, é chegado o momento de reescrever o artigo de opinião e 

verificar se as atividades trabalhadas nos módulos proporcionaram alguma mudança nessa 

versão. Nessa etapa, cada aluno realizou a reescritura do texto produzido na 2ª etapa da 

sequência. Foi o momento de avaliar se os problemas identificados na versão inicial e, 

trabalhados ao longo da SD foram solucionados. A maioria concluiu a reescritura em 2 aulas 

de 50 minutos, apenas dois alunos terminaram em uma terceira aula. 

Após a realização da reescritura, percebemos que mesmo depois do trabalho 

realizado por meio dos módulos da SD, em que foram identificados e trabalhamos alguns 

problemas os quais foram evidenciados depois da escrita inicial, ainda persistiram alguns 

problemas bem pontuais e recorrentes, os quais são considerados fundamentais para a escrita 

do artigo de opinião, principalmente, em relação à fundamentação argumentativa. 

Percebemos que, embora os alunos tenham em alguns casos, apresentado opinião, ainda não 

conseguiram justificá-las. Por essa razão, optamos por planejar e aplicar um novo módulo, 
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com o objetivo de preencher as lacunas identificadas. Assim sendo, consideramos pertinente 

planejarmos a 5ª etapa (8º módulo) da SD. 

 

e.) 5ª etapa 

 

Nessa última etapa da SD, elaboramos um novo módulo, nele procuramos enfatizar 

o que os produtores utilizaram para justificar, exemplificar o posicionamento adotado nos 

seus artigos de opinião. 

 

Módulo 8 

 

Quadro 18 - Síntese do módulo 8 

5ª ETAPA OBJETIVOS PROCEDIMENTOS 

Fundamentação 

do 

posicionamento 

• Identificar argumentos na 

defesa um ponto de vista. 

 

• Buscar fundamentação para o 

ponto de vista apresentado. 

Leitura e identificação do posicionamento 

dos produtores.  

 

Enfatizar o que os produtores utilizaram 

para justificar, exemplificar o 

posicionamento adotado. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Procuramos, neste módulo, identificar argumentos para defender um ponto de vista 

e buscar fundamentação para justificar o ponto de vista apresentado. Realizamos a leitura de 

2 (dois) textos com a mesma temática da produção do artigo, discutimos pontos que 

consideramos relevantes para o assunto. O primeiro “Na sala de aula, não!”, no título, já 

apresenta a ideologia e o posicionamento do autor, e o segundo: “O uso do celular em sala 

de aula”, esse apresenta a voz de especialistas mostrando os pontos positivos e negativos 

dessa prática. Os textos foram apresentados no datashow e logo que foi realizada a leitura 

dos mesmos, levantamos algumas questões referentes à presença dos argumentos neles 

identificados. Chamamos a atenção para, além do posicionamento dos produtores, que 

atentassem para as estratégias argumentativas usadas pelos produtores para justificar, 

exemplificar o posicionamento adotado.  

Procuramos com essa atividade, fazê-los perceber a importância da fundamentação, 

quando nos posicionamos em relação a um determinado tema/assunto. Para isso, realizamos 

uma atividade oral, dividimos o quadro branco em duas colunas, sintetizamos a pergunta 

motivadora do artigo em: ajuda ou atrapalha? 
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De acordo com as respostas dadas: sim ou não e, até mesmo depende, mostramos 

que mesmo quando temos uma opinião formada sobre um determinado assunto, essa deve 

ser acompanhada de uma justificativa, para isso devemos utilizar dados, relatos de alguém 

especialista no assunto, exemplos, citações, informações fidedignas que sejam relevantes e 

que despertem  credibilidade ao sustentar o ponto de vista. 

Além disso, chamamos a atenção para o último parágrafo do texto - a conclusão - 

nela o aluno deve concluir as ideias expostas, podendo optar por diferentes estratégias, desde 

uma síntese do ponto de vista adotado, uma retomada da tese ou da apresentação de uma 

nova tese, sob a forma de sugestões para solução da problemática apresentada no texto. 

Realizamos esse módulo em 4 aulas de 50 minutos. 

 

f.) 6ª etapa 

 

Etapa final da SD, momento de comparar as versões escritas e avaliar os aspectos 

positivos e negativos de cada versão dos artigos de opinião produzidos. 

 

Produção final 

 

Quadro 19 - Produção final 

6ª ETAPA OBJETIVOS PROCEDIMENTOS 

Produção da versão 

final do artigo de 

opinião 

• Produzir escrita final dos artigos de opinião. 

 

• Corrigir problemas identificados nas 

produções anteriores. 

Produção individual do 

artigo de opinião – 

Versão final. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Essa etapa foi destinada a produzir a escrita final dos artigos de opinião. Nela, 

individualmente, os alunos produziram a VF dos artigos. Durante a reescritura, reforçamos 

as estratégias necessárias para realização da produção do artigo de opinião.  

A produção final é considerada por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) o momento 

para a avaliação somativa. Devemos deixar claro que critérios serão adotados em nossa 

avaliação.  Para tanto, sabemos o quanto será importante a valorização do texto de cada um. 

É importante nesse momento identificar o que não ficou de acordo com o tema e com o 

gênero e incentivá-los a corrigirem os erros e com isso demonstrarem cada vez mais 

competências e habilidades no processo da escrita do artigo de opinião. 
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Concluída, então, a denominada etapa final, foi realizada a análise comparativa 

entre versão inicial e final. É válido ressaltar que a última fase de uma SD, denominada 

Produção final, não será, necessariamente, uma única versão. Caso percebamos que ainda 

há problemas e julgarmos necessário, podem haver outras reescrituras, de textos de toda a 

turma ou de apenas alguns alunos.  

Ao término da aplicação da SD, mais precisamente, no momento da devolução dos 

artigos corrigidos, os alunos que se sentiram à vontade, leram seus artigos. Os que não 

realizaram a leitura, receberam e compararam a versão inicial (VI) à final (VF). Logo, foi 

um momento de socialização entre eles, cada um mostrou os progressos conquistados entre 

as duas versões. 

 

3.6 Categorias e procedimentos de análise 

 

3.6.1 Categorias de análise  

 

Coletamos 21 (vinte e uma) produções do gênero artigo de opinião da turma na qual 

aplicamos a intervenção, produzidas em 3 (três) versões (versão inicial, segunda versão e 

versão final). Dessas, selecionamos para a análise 8 (oito), sendo 4 (quatro) da versão inicial 

(VI) e 4 (quatro) da versão final (VF).  

Inicialmente, pensávamos em realizar apenas 2 versões, entretanto, após a 

realização da segunda versão, percebemos que ainda persistiram alguns problemas bem 

pontuais e recorrentes, considerados fundamentais para a produção do gênero artigo de 

opinião, principalmente em relação à fundamentação argumentativa. Verificamos que na 

segunda versão, embora alguns alunos tenham apresentado um posicionamento, a maioria 

não conseguiu justificá-los. Por essa razão, optamos por planejar e aplicar um novo módulo, 

com o objetivo de preencher as lacunas identificadas e, só depois desse foi produzida a 

versão final. 

Dos sete participantes, apenas uma aluna não realizou as três versões, essa produziu 

apenas a versão inicial e a final. Verificamos que o fato de a aluna não ter participado da 

segunda versão, não resultou em prejuízo para a versão final, quando comparada aos outros 

participantes que realizaram as três versões. Consideramos que o fato de a discente na 

versão inicial já ter apresentado uma opinião em sua produção, também por ter se 

demonstrado bem participativa na maioria das atividades propostas na SD, tenha contribuído 

para os resultados apresentados na versão final.  
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Sendo o artigo de opinião um gênero que pertence a ordem do argumentar, pois 

nele o autor assume um posicionamento a respeito de um tema controverso, observamos que 

não há uma regularidade na forma de apresentação desse posicionamento na produção dos 

alunos. Desse modo, a partir dessas diferenças identificadas, estabelecemos as categorias de 

análise e as produções dos respectivos alunos produtores, os quais apresentaram marcas 

mais representativas das categorias estabelecidas, considerando a versão inicial das 

produções. 

 

Quadro 20 - Representação das categorias de análise e alunos produtores (pseudônimos) 

CATEGORIA PRODUTOR 

a - Predominância de exposição Ana 

b - Apresentação de exposição e de opinião Carlos 

c - Apresentação de opinião Eduardo 

d - Apresentação de contra-argumentos Gabriela 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Na apresentação das versões, optamos por atribuir pseudônimos a cada participante, 

assim mantendo a privacidade de cada um deles, conforme estabelece os aspectos éticos que 

regem as pesquisas nos estudos da linguagem. Apresentaremos as produções em 2 (dois) 

quadros, identificados como: versão inicial (VI) e versão  final, (VF), respectivamente. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo, analisamos as produções escritas a partir do estudo do gênero artigo 

de opinião, comparando as versões inicial e final. Discutimos a adequação das produções ao 

referido gênero, identificamos a organização sequencial dos artigos de opinião produzidos 

pelos alunos, com enfoque na construção de pontos de vista, analisamos a consistência 

argumentativa das produções textuais e também identificamos marcas de posicionamento 

nos textos dos alunos, além disso, apresentamos ações didáticas que possibilitam a 

minimização dos problemas referentes à argumentação por parte de alunos do Ensino 

Fundamental Anos Finais, enfatizando as sequências argumentativas, que são prototípicas de 

artigos de opinião. Ainda, apresentamos reflexões acerca da aplicação da sequência didática 

que deu origem ao trabalho desenvolvido e, portanto, aos dados analisados.  

