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RESUMO 

 

Esta pesquisa-ação surgiu da necessidade de se desenvolver a competência argumentativa dos 

alunos - tão requerida para o exercício da cidadania – e de se ampliar o trabalho com o eixo da 

oralidade em sala de aula, comumente relegada a um segundo plano. Para tanto, foi utilizada 

uma sequência didática (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2013) com o gênero debate 

numa turma de 4º nível da Educação de Jovens e Adultos, equivalente ao 8º e ao 9º ano.  A 

opção pelo debate deveu-se ao fato de se tratar de um gênero argumentativo oral, atendendo, 

pois, a essas duas demandas.  O processo de desenvolvimento da sequência didática teve 

início com um primeiro contato dos alunos com exemplares do mesmo gênero e de outros 

com temas afins ao que seria debatido para, então, chegar-se à produção inicial, a partir da 

qual foram organizados os módulos didáticos, de forma a se resolverem os problemas 

discursivos, textuais e linguísticos encontrados. Com isso, buscou-se analisar a eficácia da 

sequência didática como instrumento capaz de contribuir para a resolução de problemas de 

linguagem, especificamente no que se refere ao desenvolvimento da competência 

argumentativa. O estudo se insere, em seus fundamentos básicos, na linha do Interacionismo 

Sociodiscursivo (BRONCKART, 2012) e apresenta ainda bases teóricas sobre argumentação 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2017), sobre gêneros textuais, sequência didática e 

debate do chamado “Grupo de Genebra” (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2013; 

DOLZ; SCHNEUWLY; DI PIETRO, 2013); e, especificamente, sobre debate (RIBEIRO, 

2009; PEREIRA; SILVA, 2013). Na análise, observou-se a relação entre as representações 

que os sujeitos debatedores tinham das condições de produção e os argumentos usados nos 

dois momentos do debate. Os resultados apontaram para uma melhora considerável, entre a 

produção inicial e a final, no uso dos argumentos, seja pela maior variedade de tipos, seja pela 

maior capacidade de convencimento. Diante disso, a relevância desta pesquisa residiu no fato 

de se constituir num material didático de auxílio ao professor de língua portuguesa no ensino 

com gêneros textuais voltado para a competência argumentativa e para a oralidade. 

 

Palavras-chave: Oralidade. Competência argumentativa. Gênero debate. Sequência didática. 

  



 

ABSTRACT 

 

This work was motivated by the need to develop students' argumentative competence, which 

is so required for the exercise of citizenship, and to expand it to the axis of orality in the 

classroom, usually relegated into the background. For this purpose, a didactic sequence 

(DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2013) was used in association with the debate genre 

in a 4th grade class of Young and Adult Education, equivalent to the 8th and 9th grades. The 

process of developing the didactic sequence began with a first contact of the students with 

specimens of the same genre and with others about similar themes related to what would be 

debated so that the initial production was achieved. From there, didactic modules were 

organized, in order to solve the discursive, textual and linguistic problems encountered. It was 

intended to analyze the effectiveness of the didactic sequence as an instrument capable of 

contributing to the resolution of language problems, specifically in relation to the 

development of argumentative competence. Considering its basic foundations, this work 

follows the line of Sociodiscursive Interactionism/ISD (BRONCKART, 2012) and it also 

presents theoretical bases on argumentation (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2017), 

on textual genres, didactic sequence and debate of the called "Group of Geneva" (DOLZ; 

NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2013; DOLZ; SCHNEUWLY; DI PIETRO, 2013); and 

specifically on debate (RIBEIRO, 2009; PEREIRA; SILVA, 2013). In the analysis, it was 

observed the relationship between the representations that the debaters had of the production 

conditions and the arguments used in the two moments of the debate. The results pointed to a 

considerable improvement, between the initial and final production, in the use of the 

arguments, either by the greater variety of types, or by the greater capacity of convincing. 

Therefore, the relevance of this research is based on the fact that it is a didactic material that 

assists the Portuguese language teacher in teaching with textual genres focused on 

argumentative competence and orality. 

 

Key-words: Orality. Argumentative competence. Debate genre. Didactic sequence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A observação de conversas informais, no ano de 2016, entre os alunos de uma turma 

do 4º nível da Educação de Jovens e Adultos (EJA), equivalente aos 8º e 9º anos, foi a 

motivação inicial deste trabalho acadêmico. Nelas, ao se discutirem temas que exigiam 

posicionamentos, muitas das justificativas usadas pelos estudantes se resumiam a afirmações 

do tipo “porque sim” ou “porque não”, manifestando-se, pois, como insuficientes. 

Considerando que a cidadania é o que norteia o ensino e, por essa razão, eixo 

condutor de diversos documentos oficiais com diretrizes para ensino fundamental (BRASIL, 

1998, 2002), o desenvolvimento da competência argumentativa adquire grande relevância, 

uma vez que a sustentação de pontos de vista é requerida cotidianamente nos usos sociais da 

linguagem nos mais diversos ambientes, sejam escolares ou não. 

Segundo Ribeiro (2009), ao contrário do que defendem alguns estudiosos, a 

argumentação não constitui uma operação mental e linguística elevada, para a qual apenas os 

mais velhos estariam preparados. A atividade argumentativa está presente desde os primeiros 

anos de vida. Ela é produto da interação social, que, por sua vez, é elemento fundamental da 

língua, sendo responsável pelos encadeamentos discursivos, articulando entre si parágrafos e 

enunciados. Em outras palavras, é um dos fatores responsáveis pelas escolhas que o 

falante/escrevente faz entre as possibilidades que a língua oferece.  

Perceber a intencionalidade do discurso, ter consciência de que não existe 

neutralidade e saber argumentar são algumas das condições para o exercício da tão propagada 

cidadania. Na EJA, essa necessidade de desenvolvimento da competência argumentativa se 

faz ainda mais urgente, na medida em que seu público, ou pelo menos parte dele, é constituído 

por trabalhadores, do que decorre, dentre outras, a necessidade de reclamarem direitos. 

Também visando à cidadania, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

(BRASIL, 1998) atribuem à escola o dever de organizar um conjunto de atividades que 

propiciem o desenvolvimento da chamada competência comunicativa. Esta pode ser 

entendida, em resumo, como a capacidade de ler e produzir textos orais e escritos nas mais 

diversas situações de comunicação (TRAVAGLIA, 1998). 

Como os usos de linguagem se materializam em gêneros, um trabalho dessa natureza 

tende a ser eficaz via gêneros textuais, razão pela qual esta pesquisa de intervenção se propõe 

a desenvolver uma sequência didática (SD). Esse tipo de organização compreende o conjunto 

de atividades sistemáticas organizadas em torno de um gênero com o objetivo de fazer com 
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que o aluno se aproprie melhor dele na condição de ferramenta de linguagem (DOLZ; 

NOVERRAZ; SCHNEUWLY 2013).  

A SD é mencionada nos PCN (BRASIL, 1998) como sinônimo de módulos 

didáticos, os quais, na verdade, a integram. O referido documento oficial toma, pois, uma 

parte dela como o todo, tratando o conjunto de atividades e exercícios como a sequência em 

si. Alude ainda a um diagnóstico das capacidades iniciais dos alunos, porém não detalha como 

ele seria feito.  

A escolha pela SD em detrimento do projeto - outra organização didática prevista nos 

PCN - se deu porque o objetivo não era uma produção final em si, mas o trabalho com um 

gênero em especial. Este foi tomado como instrumento, ferramenta, para se diagnosticarem 

problemas de linguagem e se tentar resolvê-los por meio de atividades sequenciadas, bem 

como para propiciar uma aprendizagem que favoreça a adequação a situações comunicativas 

particulares.  

De acordo com Schneuwly (2013), toda atividade de linguagem se dá por meio de 

gêneros, de sorte que eles, ao mesmo tempo em que são instrumentos, moldam essas 

atividades. Nesse sentido, a opção pelo debate se deveu às dificuldades reveladas pelos alunos 

em se posicionarem em situações formais utilizando a oralidade, ao pouco espaço que esta 

ocupa no trabalho em sala de aula e à relevância desse gênero em si como propiciador do 

desenvolvimento de habilidades, como o respeito à palavra de outra, a capacidade de escuta e 

de esperar sua vez para tomar a palavra bem como de obedecer a regras preestabelecidas.   

Em primeiro lugar, segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly (2013), em sala de aula, 

devem ser trabalhados gêneros da esfera pública dificilmente acessíveis, espontaneamente, 

pela maioria dos alunos e aqueles que o aluno não domina ou o faz de maneira insuficiente, 

como é o caso do debate, cujo modelo mais conhecido, via de regra, é o político, o qual, não 

raramente, apresenta aquilo que não se deve fazer em um debate: o desrespeito à fala do 

outro, o tangenciamento da pergunta feita. Verificou-se que os alunos têm dificuldades em 

expressar posicionamentos e em adaptar sua linguagem a situações comunicativas formais. 

Além disso, parte-se do princípio de que o maior domínio de gêneros orais não é determinado 

por uma capacidade inata, mas sim pelo desenvolvimento de capacidades relacionadas ao 

gênero, como pontuam Pereira e Silva (2013). Nesse contexto, o debate desempenha um papel 

importante na escola, onde se deve estabelecer como um dos objetivos prioritários o 

desenvolvimento da capacidade dos alunos de defenderem oralmente ou por escrito um ponto 

de vista, uma escolha, um procedimento ou descoberta (DOLZ; NOVERRAZ; 

SCHNEUWLY, 2013), para pessoas estranhas e usando a modalidade culta da língua.  
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Em segundo lugar, temos uma sociedade predominantemente oral, pois ocupamos a 

maior parte do nosso tempo com a oralidade, em detrimento da escrita e da leitura 

(MARCUSCHI, 2010). Entretanto, a oralidade ocupa pouco espaço em sala de aula, embora 

seja um dos eixos básicos em torno dos quais devem se organizar os conteúdos de Língua 

Portuguesa, como destacam os PCN (BRASIL, 1998).  

Em terceiro lugar, embora seja predominantemente oral, o debate pode ser apoiado 

em textos escritos que o antecedem ou que são utilizados no momento da sua execução. Desse 

modo, o ensino-aprendizagem desse gênero promove não só o desenvolvimento de 

competências relacionadas diretamente à oralidade, como também de produção de textos 

escritos e de leitura, uma vez que os alunos se prepararam para o debate fazendo anotações 

em fichas individuais e precisaram fazer a leitura de textos sobre o tema a ser debatido, porém 

sem se limitar ao conteúdo desses textos. 

Face às dificuldades identificadas em produções orais de alunos do 4º nível da EJA e 

à importância do ensino-aprendizagem com o gênero debate, procurou-se responder à 

seguinte questão com este trabalho:  que contribuições o trabalho com o gênero debate pode 

apresentar para o desempenho do aluno em situação de oralidade formal? 

Assim, a relevância desta pesquisa reside no fato de se trabalhar em torno da 

competência argumentativa, como visto, tão essencial ao exercício da cidadania; e do eixo 

(BRASIL, 2017; CARVALHO, 2011) da oralidade, relegada, muitas vezes, a um segundo 

plano no universo escolar, decorrente de concepções equivocadas, dentre estas a de que o oral 

não se ensina, aprende-se no dia a dia.  

Em resumo, este trabalho apresenta como objetivo geral analisar a eficácia do 

trabalho com sequência didática como instrumento de ensino capaz de contribuir para a 

resolução de problemas de linguagem, especificamente no que se refere ao desenvolvimento 

da competência argumentativa.  

Para o alcance do objetivo geral, propõem-se os seguintes objetivos específicos: 

 

1. analisar os argumentos utilizados pelos alunos no debate em sua relação 

com as representações dos debatedores acerca das condições de 

produção; 

2. estabelecer possíveis relações entre os assuntos trabalhados na SD e o 

debate produzido pelos alunos. 
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Metodologicamente, foi desenvolvida uma sequência didática com o gênero debate e, 

a fim de avaliar a argumentação dos alunos; se, após o trabalho com os módulos didáticos a 

partir das dificuldades apresentadas na primeira produção, haveria de fato uma melhora no 

nível dos argumentos utilizados no segundo debate. Dessa maneira, este estudo poderia servir 

como um material didático de apoio ao professor no trabalho com argumentação no ensino 

fundamental, contribuindo para a produção de conhecimento. 

Na introdução, são apresentados a questão de pesquisa e os objetivos gerais e 

específicos que nortearam a pesquisa. 

No primeiro capítulo, que consiste na fundamentação teórica, serão apresentados 

temas basilares, como ação e atividade de linguagem, agente, condições de produção, à luz do 

Interacionismo Sociodiscursivo; e o referencial teórico sobre argumentação, oralidade, 

gêneros textuais, debate e sequência didática. 

No segundo capítulo, serão apresentados a abordagem metodológica adotada para 

esta pesquisa, a natureza desta, o local e os sujeitos, a geração e a organização dos dados.  

No terceiro capítulo, será feita a análise dos dados a partir da transcrição dos dois 

debates realizados com vistas à observação da evolução dos alunos durante a aplicação da SD 

no que se refere à argumentação.  

Nas considerações finais, serão retomados a questão-problema e os objetivos, bem 

como feitos os apontamentos para o ensino-aprendizagem de gêneros orais formais.  

Posteriormente, são apresentados as referências; os apêndices, com as transcrições 

dos dois debates; e os anexos, com o material didático empregado nos módulos.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Esta dissertação se insere, em seus fundamentos básicos, na linha do Interacionismo 

Sociodisursivo (ISD) (BRONCKART, 2012), com foco numa ferramenta de ensino, neste 

caso, uma SD, visando à construção de um modelo didático de gênero.  Apresenta ainda bases 

teóricas sobre argumentação (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2017); gêneros 

textuais, sequência didática e debate público do chamado “Grupo de Genebra”, representado 

por Dolz, Schneuwly, Noverraz, Di Pietro e Sylvie Haller; e gênero debate de Kerbrat-

Orecchioni (1990), de Ribeiro (2009) e de Pereira e Silva (2013). 

 

2.1 Sobre o Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) 

 

2.1.1 Conceitos básicos: atividade, ação e agente na produção textual 

 

O quadro epistemológico do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), construído por 

Bronckart (2012), explicita as influências que o ISD sofreu de várias áreas das Ciências 

Humanas, sobretudo da Psicologia de Vygotsky. Em linhas gerais, o autor refuta as teses 

dualistas acerca da atividade e do psiquismo humano, que partem de uma oposição entre o 

físico e o psíquico, para adotar uma visão monista, segundo a qual ambos são duas 

propriedades de uma mesma substância homogênea e em perpétua atividade, sob influência, 

principalmente, de Marx, Vygotsky e Spinoza (BRONCKART, 2012).  

São conceitos centrais para o ISD: atividade, ação e agente. A grosso modo, a 

atividade seria algo coletivo no qual os organismos se engajam, como nutrição e reprodução. 

A primeira seria mais complexa em função da emergência da linguagem, que surgiria, 

consoante Bronckart (2012), da necessidade de acordo do homem sobre o contexto da 

atividade e sobre a parte desta que deveria caber aos indivíduos instrumentalizados. Essa parte 

individual que caberia a cada um, por sua vez, seria a ação. Nesse sentido, a ação seria 

individual enquanto a atividade, coletiva. Ademais, a ação consistiria na visão que o ser 

humano tem de sua participação na atividade.  