No contexto de execução da sequência didática, propusemos que os alunos 

escrevessem um artigo de opinião procurando responder à pergunta: O uso do celular na sala 

de aula, ajuda ou atrapalha a aprendizagem do aluno? Todos os textos produzidos, em pelo 

menos duas versões, responderam, em sua versão final, total ou parcialmente, à pergunta 

tema da proposta. Para fins de análise, todos os textos foram digitados integralmente, com 

preservação da identidade dos seus autores, a quem foram atribuídos pseudônimos nesta 

dissertação. 

Considerando como característica central do gênero estudado a apresentação de 

opiniões sobre um tema atual e controverso, verificamos que, nessas produções, as opiniões 

– ou tentativas de opiniões por meio de exposições – são organizadas de diferentes modos. 

A partir dessas diferenças, estabelecemos as seguintes categorias, com os seus respectivos 

alunos produtores: 

a) Predominância de exposição - Ana 

b) Apresentação de exposição e de opinião - Carlos 

c) Predominância de opinião - Diana 

d) Apresentação de contra-argumentação - Gabriela 

Analisamos, primeiramente, a versão inicial das produções, tendo como base as 

categorias estabelecidas e acima destacadas. Em seguida, comparamos a VI com VF, a partir 

dessa, verificamos as contribuições que a SD trouxe para a aquisição da competência 

argumentativa de cada aluno. Assim, identificamos se as questões-problema as quais 

norteiam nossa pesquisa, foram, e como foram respondidas, assim como também se nossos 
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objetivos, geral e específicos foram alcançados. De modo geral, o que de fato foi 

significativo, onde avançaram e também onde retrocederam.  

 

4.1 Predominância de exposição 

 

Das 4 (quatro) produções iniciais analisadas, apenas a produzida pela aluna Ana, ao 

tentar responder à pergunta-tema da produção, identificamos predominância das sequências 

explicativas, sendo identificados indícios de opinião apenas no segundo parágrafo e, não 

acompanhada de argumento que a justifique.  

A aluna demonstrou dificuldade em relação à produção inicial do artigo, mas 

demonstrou interesse em produzir um artigo com mais autonomia, isso fez com que 

participasse de grande parte das atividades desenvolvidas durante os módulos e, escrevesse 

as três versões. 

 

Quadro 21 - VI - Ana 

VERSÃO INICIAL  

Atrapalha. O celular é um meio de comunicação Que pode ser usado a Qual Quer hora 

independente do lugar onde ele está sendo usado. 

O uso de celular na sala de aula pode prejudicar muito, porque na hora da explicação o 

aluno está na sala de aula mechendo no celular atendendo ligações e usando rede social. 

Algumas escolas não é permitido o uso do celular mas ainda os alunos leva as escolas não 

tem muita moral pra dar ordem mas vai da conciência do aluno, eu por exemplo tenho conciência 

não trago o celular já aconteceu de eu trazer e fui roubada dentro da escola.  

Não trazer o celular evita muita coisa não trago pelo simples fato de eu fico mexendo na 

sala e minha mãe me fala pra não trazer. 

[...] e lá no futuro vou lembrar disso uma simples aula pode mudar muita coisa. 

Fonte: Ana (2018). 

 

No artigo de opinião, podemos identificar outras sequências que não sejam as 

argumentativas (sequências narrativas, descritivas, expositivas). Isso é justificável pelo fato 

de ser raro um texto apresentar apenas um tipo de sequência, porém a argumentatividade, 

nesse gênero, deve prevalecer, uma vez que nele o autor expõe sua opinião sobre algum 

tema controverso e, nesse caso, não houve por parte da aluna, uma adequação ao gênero 

solicitado, já que em seu texto não identificamos predominância de opinião que possam 

influenciar seu possível interlocutor.  

Como observamos, o primeiro parágrafo é introduzido por uma resposta à pergunta 

- tema da proposta: O uso do celular na sala de aula, ajuda ou atrapalha a aprendizagem do 
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aluno? “Atrapalha”. Ao se posicionar de forma direta, a autora do texto pode gerar uma 

expectativa de que irá apresentar dados, informações que sustentem seu posicionamento 

inicial. No entanto, ainda no mesmo parágrafo, essa expectativa é quebrada, quando a aluna 

descreve o que é e quando o celular é usado: “O celular é um meio de comunicação Que 

pode ser usado a Qual Quer hora independente do lugar onde ele está sendo usado” (ANA, 

2018), em sequência descritiva.   

O segundo parágrafo, é introduzido por uma tese que compõe a sequência 

argumentativa do parágrafo: “O uso de celular na sala de aula pode prejudicar muito” (ANA, 

2018). Essa tese é acompanhada por uma justificativa, a de que não se deve usar o celular na 

sala de aula: “O uso de celular na sala de aula pode prejudicar muito, porque na hora da 

explicação o aluno está na sala de aula mechendo no celular atendendo ligações e usando 

rede social” (ANA, 2018). Percebemos, assim, que, mesmo sem ainda discutirmos em sala 

de aula o gênero artigo de opinião, a aluna já apresenta, de modo superficial, argumentos, 

pois procura apresentar seu ponto de vista. 

No terceiro parágrafo, identificamos a segunda sequência explicativa quando é 

exposto: “Algumas escolas não é permitido o uso do celular mas ainda os alunos leva as 

escolas não tem muita moral pra dar ordem mas vai da conciência do aluno” (ANA, 2018). 

No mesmo parágrafo são exibidos exemplos pessoais: “eu por exemplo tenho conciência 

não trago o celular já aconteceu de eu trazer e fui roubada dentro da escola” (ANA, 2018).  

A exemplificação é uma boa estratégia argumentativa, desde que extraídas de fatos 

reais, e estejam coerentes com o assunto abordado, não foi o caso da aluna, que usou 

exemplos pessoais sem comprovação e, que não têm relação direta com a explicação dada. 

A aluna inicia o quarto parágrafo apresentando uma nova explicação, repetindo o 

posicionamento do parágrafo anterior: “Não trazer o celular evita muita coisa”, seguido de 

um exemplo pessoal: “não trago pelo simples fato de eu fico mexendo na sala”, por último, 

acrescenta: “e minha mãe me fala pra não trazer” (ANA, 2018). Ainda de maneira 

desconectada do restante do texto, a aluna apresenta uma nova explicação: “e lá no futuro 

vou lembrar disso uma simples aula pode mudar muita coisa” . 

Em suma, a introdução do texto é apresentada de modo precário, uma vez que 

responde de forma direta à pergunta-tema, sem desenvolver o conteúdo apresentado. Nos 

dois parágrafos iniciais, faz-se referência ao uso do celular na sala de aula de um modo 

geral, com uso da terceira pessoa do singular, mantendo essa, até a metade do terceiro 

parágrafo, quando passa a utilizar a primeira pessoa. O exemplo pessoal serve para justificar 

a explicação anterior, o que não se configura como uma boa estratégia argumentativa, uma 
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vez que se trata de um argumento não consistente. Na conclusão, também aparece um 

exemplo pessoal, sem que esse tenha uma ligação direta com o conteúdo do restante do 

texto.  

Na VI, da aluna Ana, predominam as sequências explicativas. A aluna não 

consegue expor sua opinião através de posicionamentos que possam ser justificados, nem 

argumentos que legitimem seu ponto de vista. Também verificamos a ausência de alguns 

elementos de coesão os quais prejudicam a progressão textual. Os parágrafos encontram-se 

desconexos, ou seja, não apresentam articulação entre si. 

Após análise da versão inicial, fica evidente a necessidade da realização de um 

trabalho através dos módulos da SD, para que as dificuldades identificadas sejam resolvidas, 

ou pelo menos minimizadas, assim oportunizando uma possível melhor escrita do artigo de 

opinião.  

Embora no texto de Ana as sequências explicativas sejam predominantes, na 

produção de outros alunos também encontramos, em menor quantidade, outras sequências 

que não são as argumentativas. Isso nos deu o norte para o planejamento e para a execução 

de atividades em que foram evidenciadas as diferenças entre os tipos de sequências e 

também para mostrar que é possível, em um texto, encontrarmos marcas de mais de um tipo 

de sequência, mas que cada tipo de sequência deve ser predominante em determinado 

gêneros textual.  

 

Quadro 22 - VF - Ana 

VERSÃO FINAL 

O uso do celular causa distração em sala de aula 

Esse é um tema bastante discutido entre alunos e professores e Que divide opiniões tanto a 

favor como contra. O uso do celular na sala de aula durante as explicações do professor trás muitas 

distrações para os alunos, principalmente; Quando o professor tem Que parar sua explicação para 

reclamar com os alunos Que estão usando o celular, nesse caso, geralmente, prejudicando todos os 

alunos em algumas escolas é proibido. 

Também é prejudicial porque alguns alunos aprendem a escrever do jeito Que escrevem na 

internet, por causa da falta de atenção durante a aula, pois se perguntar para o aluno Que está com 

o celular na mão durante a aula, o Que ele intendeu da explicação do professor ele poderia não 

saber explicar pelo fato da distração. 

Portanto, percebemos Que o celular pode prejudicar a aprendizado dos alunos dentro e fora 

da escola, podemos perceber isso durante uma entrevista e uma prova de concurso e até mesmo no 

Enem, e muitas outras Que exigem e são importantes aprender.  

Fonte: Ana (2018). 

 



77 
 

Na VF da aluna Ana, identificamos alguns elementos que faltaram na versão inicial, 

principalmente, os relacionados à presença de opinião. Percebemos que uma considerável 

parte do texto é organizada de modo a responder à questão proposta e, acompanhada de 

justificativas, embora ainda sem o esperado detalhamento.  

Pelos avanços, consideramos que as atividades desenvolvidas na sequência didática 

trouxeram contribuições positivas na aprendizagem do gênero em estudo e, principalmente, 

no desenvolvimento de sequências argumentativas.  

O título da versão final expressa uma tese: “O uso do celular causa distração em 

sala de aula”. Quanto ao desenvolvimento da sequência textual, primeiro apresenta uma 

sequência explicativa: “Esse é um tema bastante discutido entre alunos e professores e Que 

divide opiniões tanto a favor como contra” (ANA, 2018). Na continuidade do parágrafo, 

defende a opinião de que: “O uso do celular na sala de aula durante as explicações do 

professor trás muitas distrações para os alunos”, e para confirmar a sequência 

argumentativa, inicia usando os modalizadores, “principalmente” e “geralmente”: 

“principalmente; Quando o professor tem Que parar sua explicação para reclamar com os 

alunos Que estão usando o celular, nesse caso, geralmente, prejudicando todas os alunos em 

algumas escolas é proibido” (ANA, 2018). 

No segundo parágrafo, por meio de uma sequência argumentativa, confirma a tese 

exposta no primeiro parágrafo: “Também é prejudicial porque alguns alunos aprendem a 

escrever do jeito Que escrevem na internet”, verificamos, nesse caso, uma tentativa em 

justificar um ponto de vista adotado através de um argumento de causa e consequência: “por 

causa da falta de atenção durante a aula, pois se perguntar para o aluno Que está com o 

celular na mão durante a aula, o Que ele intendeu da explicação do professor ele poderia não 

saber explicar pelo fato da distração” (ANA, 2018). 

Verificamos, no segundo parágrafo, a apresentação de ideias pertinentes em relação 

ao tema, embora essas não tenham sido desenvolvidas com clareza. Ao afirmar que os 

alunos aprendem a escrever do jeito que escrevem na internet, levanta uma questão muito 

pertinente: a linguagem da internet, o chamado “internetês”. É frequente o uso dessa 

linguagem nas atividades de sala de aula. Cabe ao professor orientar e mostrar ao aluno que, 

em relação à língua, existem situações adequadas e inadequadas, ou seja, no universo 

tecnológico, é propício o uso das abreviações, de emojis, entre outros recursos disponíveis, 

mas deve orientar, que fora desse, devem usar a linguagem normativa. Nas produções VI e 

VF entregues, não registramos nenhuma ocorrência do “internetês”, pois os alunos foram 
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orientados durante a fase de rascunhos quanto ao uso dessa linguagem não ser apropriada 

para o gênero em estudo. 

Também observamos que a aluna, primeiro mostra a causa de ser contra o uso do 

celular na sala de aula e depois apresenta a consequência: “pois se perguntar [...] fato da 

distração” (ANA, 2018). A aluna apresenta argumentos para justificar seu posicionamento 

em relação ao assunto, entretanto, ainda é visível que há uma certa dificuldade em articular 

os períodos do parágrafo. Nesse caso, pelas dificuldades apresentadas, é visível uma melhor 

organização das ideias expostas. 

No terceiro e último parágrafo, a conclusão é sinalizada por meio do conectivo 

“portanto”. Nesse momento, reafirmando-se a tese inicial, por meio de exemplos, mostra as 

consequências que o uso do celular na sala pode trazer. 

Analisando a VF da aluna Ana, percebemos avanços em relação a VI, o primeiro 

deles é o fato de ter atribuído um título, o qual deixa bem claro seu posicionamento e chama 

a atenção para o que vai ser abordado no texto. A aluna consegue apresentar uma introdução 

que comtemple o tema, sem necessariamente responder de forma tão direta à pergunta. E 

principalmente, em relação à exposição de ponto de vista, enquanto na VI predominaram as 

sequências expositivas, na VF, predominaram a opinião da aluna. Isso ocorre sem o devido 

detalhamento. Além disso, no que se refere à conclusão, observamos que não houve na VF 

avanço em relação a VI, uma vez que nas duas versões, a aluna conclui com partes 

desconexas do restante do texto. 

De modo geral, após análise da VF, percebemos que a aluna já demostra um certo 

conhecimento em relação às principais características do gênero artigo de opinião. Isso fica 

evidente quando já consegue, mesmo de forma ainda precária, elaborar sequências 

argumentativas que sustentem seu ponto de vista. Pelos avanços, julgamos que as atividades 

desenvolvidas na SD trouxeram contribuições positivas na aprendizagem do gênero em 

estudo. Mas ainda é preciso retomar pontos que não atenderam às expectativas, como é o 

caso da organização das ideias e a presença de partes desconectadas do texto. 

 

4.2 Apresentação de exposição e de opinião  

 

Dentre as produções iniciais analisadas, verificamos que na versão do aluno 

Carlos, há de forma equilibrada a presença tanto de sequências explicativas como também 

já é percebida a presença de opinião na produção. 
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O aluno realizou as 3 versões da produção e participou da maioria das atividades 

propostas durante a aplicação da SD. Na VI, apresentou uma certa dificuldade em apresentar 

sua opinião. Na introdução, iniciou apresentando uma sequência explicativa, que não foi 

considerada um dos problemas, até porque esse pode ser um dos recursos usados no texto 

argumentativo, desde que não seja colocado de forma predominante e que não comprometa 

a argumentatividade do texto, nesse caso, o maior problema foi o fato de o aluno apresentar 

opinião sem justificá-las. A partir dos problemas identificados no texto, consideramos que as 

diversas atividades desenvolvidas durante os módulos, sejam fundamentais para que consiga 

produzir um texto mais adequado ao gênero em estudo.  

 

Quadro 23 -VI - Carlos 

VERSÃO INICIAL 

O uso do celular na sala de aula atualmente está muito comum em varias escolas. Na 

maioria das vezes, eles trazem escondidos para utilizar na sala de aula para usar as redes sociais. 

Na sala de aula acabamos perdendo o foco na sala.  

Por quê quando estamos usando o celular na sala de aula acabamos perdendo o foco na sala, 

nessa hora perdemos toda a explicação das professores. 

Os pais deveriam proibir os filhos de levar os celulares para a escola, porque atrapalha no 

desempenho do aluno. E o aluno, deveria ter a consciência que isso futuramente irar atrapalhar na 

sua vida profissional. 

Fonte: Carlos (2018). 

 

Na VI, o aluno demostrou um conhecimento superficial em relação ao tema e ao 

gênero. Inicia tentando explicar o uso do celular em sala de aula e quando apresenta opinião, 

faz isso de forma vaga e repetitiva, baseando-se no senso comum. Para produzir um artigo 

de opinião que possa transmitir credibilidade, é necessário seu produtor apresentar 

informações consistentes que validem sua opinião e, no caso da versão inicial de Carlos, 

esse aspecto não foi evidenciado.  

Na introdução, são exibidas informações que introduzem o tema proposto e a tese 

que se confirma no final do parágrafo: “Na sala de aula acabamos perdendo o foco na sala”. 

No segundo parágrafo, essa tese é apenas repetida: “Por quê quando estamos usando o 

celular na sala de aula acabamos perdendo o foco na sala”, porém com o acréscimo da 

informação de que: “nessa hora perdemos toda a explicação dos professores” (CARLOS, 

2018). O aluno não consegue apresentar um argumento consistente para confirmar sua tese. 

No terceiro e último parágrafo, identificamos uma proposta de intervenção na 

conclusão, em forma de uma nova tese, em seguida, justificativa. Primeiramente, é sugerida 
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a intervenção dos pais para o problema colocado: “Os pais deveriam proibir os filhos de 

levar os celulares para a escola”, seguido da justificativa: “porque atrapalha no desempenho 

do aluno”. Depois apresenta uma nova justificativa: “E o aluno, deveria ter a consciência 

que isso futuramente irar atrapalhar na sua vida profissional” (CARLOS, 2018). Nessa 

justificativa, o aluno utiliza um argumento, mesmo que sem embasamento de causa e 

consequência. 

Na VI, o aluno demonstra um conhecimento ainda superficial em relação à 

organização de ponto de vista. Na introdução, falta um ponto de vista que possa ser 

desenvolvido com clareza e fundamentação. Embora assuma uma posição, o discente não 

consegue justificá-la com argumentos bem articulados e convincentes. 

Verificamos, ainda, que o texto apresenta problemas estruturais, uma vez que as 

ideias não apresentam clareza e a forma como está organizada expressa ausência de conexão 

entre si. 

Após produção da VI e realizado um trabalho com os módulos desenvolvidos 

através da sequência didática, o aluno produziu a sua VF, que foi analisada para 

evidenciarmos se houve melhorias em relação à VI. 

 

Quadro 24 - VF – Carlos 

VERSÃO FINAL 

Tecnologia na educação 

O uso do celular atualmente esta bastante presente nas áreas escolares. Na maioria das vezes 

os alunos levam os aparelhos escondidos para escola pra utilizar durante as aulas. 

O celular pode prejudicar a aprendizagem quando é usado de maneira abusiva e sem 

orientação do professor, isso acontece quando usam geralmente para estarem em redes sociais, em 

aplicativos de jogos, tirando assim, a concentração e atenção na aula. 

 

Por outro lado pode se tornar um grande e rico instrumento na aprendizagem, pois os 

smartphones de hoje, dispõem de vários recursos para ajudar na aprendizagem do aluno como: as 

câmaras, mapas, gravadores de voz, alêm de, é claro, a internet para ajudar nas pesquisas. 

O celular mal direcionado na sala de aula pode ocasionar várias dificuldade para o aluno 

aprender, mas o aluno tem que ter a consciência de que o celular tem que ser bem direcionado para 

assim trazer benefícios para sua aprendizagem. 

Fonte: Carlos (2018). 