De modo semelhante, o autor estabelece a diferença entre atividade de linguagem e 

ação de linguagem. Esta também seria individual, enquanto aquela seria coletiva. Nesse 

contexto, os signos linguísticos surgiriam da negociação entre os membros de um grupo 

envolvidos numa mesma atividade, na qual haveria um acordo entre eles com vistas à 



17 

 

nomeação das coisas e seres. Dessa maneira, o ato de nomear não seria de todo arbitrário, uma 

vez que seria objeto de negociação entre os sujeitos falantes. 

A atividade de linguagem acarreta a semiotização das relações com o meio: os meios 

físico, social (as maneiras de se organizar a tarefa em que os organismos humanos estarão 

envolvidos) e subjetivo (características próprias de cada um dos indivíduos engajados na 

tarefa) são representados coletivamente nos signos após uma negociação entre representações 

individuais. Esse fato implica a transformação permanente dos mundos representados e dos 

significados, o que acarretará, por sua vez, uma variação entre culturas.  

Por outro lado, a intercompreensão entre os membros de uma comunidade verbal - 

por mais heterogênea que ela seja, atravessada por organizações diversas, complexas e 

hierarquizadas - está assegurada, visto que uma língua natural sempre reunirá associações 

ratificadas pelo consenso. Essa heterogeneidade dá-se por aquilo que Foucault (2008) chama 

de formações sociais, que elaboram suas modalidades de funcionamento da língua, as 

formações discursivas. Bronckart (2012) retoma esses conceitos e os funde num só: 

formações sociodiscursivas, que, segundo ele, gerariam os diferentes gêneros de texto.  

Desses gêneros de texto em uso em uma determinada formação sociodiscursiva 

emanaria uma semântica própria, assim como a já existente semântica de uma língua natural. 

Os signos deveriam, pois, se adaptar aos gêneros em que aparecem, bem como aos parâmetros 

do contexto social. Para se conhecer um gênero de texto, necessário se faz conhecer suas 

condições de uso, sua pertinência, sua eficácia, sua adequação em relação às características 

desse contexto social.  

Bronckart (2012) não faz distinção entre a construção do agente verbal e a da pessoa 

humana, de forma que, para ele, a pessoa se constitui nas ações de linguagem. Tudo o que o 

ser humano produz verbalmente é submetido à avaliação do outro e se ajusta a ela. Quando se 

apropria dos critérios de avaliação de suas produções verbais, transformando-as em ações de 

linguagem, pode-se dizer que o organismo humano se transformou em agente verbal e, por 

conseguinte, em pessoa humana.  

Bronckart (2012) aprofunda essa relação entre linguagem e psiquismo e reafirma 

algumas considerações de Vygotsky, mostrando a relação entre pensamento e linguagem. 

segundo ele, a interiorização do valor comunicativo do signo é condição decisiva para a 

emergência do pensamento consciente. Quando se conscientiza de que, pela linguagem, pode 

agir sobre os outros e sobre si, é que o ser humano começa a pensar; a interiorização do valor 

comunicativo dos signos é condição decisiva para a emergência do pensamento consciente, o 

que só acontece graças à propriedade dos signos de serem “discretos”. Os signos, nesse 
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sentido, não seriam meros instrumentos do pensamento, mas uma matéria flexível capaz de 

recortar a “massa confusa do pensamento” (BRONCKART, 2012), expressão usada para 

designar o pensamento psíquico prático não organizado, que existe antes da emergência da 

linguagem. Com a interiorização do signo, arbitrário, surge o pensamento consciente, 

organizado. 

De todas essas considerações, conclui-se a forte relação entre o ISD e a Psicologia 

Social de Vygotsky. Bronckart (2012) concebe as dimensões sociológica e histórica da 

conduta humana como sendo as primeiras e as psicológicas como as segundas. Por essa razão, 

enxerga a linguagem como atividade que emerge do social e que propicia o surgimento do 

pensamento consciente, como já abordado.  

No caso do debate desenvolvido em sala de aula, teríamos a atividade de linguagem 

de debater como projeto coletivo no qual todos os alunos do 4º nível B estariam engajados. O 

papel individual de cada um no debate no momento de questionar, argumentar ou fazer 

réplicas corresponderia à ação de linguagem. Em todas essas situações, o aluno seria o agente, 

o enunciador, que fala de um lugar físico e social de acordo com a representação que faz 

destes e de si. 

 

2.1.2 O texto e suas condições de produção 

 

Bronckart (2012) conceitua texto como produções verbais efetivas, articuladas à 

situação de comunicação; formas de realização empírica. O estudioso estabelece os seguintes 

níveis de apreensão dos textos: 1) unidade genérica ou geral; 2) as “espécies” de textos; 3) os 

textos singulares ou empíricos.  

O primeiro nível de apreensão teria algumas características: relação de 

interdependência com o contexto em que é produzido; conteúdo referencial; composição por 

frases articuladas umas às outras de acordo com regras mais ou menos estritas; presença de 

mecanismos de textualização e mecanismos enunciativos destinados a lhes assegurar 

coerência interna.  

Nessa acepção, o texto é tomado como “unidade comunicativa de nível superior” 

(BRONCKART, 2012, p.71), veiculadora de uma mensagem organizada linguisticamente e 

coerente para o destinatário. Apesar dessas características em comum, esse pesquisador 

observa que exemplares de textos observáveis se caracterizam por uma grande diversidade 

com qualidades muito diferentes.  



19 

 

O segundo nível, as chamadas “espécies de texto”, consiste numa expressão usada 

por Bronckart (2012) para se referir ao conjunto de textos com características comuns cuja 

emergência pode estar relacionada ao surgimento de novas motivações sociais, ao 

aparecimento de novas circunstâncias de comunicação ou ao aparecimento de novos suportes 

de comunicação. Esses fatores apresentam fronteiras tênues, que nem sempre permitem 

diferenciá-las. Por exemplo, a mensagem de Whatsapp é uma “espécie de texto” que surgiu 

face o aparecimento de um novo suporte, o smartphone, o qual, por sua vez, permitiu a 

criação de um aplicativo que fez emergir uma nova forma de comunicação. E tudo isso se deu 

para atender a uma demanda social, a necessidade de uma comunicação rápida, “em tempo 

real” e que permitisse a interação entre vários falantes de uma só vez. 

Dessas “espécies de texto”, por sua vez, chegou-se à noção de gênero, cuja 

classificação diverge devido à grande variedade de critérios adotados somada à sua 

mobilidade. Por estarem relacionados às atividades humanas, que são infinitas, os gêneros 

também o são.  

O terceiro e último nível de apreensão contempla textos singulares ou empíricos, 

que,  embora sejam elaborados em referência aos modelos de gêneros, caracterizam-se por 

modalidades particulares de aplicação desses modelos, resultante de decisões do agente-

produtor. É essa escolha que confere ao texto aquilo que se chama estilo próprio. Assim, o 

texto singular ou empírico corresponde a uma unidade concreta de produção de linguagem 

pertencente a um gênero e que apresenta traços de tomadas de decisão do autor em função da 

situação de comunicação particular.  

As condições de produção do texto, segundo Bronckart (2012), abrangem a ação de 

linguagem, a situação de ação de linguagem e o empréstimo do intertexto. A ação de 

linguagem, como vista no tópico anterior, se refere tanto à parte individual da atividade de 

linguagem imputada a um organismo humano quanto à representação que este faz de seu 

papel. É essa segunda acepção que interessa a Bronckart.  

Baseando-se na representação da interação comunicativa e no conhecimento sobre 

sua situação espaço-tempo, o agente mobiliza algumas de suas representações declarativas 

sobre os mundos representados, como o conteúdo temático, e intervém verbalmente. Uma 

mesma ação de linguagem pode corresponder a textos empíricos bastante diferentes, 

resultantes das características morfossintáticas e léxico-semânticas da língua natural e do fato 

de ser ela uma base de orientação a partir da qual o agente-produtor deve tomar um conjunto 

de decisões, dentre as quais a escolha do gênero. 
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A situação de ação de linguagem é uma expressão usada por Bronckart (2012) para 

se referir às representações sobre os mundos físico, social e subjetivo mobilizadas na 

produção dos textos em duas direções: do contexto e do referente (conteúdo temático). Como 

essas representações recaem tanto sobre o mundo físico quanto sobre o sociossubjetivo, o 

contexto também passa ser de dois tipos: físico (o lugar e o momento de produção, o emissor 

e o receptor) e sociossubjetivo (o lugar e a posição social do emissor e do receptor e o 

objetivo da interação). 

No debate promovido, o agente (aluno) aciona seus conhecimentos prévios sobre o 

tema a ser debatido a partir das representações que faz de si e dos mundos físico e 

sociossubjetivo dos quais fala. Por exemplo, no geral, podemos observar que ele fala a partir 

do lugar social de morador de bairro de periferia, que tem contato constante com policiais por 

meio de revistas pessoais. Diante da representação que tem desse lugar social e de si, ele 

adota um posicionamento, faz declarações sobre o conteúdo.  

Essas representações influenciam também os conhecimentos do agente-produtor 

decorrentes da sua experiência e do seu nível de desenvolvimento. Quando uma ação de 

linguagem é desencadeada e um texto é produzido, a mobilização desses conhecimentos exige 

que sejam organizados segundo uma macroestrutura semântica, em mundos discursivos, cujas 

coordenadas são diferentes das do mundo ordinário, no qual se realiza a ação do agente.   

A essas noções, Bronckart (2012) acrescenta a de intertexto, que corresponde a um 

espaço composto pelo conjunto de gêneros de texto elaborados por gerações anteriores. O 

agente toma de empréstimo, no intertexto, um gênero de acordo com seu conhecimento 

efetivo sobre este e sobre suas condições de utilização. Nesse sentido, o aluno, ao ser levado a 

participar de um debate, toma de empréstimo aquilo que ele entende, intuitivamente, como 

um debate. Ele parte daquilo que ele conhece como debate, de exemplares do gênero, como o 

político.  

Vistos esses conceitos, observa-se que, na perspectiva do ISD, o texto empírico 

corresponde sempre a um gênero, mas dotado de um estilo individual, que o produtor 

emprega a partir das escolhas que faz quando produz um gênero segundo um modelo que 

conhece. Nessa ação de linguagem, as condições de produção são essenciais, porque 

determinam inclusive a escolha do gênero. É com base nas representações que faz de si, do 

contexto físico e do contexto sociossubjetivo que o produtor aciona seus conhecimentos 

prévios e intervém linguisticamente. 
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2.2 Argumentação: alguns conceitos importantes.  

 

2.2.1 Noções de orador, auditório, persuasão e convencimento 

 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2017) trazem alguns conceitos que serão fundamentais 

para a análise das duas produções do debate. 

Argumentar pressupõe, no mínimo, a existência de dois pontos de vista diferentes 

acerca de um assunto. A argumentação visa à adesão dos espíritos e, para tanto, é necessário 

haver o apreço pela opinião do interlocutor a quem se pretende convencer ou persuadir, dado 

que o simples ato de se dirigir a alguém implica levar em consideração suas convicções e 

crenças. Implica também o orador admitir que sua tese não é incontestável e pensar nos 

argumentos que seriam mais convincentes para o interlocutor a que se dirige. É nesse contexto 

que surge a figura do auditório. 

O auditório é essencial ao desenvolvimento da argumentação, pois “a argumentação 

visa obter a adesão daqueles a quem se dirige, ela é, por inteiro, relativa ao auditório que 

procura influenciar” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2017, p. 21). Nesse sentido, o 

importante não é o que o orador considera verdadeiro, mas o parecer do seu ouvinte.  

Para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2017), o auditório não é, necessariamente, a 

pessoa que está à frente do orador ou a quem ele se dirige. Isso por que, no caso de uma 

entrevista a um jornalista, este não será, sozinho, o auditório. Diante disso, definem-no como 

“o conjunto daqueles que o orador quer influenciar com a sua argumentação” (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2017, p. 22). 

É importante que o auditório presumido pelo orador seja o mais próximo possível  da 

realidade, a fim de que se tenha uma argumentação eficaz. A importância dada ao auditório 

aproxima a Retórica da Psicologia e da Sociologia, pois as opiniões de um homem, segundo 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2017), dependem mais do meio social em que vive do que do 

seu caráter pessoal. Nesse aspecto, vislumbra-se uma relação entre a concepção da Nova 

Retórica e aquilo que Bronckart (2012) chama de formação sociodiscursiva (FSD), que é 

determinante para as crenças e valores que o sujeito assume: 

 

Cada meio poderia ser caracterizado por suas opiniões dominantes, por suas 
convicções indiscutidas, pelas premissas que aceita sem hesitar; tais 
concepções fazem parte de sua cultura e todo orador que quer persuadir um 
auditório particular tem de se adaptar a ele. (PERELMAN; OLBRECHTS-
TYTECA, 2017, p. 23). 
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Os ouvintes cumprem funções sociais, de sorte que suas atitudes e crenças estão 

ligadas aos papéis confiados nas diversas instituições sociais de que fazem parte. A 

importância que o orador deve atribuir às funções de seu auditório é tamanha, que enseja a 

classificação aristotélica dos gêneros oratórios em deliberativo, judiciário e epidíctico, que 

correspondem, respectivamente, aos auditórios que deliberam, que julgam ou que 

simplesmente usufruem da palavra para falar de temas não controversos, sobre os quais 

ninguém se opunha.  

Vale salientar que é comum o auditório ser heterogêneo, visto que um interlocutor 

está inserido em várias FSD diferentes, determinadas, por exemplo, por sua profissão, sua 

religião, sua condição social, dentre outras. E tal fato requer do orador o uso de argumentos 

múltiplos, de naturezas diversas, a fim de convencer o maior número possível de ouvintes. 

segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (2017, p. 24), “é a arte de levar em conta, na 

argumentação, esse auditório heterogêneo que caracteriza o grande orador.”  

Além do conhecimento do auditório, é essencial conhecer os meios suscetíveis de 

influenciá-lo, que são os fatores extrínsecos, como música, iluminação, paisagem. Ainda há o 

condicionamento pelo próprio discurso, em que o auditório já não é o mesmo do início. Esse 

tipo de condicionamento só pode ser realizado pela adaptação contínua do orador ao seu 

auditório.  

A esses conceitos, soma-se o de auditório universal, que se opõe ao auditório 

particular, ligado a um contexto específico. Trata-se de um ideal argumentativo, de um 

princípio de superação, de uma universalidade e uma unanimidade que o orador imagina. 

Uma argumentação dirigida a tal auditório deve convencer o leitor de sua validade intemporal 

e absoluta, independentemente das contigências locais e históricas. Comumente, associa-se a 

esse auditório uma argumentação lógica e se atribui mais qualidade. 

Cada orador forma uma imagem do auditório universal que busca conquistar. Seu 

estudo revela o que cada homem, em sua época, considera real, verdadeiro e objetivamente 

válido.  

Partindo dessa distinção entre auditório universal e auditório particular, Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2017) estabelecem a diferença entre convencer e persuadir. Assim, 

persuasiva seria a argumentação voltada para um auditório particular e convincente, a que 

busca a adesão de todo ser racional.  

Retomam ainda o debate a partir de outros filósofos, como Platão e Kant, e 

acrescentam que, do ponto de vista do resultado, persuadir é mais do que convencer, pois a 
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convicção não passa da primeira fase que leva à ação. Por exemplo, o sujeito pode estar 

convencido de que fumar é prejudicial à saúde, mas pode continuar fumando.  

No entanto, para quem está preocupado com o caráter racional da adesão, convencer 

é mais do que persuadir. Citando Dumas, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2017) atribuem à 

persuasão “razões afetivas e pessoais”. 