 

Carlos produziu as três versões do artigo e, participou da maioria das atividades da 

sequência didática. Mesmo não sendo um aluno muito participativo nas discussões em sala, 

demostrou na VF um razoável conhecimento do gênero e a respeito do tema. Sabemos que 
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apresentar uma opinião não é o suficiente para produzir um bom artigo de opinião, é 

necessário ir além e defender essa opinião. Assim sendo, constatamos que houve melhorias 

em relação ao exposto na VI e na VF, tanto no que se refere ao tema, como  na exposição de 

opinião, pois nessa versão verificamos semelhança quanto à organização da introdução, pois 

como na VI, apresenta uma sequência explicativa, porém no decorrer do texto verificamos 

sequências argumentativas, com acréscimo de opinião, apresentada por contra-

argumentação. 

O texto é introduzido com uma sequência explicativa: “O uso do celular atualmente 

esta bastante presente nas áreas escolares”, seguida de mais uma explicação: “Na maioria 

das vezes os alunos levam os aparelhos escondidos para escola pra utilizar durante as aulas” 

(CARLOS, 2018).  

No primeiro parágrafo, não identificamos opinião, pois a introdução é composta por 

explicações. O aluno não demostra conhecimento de organizar uma tese com base em uma 

opinião. 

O segundo parágrafo se inicia com um ponto de vista em forma de tese: “O celular 

pode prejudicar a aprendizagem quando é usado de maneira abusiva e sem orientação do 

professor”. Para justificar esse ponto de vista, são utilizados exemplos: “isso acontece 

quando usam geralmente para estarem em redes sociais, em aplicativos de jogos, tirando 

assim, a concentração e atenção na aula” (CARLOS, 2018). O aluno consegue, de modo 

satisfatório, apresentar seu ponto de vista, uma vez que utiliza adequadamente um 

argumento de exemplificação. Ele ainda utiliza operadores argumentativos que contribuem 

para a compreensão do texto.  

É importante destacar na VF o acréscimo de um contra-argumento em relação à VI, 

no terceiro parágrafo: “Por outro lado pode se tornar um grande e rico instrumento na 

aprendizagem: pois os smartphones de hoje [...]” (CARLOS, 2018), esse contra-argumento 

contribui para o teor argumentativo da produção. 

No quarto e último parágrafo, o aluno apresenta uma opinião em forma de 

argumento: “O celular mal direcionado na sala de aula pode ocasionar várias dificuldades 

para o aluno aprender” (CARLOS, 2018). Na continuidade, apresenta um contra-argumento: 

“mas o aluno tem que ter a consciência de que o celular tem que ser bem direcionado” , ao 

qual se segue uma justificativa que encerra o parágrafo.  

Na conclusão, há uma retomada das ideias apresentadas nos dois argumentos: 

aponta-se o uso inadequado do celular em sala de aula e responsabiliza-se o aluno acerca de 
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ter consciência do uso desse recurso tecnológico. Essa retomada de ideias é uma das 

possíveis e eficazes estratégias de conclusão no artigo de opinião.  

As duas produções VI e VF são introduzidas por sequências explicativas, porém na 

VI a explicação vem acompanhada de uma tese, já na VF, omitiu sua opinião, ou seja, na 

introdução não identificamos avanço, pelo contrário, deveria ter sido mantida ou aprimorada 

a sua opinião. 

Também verificamos que, enquanto na VI, o aluno analisa a situação apenas por 

um ponto de vista, quando elabora argumento de causalidade, mostrando ser contra o uso do 

celular na sala de aula e, faz isso de maneira repetitiva; na VF, considera as duas 

possibilidades expressas na pergunta-tema: “ajuda e atrapalha”. Para tanto, exibe por meios 

de exemplos, seu posicionamento contra o uso do celular na sala de aula, quanto à opinião 

contrária, de que o celular pode se tornar um grande e rico instrumento na aprendizagem. É 

perceptível na VF, um repertório diversificado de elementos conectivos, praticamente não 

utilizados na VI. Isso contribuiu para o encadeamento das ideias expostas. 

Ao compararmos os avanços na versão inicial em relação à versão final, neste 

tópico, consideramos que as atividades desenvolvidas na sequência didática foram de 

fundamental importância para que o aluno conseguisse, mesmo que superficialmente, a 

construção de pontos de vista em sua produção. Foi a partir das atividades que o aluno 

tomou conhecimento sobre as condições de produção do artigo de opinião e, assim, produziu 

a versão final, utilizando as estratégias trabalhadas nos módulos. 

 

4.3 Predominância de opinião  

 

Nas produções analisadas, observamos que, na versão inicial do aluno Eduardo, as 

sequências argumentativas aparecem de modo mais evidente. Analisaremos como essas 

opiniões se apresentam no texto e, o que o texto apresenta de relevante para o gênero artigo 

de opinião. 

O aluno Eduardo, na sua VI, produziu um texto curto e de forma bem objetiva, no 

entanto, consegue deixar impressa sua opinião sobre o tema. Analisamos como sendo 

positivo, o fato de, na VI, o aluno já apresentar opinião sobre o tema abordado, pois foi o 

primeiro contato sistematizado com a produção de texto argumentativo na série em estudo. 

Nesse caso, nosso cuidado maior foi em mostrar para o aluno que sua opinião deve vir 

acompanhada por argumentos que justifiquem seu ponto de vista, característica fundamental 

para os textos de opinião. 
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Quadro 25 - VI Eduardo 

VERSÃO INICIAL 

O uso do celular em sala de aula Atrapalha o Desempenho do Aluno, Pois atualmente eles 

utilizam em sala de aula escondidos em todas as Escolas. 

Por que o aluno Perde toda a concentração na Hora da explicação da professora e não 

aprendem nada sobre aquele assunto, pois no futuro proximo não poderão ter qualificação 

profissional para possuir um bom emprego. 

Os pais poderiam proibir levar celular na escola, e moderar o uso em casa. A escola também 

poderiam proibir que os alunos entrem na escola com o celular para não atrapalhar o desempenho 

do aluno. 

Fonte: Eduardo (2018). 

 

O fato de o aluno Eduardo, na VI, não desenvolver um texto no qual as habilidades 

esperadas para um artigo de opinião estejam presentes, de certo modo, não nos surpreendeu, 

porque embora no dia a dia e em situações diversas os alunos opinem e discutam sobre fatos 

corriqueiros, fazem isso sem que obrigatoriamente precisem justificar, sem que haja uma 

cobrança por uma justificativa baseada em argumentos sustentáveis. Sabemos que 

desenvolver essa habilidade depende do conhecimento do gênero. Assim, desenvolvemos 

nos módulos da SD atividades que contemplem esse conhecimento e possibilitem ao aluno 

produzir um texto mais adequado ao gênero. 

O texto inicia-se por uma tese: “O uso do celular em sala de aula Atrapalha o 

Desempenho do Aluno”, seguido de uma explicação: “pois atualmente eles utilizam em sala 

de aula escondidos em todas as Escolas” (EDUARDO, 2018). Mesmo apresentando a tese, o 

aluno recorre diretamente à pergunta-tema, o que demonstra, possivelmente, numa falta de 

repertório autoral, pois não houve, por parte dele, um cuidado em analisar a pergunta e, 

organizar, a partir disso, um parágrafo que desenvolvesse sua linha de pensamento sobre o 

tema.  

O posicionamento defendido é justificado no segundo parágrafo: “Por que o aluno 

Perde toda a concentração na Hora da explicação da professora e não aprendem nada sobre 

aquele assunto, pois no futuro próximo não poderão ter qualificação profissional para 

possuir um bom emprego”. 

O aluno inicia o texto apresentando sua tese e, para defendê-la, recorre a argumento 

de causa e consequência. Observamos neste parágrafo a colocação das conjunções “porque” 

e “pois”, mesmo que elas sejam usadas como um conectivo que indicam consequência. 
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Neste caso, o aluno poderia ter optado por outras escolhas que apresentassem de forma mais 

coerente a relação de sentido esperado para o desenvolvimento da justificativa. 

Verificamos que o aluno, mesmo que ainda de modo vago, consegue expor seu 

ponto de vista sobre o assunto, mas falta embasamento em relação à temática e ao modo de 

apresentar sua opinião, uma vez que no artigo de opinião é a clareza e a precisão do ponto de 

vista apresentado que vai ser analisado. O aluno também precisa demonstrar conhecimento 

sobre os conectivos e valor semântico desses, para que haja assim, uma melhor articulação 

entre as ideias que pretende expor. 

No terceiro e último parágrafo, é desenvolvida uma nova tese, sugerindo a 

intervenção dos pais e da escola para resolução do que foi apresentado como problema. Para 

o aluno, cabe aos pais: “proibir levar celular na escola, e moderar o uso em casa”; também 

sugere que deveria ser proibida entrar na escola com o celular. 

Na VI, o aluno expõe seu ponto de vista apenas levando em consideração o 

posicionamento que o uso do celular na sala de aula atrapalha a aprendizagem do discente. 

Além disso, não se verifica no texto uma tese clara e objetiva, com argumentos consistentes. 

Depois de realizada a VI e identificados os problemas nessa versão, realizamos as 

atividades propostas pela SD, como forma de minimizar ou até mesmo resolver alguns 

problemas identificados na VI, para depois, o aluno produzir a VF e verificarmos se houve 

apropriação por parte dele de novos conhecimentos em relação à argumentação e ao gênero 

artigo de opinião.  

 

Quadro 26 - Versão VF Eduardo 

VERSÃO FINAL 

A tecnologia em sala de aula 

Usar o celular em sala de aula é uma Prática muito frequência na atualidade, mas que 

também gera Posicionamento diferentes, mas afinal  o uso do celular ajuda ou atraPalha a 

aPrendizagem? 

atrapalha o disemPenho do aluno, Pois geralmente eles utilizam em sala de aula às 

escondidas do Professor. Porque o fato de estar on-line o temPo todo o aluno Perde toda 

concentração na hora da exPlicação dos Professores e não aPrendem sobre o assunto. Também 

Percebemos que à medida que o aluno Perde o interece ao aPrender pelos livros com a ajuda do 

Professor em sala de aula Para aPrender pela internet, eles não teram  uma exPlicação clara sob o 

assunto, no caso não aPrendem o suficiente, e assim em um futuro Próximo não terão qualificação 

Profissional Para conseguir um bom emPrego. 

Por outro lado, o uso dele Pode trazer benefícios, um deles e descobrir junto com o 

Professor os significados das Palavras e informações sobre os assuntos estudados, isso Possibilita 

que o Professor trate diferentes assuntos. 



85 
 

Sendo assim, Está claro que o uso do celular em sala de aula mais atraPalha do que ajuda. 

Porém quando esse uso é orientado Pelo Professor Pode e deve ser utilizado e nesse caso ajuda 

bastante na formação do aluno. 

O uso do celular na sala de aula em alguns casos é algo que deveria acabar. As escolas 

deveriam fiscalizar mais seus alunos, imPedindo seu uso dentro da sala, Para que assim os 

Professores possam dar aulas Participativas e os alunos aProveitarem cada segundo da aula. 

Fonte: Eduardo (2018). 

 

Percebemos que o aluno já na sua VI consegue apresentar opinião na maior parte da 

sua produção, mas sem embasamento, sem respaldo que imprima credibilidade no que se 

diz, mesmo se tratando de um assunto tão presente na sua realidade. Percebemos aqui, a 

relevância de realizar um trabalho que possibilite o contato com o tema, com o 

conhecimento de estratégias argumentativas e de organização textual, para que os alunos 

percebam que além de dar uma opinião, devemos ter em mente como essa vai ser elaborada. 

É importante deixar claro que ela, para se sustentar, deve contemplar fatos, informações 

fidedignas, exemplos que comprovem a razão sobre esse posicionamento e, assim, 

possivelmente, mais possibilidade de convencer o interlocutor. 

O texto é introduzido por uma sequência descritiva: “Usar o celular em sala de aula 

é uma Prática muito frequência na atualidade”, e que já sinaliza uma problematização do 

tema: “mas que também gera Posicionamento diferentes”. A pergunta-tema é retomada, 

como forma de assegurar essa problematização: “mas afinal, o uso do celular ajuda ou 

atraPalha a aPrendizagem”? (EDUARDO, 2018). 

Em suma, o aluno descreve brevemente como é o uso do celular em sala de aula, 

admite que há controversa em relação ao assunto e retoma a questão apresentada na proposta 

da produção textual. 

A presença de uma sequência descritiva é justificada tendo em vista que, mesmo se 

tratando de um artigo de opinião, gênero no qual as sequências argumentativas devem 

prevalecer, há lugar para outras sequências, uma vez que dificilmente encontramos textos 

elaborados com apenas um tipo textual, seja ele qual for. 

No segundo parágrafo, o aluno apresenta uma tese que, embora implícita, é 

claramente percebida: “atrapalha o disempenho do aluno”, seguida de uma justificativa: 

“Pois geralmente eles utilizam em sala de aula às escondidas do Professor. Porque o fato de 

estar on-line o temPo todo o aluno Perde toda concentração na hora da exPlicação dos 

Professores e não aPrendem sobre o assunto” (EDUARDO, 2018). 
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Um novo posicionamento se apresenta na continuação do parágrafo, seguido de 

uma justificativa que encerra o parágrafo: “Também Percebemos que à medida que o aluno 

Perde o interece ao aPrender pelos livros com a ajuda do Professor em sala de aula Para 

aPrender pela internet, eles não teram  uma exPlicação clara sob o assunto, no caso não 

aPrendem o suficiente, e assim em um futuro Próximo não terão qualificação Profissional 

Para conseguir um bom emprego” (EDUARDO, 2018). São apresentadas sequências 

argumentativas na construção de posicionamentos, expondo argumentos de causa e 

consequência, e assim justificando as consequências negativas que o uso do celular pode 

acarretar para o aluno quando utilizado na sala de aula, não apenas para a aprendizagem do 

aluno, como também, para seu futuro profissional. 

Verificamos nesse parágrafo, um ponto de vista pertinente em relação à tese 

apresentada, no entanto, podemos perceber, também, que ainda persistem alguns problemas 

relativos ao desenvolvimento das ideias secundárias e também o excesso de informações e 

de justificativas em relação às consequências que o mau uso do celular pode trazer, as quais 

poderiam ser reorganizadas de modo mais condensado ou até mesmo retiradas, sem que 

perdesse as informações mais pertinentes ao contexto apresentado. 

O terceiro parágrafo inicia apontando para uma contra-argumentação: “Por outro 

lado, o uso dele Pode trazer benefícios, um deles e descobrir junto com o Professor os 

significados das Palavras e informações sobre os assuntos estudados, isso Possibilita que o 

Professor trate diferentes assuntos” (EDUARDO, 2018).  Seguido de uma justificativa que 

encerra o parágrafo. 

Ao iniciar o quarto parágrafo com o conectivo “sendo assim”, espera-se que seja 

confirmada a contra argumentação do parágrafo anterior. Seguido de uma contra-

argumentação: “porém não é isso que acontece. É apresentado um novo posicionamento: 

“Está claro que o uso do celular em sala de aula mais atraPalha do que ajuda” (EDUARDO, 

2018).  

Verificamos que o parágrafo foi estruturado de forma confusa, tanto por não manter 

uma relação com o parágrafo anterior, como na sua organização interna, uma vez que 

primeiro o aluno apresenta o posicionamento de que o uso do celular em sala de aula mais 

atrapalha do que ajuda e, em seguida, sugere que, se usado com orientação, pode ajudar o 

aluno. 

No último parágrafo, identificamos uma conclusão em forma de uma nova tese, 

seguida de uma justificativa: “O uso do celular na sala de aula em alguns casos é algo que 

deveria acabar. As escolas deveriam fiscalizar mais seus alunos.” Ainda no mesmo 
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parágrafo, apresenta-se uma nova justificativa: “Para que assim os Professores possam dar 

aulas Participativas e os alunos aProveitarem cada segundo da aula.” (EDUARDO, 2018). 

Em relação à introdução, as duas versões não apresentaram diferenças relevantes 

para construção do artigo de opinião. Na PF, a introdução é elaborada primeiro por uma 

descrição, mas depois, como foi realizado na VI, reproduz a pergunta-tema. No restante do 

texto, podemos identificar avanços na VF, que não foram evidenciados na VI, 

principalmente, em relação ao posicionamento do aluno e, as sequências são apresentadas 

quase que na sua totalidade como argumentativas. O discente apresenta um razoável 

conhecimento sobre o assunto ao expor argumentos de causa e consequência e, contra-

argumento baseando-se em exemplos.  

Em linhas gerais, percebemos que o educando assimilou de forma razoável os 

conhecimentos desenvolvidos durante a aplicação da sequência didática, pois aprofundou 

seu conhecimento sobre a temática trabalhada e passou a conhecer algumas estratégias 

importantes da escrita argumentativa.  

 

4.4 Apresentação de contra-argumentação 

 

Selecionamos como representativa para essa categoria a produção da aluna 

Gabriela, uma vez que nessa as sequências argumentativas são apresentadas integralmente e 

as opiniões em relação ao tema são apresentadas de maneira opostas: “ajuda e atrapalha”. 

Analisaremos na produção da aluna Gabriela como a opinião se apresenta na versão 

VI e depois das atividades propostas verificaremos, se houve mudanças na VF e, se essas 

foram positivas ou negativas para adequação ao gênero em estudo. 

O fato de a aluna ter participado de apenas duas (2) versões das produções a VI e 

VF, não foi empecilho, quanto aos avanços demostrados na VF. Como se mostrou bem 

interessada e participativa, mesmo não tendo produzido a segunda versão, justificou-se 

alegando ter faltado por motivos particulares, disse que depois entregaria, até que resolvemos 

fazer apenas a VF. 
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Quadro 27 - VI - Gabriela 

VERSÃO INICIAL 

Atrapalha e ajuda, quando se é usado corretamente pelo aluno acaba se tornando uma fonte 

de pesquisa, e quando é usado incorretamente isso acaba atrapalhando e dificultando a 

aprendizagem do aluno. 

Por que o celular nunca é usado corretamente pelo aluno, ele sempre dá um jeito do 

aparelho ser usado incorretamente em redes sociais, jogos e outros aplicativos. Isso atrapalha 

muito na concentração e no aprendizado do aluno. 

Eu acho que deveria haver palestras na escola, falando sobre o uso do celular na sala de 

aula, para ver se abria um pouco a mente dos alunos e dos professores, um pouco de dialogo entre 

eles, e com os pais. 

Mas que o celular não seja usado na sala de aula por ambos, que tragam o aparelho 

eletrônico para a escola, mais que não seja usado incorretamente, Assim será talvez feito o bom 

uso do aparelho. 

Fonte: Gabriela (2018). 

 

Na VI, a aluna apresenta opinião considerando as duas possibilidades para o tema 

proposto e, de forma direta, justifica esse posicionamento na introdução. Verificamos que a 

aluna apresenta opiniões baseados no senso comum, portanto, precisa se informar sobre o 

assunto, para que reflita sobre, e assim, construa argumentos consistentes, possibilitando 

assim uma produção mais adequada ao gênero em estudo.  

Acreditamos que o conhecimento acerca das estratégias argumentativas e das 

características inerentes ao gênero abordadas nas atividades da SD darão suporte para essa 

produção mais consistente. 