 

2.2.2 Tipos de argumentos 

 

A Nova Retórica (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2017) divide os 

argumentos em quatro grandes grupos: os quase-lógicos, os baseados na estrutura do real, os 

que fundamentam a estrutura do real e os argumentos por dissociação de noções. 

Neste capítulo, só serão contemplados, dentre cada um dos quatro grupos, aqueles 

que foram empregados pelos alunos nas produções do debate, a fim de se evitar uma 

teorização exaustiva e que não constará na análise.  

 

2.2.2.1 Argumentos quase-lógicos  

 

Os argumentos quase-lógicos são comparáveis a raciocínios formais, lógicos ou 

matemáticos, pois há, por trás deles, um esquema formal que serve de molde à construção do 

argumento. Em seguida, ocorrem operações de redução, que permitem inserir dados nesse 

esquema.  

Esse raciocínio resulta de um processo de simplificação e tira sua força persuasiva da 

aproximação desses modelos incontestados. Pode haver ou não a explicitação de esquemas 

formais. A acusação de falta de lógica é, em geral, um argumento quase-lógico, como a de 

contradição ou de um discurso passional.  

Nas duas produções do debate realizadas, observaram-se, dentre os argumentos 

quase-lógicos: 1) a incompatibilidade; 2) a implicação; 3) a reciprocidade; e 4) a comparação. 

A incompatibilidade se distingue da contradição, porque esta pressupõe um sistema 

unívoco, que não deixa margem a dúvidas, enquanto aquela é sempre relativa a circunstâncias 

contingentes. Assim, na argumentação, não cabe falar em contradição, uma vez que o sistema 

das línguas não é inequívoco, cabendo sempre um esforço de interpretação para dirimir a 

incompatibilidade.  

Teses incompatíveis levam à escolha entre uma delas e sacrifício de outra. Por 

exemplo, a afirmação do senso comum de que “Ele é cristão e defende a tortura” traz uma 
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incompatibilidade, visto que ser cristão significa ser imitador de Cristo, o que é incompatível 

com a tortura. Nesse sentido, deve-se optar por uma das duas teses.  

A implicação resulta de uma relação transitiva, que permite afirmar que a=b, b=c, 

então a=c. O raciocínio silogístico resulta dessa implicação: Se a=b e b=c, então a=c. Trata-se 

de uma relação de consequência lógica. Esse tipo de argumento está presente em construções 

do tipo “Todo comunista é ateu. X é comunista. Logo, X é ateu”. 

Já o argumento de reciprocidade surge da aplicação da chamada “regra da justiça”, 

no qual se aplica o mesmo tratamento a duas situações correspondentes. Esse princípio é 

fundamentado numa simetria de situações e pode servir de argumento mesmo quando a 

situação a que o orador se refere é apresentada apenas como uma hipótese. A rejeição a esse 

tipo de argumento resulta da prova da assimetria de duas situações. Esse tipo de raciocínio 

está presente em construções do tipo “Trate os outros como você quer ser tratado”, que parte 

da simetria das situações “Você respeita” e “As pessoas o respeitam”. 

O argumento de comparação, por sua vez, traz subjacente a ideia de medição, razão 

pela qual é considerado quase-lógico. A simples comparação entre seres funciona 

argumentativamente para depreciar ou valorizar um deles. Para desqualificar alguém, por 

exemplo, basta compará-lo com o que se despreza, ainda que seja para lhe conferir 

superioridade.  

A escolha dos termos de comparação também pode ser um elemento essencial da 

eficácia de um argumento. Por exemplo, dizer que o ensino a distância é tão bom quanto o 

presencial, embora manifeste uma comparação de igualdade, constitui um argumento a favor 

do ensino a distância, porque o coloca como foco e subentende que as condições de produção 

em que tal enunciado foi produzido remontam a uma discussão em que se estava 

questionando a validade do ensino a distância em relação ao presencial.  

 

2.2.2.2 Argumentos baseados na estrutura do real 

 

Os argumentos baseados na estrutura do real valem-se dessa estrutura para 

estabelecer a solidariedade entre juízos admitidos e outros que se procura promover. Nesse 

caso, argumentar é explicar, estabelecendo o nexo entre o real (o que se vê) e o que se diz. 

Nas duas produções do debate, os alunos empregaram entre os argumentos desse tipo: o 

pragmático, o de direção, o de desperdício e o de autoridade.  

O argumento pragmático resulta da apreciação de um ato ou acontecimento em 

função de suas consequências favoráveis ou desfavoráveis. Goza de verossimilhança tal, que, 
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de imediato, presume confiança e funda seus valores sobre o utilitarismo. É exemplo desse 

tipo de argumento o de que “Vou votar no candidato X porque ele vai acabar com a 

corrupção”. Assim, focaliza-se na suposta consequência positiva que teria a eleição do 

candidato X. Sua fragilidade reside no foco nas consequências e na eliminação de outros 

valores.  

O argumento de direção apresenta uma diferença tênue com o argumento 

pragmático, baseando-se na finalidade e rejeitando algo, ainda que benéfico, porque serviria 

de meio para um fim que não se quer alcançar. É o argumento da reação em cadeia e se 

manifesta em afirmações do tipo “Se a empregada doméstica tiver muitos direitos, vai faltar 

emprego”. Dessa forma, concebe-se a ideia de oferecer menos direitos ao trabalhador 

doméstico a fim de se manter a empregabilidade. 

O argumento de desperdício, tal como o de direção, também se baseia na finalidade. 

Funda-se da ideia de que algo é necessário para que outra coisa não seja desperdiçada. É o 

tipo de argumento presente em afirmações do tipo “Devemos lutar pela manutenção da 

democracia para que as mortes que ocorreram durante a Ditadura Militar não tenham sido em 

vão”.  

O argumento de autoridade, por sua vez, justifica uma afirmação pelo seu autor e 

nisso residem as críticas que se fazem a ele. A ciência parece excluí-lo, mas o usa quando 

cita, por exemplo, “as leis de Newton”, “o teorema de Pitágoras”. Pode-se contraditá-lo com 

outra autoridade.   

 

2.2.2.3 Argumentos que fundamentam a estrutura do real 

 

Os argumentos que fundamentam a estrutura do real também são empíricos, mas, em 

vez de se apoiarem na estrutura do real, eles a criam ou a completam, mostrando nexos antes 

não observados. Nos dois debates produzidos pelos alunos, dentre os argumentos que 

fundamentam a estrutura do real, foram empregados o exemplo, a ilustração e o antimodelo. 

O exemplo fundamenta o real pelo recurso ao particular, partindo do caso particular à 

regra. Pode-se invalidá-lo com outro exemplo que o contradiga. Por outro lado, pode-se 

restringir seu alcance ou prever a exceção que se julga tirar-lhe a força para reafirmá-lo. 

Argumentos desse tipo são aqueles que citam fatos concretos, conhecidos, para se chegar a 

uma afirmação generalizante, como o de alguém que cita os casos de atiradores que mataram 

inocentes nos Estados Unidos da América (EUA) para criticar a liberação de armas de fogo no 

Brasil.  
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A ilustração é um exemplo real ou fictício cuja função não é provar a regra, mas 

aumentar sua presença ou reforçar sua adesão, uma vez que se trata de uma regra já conhecida 

e muito familiar. Ela também pode ser usada para explicar melhor a regra. As narrativas que 

ilustram acidentes de trânsito com vítimas fatais para mostrar que bebida e direção podem se 

transformar em armas letais correspondem a ilustrações, uma vez que a tese é, praticamente, 

indiscutível.  

O modelo é mais do que o exemplo, é algo digno de ser imitado, servindo, pois, 

como uma norma. O seu oposto é o antimodelo, aquele que não se deve seguir, usado para 

reforçar uma regra. Assim, pode-se observar esse tipo de argumento quando se faz referência 

a personalidades rejeitadas, como Hitler e Mussolini, para rejeitar qualquer pessoa que guarde 

semelhança com eles.   

 

2.2.2.4 Argumentos por dissociação de noções 

 

A dissociação de noções consiste num remanejamento profundo de dados conceituais 

incompatíveis, do que resultam noções novas. Um exemplo dessa dissociação está em tentar 

superar supostas dialéticas, para se mostrar a relação de proximidade que guardam entre si. É 

o caso da relação, comumente vista como oposição, entre subjetivismo e objetivismo. Ao 

tentar se mostrar a complementaridade entre ambas, faz-se uso de um argumento por 

dissociação de noções.  

 

2.2.3 Argumentação e ensino 

 

A capacidade argumentativa se amplia a partir de experiências com práticas 

discursivas construídas socioculturalmente, segundo Ribeiro (2009). Dessa maneira, a autora 

ressalta a importância de se desenvolverem ações didáticas que possam monitorar o aluno na 

aquisição do conhecimento sobre os discursos argumentativos e as operações de linguagem 

com as quais eles se relacionam. 

Partilhando dessa mesma concepção, documentos oficiais como os PCN e a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) apontam para a necessidade de se promoverem práticas 

sociais que permitam ao aluno o exercício da cidadania. Assim, passa a ser papel da escola, de 

acordo com Ribeiro (2009), ensinar a argumentar em situações formais e informais. Cidadania 

e argumentação relacionam-se, pois, diretamente, tendo em vista que a argumentação se faz 

presente em diversas situações da vida cotidiana, em diversas práticas sociais. 
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No que diz respeito à argumentação oral, há de se considerar que esta, nos dizeres de 

Reboul (2004), lida com a desatenção e o esquecimento, razão pela qual precisa se valer de 

procedimentos oratórios, a fim de se prender a atenção do auditório a quem se dirige. Nesse 

aspecto, o trabalho com os gêneros argumentativos orais ganha mais um desafio: mediar o 

contato do aluno com as técnicas da oratória, no intuito de possibilitar que ele delas possa se 

apropriar. 

Ribeiro (2009) sugere uma proposta de ação sobre gêneros orais argumentativos de 

domínio público, que requer do aluno a sustentação oral de uma tese numa situação formal de 

uso da língua, para um público não necessariamente conhecido. Dessa forma, o trabalho com 

a competência argumentativa e com o eixo da oralidade propiciaria o desenvolvimento das 

seguintes competências: textual, linguística e discursiva. A textual compreende a capacidade 

de produzir textos orais ou escritos nas diversas situações de uso da língua; a linguística, o 

uso da variante linguística adequada à situação de produção textual; e a discursiva, desde a 

postura corporal até a desenvoltura necessária para atingir o público a que se dirige. 

 

2.3 A oralidade na sala de aula 

 

Como este trabalho aborda o eixo da oralidade, uma vez que a SD desenvolvida foi 

com o gênero debate, convém dedicar um tópico a ela. Antes de iniciarmos, faz-se necessário 

estabelecer a distinção entre oralidade e fala, a fim de que não sejam tomadas como 

sinônimos. Para tanto, partiremos dos conceitos expostos por Marcuschi (2010, p.25), 

segundo o qual a oralidade seria uma “prática social interativa para fins comunicativos que se 

apresenta sob variadas formas de gêneros textuais fundados na realidade sonora”.  

Já a fala, segundo o  autor, “seria uma forma de produção textual-discursiva para fins 

comunicativos na modalidade oral” (MARCUSCHI, 2010, p.25). A fala envolveria elementos 

paralinguísticos como prosódia, ritmo, entonação, gestos. O autor cita ainda a língua de sinais 

como exemplo de fala, não obstante a ausência do componente sonoro. Em outras palavras, a 

oralidade seria mais ampla do que a fala. Esta seria uma das possíveis manifestações orais 

sem abrangê-las, visto que, conforme citação de Marcuschi, o oral se manifesta por meio de 

gêneros, o que nem sempre ocorre com a fala, dado que podemos fazer simples afirmações no 

dia a dia, perguntas retóricas, que não chegam a constituir, no dizer de Bakhtin (2016), um 

“enunciado”, unidade mínima comunicativa. 

É consenso, entre diversos pesquisadores da área de linguagem e ensino, o pouco 

espaço que o oral ocupa em sala de aula e nos livros didáticos como objeto de ensino 
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(ÁVILA; NASCIMENTO; GOIS, 2012; BESERRA; LIMA, 2012; DOLZ; SCHNEUWLY; 

DI PIETRO, 2013; MARCUSCHI, 2003; PEREIRA; SILVA, 2013; RIBEIRO, 2009), apesar 

de sua presença na exposição de conteúdos, por exemplo, nas instruções dadas pelo professor 

para realização de atividades, na própria sala de aula; de sua centralidade nas atividades do 

cotidiano; e de sua antecedência cronológica em relação à escrita.  

Em pesquisa coordenada por Marcuschi (iniciada em 1995 pelo Programa de Pós-

Graduação em Linguística da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE), constatou-se 

que apenas 5% do tempo de vigília humana é gasto com a escrita e um pouco mais que isso 

com leitura, a maior parte é, pois, utilizada com a comunicação oral. Mesmo assim, em sala 

de aula, a oralidade, em regra, não é tratada como objeto de ensino devido a alguns fatores.  

Um deles é a crença equivocada de que o oral não se ensina, uma vez que o aluno já 

chega à escola sabendo falar e, portanto, o convívio em sociedade já é o bastante para que se 

aprimore essa habilidade. Outro fator é a relação também equivocada entre oralidade e 

informalidade, lugar de caos, de violação das regras gramaticais. Todavia, esse, comumente, 

já seria um motivo suficiente para que o oral não tivesse espaço em sala como objeto de 

ensino, pois a escola é vista como o lugar privilegiado para se ensinar a variedade culta da 

língua.  

Face a essas concepções, decorrentes de uma visão dicotômica entre oralidade e 

escrita, Marcuschi (2010) propõe a noção de contínuo a partir de um trabalho com gêneros 

textuais. A grosso modo, nesse contínuo, haveria, num extremo, gêneros prototípicos da 

escrita e, num outro extremo, os prototípicos da oralidade. Entre eles, haveria aqueles 

“mistos”, que poderiam ter uma origem discursiva num plano, mas com marcas de outro, por 

exemplo: as mensagens de Whatsapp teriam origem discursiva na oralidade e realização 

escrita. O caminho apontado pelo linguista seria, assim, o trabalho com gêneros textuais, que 

desmistificaria essas dicotomias e estreitaria a relação entre oralidade e escrita, conforme 

figura 1. 
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Figura 1 – Representação do contínuo dos gêneros textuais na fala e na escrita 

 

Fonte: Marcuschi (2010, p.41).   
 

O debate, por exemplo, situa-se entre oralidade e escrita, pois, embora tenha 

realização na oralidade, ele tem uma concepção escrita, a partir da leitura de textos e das 

anotações que os alunos fazem no momento da preparação e durante sua realização.  

O interesse pelo trabalho com a oralidade em sala de aula se deu, principalmente, 

com a publicação dos PCN no Brasil e com os estudos do Grupo de Genebra, no mesmo 

período. Surgiram, no entanto, algumas inquietações que podem ser resumidas em indagações 

do tipo: Como tornar o oral ensinável? Que oral ensinar? Como torná-lo acessível aos alunos?  

A esses questionamentos, Dolz, Schneuwly e Haller (2013), sugerem um trabalho 

com gêneros textuais, alegando que não existe “o oral”, mas práticas de linguagem muito 

diferentes que poderiam ser objeto de um trabalho escolar. Contudo, sucederam outras 

inquietações: Que gêneros trabalhar e por quê? Como trabalhá-los?  

Diante da diversidade de gêneros orais, esses autores apontam um trabalho com os 

gêneros orais públicos, os quais eles dividem em dois grupos: aqueles que servem à 

aprendizagem (v.g. seminários, exposição oral, palestras) e os tradicionais da vida pública 

(v.g. debate, entrevista, negociação). Dolz, Schneuwly e Haller (2013) salientam a 

importância desses gêneros diante do seu papel na vida escolar e cidadã e ainda defendem a 
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ideia do trabalho com gêneros orais públicos por constituírem objetos autônomos, uma vez 

que podem ser objeto de ensino em si e não apenas percurso de passagem para aprendizagem 

da escrita ou de outras disciplinas.  

À questão de como trabalhá-los, esses autores propõem que sejam elaboradas 

sequências didáticas, cuja vantagem, dentre outras, é a de se explorarem conjuntamente 

leitura, escrita, oralidade e aspectos de natureza linguística, extralinguística e paralinguística 

dos gêneros, o que, segundo eles, faz mais sentido para o aluno. Ademais, o trabalho com SD 

tem como vantagem envolver atividades de aprendizagem e avaliação, situando-se na 

perspectiva de avaliação como processo formativo.  

Nesse sentido, já se vislumbra uma forma de trabalhar o oral em sala de aula e como 

fazê-lo. Não se trata, no entanto, de defender uma maior ênfase ao ensino da oralidade em 

detrimento da escrita, mas de se buscar um equilíbrio entre os dois eixos, a fim de que os 

alunos desenvolvam seu potencial para atuarem com autonomia nos contextos públicos mais 

formais, tanto por meio da escrita como por meio da fala, como apontam Ávila, Nascimento e 

Gois (2012). 

Tal trabalho só fará sentido se houver sempre em mente o tipo de usuário da língua 

que se pretende formar: aquele que a domine nas situações mais diversas, que desenvolva uma 

relação consciente e voluntária com o próprio comportamento linguístico e que construa uma 

representação da oralidade e da escrita como produto de um trabalho lento e progressivo 

(ÁVILA; NASCIMENTO; GOIS, 2012). 

Caso o espaço escolar continue colocando em segundo plano o oral como prática 

social de uso da língua e, por conseguinte, não se disponha a trabalhá-lo com tanta frequência, 

estará cumprindo apenas parcialmente seu papel de formar cidadãos para uma sociedade 

essencialmente oralista, negando voz aos alunos para atuarem na escola e na vida.  

 

2.4 O conceito de gênero  

 

O conceito de gêneros textuais proposto pelo Grupo de Genebra sofreu influência do 

conceito bakhtiniano de gêneros discursivos. segundo Bakhtin (1997), os gêneros (do 

discurso) permitem a produção e a compreensão de textos. Se eles não existissem e, assim, 

tivéssemos de criá-los pela primeira vez no processo de fala, a comunicação verbal seria 

quase impossível. Há uma relação entre meio-fim na escolha do gênero: na condição de 

instrumento, de meio, o gênero é escolhido de acordo com a finalidade a ser atingida. Por 

exemplo, no intuito de se fazer uma solicitação a alguma autoridade para se resolver um 
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problema da comunidade, seus moradores podem escrever uma carta de solicitação ou um 

abaixo-assinado.  

Bakhtin (1997) define os gêneros discursivos como tipos relativamente estáveis de 

enunciados elaborados no interior de cada uma das esferas sociais1. Nessas esferas, mesmo 

sendo mutáveis, os gêneros têm uma certa estabilidade, pois definem o que deve ser dito. A 

estabilidade varia conforme os propósitos comunicativos e as convenções estabelecidas para 

cada um dos gêneros em sua relação com a esfera social, uma vez que, como destaca Bakhtin 

(2016), os gêneros são determinados pela esfera social, necessidades da temática, conjunto de 

participantes e vontade enunciativa ou intenção do locutor. A título de exemplo, o debate 

político tende a ser mais estável, a manter suas regras em relação ao turno de fala, ao tempo e 

à possibilidade de réplicas e tréplicas se comparado ao debate escolar, em que a violação às 

regras não acarreta o mesmo tipo de sanção.  

Três elementos principais caracterizam os gêneros, segundo Bakhtin (1997): conteúdo 

temático, estilo e construção composicional. O conteúdo temático no debate, por exemplo, 

precisa ser polêmico, gerar uma controvérsia, caso contrário, não será um debate. A estrutura 

é definida por sua função (plano comunicacional), de sorte que, num ofício, por exemplo, os 

elementos data, vocativo, assunto e assinatura não são facultativos, ao contrário, mantêm-se 

numa estrutura rígida, porque precisam ser facilmente identificados pelo seu destinatário. O 

estilo não é um efeito da individualidade do locutor, mas um elemento do gênero; nem todo 

gênero é favorável a refletir a individualidade do falante ou do escrevente, sobretudo aqueles 

que requerem uma forma padronizada (BAKHTIN, 2016). Já o estilo funcional ou de 

linguagem é indissolúvel do gêneros, de sorte que são “estilos de gêneros de determinadas 

esferas da atividade humana” (BAKHTIN, 2016). Em outras palavras, determinados campos 

da atividade humana favorecem o surgimento de certos gêneros com seus respectivos estilos.  

Considerando os aportes teóricos de Bakhtin (1997), Schneuwly (2013) conceitua o 

gênero como instrumento, mediador das atividades de linguagem. Como tal, ele apresenta 

duas faces: o artefato material ou simbólico (linguístico) e os esquemas de utilização, que são 

abstrações que o falante ou o escrevente faz sobre como usar o gênero. Sem esses esquemas, o 

gênero não pode ser apropriado pelo sujeito e, assim, não funciona como mediador. Fazendo-

se uma analogia, os esquemas de utilização funcionam como o manual de instruções de um 

determinado objeto; sem ele, dificilmente o instrumento poderá ser utilizado e perderá sua 

função de mediar uma atividade humana. 

                                                           
1 Essas esferas sociais, para Bakhtin (2016), correspondem aos campos das atividades humanas, que se 

ligam aos usos de linguagem, fazendo surgirem os diferentes gêneros do discurso.  
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O gênero funciona como instrumento ao mesmo tempo em que faz ver o mundo de 

uma certa maneira, direciona as atividades de linguagem, de sorte que muitas delas só existem 

porque existe um gênero que lhes corresponda. Schneuwly (2013) cita como exemplo a 

atividade de “escrever um romance”, alegando que ela só existe porque existe o gênero 

romance. 

A teoria de gêneros como instrumentos traz em si a ideia de que é por meio deles que 

se realizam as atividades humanas, o que se coaduna com o trabalho com SD, pois esta visa a 

fazer o aluno lidar com um gênero em particular e, assim, atuar numa determinada esfera da 

atividade humana. No caso em tela, por meio do debate, o aluno terá oportunidade de 

desenvolver sua capacidade argumentativa ao sustentar um ponto de vista por meio de 

argumentos e ser confrontado com argumentos que sustentam pontos de vista diferentes, o 

que será uma sequência útil para muitos gêneros, não apenas o debate.  

Como o foco do ISD são as ações, o conceito de gênero textual ganha bastante 

relevância. Vejamos: as ações constituem a parte individual das atividades nas quais os 

organismos se engajam e para as quais os homens produzem ferramentas que lhes permitem 

transformar a natureza e os objetos. A diferenciação dessas atividades, no decorrer da história, 

fez surgir novos instrumentos/ferramentas para cada uma delas. Essas atividades se apoiam 

em atividades de linguagem. Assim, formas semióticas foram produzidas para a regulação 

dessas atividades.  

Nesse sentido, os gêneros textuais são pré-construtos (existem antes das nossas 

ações) necessários à realização das ações. São indexados às situações de ação de linguagem: 

em uma determinada formação sociodiscursiva, determinado gênero textual é mais ou menos 

pertinente para determinada situação de ação. 

Em outras palavras, nas atividades de linguagem, os gêneros se constituem como 

ferramentas semióticas complexas, que permitem que realizemos ações de linguagem, 

participando das atividades sociais de linguagem. A apropriação do gênero é, pois, um 

mecanismo fundamental de socialização, de possibilidade de inserção prática dos indivíduos 

nas atividades comunicativas humanas.  

Bronckart (2012) considera que os conhecimentos construídos sobre os gêneros 

textuais estão sempre correlacionados às representações que temos sobre as situações sociais 

diversas em que atuamos. Com base nesses conhecimentos, o produtor adota um gênero 

textual que lhe parece mais adequado a determinada situação.  
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No entanto, se, por um lado, tomamos um modelo preexistente, por outro, o 

adaptamos aos valores particulares da situação em que se encontra, de sorte que o 

modificamos. Assim, os gêneros textuais assumem um caráter dinâmico e histórico.  

 

2.5 O gênero textual debate 

 

Neste trabalho, o debate é concebido como gênero textual, dotado, portanto, dos três 

elementos a que Bakhtin (1997, 2016) se refere: conteúdo, estilo e construção composicional. 

O conteúdo do debate é sempre um tema controverso, polêmico, razão pela qual predominam 

nele sequências argumentativas. O estilo de linguagem ou funcional tende a ser mais formal, 

como é próprio da situação comunicativa em que se desenvolve. A construção composicional, 

por sua vez, compreende a alternância de turnos entre debatedores entre si e estes e o 

mediador, com a frequência de réplicas e tréplicas, segundo regras estipuladas. Nesse sentido, 

ressalta o caráter prescricional do gênero, em que há pouca liberdade para o falante inovar.  

Há de se diferenciar, no entanto, o debate político, exemplo mais conhecido em 

geral, e o debate escolar em relação à esfera discursiva, lugar de produção e circulação dos 

gêneros discursivos. O primeiro surge na esfera midiática enquanto o escolar, como o próprio 

nome já diz, surge na escola.  

No debate político, os debatedores criam uma representação de si e dos mundos 

físico e sociossubjetivos diferente das representações que os alunos debatedores o fazem. 

Disso resulta que o tema (conteúdo) e o contexto sofrem mudanças de um para outro, não 

obstante os pontos em comum que justificam estarem agrupados num mesmo gênero. No 

debate político, os debatedores são adversários que discutirão temas polêmicos relativos ao 

mundo físico em que vivem. Falam de um determinado lugar social (detentores ou não de 

cargos políticos, pertencentes a partidos de esquerda, de centro ou de direita) de acordo com a 

imagem que têm do seu adversário político (atual governante, de oposição, da situação) e do 

seu auditório, a quem de fato o debate é dirigido, os eleitores.  

O debate escolar, por sua  vez, já surge de uma ficcionalização que é própria de 

quando se transpõe para a escola o ensino de um gênero de outra esfera discursiva. O emissor 

é o aluno que, assumindo o papel de debatedor e auditório, fala de um determinado lugar 

social que trará implicações para o ponto de vista adotado e seus argumentos (BRONCKART, 

2012). De acordo com as representações que faz de si e dos mundos físico e sociossubjetivo, 

ele se posicionará frente ao tema e acionará seu repertório.  
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No que se refere à relação com outros gêneros, há uma flutuação de conceitos entre o 

debate público e a conversa e a discussão, decorrente da dificuldade de construção de limites 

rígidos e universais para essas interações, conforme sinaliza Kerbrat-Orecchioni (1990). A 

autora apresenta alguns critérios que permitem reconhecer certas características estáveis dos 

gêneros: natureza do local, número de participantes, meta da interação e níveis de 

formalidade.  

Pereira e Silva (2013), retomando os estudos de Kerbrat-Orecchioni (1990) e a ideia 

de contínuo entre fala e escrita proposta por Marcuschi (2010), estabelecem um contínuo 

entre os gêneros conversa, discussão e debate, no qual a conversa estaria mais próxima da 

fala; a discussão, num nível intermediário; e o debate, mais próximo da escrita.  

 

Figura 2 – Contínuo de relações entre os gêneros conversa, discussão e debate 

 

Fonte: Pereira e Silva (2013, p.125). 
 

Haveria ainda uma intersecção entre a discussão e o debate, uma vez que ambos 

teriam em comum a tendência à manutenção do tema, o propósito dos participantes de 

persuadirem o outro - aspecto não necessariamente presente na conversa –, a predominância 

de sequências argumentativas e uma relativa estabilidade na duração da interação, conforme 

aponta Kerbrat-Orecchioni (1990). O debate seria “uma discussão mais organizada, menos 

informal”, cujo propósito seria “a confrontação de opiniões sobre um objeto particular, mas 

que ocorre dentro de um quadro ‘predeterminado” (KERBRAT-ORECCHIONI, 1990, p. 

118).  

O debate coloca em jogo habilidades fundamentais, tanto do ponto de vista 

linguístico, cognitivo e social quando do ponto de vista individual (DOLZ; SCHNEUWLY; 

DE PIETRO, 2013). As linguísticas incluem, por exemplo, as técnicas de retomada do 

discurso do outro e as marcas de refutação; as cognitivas referem-se à capacidade de 
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posicionar criticamente; as sociais consistem, dentre outras, na escuta do outro e no respeito 

por ele; finalmente, as individuais abrangem a capacidade de se situar, de tomar posição e de 

construir uma identidade. 

Na esfera escolar, o gênero debate é comumente usado como estratégia metodológica 

para exposição de conteúdos, dado que é visto como informal e não planejado, numa falsa 

associação entre oralidade e informalidade. Nesse contexto, as condições de produção de 

debate e as peculiaridades essencialmente linguísticas do gênero não são, frequentemente, 

abordadas quando ele é trabalhado em sala de aula (PEREIRA; SILVA, 2013). Por essa razão, 

a concepção de debate como gênero amplia suas possibilidades de trabalho, passando a ser 

visto como objeto de ensino-aprendizagem. 

 

2.6 Sequência didática 

 

Segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly (2013), uma sequência didática é um conjunto 

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

oral ou escrito. Ela tem a finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um gênero textual, 

permitindo-lhe escrever ou falar de uma maneira mais adequada numa dada situação de 

comunicação.  

Sua estrutura base é composta por: apresentação da situação, produção inicial, 

módulos e produção final, conforme esquema a seguir. Tal divisão se fundamenta numa 

concepção da atividade de produção de textos como algo que pode ser decomposto, partindo-

se do mais geral, que é a produção inicial, para os mais específicos, que são os módulos, nos 

quais se trabalham tópicos relacionados aos problemas identificados na produção inicial, até 

se chegar, novamente, ao geral, que é a produção final.  

 

Figura 3 – Esquema da sequência didática 

 

Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly (2013). 
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Na apresentação da situação, é descrita de maneira detalhada a tarefa de expressão 

oral ou escrita que os alunos deverão realizar. Nela, duas dimensões podem ser identificadas: 

a do projeto coletivo de um gênero oral ou escrito (Qual gênero a ser abordado? A quem se 

dirige? Que forma assumirá? Quem participará?) e a dos conteúdos.  

Após a apresentação da situação inicial, os alunos elaboram a produção inicial, oral 

ou escrita, correspondente ao gênero trabalhado. Essa primeira produção não receberá nota, 

mas permitirá que o professor refine a sequência, module-a e a adapte às capacidades reais 

dos alunos de uma dada turma. 

A partir da produção inicial, o professor elege os conteúdos a serem trabalhados nos 

módulos, constituídos de várias atividades ou exercícios nos quais são trabalhados os 

problemas que apareceram na primeira produção. Com isso, dão-se aos alunos os 

instrumentos necessários para superá-los. 

Encerrando-se os módulos, tem-se a produção final, na qual se espera que o aluno 

ponha em prática os conhecimentos adquiridos e, juntamente com o professor, observe os 

progressos alcançados. No trabalho com gêneros escritos, trata-se da atividade de reescrita, 

que pode ocorrer quantas vezes forem necessárias. 