A introdução é iniciada por uma tese: “Atrapalha e ajuda”, que responde de forma 

direta à pergunta-tema da proposta. Ao apresentar as duas possibilidades, uma justificativa 

para sustentar sua tese: “quando se é usado corretamente pelo aluno acaba se tornando uma 

fonte de pesquisa”; e “quando é usado incorretamente isso acaba atrapalhando e dificultando 

a aprendizagem do aluno” (GABRIELA, 2018). 

A aluna mostra logo no início do parágrafo sua opinião em relação ao tema 

proposto e ainda no mesmo parágrafo justifica, mesmo que essa justificativa não seja 

suficiente para sustentar sua tese. Nesse caso, não identificamos argumentos sólidos que 

possam comprovar a tese apresentada. São justificativas baseadas apenas na opinião da 

aluna, sem que apresente fonte concreta. 

No segundo parágrafo, a aluna busca por meio de um argumento generalizante uma 

justificativa: “Por que o celular nunca é usado corretamente pelo aluno, ele sempre dá um 

jeito do aparelho ser usado incorretamente em redes sociais, jogos e outros aplicativos” 
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(GABRIELA, 2018). Ela completa o parágrafo com uma conclusão: “Isso atrapalha muito 

na concentração e no aprendizado do aluno”. A aluna faz uso de uma generalização indevida 

e justifica com uma opinião sem embasamento, sem comprovação.  

No terceiro parágrafo, um novo posicionamento: “Eu acho [...] sala de aula”, 

seguida de justificativa: “para ver se [...] posicionamento” (GABRIELA, 2018). Nesse 

parágrafo, a aluna apresenta uma sugestão, e com essa, assume uma posição contrária, 

configurando uma incoerência em relação ao exposto no segundo parágrafo.   

A aluna conclui o texto apresentando mais um posicionamento sob forma de nova 

tese: “Mas que o celular não seja usado na sala de aula por ambos, que tragam o aparelho 

eletrônico para a escola, mais que não seja usado incorretamente”. Trata-se um parágrafo 

incoerente, no qual as ideias se apresentam confusas e em desacordo com os parágrafos 

anteriores. 

De modo geral, na VI percebemos que a aluna analisa o tema sob os dois pontos de 

vista, isso fica muito evidente da introdução quando diz: “ajuda e atrapalha” e, a partir dessa 

tese aponta justificativas por meio de argumentos e contra-argumentos, que por sua vez não 

são suficientes para sustentar seu ponto de vista. 

Analisando o texto na íntegra, percebemos que o aluno demonstra pouco 

conhecimento sobre o tema e também sobre como produzir um argumento que seja capaz de 

convencer seu interlocutor, percebemos isso ao reconhecer a fragilidade dos argumentos e 

do contra-argumento, uma vez que o aluno recorre a exemplos com base em suposições, ou 

seja, sem nenhuma comprovação.  

Embora ainda não demonstre noções claras do que seja argumentação, percebemos 

que a aluna, na VI, consegue apresentar opinião na maior parte da sua produção, mas sem 

embasamento, sem respaldo que imprima credibilidade. Percebemos, aqui, a relevância de 

realizar um trabalho que aprofunde o conhecimento sobre o tema proposto e, do 

desenvolvimento de atividades de leitura, escrita e rescritura, que possibilitem conhecer 

estratégias importantes para a argumentação. 

Concluída a VI, identificamos os principais problemas e, a partir desses, foram 

desenvolvidos os módulos da sequência didática, com o objetivo de trabalhar os problemas 

mais pontuais, principalmente referentes à argumentação, somente após a aplicação das 

atividades comtempladas nos módulos, solicitaremos a reescritura. 
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Quadro 28 - VF Gabriela 

VERSÃO FINAL 

Celular na sala de aula 

O uso do celular na sala de aula é frequente entre a maioria dos alunos, mas será que isso 

ajuda ou atrapalha a aprendizagem? 

Dependendo de como se usa, pode atrapalhar e ajudar. Quando é usado corretamente pelo 

aluno acaba se tornando uma fonte de pesquisa e ajuda a tirar dúvidas sobreas matérias, traz 

bastante informações sobre o mundo entre outras coisas. 

Já quando é usado de maneira errada, os alunos ficam utilizando as redes sociais, jogos e 

outros aplicativos e isso atrapalha muito na concentração e aprendizagem do aluno. 

Para que os alunos soubessem lidar melhor com essa questão deveria haver palestras na 

escola falando sobre o uso do celular na sala de aula onde seja apresentados modos de se usar o 

celular em sala de aula sem que traga problemas nem para o aluno nem para o professor. Onde a 

tecnologia atravez do celular seja usada em benefícios do aluno e da educação. 

Fonte: Gabriela (2018). 

A função social de um artigo de opinião é manter um debate social sobre questões 

de interesse de um público, seja ele mais restrito ou do público de modo geral. Nesse 

sentido, o texto de Gabriela apresenta ideia lógicas organizadas entre si, responde à pergunta 

do texto com opinião, e faz isso apresentando, tanto na VI como na VF, usando os opostos e 

ainda conclui apresentando uma proposta de intervenção bem articulada e coerente. Em 

suma, a VF da aluna apresenta seleção de argumentos suficientes e são encadeados 

conforme o gênero em estudado.  

A introdução inicia-se por uma sequência explicativa: “O uso do celular na sala de 

aula é frequente entre a maioria dos alunos”, em seguida retoma à pergunta-tema: “mas será 

que isso ajuda ou atrapalha a aprendizagem”? (GABRIELA, 2018). 

No segundo parágrafo, a aluna responde à pergunta: “Dependendo de como se usa, 

pode atrapalhar e ajudar” e, apresenta a resposta sob a forma de uma justificativa: “Quando 

é usado corretamente pelo aluno acaba se tornando uma fonte de pesquisa e ajuda a tirar 

dúvidas sobreas matérias, traz bastantes informações sobre o mundo entre outras coisas”. 

Nesse parágrafo são apresentadas duas possibilidades para a pergunta feita na introdução, e 

são dadas também duas respostas. 

No terceiro parágrafo, ainda respondendo à pergunta do parágrafo anterior, é 

acrescido um contra-argumento: “Já quando é usado de maneira errada, os alunos ficam 

utilizando as redes sociais, jogos e outros aplicativos e isso atrapalha muito na concentração 

e aprendizagem do aluno” (GABRIELA, 2018). 

É importante destacar que a pergunta feita na introdução é respondida diante duas 

possibilidades: “Depende de como se usa”, e as respostas são dadas de maneira coerente, a 
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primeira resposta com um argumento de exemplificação e, a segunda, com um argumento de 

causa e consequência. 

No quarto e último, é apresentada uma nova tese, sugerindo palestras nas escolas 

ensinando como usar o celular no ambiente escolar de uma forma que traga benefícios para 

alunos e para a educação.  

Na conclusão, a aluna apresenta uma nova tese sob a forma de sugestão bem 

elaborada, justificada por argumentos bem construídos e que comprovam sua tese. 

Mostrando assim, um bom conhecimento da argumentação. 

Analisando as duas versões do texto de Gabriela, podemos verificar que na PI 

responde literalmente à pergunta-tema na introdução. Apresenta opinião, mas para justificá-

la, utiliza explicações vagas e sem nenhuma comprovação, também utiliza generalização 

indevida e linguagem subjetiva e coloquial, que comprometem a argumentatividade do 

texto. 

Já na VF, elaborou a introdução primeiro sob forma de uma explicação, depois 

retoma a pergunta-tema. Quanto à argumentação, usou argumentos e contra-argumento, 

justificados também por exemplificação e, na conclusão, apresenta sugestão apenas para o 

argumento favorável ao uso do celular na sala de aula, sugerindo palestras para orientar o 

bom uso do celular e assim trazer benefícios para o aluno e para a educação. 

Em suma, a aluna, após a aplicação da sequência didática, apresentou significativas 

melhorias na sua produção, principalmente no que se refere à defesa de um ponto de vista, 

uma vez que usou argumentos bem elaborados ao defender sua tese e propôs alternativas 

viáveis a serem aplicadas em relação à problemática exposta.  

 

4.5 Análise geral dos dados 

 

Ao término da análise dos textos, que compõem o corpus dessa pesquisa, 

verificamos que uma parte considerável das produções iniciais, apresenta pouco 

conhecimento sobre o tema e dificuldade em apresentar opinião. Constamos esse fato com a 

presença de sequências explicativas e descritivas, na sua maioria, quando apresenta opinião, 

essa não seguida de justificativas pertinentes e convincentes. Assim como também parte dos 

alunos não demonstra habilidades em usar de modo coerente os operadores que contribuam 

para o desenvolvimento das ideias dos discursos apresentados. Enquanto na VF, verificamos 

que, em uma boa parte das produções, demonstrou um bom conhecimento do tema, utilizou 

uma linguagem mais apropriada ao gênero, o que contribuiu para falar com mais 
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propriedade e imprimir mais segurança no que diz e, principalmente, a maioria demostrou 

melhorias ao usarem argumentos e contra-argumentos ao defender seu ponto de vista. 

Mesmo verificando que houve avanços, identificamos também alguns problemas 

que devem ser corrigidos. Nesse momento, cabe também ao professor, uma reflexão. É 

preciso repensar nas estratégias utilizadas, nas atividades planejadas, de que forma e como 

elas contribuíram para alcançarmos os objetivos propostos em cada etapa. Também 

acreditamos que existem habilidades e competências que necessitam de um tempo maior 

para que os alunos se apropriem e a produção de um gênero novo, no caso artigo de opinião, 

é um deles. 