No caso do debate oral, a primeira produção foi filmada, a fim de que ele se tornasse 

objeto de análise. A segunda produção/produção final também foi filmada, desta vez para 

estabelecer a comparação entre as duas produções. Dessa maneira, o aluno pôde perceber que 

a produção de textos orais ou escritos é um processo que pode ser aperfeiçoado 

paulatinamente.  

O desenvolvimento de uma SD sobre o gênero debate favorece o desenvolvimento da 

habilidade de sustentar oralmente um ponto de vista dentro das regras (tempo definido, gestão 

da palavra, escuta do outro, variedade linguística específica) que a situação comunicativa e o 

gênero impõem. 

Dentre as possibilidades para o trabalho com o gênero debate, optou-se pela SD em 

função de ela focalizar especificamente problemas textuais e de adequação à situação 

comunicativa identificados numa primeira produção textual. Assim, os conteúdos são 

organizados com base nas necessidades do aluno, e não de acordo com o que é estipulado em 

manuais ou livros didáticos para aquela série. Parte-se, pois, da argumentação para aprofundar 

sua relevância num gênero oral: o debate.  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Natureza da pesquisa  

 

Esta pesquisa se insere no âmbito da pesquisa-ação (THIOLLENT, 2017) e, como 

tal, é voltada para a resolução de problemas ou objetivos de transformação. Nesse caso, volta-

se para a resolução de problemas de linguagem, especificamente, de argumentação, a partir 

dos quais foi planejada a ação – o desenvolvimento de uma SD com o gênero debate.  

Coube à professora da turma participante, que também exerceu o papel de 

pesquisadora, planejar, desenvolver e avaliar as ações envolvidas na SD a partir dos 

problemas encontrados nas situações de sala de aula em que a habilidade de argumentar era 

requerida.  

Assim, diante dos problemas de argumentação identificados, propôs-se como ação o 

desenvolvimento de uma SD com o gênero debate junto aos alunos do 4º nível de uma turma 

de EJA. Após a realização do primeiro debate (produção inicial), que foi filmado, este foi 

veiculado para que os próprios alunos debatedores identificassem os problemas linguístico-

textuais e discursivos ocorridos. Nesse trabalho de reflexão, em que participantes e 

pesquisadora avaliaram os resultados da ação, os alunos apontaram, além dos problemas de 

insuficiência argumentativa, a inadequação da variedade linguística empregada e a 

inobservância às regras do gênero produzido. De posse desses dados, aos quais foram 

acrescentados outros verificados apenas pela professora-pesquisadora, foram propostas outras 

ações por meio dos módulos integrantes da SD. Nestes, procurou-se contemplar os assuntos 

relacionados aos problemas elencados.  

Vislumbraram-se como objetivos de pesquisa: o instrumental, o de tomada de 

consciência e o de produção de conhecimento (THIOLLENT, 2017). O primeiro consistiu em 

contribuir para a resolução dos problemas práticos de linguagem. O segundo procurou fazer 

com que o aluno percebesse que a produção de textos orais ou escritos é resultado de um 

trabalho gradual e técnico que passa pelo planejamento, e não de inspiração, como muitos 

deles acreditam. Finalmente, o terceiro objetivo se materializou na produção de um material 

didático gerado pelos participantes, com a flexibilidade que o instrumento SD permite, e à 

disposição de qualquer professor em sua sala de aula, por meio de sua divulgação entre 

docentes. Isso ocorreu em uma fase preliminar de análise numa das formações com 

professores da EJA da rede municipal de ensino de Natal promovida pela Secretaria 

Municipal de Educação deste município.  
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Os objetivos de ação, por sua vez, coincidiram com aqueles propostos nos módulos 

integrantes da SD: contribuir para a resolução dos problemas encontrados na primeira 

produção. 

As fases desta pesquisa podem ser resumidas em exploratória e de divulgação de 

resultados. Na primeira, ocorreu o diagnóstico ou o levantamento da situação, dos problemas 

prioritários e de eventuais ações, a saber: a constatação dos problemas de argumentação em 

conversas informais entre os participantes da pesquisa, a escolha do que seria tratado como 

problemas prioritários e as ações que seriam desenvolvidas nos módulos. Ainda nessa fase, 

procedeu-se a um levantamento do perfil dos participantes, com vistas a se chegar a um tema 

de debate que lhes interessasse. 

A divulgação de resultados se deu no meio acadêmico, na Semana de Humanidades 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2016, e no seminário de formação da 

EJA promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Natal em 2017. O retorno ao grupo 

pesquisado ficou prejudicado, uma vez que a segunda produção do debate ocorreu em 

dezembro de 2016 e os alunos estavam concluindo o Ensino Fundamental, deixando a escola 

onde foi desenvolvida a pesquisa.  

A escolha do tema da pesquisa, como em toda pesquisa-ação, se deu em virtude de 

um problema prático e da área do conhecimento a ser acionada para tanto. Diante dos 

problemas de argumentação identificados em conversas informais dos participantes, sob a 

perspectiva do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), elegeu-se o tema O Debate na 

Educação de Jovens e Adultos: dando voz na escola para a vida, considerando o interesse dos 

participantes.  

Na colocação do problema, procedeu-se aos seguintes passos: 

1. análise e delimitação da situação inicial, em que se verificaram problemas da 

ordem da argumentação; 

2. delineamento da situação final em função de critérios de desejabilidade de 

resolução desses problemas; 

3. identificação dos problemas a serem resolvidos de forma a se passar da 

situação inicial para a situação final; 

4. planejamento das ações correspondentes por meio da SD; 

5. execução e avaliação das ações. 

 

No que se refere ao campo de observação, esta pesquisa procurou excluir a 

amostragem, tentando abranger o conjunto da população participante. A preocupação era 
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fazer com que todos os alunos participassem do debate e, dessa forma, apresentassem avanços 

individuais no que diz respeito à competência textual.  

Para a coleta de dados, foram utilizados o questionário, a fim de se traçar o perfil da 

população participante, a filmagem do debate e sua transcrição, para fins de análise.  

 

3.2 Local e sujeitos da pesquisa 

 

A intervenção se desenvolveu na Escola Municipal Celestino Pimentel, localizada na 

zona oeste de Natal-RN, no bairro da Cidade da Esperança, zona periférica, com baixo índice 

de qualidade de vida, segundo dados da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

Estratégica de Natal (BARROSO, 2003). A professora-pesquisadora leciona na rede 

municipal de ensino de Natal há quatorze anos, dos quais doze são na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA).  

Conforme dados apresentados em questionário aplicado no início da pesquisa, a 

maior parte dos sujeitos investigados tem idade entre quinze e vinte anos; não trabalha; não 

tem filhos; mora nos bairros vizinhos de Cidade Nova e Nova Cidade, em residências com até 

cinco pessoas; possui renda familiar de até dois salários mínimos; lê romances, jornais, 

revistas e/ou gibis; e assiste a mais de um tipo de programas televisivos entre novelas, 

humorísticos e programas policiais. 

Esses alunos são em número de trinta, matriculados na turma B do 4º nível da EJA, 

no turno noturno. Destes, dezessete frequentavam assiduamente as aulas e responderam ao 

referido questionário, cujos dados serviram para nortear a escolha de um tema a ser debatido 

que lhes interessasse.  

Em resumo, trata-se de jovens moradores da periferia, configurando-se em parcela da 

população exposta a situações de violência. Por essa razão, foi escolhido, pela professora-

pesquisadora, para o debate, o tema da segurança pública, procurando atender ao critério 

motivacional, que diz respeito ao interesse dos alunos em discutir tal problemática. Outro 

critério adotado - o teórico - abrange as dimensões: psicológica, que inclui as motivações e os 

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

alunos; social, que concerne à espessura social do tema, sua relevância no contexto social dos 

alunos, suas potencialidades polêmicas, sua presença real no interior ou  no exterior da escola 

e ao fato de que possa dar lugar a um projeto de classe que faça sentido aos alunos; e didática, 

que demanda que o tema não seja muito cotidiano e que comporte aprendizagens (DOLZ; 

SCHNEUWLY; DE PIETRO, 2013). 
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Ademais, a opção por esse tema está em consonância com os pressupostos teóricos 

do ISD, uma vez que, sendo polêmico, enseja a investigação das operações de linguagem 

mobilizadas durante a ação de debater. Nesse sentido, o gênero debate é tomado como 

“quadro da atividade social” (MACHADO, 2005) em que as ações de linguagem – foco do 

ISD - se realizam por meio de operações aprendidas. Em outras palavras, o gênero faz emergir 

ações de linguagem que se materializam em operações não inatas, mas aprendidas pelos 

alunos.  

 

3.3 Geração de dados 

 

Os dados foram gerados a partir do desenvolvimento da SD com o gênero debate. 

Inicialmente, foi apresentado o projeto coletivo no qual os alunos deveriam se engajar: a 

produção do debate. Em seguida, foram lidos uma reportagem e um artigo de opinião sobre o 

tema a necessidade ou não da presença da Polícia na escola. Foram veiculados dois debates 

sobre outros temas e um terceiro sobre um tema afim, para que os alunos tivessem contato 

com exemplares do gênero. Após isso, foi promovido o primeiro debate, que foi filmado e, 

posteriormente, transcrito.  

No intuito de fazer com que todos participassem do debate e, assim, pudessem ser 

avaliados no que se referia à competência textual e, especificamente, à argumentativa, a turma 

foi dividida em dois grandes grupos – um favorável e outro contrário à presença da Polícia na 

escola. No entanto, tal posicionamento não necessariamente expressava aquilo que eles, de 

fato, defendiam, pois, se assim fosse, haveria um grande desequilíbrio entre as partes, dado 

que a maioria dos alunos era favorável ao policiamento no ambiente escolar. Ademais, o 

objetivo era se analisar a competência de argumentar com base em argumentos convincentes e 

racionais, ainda que não expressassem o ponto de vista de quem os utilizava. À professora 

coube o papel de mediadora, o que influenciou, em muitos momentos, a condução do debate, 

vez que sua preocupação se referia muito à obediência às regras do gênero, à manutenção do 

turno, enfim, à ordem. Tal escolha acabou, principalmente no primeiro debate, por deixar os 

alunos pouco à vontade para debaterem, já que a professora conduzia a discussão. Em outros 

momentos, a professora intervia na discussão tentando esclarecer as falas dos debatedores, 

vislumbrando-se uma tentativa de controle sobre o gênero.  

Na aula posterior ao primeiro debate, os alunos puderam assistir ao vídeo deste e 

analisar os problemas de linguagem encontrados. A partir destes e de outros identificados pela 

professora, foram elaborados os módulos integrantes da SD com os assuntos referentes a cada 
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problema percebido. Concluídos os módulos, passou-se para a produção do segundo debate. 

O objetivo foi verificar se o trabalho com SD propiciaria o desenvolvimento da competência 

argumentativa, especialmente no que se refere à construção de argumentos, uma vez que a 

insuficiência argumentativa foi o que norteou o objeto de estudo desta pesquisa; e se a 

atividade com o debate poderia contribuir para um melhor desempenho do aluno em situação 

de oralidade formal.  

Frise-se que o propósito do desenvolvimento dessa SD não era a apropriação do 

gênero em si. Antes, partiu-se da concepção de que, na condição de ferramenta, de 

instrumento, sua apropriação consiste num mecanismo de socialização, de inserção dos 

indivíduos nas atividades comunicativas humanas (MACHADO, 2005); é uma consequência 

ao usá-lo como meio para tratar a argumentação.  

 

3.4 Organização de dados 

 

O objeto de análise consistiu nos dois debates produzidos pelos alunos, 

correspondentes à produção inicial e à produção final, respectivamente. As etapas da pesquisa 

coincidiram, em parte, com aquelas previstas no desenvolvimento da SD. Como observam 

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2013), as sequências devem funcionar como exemplos à 

disposição dos professores e só assumirão seu papel pleno se os conduzirem a elaborar por 

conta própria outras sequências.  

Considerando essa flexibilidade do trabalho com SD e a particularidade de se 

trabalhar com o debate, foi adaptado o modelo de SD apresentado por Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2013). Na situação inicial, foi apresentado o projeto de produção coletiva em que 

eles iriam se inserir e mostrados exemplos de debates orais sobre outros temas (anexo A), a 

fim de que, pelo contato, eles se familiarizassem com as regras desse gênero. Em seguida, 

ainda referente à apresentação da situação, passou-se a investigar e discutir o conteúdo que 

seria debatido, após a leitura de uma reportagem (anexo B) e de artigo de opinião (anexo C) 

sobre a presença da Polícia na escola. Para finalizar esse primeiro momento de apresentação 

da situação, veiculou-se, novamente, um vídeo contendo um debate, dessa vez, sobre um tema 

afim – a militarização de escolas (anexo D). 

Logo depois, foi promovido um debate entre os alunos da turma, que correspondeu à 

produção inicial. Os estudantes foram divididos em dois grupos de acordo com o 

posicionamento frente ao tema – contra a presença da Polícia na escola ou a favor do 

policiamento no ambiente escolar. Esse primeiro debate foi filmado a fim de que, nas aulas 
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seguintes, ele se tornasse objeto de estudo e direcionasse o que precisaria ser trabalhado nos 

módulos. Posteriormente, ele foi objeto de transcrição2, cuja cópia segue no apêndice deste 

projeto. 

Nos módulos, foram desenvolvidas atividades correspondentes aos problemas 

identificados durante essa primeira produção: regras do debate público (anexo E), tipos de 

argumentos e contra-argumentação (anexo F), operadores argumentativos (anexo G), 

modalização (anexo H) e pronomes de tratamento (anexo I). 

No segundo debate/produção final, a turma, mais uma vez, foi dividida em dois 

grupos de acordo com o ponto de vista a ser defendido. À professora coube, novamente, a 

função de mediar o debate e a cada componente dos grupos, formular uma pergunta para 

outro componente do grupo opositor. O propósito era de que o aluno que respondesse 

formulasse outra pergunta a um terceiro que ainda não tivesse respondido e assim por diante, 

de forma que todos formulassem perguntas e dessem respostas ao que foi questionado, porém 

isso não aconteceu, dado que muitos alunos não participaram do debate, simplesmente 

assistiram passivamente, o que aponta, como se verá adiante, para um problema no que se 

refere à metodologia escolhida. Ao final, a presente SD constou de: a) apresentação da 

situação, incluindo veiculação de vídeos contendo debates e leitura de textos sobre o tema a 

ser debatido; b) produção inicial; 3) cinco módulos; e d) produção final. 

A segunda produção do debate também foi gravada em vídeo para fins de análise e 

transcrição, conforme normas da Análise da Conversação (MARCUSCHI, 2003). Para 

responder às questões referentes à construção de argumentos, observou-se, nas duas 

produções, a relação entre as representações que os sujeitos tinham das condições de 

produção e os tipos de argumentos empregados. 

A duração das aulas variou conforme os horários: os primeiros, das 19h às 

20h20min, compreendendo duas aulas de 40 minutos cada; os últimos, das 20h20min às 

21h30min, duas aulas de 35 minutos cada. 

O quadro a seguir apresenta, de modo resumido, a sequência didática realizada para a 

produção dos debates. 

 

 

 
                                                           
2 Na transcrição, foram adotadas as regras da Análise da Conversação, porque, a princípio, pensou-se 

em observar a organização textual do debate, como tomada de turno e outros aspectos. Após a 
segunda produção, observou-se a evolução dos alunos no que se referia à construção dos 
argumentos. 
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Quadro 1 – Dimensão do Projeto Coletivo de Produção 

Apresentação da Situação (1º momento): dimensão do projeto coletivo de produção - O gênero 
debate público 

Objetivos 
Procedimentos Recursos Duração 

Geral Específico 
Conhecer a tarefa 
de produção oral 
a ser realizada 
bem como as 
propriedades 
discursivas, 
temáticas e 
composicionais 
do gênero a ser 
produzido. 

Discutir as 
condições de 
produção e de 
circulação do 
gênero textual 
escolhido para o 
projeto a partir 
de vários 
exemplos. 

Apresentação do projeto 
coletivo de produção do 
gênero bem como das 
características deste. 
Veiculação de dois vídeos 
contendo exemplos de debate 
oral público regrado. 
Discussão sobre os vídeos 
veiculados, atentando para as 
características do gênero 
debate . 

Aparelho 
multimídia 
para veicular 
os vídeos do 
Anexo A e 
livro didático 
(Anexo E). 

Duas 
aulas de 
40 min. 
cada. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018).  
 

Nesse primeiro momento, o objetivo era fazer com os alunos se familiarizassem com 

o gênero debate, percebendo os elementos que o constituem – conteúdo, estilo e construção 

composicional, a fim de, posteriormente, se passar à produção inicial. Para tanto, os alunos 

assistiram a um debate num programa bem popular (Anexo A) sobre um tema alheio ao que 

seria debatido por eles – o Projeto de Lei nº 122 (lei contra a homofobia). A opção por esse 

tipo de debate se deu no intuito de se começar com algo mais acessível aos alunos e que lhes 

despertasse mais interesse. O segundo debate veiculado foi sobre um tema mais próximo ao 

que seria debatido – a militarização nas favelas - e do que seria um modelo a ser imitado. 

Percebeu-se que os alunos se interessaram mais pelo primeiro debate, provavelmente pelo seu 

conteúdo mais polêmico e pela linguagem popular empregada pelos debatedores e pelo 

apresentador. A carência de debates exemplares, que servissem de modelo do que realmente 

se devia fazer num debate, já foi mencionada por Dolz, Schneuwly e Di Pietro (2013) e não 

foi diferente no caso relatado. Dessa forma, procurou-se trabalhar o conteúdo instrumental, a 

partir de vídeos contendo debates, visando à familiarização com esse gênero.  

 

Quadro 2 – Dimensão do Conteúdo 

Apresentação da situação (2º e 3º momentos): dimensão do conteúdo - A presença da Polícia na 
escola é necessária?” 

Objetivos 
Procedimentos Recurso Duração 

Geral Específico 
Inteirar-se do 
tema a ser 
debatido. 

Conhecer as diversas 
opiniões sobre o tema, 
a fim de se adotar um 
ponto de vista. 

Leitura compartilhada de 
uma reportagem e de um 
artigo de opinião sobre o 
tema e discussão. 

Textos 
impressos 
(Anexos B 
e C). 

Duas aulas 
de 35min e 
duas de 40 
min. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018).  
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Nesses 2º e 3º momentos da apresentação da situação, o propósito era discutir sobre o 

tema que seria debatido posteriormente pelos alunos, a fim de que eles tivessem um mínimo 

de informações que lhes dessem subsídios para defender um determinado ponto de vista. Para 

tanto, foram lidos e discutidos, em dois encontros de duas aulas cada, uma reportagem e um 

artigo de opinião sobre o assunto.  

O primeiro texto lido (Anexo B), uma reportagem, trazia opiniões contrárias e 

favoráveis ao policiamento dentro da escola. Ainda assim, a maior parte das pessoas 

entrevistadas e cujas falas foram reproduzidas na matéria era favorável à presença da polícia 

no ambiente escolar. Essa mesma opinião foi compartilhada pelo articulista do artigo de 

opinião lido (Anexo C). Nesse sentido, a escolha dos textos pode parecer induzir os alunos a 

adotarem esse ponto de vista, o que, no entanto, não foi a intenção da professora 

pesquisadora.  

 

Quadro 3 – Dimensões da Forma e do Conteúdo  

Apresentação da situação (4º momento): dimensões da forma e do conteúdo – “A presença da 
Polícia na escola é necessária?” 

Objetivos 
Procedimentos Recurso Duração Geral  Específico  

Familiarizar-se com 
o tema a ser debatido 
exatamente no 
gênero que seria 
posteriormente 
produzido. 

Observar as 
regras do debate e 
os 
posicionamentos 
diversos sobre o 
tema. 

Veiculação de um vídeo de 
aproximadamente 60 
minutos de duração 
contendo um debate oral 
sobre o tema a ser debatido 
e posterior discussão. 

Aparelho 
multimídia 
para 
projeção 
(Anexo D).  

Duas 
aulas de 
40min. 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2018).  
 

No quarto momento, foi veiculado um vídeo contendo um debate sobre um tema 

afim – a militarização de escolas. A intenção era fazer com que, mais uma vez, os alunos 

tivessem contato com o gênero e com o assunto que seria debatido.  

Não obstante o debate apresentar pontos de vista divergentes, a chamada da matéria 

parece ser tendenciosa à militarização nas escolas, uma vez que apresenta o resultado positivo 

após a administração escolar ficar sob responsabilidade da PM. Ressalte-se, mais uma vez, 

que a escolha desse debate não teve por objetivo induzir os alunos debatedores a adotarem 

esse ponto de vista, mas se deveu a uma predominância dessa opinião, decorrente, 

possivelmente, de um aumento da violência no país.  
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Quadro 4 – Produção Inicial 

Produção inicial – Debate entre os alunos sobre o tema “A presença da Polícia na escola é 
necessária?” 

Objetivos 
Procedimentos Recursos Duração Geral Específicos 

Debater, dentro 
de regras pré-
estabelecidas, o 
tema “A 
presença da 
Polícia na 
escola”. 

• Defender um ponto 
de vista sobre o 
tema e sustentá-lo 
por meio de 
argumentos 
convincentes; 

• refutar os 
argumentos 
contrários; 

• elaborar perguntas 
aos debatedores 
que defendem o 
ponto de vista 
oposto. 

Organização do espaço da 
sala de aula em círculo 
para que se possa 
proceder à exposição oral.  
Debate entre os alunos, 
divididos em dois grandes 
grupos de acordo com o 
ponto de vista a ser 
defendido, sobre o tema 
“A presença da Polícia na 
escola”, sob a mediação 
da professora-
pesquisadora. 

Fichas de 
anotações 
contendo as 
observações 
feitas durante 
a leitura dos 
textos sobre 
o tema e 
durante o 
debate 
promovido. 

Duas 
aulas de 
40 
minutos. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018).  
 

Essa primeira produção do debate, assim como a segunda, foi filmada por um 

funcionário da escola, para fins de análise posterior. A princípio, houve um pouco de inibição 

e nervosismo de todas as partes – alunos e professora. Aos poucos, eles foram se desinibindo 

e participando. Muitos dos alunos não conseguiram argumentar pelo fato de estarem num 

grupo que defendia um ponto de vista que não era o deles. Outros sequer participaram do 

debate, não fazendo nenhum questionamento nem respondendo a nenhuma das perguntas.  

 

Quadro 5 – Módulo 1 – Regras do debate 

Objetivo Procedimentos Recursos Duração 
Identificar os 
problemas 
ocorridos durante o 
debate e refletir 
sobre eles - de que 
maneira poderiam 
ser evitados ou 
sanados. 

Veiculação do vídeo com a 
gravação do debate produzido em 
sala de aula.  
Discussão com a turma. 
Registro dos problemas 
encontrados. 
Confronto com a teoria sobre o 
gênero debate. 

Aparelho multimídia, fichas 
de anotações e livro 
didático adotado pela rede 
municipal de ensino de 
Natal (AOKI, 2013 - anexo 
E). 

Duas 
aulas de 
35min. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018).  
 

No primeiro módulo, foi projetado o vídeo do primeiro debate. Houve uma reflexão 

por parte dos alunos e da professora acerca dos problemas de linguagem identificados pelos 

participantes. Os alunos ressaltaram o uso da variedade linguística e a desobediência às regras 
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do debate bem como o uso de gestos obscenos por parte de um dos debatedores. A professora 

chamou atenção para outros problemas não identificados por eles.  

Foram feitas anotações para que os conteúdos de Língua Portuguesa, como tipo de 

argumentos e modalização, referentes aos problemas encontrados pudessem ser trabalhados 

nos módulos seguintes. Nesse encontro, foi utilizado o livro didático adotado pela rede 

municipal de ensino de Natal (AOKI, 2013), a fim de se estudar um conteúdo instrumental 

para a realização do debate, que são as regras desse gênero. 

 

Quadro 6 – Módulo 2 – Tipos de argumentos e contra-argumentos 

Objetivo Procedimentos Recursos Duração 
Conhecer os tipos de 
argumentos que 
podem ser empregados 
em quaisquer textos 
argumentativos e a 
contra-argumentação. 

Aula expositiva sobre Tipos 
de Argumentos e Contra-
Argumentação. 
Exercício sobre tipos de 
argumentos. 

Lousa, pincel para quadro 
branco, livro didático (Anexo 
F), material impresso contendo 
teoria e exercícios sobre o 
assunto Tipos de Argumentos  
(Anexo F). 

Duas 
aulas de 
40min. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018).  
 

No segundo módulo, a professora formalizou para os alunos os tipos de argumentos, 

que eles empregavam intuitivamente, sem saber que havia classificações. Assim, eles 

estudaram os diferentes tipos de argumentos de que poderiam se utilizar em situações em que 

precisassem convencer alguém acerca do seu ponto de vista. Para tanto, mais uma vez, foi 

utilizado o livro didático na explanação de um conteúdo instrumental.  

 

Quadro 7 – Módulo 3 – Operadores argumentativos 

Objetivo Procedimento Recursos Duração 

Compreender a função 
semântica dos operadores 
argumentativos e 
empregá-los 
adequadamente.  

Aula expositiva sobre a 
função semântica dos 
operadores e exercícios.  
 

Lousa, pincel para quadro 
branco, caderno, canetas, 
livro didático (Anexo G). 

Oito aulas de 
40min. e 
duas de 
35min. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018).  
 

Nesse terceiro módulo, a professora procurou mostrar aos alunos que os operadores 

argumentativos que eles costumam usar têm sempre uma função semântica e que é necessário 

empregá-los de acordo com essa função para que haja o efeito de sentido pretendido. Em 

ambos os debates, não houve uma diversidade no uso dos operadores, repetindo-se sempre as 

conjunções mas e porque. Trata-se de um conteúdo instrumental, que subsidiará a produção 

do segundo debate no que se refere ao gênero.  
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Quadro 8 – Módulo 4 – Modalização 

Objetivo Procedimentos Recursos Duração 
Perceber a modalização como 
fenômeno da língua que revela a 
relação entre o sujeito que fala e o seu 
dizer, a fim de que possa empregar 
seus recursos linguísticos 
conscientemente de acordo com o 
propósito comunicativo. 

Aula expositiva 
sobre uso dos 
modalizadores e sua 
importância para a 
argumentação. 
Exercício sobre 
modalizadores. 

Lousa, pincel para 
quadro branco, 
material impresso 
com teoria e 
exercícios (Anexo 
H). 

Duas 
aulas de 
40 min. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018).  
 

Nesse encontro, o objetivo era trabalhar os modalizadores, de forma a conscientizar 

os alunos de que existem recursos na língua que nos eximem de responsabilidade com o que 

está sendo dito ou nos comprometem mais. Assim, procurou-se fazer com que esses falantes e 

escreventes os usassem adequadamente não só no segundo debate como em outras situações 

comunicativas. Para tanto, eles tiveram uma aula expositiva com o conteúdo instrumental 

sobre o gênero debate e fizeram exercícios sobre o assunto.  

 

Quadro 9 – Módulo 5 – Uso dos pronomes de tratamento 

Objetivo Procedimentos Recursos Duração 
Reconhecer que há 
formas específicas de se 
dirigir ao interlocutor 
durante uma situação 
formal de uso da língua, 
como é o momento do 
debate. 

Veiculação da gravação do debate. 
Veiculação de trechos de outros 
debates orais regrados. 
Comparação entre o debate realizado e 
os outrora veiculados quanto ao uso 
dos pronomes de tratamento. 
Aula expositiva sobre os pronomes de 
tratamento. 

Aparelho 
multimídia, 
lousa, pincel 
para quadro 
branco, material 
teórico impresso 
(Anexo I). 

Duas 
aulas de 
40 min. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018).  
 

Nessa aula, o objetivo foi trabalhar os pronomes de tratamento com foco no uso 

adequado à situação de comunicação. Nesse sentido, os alunos foram levados a perceber que, 

a cada situação comunicativa, deve haver pronomes de tratamento adequados ao grau de 

formalidade entre os interlocutores e à imagem que cada um destes faz do outro para, assim, 

poderem usá-los satisfatoriamente no debate que seria produzido e em outras situações da 

vida cotidiana. Mais uma vez, trabalhou-se um conteúdo instrumental para subsidiar a 

produção do gênero debate.  
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Quadro 10 – Produção final/segunda produção  

Produção final/segunda produção – Debate entre os alunos sobre o tema “A presença da 
Polícia na escola é necessária?” 

Objetivo Procedimentos Recursos Duração 
Realizar um 
segundo debate, 
atentando para 
os usos do tema 
e do gênero.  

Organização do espaço da sala de aula em 
círculo para que se possa proceder à 
exposição oral.  
Debate entre os alunos, divididos em dois 
grandes grupos de acordo com o ponto de 
vista a ser defendido, sobre a necessidade 
da presença da Polícia na escola. 

Fichas de anotações 
contendo as 
observações feitas 
durante a leitura dos 
textos sobre o tema e 
durante o debate 
promovido. 

Duas 
aulas de 
40 
minutos. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018).  
 

Nessa segunda produção, o objetivo era fazer com que os alunos debatessem já 

conscientes dos recursos linguísticos que poderiam ser empregados em favor deles e dos tipos 

de argumentos que poderiam ser utilizados visando ao convencimento. Esperava-se, pois, uma 

melhoria dos alunos no que se referia aos problemas identificados na primeira produção, o 

que nem sempre aconteceu. Por outro lado, mais desenvoltos com o tema, levaram mais 

tempo nessa segunda produção, de sorte que a primeira durou 28 minutos e esta, 41 minutos. 

A professora, por sua vez, ainda revelou a preocupação com as formalidades do debate, 

intervindo constantemente com vistas a esclarecer determinadas falas dos debatedores. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1 Categorias de análise 

 

A unidade de análise deste trabalho não foi o gênero em si, mas a ação de linguagem 

- em conformidade com os pressupostos teóricos do ISD - na qual os alunos estavam inseridos 

e que requeria deles a competência argumentativa. Nesse sentido, o debate assumiu o papel de 

ferramenta semiótica que possibilitou a ação de argumentar ao mesmo tempo em que a 

moldou, configurando-se como mecanismo fundamental de socialização (BRONCKART, 

2012).  Em outras palavras, esse gênero exigiu dos alunos a competência de argumentar numa 

situação formal de uso da língua na modalidade oral sobre um tema não corriqueiro, 

contribuindo para a formação de cidadãos aptos a argumentar.  