É válido ressaltar que antes de realizarmos as reescrituras, deixamos claro para o 

aluno que escrever ultrapassa as questões linguísticas (ortografia, pontuação, acentuação, 

concordância, entre outros), essas são importantes, mas não são as únicas que devem ser 

levadas em consideração. É um momento para perceber que escrever é um processo que não 

necessariamente está concluído na primeira versão, que a reescritura possibilita um olhar 

mais criterioso e crítico sobre o que se quer dizer. Nessa etapa, a interação do professor 

junto ao aluno pode fazer a diferença.  

Nesse processo de aquisição da escrita, especificamente, envolvendo a 

argumentatividade, cabe ao professor mostrar ao aluno que não é porque “terminou” o seu 

texto que ele não pode mais mexer, fazer adequações, substituições. Pelo contrário, é 

importante que se faça uma leitura e, a partir do que foi analisado como problema, possa ser 

aprimorado ou até mesmo modificado, e deixar claro para o aluno que essa deve se tornar 

uma prática constante no processo de aquisição da escrita.   

Após realizada a análise, os resultados evidenciaram que, de modo geral, a 

aplicação da proposta de intervenção desenvolvida por uma SD através dos módulos 

planejados, contribuiu para o desenvolvimento das habilidades argumentativas dos 

participantes da pesquisa e consequentemente à produção do artigo de opinião. Ainda que 

nem todas as características constitutivas do gênero artigo de opinião estejam 

adequadamente empregadas, identificamos um progresso ao comparar a versão inicial à 

versão final.   

Outros aspectos que não foram colocados como foco principal de nossa pesquisa, 

mas que também são importantes para o conhecimento do aluno foram também observados, 

aqui vamos destacar dois deles: 

Na primeira produção, nenhum aluno atribuiu título as suas produções, quando 

interrogados sobre esse fato, uns disseram que esqueceram, outros por não saber que 
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precisava. Diante dessas respostas, consideramos comtemplar essa questão nos módulos, 

pois trata-se de uma das características relevantes para gênero artigo de opinião, e também 

porque esse quando bem articulado, já antecipa ao leitor o assunto sobre o qual vai se falar. 

Verificamos que, na VF, todos coloram o título, uns de forma previsível, em alguns casos, 

apenas fazendo um recorte da frase-tema, outros apresentaram títulos de modo mais autoral. 

Também achamos pertinente ressaltar a ocorrência de alguns problemas referentes à 

não adequação à norma culta.  Na VI, em maior quantidade, percebemos problemas pontuais 

e recorrentes, referentes à pontuação, à acentuação e à ortografia de modo geral. Para 

minimizar esses problemas, criamos módulos em que esses fossem (re)vistos. Na VF, ainda 

persistiram alguns problemas, mas em menor quantidade. 

Um problema linguístico que nos chamou muito atenção foi o fato de alguns alunos 

usarem de forma bem recorrente letras maiúsculas no meio de palavras, em algumas 

situações, determinados alunos com uma letra específica, como é caso do “Q”, do “P”. 

Embora tenha sido chamada a atenção sobre esse fato, disseram já estarem habituados a 

escrever dessa maneira, ou até mesmo, “ninguém nunca reclamou”. Foi um processo lento, 

mas no final do ano letivo, esse problema já estava quase resolvido. 

Sabendo que nem todas as características que constituem o gênero artigo de opinião 

foram devidamente assimiladas, fica evidente que ainda será preciso a realização de trabalho 

mais intenso, para que os alunos se apropriem dessas características e consigam escrever 

com proficiência.   

Não podemos deixar de relatar o momento final da SD, pois foi bastante 

significativo para ambas as partes envolvidas na pesquisa. Como havia ficado combinado, 

após a produção da VF, o aluno que se sentisse a vontade faria, na sala, a leitura de sua 

produção, é certo que dos sete alunos, apenas quatro leram, mas o mais gratificante foi ver, 

que mesmo os que não socializaram seus textos na oralidade, fizeram isso trocando seus 

textos com os colegas. Outro fato bem significativo aconteceu quando cada um comparou 

sua VI com a VF e, perceberam os avanços em alguns aspectos da escrita. Ainda, foi muito 

gratificante verificar que eles perceberam que a reescritura é uma estratégia que possibilita a 

correção ou aprimoramento do texto escrito, que podem usar esse recurso quando assim 

julgarem necessário. 

Enfim, podemos considerar que a aplicação desta intervenção contribui para a 

melhoria do ensino da argumentação em artigo de opinião. Nela, possibilitamos ao aluno 

compreender como se dá o gênero, além de entender como dizer, por que e o que dizer. 
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Levamos em consideração, também, o fato de fazer o aluno compreender o gênero e mostrar 

habilidades em sua produção.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Em nossa prática docente, é frequente nos deparamos com alunos que, na sua 

maioria, apresentam acentuadas dificuldade e resistência em relação à prática de leitura e de 

escrita. Diante dessa realidade, somos constantemente desafiados a planejar e executar 

atividades que possibilitem o contato desses discentes com essas práticas, as quais são 

fundamentais para seu desenvolvimento intelectual e pessoal. 

Nesse contexto, assumimos o compromisso de desenvolver esta pesquisa, por meio 

da aplicação de uma SD com foco na argumentatividade, especificamente, na produção de 

um artigo de opinião, tendo como pergunta-tema: “O uso do celular em sala de aula, ajuda 

ou atrapalha a aprendizagem do aluno?” Para a realização dessa, nos embasamos 

teoricamente nos pressupostos de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). 

As questões-problema que orientaram esta pesquisa referem-se a verificação aos 

indícios de argumentação nos artigos de opinião nos textos dos alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental Anos Finais, de como se organizam as sequências argumentativas e se é 

possível identificar consistências argumentativas nos textos produzidos pelos referidos 

alunos, e também sobre as possíveis contribuições de uma proposta de ensino-aprendizagem 

do gênero-alvo para o desenvolvimento da competência textual e mais especificamente da 

competência argumentativa dos discentes.  

Para tanto, propomos como objetivo geral, promover o desenvolvimento da 

competência argumentativa dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental Anos Finais, a 

partir de reflexões e de posicionamentos críticos como cidadãos acerca de temas vivenciados 

em seu cotidiano. Também elencamos os objetivos específicos: identificar e descrever a 

organização sequencial dos artigos de opinião produzidos pelos alunos, com enfoque na 

construção de pontos de vista; analisar a consistência argumentativa das produções textuais; 

identificar marcas de posicionamento nos textos dos alunos e propor ações didáticas que 

possibilitem a minimização dos problemas referentes à argumentação por parte de alunos do 

Ensino Fundamental Anos Finais.  

A análise aqui exposta foi resultado da SD aplicada, a qual se iniciou com a 

motivação para produção da versão inicial (VI) dos artigos de opinião. A partir do que a 

aluno apresentou como conhecimento do gênero e também o que foi analisado como 

problema foram o norte para o planejamento dos módulos das atividades desenvolvidas, 

esses com o propósito de tentar resolver ou minimizar os problemas verificados, 

principalmente, aqueles direcionados à argumentatividade. Ao término da aplicação dos 
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módulos, aconteceu a reescritura, aqui denominada versão final (VF).  A última etapa foi a 

comparação entre a versão inicial e a versão final. Verificamos os avanços relativos à 

argumentação dentro do gênero em estudo, também observamos em quais aspectos não 

houve avanços.  

De modo geral, considerando a VI, constatamos na produção representativa da 

primeira categoria: predomínio de exposição que a aluna, apenas expõe informações, ou 

seja, não verificamos indícios de argumentação, no texto produzido. Na segunda categoria 

estabelecida: apresentação de exposição e de opinião, verificamos, ainda marcas de 

exposição, porém mesmo que de modo precário, já encontramos presença de opinião, essa 

exposta sem consistência argumentativa. Em relação a terceira categoria: predominância de 

opinião, encontramos indícios da opinião do aluno, no entanto, ainda sem a devida 

fundamentação. Verificamos a ausência de consistência argumentativa que conferisse 

credibilidade na apresentação dessa opinião. Na última categoria: apresentação de contra-

argumentação, constatamos que a aluna demonstrou conhecimento sobre como se 

organizam as sequências argumentativas, mesmo ainda recorrendo a argumentos de senso 

comum, analisou a questão-problema diante das duas possibilidades possíveis, utilizando 

dessa forma, argumento e contra-argumento. 

Essa primeira análise das versões iniciais foi nosso norte para o planejamento de 

uma proposta de ensino-aprendizagem sobre a argumentação dentro do artigo de opinião e, 

que viesse contribuir para o desenvolvimento da competência textual e mais especificamente 

da competência argumentativa dos alunos. Nela, foi possível verificarmos que, uma parte 

dos alunos produziu textos em que predominam as sequências descritivas e explicativas, 

uma outra parte, apresentou de forma equilibrada, além das sequências descritiva e 

explicativa, presença de opinião, e há uma terceira parte, em que as sequências 

argumentativas são apresentadas na maior parte do texto. Mas é importante ressaltar que na 

VI, quando organizam sequências argumentativas, fazem-no de maneira previsível e sem 

fundamentação, em alguns casos, basearam-se em exemplos particulares. Verificamos que, 

quando o aluno consegue nessa versão mostrar sua opinião, demonstra dificuldades.  

A partir desse diagnóstico, constatamos os problemas e assim, planejamos e 

aplicamos os módulos, levando em consideração que nosso foco principal é contribuir para o 

desenvolvimento da competência argumentativa dos alunos participantes da pesquisa. As 

atividades desenvolvidas foram direcionadas, principalmente, ao conhecimento do tema, ao 

reconhecimento das estratégias para a fundamentação argumentativa e na utilização dos 
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elementos conectores, por considerarmos esses, importantes para a aquisição das habilidades 

de escrita do gênero artigo de opinião.  