Para atingir os objetivos da ação, o falante executa um conjunto de operações cujo 

resultado é o texto em si (BRONCKART, 2012), no caso, o debate. Essas operações não são 

ordenadas, mas ocorrem em interação contínua e envolvem: 1) a mobilização de 

representações sobre o contexto físico da ação, o contexto sociossubjetivo, os conhecimentos 

de mundo que podem ser verbalizados e a adoção do gênero; 2) o conhecimento da 

infraestrutura textual, que inclui a escolha dos tipos de discurso e a seleção e organização 

global e local dos conteúdos; 3) a textualização, a construção de enunciados e a seleção de 

itens lexicais.  

A essas operações, por sua vez, correspondem os seguintes níveis de análise: 1) o 

levantamento de hipóteses sobre as representações do produtor e de conhecimentos já 

construídos sobre o gênero em questão; 2) análise da infraestrutura textual; 3) a identificação 

dos mecanismos de textualização e enunciativos. 

Nesta pesquisa, foram escolhidas como categorias de análise as correspondentes ao 

primeiro nível – as representações sobre o contexto físico, sociossubjetivo e de conhecimentos 

de mundo que podem ser verbalizados em sua relação com os tipos de argumentos 

empregados. Em outras palavras, partindo das representações dos alunos e dos conhecimentos 

que eles tinham sobre o assunto, enfocamos os argumentos empregados.  Eles falam daquilo 

que Bronckart (2012) chama formação sociodiscursiva: um lugar social que faz emergirem 

determinados valores, crenças, que serão usados como argumentos.  

Conforme visto em capítulos anteriores, a primeira produção do debate ocorreu em 

setembro de 2016, após atividades de familiarização com o gênero em si e com o tema que 



50 

 

seria debatido, por meio da veiculação de vídeos e da leitura de outros gêneros textuais sobre 

temas afins. O que se percebeu, a princípio, como se verá adiante, foram algumas rupturas 

com o gênero, sobretudo com a formalidade que ele exigia, bem como um nível muito 

elementar na elaboração das perguntas. Nesse aspecto, a professora pesquisadora interveio 

diversas vezes, ora tentando tornar as falas dos alunos mais claras, ora chamando atenção para 

a metodologia adotada, que requeria que todos os alunos participassem tanto elaborando 

questionamentos quando formulando respostas. Essa intervenção ocorreu em ambas as 

produções, mas com uma maior frequência na primeira, o que já era de se esperar pela 

insipiência dos alunos na condução do debate. 

A segunda produção ocorreu três meses após a primeira e sucedeu o trabalho com os 

módulos didáticos. Nesse sentido, já era de se esperar uma certa evolução dos alunos 

debatedores em relação a muitos aspectos do debate, como se verá adiante. O crescimento, de 

fato, foi tão evidente que o próprio professor que filmou o debate nas duas situações atestou 

isso informalmente à professora quando finalizou a filmagem da segunda produção. Essa 

melhora também explica a diferença na duração das duas produções. A primeira durou 28 

minutos, findos os quais a professora deu por encerrado em virtude de as perguntas e os 

argumentos estarem se repetindo. A segunda durou 41 minutos, uma vez que a professora 

tentou se preocupar menos com a metodologia e deixar os alunos mais à vontade para 

exporem seus argumentos e seus pontos de vista. 

Por outro lado, ainda persistiram problemas entre uma produção e outra, como a 

fragilidade de alguns argumentos, a repetição destes, as perguntas óbvias que não 

extrapolavam o tema. Quanto à repetição, uma de suas causas pode estar na metodologia 

adotada. Como forma de envolver os alunos no debate, a professora atribui-lhe um caráter 

avaliativo e, por conseguinte, nota aos que participassem. Por essa razão, uma das regras era a 

de que todos os alunos tivessem participação no debate por meio da formulação de perguntas 

e de respostas. Esse, certamente, foi um dos motivos que levaram os alunos a, por vezes, 

parafrasearem uns aos outros, repetindo as informações e os argumentos.  

 

4.2 Formulações de questões 

 

Vejamos as diferenças entre os questionamentos feitos pelos alunos no primeiro e no   

debates: 
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4.2.1 Perguntas que repetem o tema 

 

Todas as perguntas transcritas a seguir apresentam em comum o fato de repetirem o 

tema. Os alunos que as formulam simplesmente perguntam por que seu debatedor defende tal 

tese (contrária ou favorável ao policiamento escolar). 

 

Quadro 11 – Perguntas que repetem o tema 

primeira PRODUÇÃO segunda PRODUÇÃO 
Exemplo 01 
J: eu quero saber se/pra vocês’ pra AP’ que ela é 

a única menina’ por que você é contra a Polícia 

aqui na escola, que você é a única menina né” tá 

no grupo aí, 

Exemplo 02 
R: é: pro que pra vocês do grupo que não é a 

favô não é necessário havê assim a presença 

do (policial) na escola” 

Exemplo 03 
JP: por que vocês apoiam a Polícia na escola” 

Exemplo 04 
JG: assim’ o porquê que vocês assim querem 

tanto a Polícia na escola” 

Exemplo 05 
MA: ((sorri)) vamo lá’ por que vocês acham que o 

poli/ que o policial na escola não vai melhorá” 

(3) por que vocês acham que o policial aqui na 

escola não vai não vai melhorá” 

 

Exemplo 06 
E: vamo lá’ mas vocês gostam de Polícia mesmo 

por que na escola” pronto perguntei, 

 

Exemplo 07 
E: vou pergunta, por que vocês acham que esse 

assunto a polícia na escola gera tanta polêmica” 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

Do primeiro para o debate, o que se percebeu foi uma diminuição da ocorrência 

desse tipo de questionamento e, por sua vez, como se verá na tabela a seguir, um aumento no 

número de indagações que trazem em si um argumento. Assim, comparando-se a primeira e a 

segunda produções, vê-se uma melhora na qualidade dos questionamentos elaborados, com 

uma tendência a extrapolar o tema.  

 

4.2.2 Perguntas que apresentam argumentos 

 

Neste tópico, estão agrupadas as perguntas popularmente conhecidas como 

“tendenciosas”, que revelam o posicionamento de quem as formula, trazendo subentendida a 

tese que seus debatedores defendem.  
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Quadro 12 – Perguntas que apresentam argumentos 

primeira produção segunda produção 
Exemplo 08 
A: ((lendo algo escrito no caderno)) a gente 

sente mais falta: de policiamento: ou de 

mais/uma educação de qualidade” 

Exemplo 09 
C: quem diz que o menó infratô’ que tem alguma coisa 

cum cum a Polícia’ passo por por ficha criminal’ num 

venha a se intimidá com a Polícia dentro da escola” 

se ele vem busca um novo caminho pra ele” ele num 

pode se senti é:: como se diz” intimidado” ((silêncio 

entre os alunos)) 

Exemplo 10 
((lendo uma anotação em um caderno)) 

vocês acham que é certo a falta da Polícia 

na escola com tanta violência’ no mundo e 

nas escolas” 

Exemplo 11 
M: ((lendo um papel)) qual a opinião de vocês sobre o 

poli/ os policiais andarem com arma em punho nos 

arredores da escola” 

 Exemplo 12 
A: eu gostaria de sabe eh:: se (+) um argumento bom 

assim pra dizê os policial tem vez que não 

(incompreensível) a abordagem de fora vai consegui 

dento de uma escola” 

 Exemplo 13 
AL: vocês acham o policiamento na escola totalmente 

seguro para todos” 

 Exemplo 14 
B:vocês não achariam que seria um desconforto pros 

alunos um policial armado ali no pátio 

(incompreensível) ô em qualqué lugá a gente tê::/ dá 

nossas opiniões’ conversá com os amigos’ ia ficá um 

clima tenso’ vocês acham mesmo ô” 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

Observa-se uma maior ocorrência desse tipo de questionamento no segundo debate. 

Neste, das dez perguntas formuladas, cinco são desse tipo, enquanto no primeido debate, esse 

tipo de pertunta só foi usado duas vezes.  

O exemplo 08 provoca os interlocutores tentanto estabelecer uma incompatibilidade 

entre “policiamento” e “educação de qualidade”. O debatedor busca a adesão de seu auditório, 

composto de estudantes, apelando para uma incompatibilidade que acredita ou tenta fazer 

acreditar que existe. Assim, entre o policiamento e uma educação de qualidade, seus 

interlocutores optariam por esta.  

Já o exemplo 09 traz uma pergunta provocativa, em que o debatedor faz referência a 

um caso específico – o do aluno menor infrator – numa situação de policiamento dentro da 

escola. Assim, com essa pergunta, o aluno C tenta mostrar como seria constrangedor para um 

aluno que já esteve em conflito com a lei ter de conviver com policiais no ambiente escolar.  

O exemplo 10, por sua vez, tenta levar o auditório a refletir sobre a necessidade de 

policiamento dentro da escola diante de um contexto de violência bem maior no ambiente 
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extraescolar. Assim, o auditório é questionado se não seria mais necessário o policiamento em 

outros lugares da cidade em detrimento da escola. 

O exemplo 11 tenta construir uma imagem chocante: a de policiais com arma em 

punho nos arredores da escola. O intuito do debatedor é o de persuadir seu auditório a rejeitar 

a ideia da presença da Polícia na escola, apelando para a emoção do seu público. O aluno traz 

para o debate um exemplo usado no texto do anexo C, “Proteção escolar”: “Resumir o debate 

ao ato de o policial estar armado entre as crianças é, no mínimo, irresponsável”. Esse texto foi 

lido no segundo e no terceiro momentos da Apresentação da Situação (quadro 2). Vale 

salientar, no entanto, que esse exemplo foi citado pelo articulista para defender o 

posicionamento que M quer refutar.  

O exemplo 12, tal como os anteriores, traz uma pergunta tendenciosa: o debatedor A 

questiona como o policial vai conseguir fazer uma abordagem dentro da escola se não 

consegue fazê-la fora. Assim ele trata com simetria duas situações diferentes – a do 

policiamento dentro dos muros da escola e fora deles.  

No exemplo 13, ao empregar o modalizador “totalmente”, o aluno AL tenta levar seu 

auditório a aderir à tese de que, por mais seguro que possa parecer o policiamento dentro da 

escola, ele não é absolutamente seguro, ao contrário, tem suas falhas. Dessa maneira, o 

debatedor parece empregar o modalizador de maneira consciente no que se refere ao grau de 

comprometimento assumido pelo falante com o seu dizer. Ele traz para sua fala um dos 

assuntos trabalhados no módulo 04 da SD (Anexo H). 

Finalmente, o exemplo 14 traz implícito o posicionamento de B. Ao questionar 

“vocês não achariam que seria um desconforto pros alunos um policial armado ali no pátio”, 

B tenta buscar a adesão do seu auditório de que a simples presença de um policial na escola já 

tratia um constrangimento para os alunos. Ademais, a aluna faz referência a uma cena 

bastante corriqueira entre adolescentes, como o são ela e seu auditório, a de estudantes em 

roda de amigos. Dessa madeira, aproxima-se do seu público debatedor não só por meio do 

recurso linguístico – o pronome “vocês” – como da cena construída.  

 

4.3 As técnicas argumentativas empregadas 

 

Em relação às categorias de análise, as representações sobre os contextos físico e 

sociossubjetivo dos alunos, nas duas produções, podem ser resumidas no quadro a seguir, 

cujas características abrangem, de um modo geral, todos eles. Dessa forma, não se faz 

necessário repeti-las ao se analisar sua relação com os tipos de argumentos empregados. 
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Quadro 13 – Representações sobre os contextos físico e sociossubjetivo 

Interlocutores físicos 
Jovens do sexo masculino e feminino, praticamente metade de 
cada, com faixa etária entre 15 e 25 anos, a maioria solteira e sem 
filhos.   

Interlocutores sociais 

Estudantes concluintes do Ensino Fundamental, moradores de 
periferia, debatendo um tema polêmico proposto pela professora 
como uma das avalições do bimestre. A turma foi dividida em 
dois grupos de acordo com a tese a ser defendida. 

Lugar físico das produções Sala de aula de uma escola da rede pública da Prefeitura de Natal. 

Momento das produções 
Duas aulas consecutivas de 40 ou 35 minutos cada, no turno 
noturno. 

Conteúdo temático A necessidade ou não da presença da Polícia na escola.  

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

Das técnicas argumentativas propostas por Perelman e Olbrechts-Tyteca (2017), nas 

duas produções do debate, foram empregadas as seguintes: argumentos baseados na estrutura 

do real, argumentos que fundamentam a estrutura do real e argumentos quase-lógicos. Outras 

previstas pelos autores no Tratado da Argumentação (2017) não foram empregadas pelos 

alunos debatedores.  

Nos tópicos a seguir, as falas dos debatedores estão agrupadas pela semelhanças que 

guardam entre si no que se refere à técnica argumentativa empregada bem como à ideia 

defendida. 

 

4.3.1 Argumentos baseados na estrutura do real do tipo pragmático 

 

Como visto no tópico 2.2.2.2, esse tipo de argumento consiste em defender uma ideia 

pelas consequências positivas que ela traz. Assim é que os fragmentos a seguir expostos 

apresentam a defesa do policiamento escolar ou sua desnecessidade pelas consequências que 

acarretam.  
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Quadro 14 – Argumentos baseados na estrutura do real do tipo pragmático 

PRIMEIRO DEBATE SEGUNDO DEBATE 
Exemplo 15 
R: como todo mundo sabe’ ((lendo um 

papel)) esse é um tema assim um pouco 

polêmico que no caso é relacionado à 

Polícia na escola e já vêm acontecendo 

vários e vários é: como eu posso dizer” 

vários crimes atentados com vários alunos 

inclusive com os professores também né” 

e: eu acho uma boa ter (o policial) na 

escola porque traz mais segurança mas (+) 

[grifo nosso] 

Exemplo 16 
R: eu: (+) eu acho necessário assim’ porque na 

escola existem muitos alunos que:: que é ex-

presidiário que já fez ô que não fez alguma coisa 

assim contra a lei que já foi até preso e:: eu acho que 

seria desconfortável para essas pessoas’ pra mim/ 

não sei a opinião deles aí mas pra mim seria uma 

coisa assim boa e eu ia me senti seguro’ não importa 

qual fosse o trabalho deles mas ia sê digamos assim 

(maravilhoso), 

Exemplo 17 
A: professora’ (incompreensível) num deve 

ser feito dentro não’ mas sim por fora’ ao 

redores 

A: porque o (1) como é que é pode dizer” 

porque o perigo (não tá dentro da escola) 

mas sim tá aos arredores da escola, 

 

Exemplo 18 
R: [...] em cada bairro’ se você não prestá atenção/ 

se você prestá bem atenção’ é::: existe vários ((faz 

um gesto com uma das mãos simulando aspas)) posto 

policiais né” e ((lendo um papel)) (hoje em dia) 

cerca de cin/ de (+) de quatro ou cinco viaturas’ e 

dava muito bem pra vir’ não dento da escola’ mas 

sim ao arredor das escolas  

JG: [assim’  

P: então a sua ideia é que o policiamento não seja 

feito 

JG: [eu digo ((aumenta o tom de voz))] 

P: só um instantinho é é JG’ você vai tê direito à 

réplica’ só um instantinho’ só/ eu quero só entendê o 

raciocínio de R’ o que você defende R é de que o 

policiamento não seja feito exatamente dento da 

escola é isso” 

R: [ao arredor e quando fô o caso de tê assim um 

acontecimento como eu falei aqui’ ele já está 

preparado pra vim e amenizá’ a situação 

[grifo nosso] 