Durante a aplicação dos módulos e na atividade de reescritura, constatamos a 

importância do papel do professor, como mediador nesse processo, fazendo intervenções e 

considerações que podem contribuir para uma escrita mais eficiente. São momentos de 

interação entre alunos e professor, durante os quais as dúvidas surgem e o professor orienta, 

opina, sugere e auxilia no processo de escrita. Durante esse processo, foi muito significativo 

para os alunos perceberem, que ao terminarem a VI, na verdade, o texto poderia não estar 

concluído, que poderiam “melhorar” o próprio texto. 

Aplicada a SD, os alunos produziram a reescritura, concluída esse etapa, chegamos 

ao momento da etapa final da pesquisa, no qual avaliamos e comparamos a VI com a VF. A 

comparação ocorreu com base nas quatro (4) categorias previamente selecionadas, cada uma 

delas com um texto representativo.  

Ao compararmos as duas versões (VI e VF), constatamos que foram expressivas as 

contribuições que as atividades propostas pelos módulos da SD trouxeram para a produção 

dos alunos, pois ao tomarem conhecimento das estratégias argumentativas e das 

características predominantes ao artigo de opinião, os alunos conseguiram articular e 

produzir textos com sequências argumentativas mais bem estruturadas e fundamentadas.  

 Na VF, identificamos, na maioria dos textos que compõem o corpus dessa 

pesquisa, mais autonomia, a voz do aluno está mais presente, uma vez que encontramos 

presença de opinião e de argumentação. Nessa versão, em alguns textos, não só houve 

acréscimo de opinião, como também, da contra-argumentação.  

É importante ressaltar que não aconteceram apenas avanços, que nem todas as 

dificuldades apresentadas na VI, foram sanadas na VF. Ainda identificamos problemas de 

ordem linguística, de adequação ao gênero e de exposição de um ponto de vista com 

argumentos bem fundamentados. Mas foi pensando nesses problemas que percebemos o 

quanto é importante repensarmos as estratégias utilizadas durante a realização da SD, desde 

as escolhas das atividades propostas, no tempo estipulado para a realização dessas, na 

escolha dos textos para leitura em sala, no material de apoio utilizado e, principalmente, 

como conduzimos e orientamos os alunos nesse processo. 

Ao refletir sobre essas questões, fica claro que não estamos avaliando apenas o 

aluno, mas principalmente nos avaliando, buscando formas de contribuir com uma 

aprendizagem significativa para nosso aluno. Assim, acreditamos que seja possível que os 
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alunos se apropriem das competências necessárias para se posicionarem de forma autônoma, 

dentro e fora da escola. 

Enfim, percebemos que, a partir dessa pesquisa, aconteceram mudanças na maneira 

de olhar para a produção de texto. Para o aluno, as mudanças ocorreram, quando 

possibilitamos a ele, um estudo do gênero como uma prática social, contribuindo para que 

tenha voz e participe de maneira crítica das discussões no seu dia a dia. E, para nós, 

professores, ao realizarmos esse trabalho, tivemos a oportunidade de ressignificar e 

aprimorar nossa prática docente.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Estamos solicitando a você a autorização para que o menor pelo qual é responsável 

participe da pesquisa O gênero artigo de opinião no Ensino Fundamental Anos Finais: 

produção textual e atuação cidadã, que tem como pesquisadora responsável a Profa.  

Dione Maria Adriano, sob orientação da Profa. Dra. Ana Virgínia Lima da Silva Rocha. 

Essa pesquisa, no âmbito do Mestrado Profissional em Letras (UFRN), pretende investigar a 

competência argumentativa no gênero artigo de opinião nos alunos do 9º Ano do Ensino 

Fundamental Anos Finais e oferecer contribuições para o desenvolvimento dessa 

competência. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é o fato de entendermos que a nossa 

responsabilidade enquanto professores de Língua Portuguesa não é apenas de formar 

pessoas que conhecem o mundo, mas que tomam posicionamento diante dele, e que 

principalmente, ajam sobre ele. 

Caso você autorize a participação do(a) aluno(a) sob sua responsabilidade, esse 

deverá participar de oficinas de produção textual, ler e produzir textos, entrevistar pessoas, 

responder a um questionário socioeconômico, a um questionário sobre o uso do celular em 

sala de aula. Se necessário for, você será fotografado e/ou filmando junto com a turma 

durante a execução das atividades em sala e extraclasse, para fins de análise e arquivo da 

pesquisa, sendo inteiramente preservada a identidade.  

Os dados fornecidos serão confidenciais e divulgados apenas em eventos ou 

publicações acadêmicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa identificá-

lo(a). Esses dados serão arquivados pela pesquisadora responsável por 05 anos. 

Durante todo o período da pesquisa, é possível tirar suas dúvidas ligando para 

Dione Maria Adriano, telefone (84) 99654 4616. Você tem o direito de recusar sua 

autorização, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você e para o(a) 

aluno(a) pelo(a) qual é responsável. 

O presente documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com o responsável do 

aluno(a) e a outra com a pesquisadora responsável, Dione Maria Adriano. Vale ressaltar 

que os alunos e responsáveis não terão custos para participar do projeto. 
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Declaração do responsável 

Eu, _____________________________________________________________, 

representante legal do(a) menor ____________________________________________, autorizo sua 

participação na pesquisa O gênero artigo de opinião no Ensino Fundamental Anos Finais: 

produção textual e atuação cidadã 

 Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os objetivos, 

importância e o modo como os dados serão gerados, por ter entendido os riscos, desconfortos e 

benefícios que essa pesquisa pode trazer para ele(a) e também por ter compreendido todos os direitos 

que ele(a) terá como participante e eu como seu representante legal. 

Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele(a) em congressos e/ou 

publicações científicas, desde que os dados apresentados não possam identificá-lo(a). 

 

 Natal (RN), ____ de ______________ de 2017. 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo O gênero artigo de opinião no Ensino 

Fundamental: produção textual e atuação cidadã, declaro que assumo a inteira responsabilidade 

de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e 

assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a 

identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que, na inobservância do compromisso ora assumido, estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

– CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal (RN), ____ de ________________ de 2017. 

 

__________________________________________________ 

Profa. Dione Maria Adriano 

Mestranda em Letras no Mestrado Profissional em Letras - UFRN 

 

________________________________________________ 

Profa. Ana Virgínia Lima da Silva Rocha 

Orientadora  - (PROFLETRAS/DLET – UFRN) 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 
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APÊNDICE C – PERGUNTAS PARA ENTREVISTA 

 

ATIVIDADE PARA CASA 

 

Conforme orientações, cada aluno vai escolher 4 pessoas para entrevistar, sendo:  

um(a) responsável por você, dois (2) colegas, e um (1) professor.  Optamos por entrevistar 

pessoas de faixa etária, e profissões diferentes, com a intenção de termos um parâmetro mais 

amplo sobre o assunto. Nesse encontro, primeiramente, ouvimos os áudios com as 

entrevistas realizadas pelos alunos. 

 

Cada um de vocês fará as seguintes perguntas a cada pessoa entrevistada: 

• Nome, idade, profissão? 

• Você usa celular? 

• Se usa, com que frequência? 

• Quais as funções do seu aparelho celular que você usa com mais 

frequência? 

• Você se considera dependente do celular? 

• Na sua opinião, o uso do celular na sala de aula, ajuda ou atrapalha a 

aprendizagem do aluno? Por quê? 
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APÊNDICE D – PROPOSTA DE PRODUÇÃO DO ARTIGO DE OPINIÃO 

 

O artigo de opinião é um gênero textual jornalístico, de caráter essencialmente 

argumentativo, em que o autor expõe claramente a sua opinião e os seus argumentos. 

Elabore um artigo de opinião respondendo à pergunta: O uso do celular na sala de 

aula, ajuda ou atrapalha a aprendizagem do aluno?  

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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APÊNDICE E – FOTOGRAFIAS  

 

 ESCOLA ONDE FOI APLICADA A INTERVENÇÃO 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

 

 

ALUNOS PRODUZINDO 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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ANEXO A – CRÔNICA TRABALHADA NA APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO 

INICIAL – PARTE 1 

  



112 
 

ANEXO B – IMAGENS DO VÍDEO - APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO INICIAL – 

PARTE 2 
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ANEXO C – 1º TEXTO UTILIZADO NO MÓDULO 1 
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ANEXO D –  ATIVIDADES REFERENTES AO 1º TEXTO -  MÓDULO 1 
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ANEXO E – 2º TEXTO UTILIZADO NO MÓDULO 1 
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ANEXO F – ATIVIDADES REFERENTES AO 2º TEXTO -  MÓDULO 1 
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ANEXO G – MATERIAL PARA ESTUDO DO GÊNERO ARTIGO DE OPINIÃO 
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ANEXO H – TEXTOS UTILIZADOS NO MÓDULO 2 
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ANEXO I – TEXTO TRABALHADO NO MÓDULO 2  
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ANEXO J - ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÓDULO 3: CONCORDÂNCIA 

VERBAL 
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ANEXO K - ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÓDULO 3: CONCORDÂNCIA 

NOMINAL 
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ANEXO L – 1º TEXTO TRABALHADO NO MÓDULO 5 
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ANEXO M – 2º TEXTO UTILIZADO NO MÓDULO 5 
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ANEXO N - 1º TEXTO TRABALHADO NO MÓDULO 8 

 

 

 

 

 



137 
 

 

 

 



138 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



139 
 

ANEXO O - 2º TEXTO TRABALHADO NO MÓDULO 8 
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