Exemplo 19 
V: eu acho que se tivesse uma Polícia na 

escola’ já ocorreu muitos casos dento da 

escola’ se tivesse um policial dento tinha 

evitado de acontece o que aconteceu’ 

V: por exemplo no dia que a menina entrô 

lá no Belém ((referindo-se à Escola 

Estadual Belém Câmara)) pra pegá a 

professora’ se tivesse um policial dento 

num tinha acontecido isso não 

Exemplo 20 
JG: assim o poli/ o policiamento dentro da escola 

num é tão (incompreensível) assim porque num já 

tem o vigia” o vigia ele vai servi pra que dento de 

uma escola” 

JG: e se o aluno faz alguma coisa de errado’ tem os 

professores e outra se os professores não têm assim 

uma força física de tirar o aluno’ tem o vigia’ então 

assim a:: as polícias da:: que já precisa na 

comunidade num tem pra que trazê pra dento da 

escola 

Exemplo 21 
V: eu como mãe de aluno me sinto mais/me 

sentia ainda mais segura sabendo que 

tinha uma pessoa ((faz um gesto 

balançando as mãos espalmadas para 

baixo)) pá:: ((passa as mãos sobre os 

cabelos como se os estivesse amarrando)) 

V: a pessoa quando é novo pensa de um 

Exemplo 22 
C: policial não tem pedagogia igual a um professô 

não (não tem)/ ele lidá com bandidagem não se dá 

com aluno não’ qual vai sê o ensinamento que ele vai 

dá” ele vai chegá vai sabe falá e dizê não faça isso 

não” não a pedagogia é: já tá ao cargo de professô 

é: policiamento/ o policial militá já é pra outras 

ocasiões já’ já tá ao cargo de professô é: 
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jeito’ depois que vira mãe e pai já pensa de 

oto jeito 

policiamento/ o policial militá já pra outras ocasiões 

já’ já pra ao mesmo tempo usá a força pra contê 

violências multidões e assalto’ enfim ele não é 

preparado’ ele não tem pedagogia, 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

Todos os fragmentos acima transcritos trazem argumentos baseados na estrutura do 

real do tipo pragmático, que são aqueles que se fundam nas consequências. Seus argumentos 

apresentam ainda em comum o fato de se originarem numa mesma FSD: a da parcela da 

população mais vulnerável a situações de violência. São jovens moradores de periferia, 

expostos à violência em festas, no dia a dia, a caminho de casa ou até mesmo da escola – no 

qual já sofreram roubos principalmente dos seus aparelhos celulares.  

No exemplo 15, R parte de uma representação do conteúdo como polêmico e acredita 

ser essa a opinião dos demais colegas, de forma que começa sua fala com a expressão “como 

todo mundo sabe”, que revela uma aproximação do seu auditório, provavelmente, numa 

tentativa de buscar sua adesão. Seu argumento é o de que deve haver policiamento na escola 

em virtude da violência crescente nesse meio, afirma que vêm acontecendo vários casos e 

atentados inclusive com professores, mas não cita fonte tampouco datas ou dados que 

reforcem a veracidade do que ele diz. 

No exemplo 16, o mesmo debatedor R continua defendendo o policiamento escolar 

pela consequência que ele pode trazer – a segurança – mas, dessa vez, apresenta um dado não 

explorado ainda: o fato de haver na escola alunos que tiveram conflito com a lei e que 

poderiam atentar contra os demais colegas.  Da mesma maneira que, no exemplo 15, o 

debatedor traz um argumento pertinente, com a diferença de que agora explora uma situação 

ainda não abordada pelos demais colegas em suas falas. 

No exemplo seguinte, o exemplo 18, R parece ter sido influenciado pelo artigo 

“Proteção Escolar”, publicado no jornal O Globo, de 11/05/2012, lido durante o segundo e o 

3º momentos da Apresentação da Situação (Anexo C). Nesse texto, o articulista faz 

referências a fatos violentos que têm se tornado comuns no cotidiano das escolas públicas 

brasileiras:  

 

Quem desconsidera a necessidade de segurança, certamente desconhece a 
realidade da educação pública brasileira. Para esses, alguns registros: furto 
de equipamentos de informática; furtos de cabos elétricos; furtos de merenda 
escolar. Será que algum crítico pode considerar que há pessoas que roubam 
merenda de crianças? Comunico aos senhores que sim; furto de 
grades/cercas completas; brigas entre alunos maiores de idade; alunos que 
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entram armados nas escolas; consumo de drogas; abordagem de malfeitores 
intra e extra muros. (RISÓLIA, 2012).  

 

Os exemplos 17 e 18, portanto, apesar de trazerem falas de alunos que sustentam 

teses contrárias entre si, apresentam em comum o fato de defenderem que o policiamento seja 

feito aos arredores da escola, e não dentro desta. Embora seja contrário à presença de policiais 

dentro da escola, o aluno A pondera que, havendo policiamento, seja feito fora dos seus 

muros.  

Seu argumento é o de que a violência está fora da escola, e não dentro dela. Por essa 

razão, defende que o policiamento não seja feito dentro do prédio escolar, mas aos seus 

arredores. O nexo causal próprio desse tipo de argumento fica evidente na fala de A pelo uso 

da conjunção “porque”. Sua força reside em focar no verdadeiro ambiente de violência ou de 

mais violência.  

Ainda no exemplo 18, o debatedor R inicia sua fala com uma tentativa de adesão de 

seu auditório ao empregar a expressão “se você prestá atenção”. Assim, ele afirma que, se seu 

auditório prestar atenção, verá o que ele afirma: a presença de policiais nas imediações da 

escola. Ele usa um dado empírico (o fato de que há uma divisão de viaturas responsáveis pela 

segurança num número determinado de bairros) para defender a tese de que não é necessária a 

presença de policiais dentro da escola. A consequência, que é o foco desse tipo de argumento, 

nesse caso, não é explicitada: o policiamento realizado aos arredores seria mais prático, não 

requereria o remanejamento de policiais, uma vez que as viaturas já fazem o patrulhamento 

aos arredores. A peculiaridade do seu argumento reside no fato de R ter defendido antes o 

policiamento dentro da escola. Ao que parece, no que se refere a ele, o debate cumpriu sua 

função de levar à reflexão e possibilitar a mudança de ponto de vista.   

No exemplo 19, a debatedora V cita um fato que remete ao contexto físico deles, 

moradores da zona oeste de Natal, especificamente dos bairros adjacentes à escola. Tal 

acontecimento se deu na Escola Estadual Belém Câmara, situada também na Cidade da 

Esperança e próximo ao colégio onde estudam. Uma aluna entrou na escola portando uma 

arma de fogo e ameaçou atirar numa professora. Dessa forma, a aluna, além de se utilizar de 

um argumento baseado na estrutura do real do tipo pragmático, ao focalizar a segurança como 

consequência do policiamento escolar, também faz uso do exemplo, já que cita um dado 

concreto. Tal como R, a aluna V parece ter sido influenciada pelo texto do Anexo C, lido 

durante uma das aulas referente à Apresentação da Situação: 
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Ao recordar a tragédia de Realengo, lembrei do discurso de um dos críticos 
de hoje, que responsabilizou o próprio Estado pela falta de segurança nas 
escolas. Não fosse pela presença de um policial armado no arredor daquela 
unidade escolar, a tragédia teria sido ainda pior; se é que podemos imaginar 
algo ainda mais trágico. (RISÓLIA, 2012) 

 

O exemplo 20 traz um argumento que sustenta a tese contrária à de V. O aluno JG 

argumenta que a polícia é dispensável no ambiente escolar, dado que, neste, já existe o vigia, 

a quem, segundo ele, caberia zelar pela segurança daquela comunidade. Ainda de acordo com 

esse aluno, as funções de vigia e professor tornariam dispensável a presença do policial no 

ambiente escolar. A fragilidade do seu argumento consiste em desconsiderar a diferença de 

atribuição entre cada um desses profissionais. Por outro lado, faz emergir uma representação 

de espaço escolar como lugar de resolução de conflitos. Essa situação retratada por JG pode 

indicar sua experiência como aluno, em que a comunidade escolar tenta resolver os problemas 

de violência sem uma intervenção externa.  

No exemplo 21, a mesma debatedora V assume claramente sua FSD de mãe e 

moradora da periferia, mostrando que as fronteiras entre uma FSD e outra é muito tênue, de 

sorte que ela chega a negar sua identidade como jovem – que é – para se assumir como mãe: 

“a pessoa quando é novo pensa de um jeito’ depois que vira mãe e pai já pensa de oto jeito”. 

A aluna parece trazer para seu discurso aquele  

Todos os argumentos até agora expostos neste tópico favoráveis ao policiamento na 

escola ganham verossimilhança porque o contexto sociossubjetivo – determinante, nesse caso, 

para os conhecimentos acionados - em que os alunos estão inseridos é de uma crise sem 

precedentes na segurança pública do Estado. Dessa forma, alegar que uma determinada 

medida pode trazer segurança torna-se um argumento convincente, com grandes chances de 

adesão do auditório.  

 

4.3.2 Argumentos baseados na estrutura do real do tipo de direção 

 

Conforme visto no tópico sobre argumentos baseados na estrutura do real, o 

argumento de direção é bem parecido com o anterior, o pragmático, com a tênue diferença de 

que, agora, o enfoque recai sobre a finalidade. Ele consiste em refutar uma ideia pela 

finalidade que ele procura alcançar.  
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Quadro 15 – Argumentos baseados na estrutura do real do tipo de direção 

PRIMEIRO DEBATE SEGUNDO DEBATE 
Exemplo 23 
AL: enquanto eles tão na escola 

(incompreensível) (+) poucos minuto acontece 

um crime’ roubo (+) muitas coisa violência na 

cidade entendeu” (incompreensível) eles (tive) 

na escola que a escola é lugá de educação 

Exemplo 24 
JG: assim um policiamento/ já nas ruas já tá em 

falta’ já via tirá o quê” numa região assim na::/ 

por aqui se tiver duas três viaturas no máximo 

pra um pra um o quê” se é Felipe Camarão’ 

Cidade da Esperança’ Nova Cidade’ uma duas 

((alguém interrompe falando algo com o que o 

aluno concorda balançando a cabeça)) é’ são 

poucas’ se você chegá e tirá a:: metade da/ assi 

botá botá pra escola já é o quê” já vão tirá de 

outro local’ então dento da escola pra mim não 

precisa 

Exemplo 25 
R: aí eu vô respondê/aí eu vô respondê aí eu vô 

respondê aí eu: vô respondê a mesma coisa que 

ele falô (incompreensível) são formado eh: uma 

turma de policial justamente pra tomá conta da 

escola e uma do do bairro’ eu acho que não tem 

cabimento de acontecê isso não’ porque já tá na 

rua já procurando justamente um trabalho desse 

pra ficá:: em busca de não acontecê esses ato 

assim 

 

Exemplo 26 
A: cada carro policial né” (+) como é assim’ 

cada carro policial cada um eh:: tem su/sua 

ronda né” aí cada ronda eh:: (pros bairro) dois 

bairro ou três bairro (+) cada ronda e cada 

policial é dois bairro ou três bairro porque aí 

eh:: um tá perdendo tempo na escola podendo 

tá:: resolvendo otras coisa 

 

 

 Exemplo 27 
B: mas assim’ no caso’ eh:: o policial fica como 

uma autoridade maió sobre a gente’ e já na 

escola a gente fica mais solto’ fica entre amigos e 

já é uma situação diferente do que a gente tá num 

lugá que tem uma autoridade maió’ e pra mim 

com certeza ficaria um clima tenso porque aí ia 

ficá uma coisa meio rígida né” tendo uma 

autoridade ali’ alguém (+) maió assim em 

questão de: respeito à lei 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

O que se observou, nas duas produções do debate, no que se refere a esse tipo de 

argumento foi a escassez no seu uso, de sorte que, ao contrário do anterior, em que tivemos de 

suprimir algumas de suas ocorrências devido à falta de relação temática entre alguns deles, 

nesse caso, todos os argumentos desse tipo empregados pelos alunos foram transcritos acima, 

com a ressalva de que o exemplo 25 é um contra-argumento ao 23.  
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Outro dado interessante no que tange a esse tipo de argumento foi o fato de ele só ser 

utilizado por aqueles que eram contrários ao policiamento escolar. Nesse sentido, rejeitou-se a 

medida, ainda que benéfica pela segurança que traria, pela finalidade, mesmo não almejada, 

que ela alcança: o deslocamento para a escola de policiais retirados de locais mais violentos. 

Os exemplos 23 e 26 utilizam o mesmo argumento, fundado na ideia de reação em 

cadeia. Eles rejeitam o policiamento dentro da escola pelo fato de este servir de meio para 

uma finalidade indesejada, que seria a ausência de policiais em outros lugares da cidade e, 

com isso, o aumento da criminalidade fora da escola. Nesse sentido, observa-se, mais uma 

vez, a repetição de argumentos. Tal fenômeno pode ter sua explicação na metodologia, como 

já visto anteriormente, que levaria o aluno a intervir ainda que nada acrescentasse de novo.  

Os conhecimentos de mundo acionados se relacionam diretamente às representações 

do contexto sociossubjetivo em que estão inseridos: o do aumento da criminalidade no nosso 

Estado e da falta de efetivo policial para combatê-la, o que faz com que seja necessário 

escolher que locais serão atendidos pela Polícia.  

Diante do argumento usado por AL, o aluno R (exemplo 25) contradita, afirmando 

que não haveria a apontada reação em cadeia, uma vez que o policial responsável pelo 

policiamento dentro da escola não seria o mesmo que estaria nas ruas. Assim, ele tenta 

mostrar que a premissa usada pelo debatedor do grupo adversário é falsa, de forma que sua 

conclusão também o é. 

Argumento semelhante aos dos exemplos 23 e 26 é usado no exemplo 24, pelo aluno 

JG. Seu diferencial está no fato de ele citar o bairro em que estuda e alguns adjacentes (Felipe 

Camarão e Nova Cidade), dando mais verossimilhança ao argumento, uma vez que sai da 

afirmação genérica para falar da realidade em que vive. Com isso, o debatedor revela um 

certo conhecimento acerca de como é distribuído o policiamento ostensivo, por zonas. Assim, 

se vê uma melhora, entre o primeiro e o  debate, na qualidade do mesmo tipo de argumento 

empregado, agora com dados reais. 

Finalmente, o exemplo 27, apresenta como finalidade indesejada a falta de 

espontaneidade que acarretaria para os adolescentes reunidos na escola sob a vigilância de 

autoridades policiais. A debatedora afirma que a presença da Polícia na escola faria com que 

se criasse um clima tenso, ou seja, uma finalidade não desejada. Para tanto, ela ainda recorre a 

conhecimentos típicos da formação sociodiscursiva de que ela e seus debatedores fazem parte 

– a dos jovens que costumam se reunir em rodas de conversas de forma descontraída.   

Como o convencimento está ligado ao uso de argumentos que possam despertar a 

adesão do auditório, ambos debatedores, JG e B, acionam conhecimentos compartilhados por 
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seus interactantes, que são os colegas de turma. JG remete aos contextos físico e 

sociossubjetivo dele e do seu auditório, citando a situação dos bairros onde mora parte dos 

alunos da escola, como Felipe Camarão, Cidade Nova, Nova Cidade bem como a crescente 

violência e a insuficiência do efetivo policial. B alude ao contexto sociossubjetivo em que ela 

e seus interactantes se inserem, por meio da referência a “rodas de conversa” entre jovens.  

 

4.3.3 Argumentos que fundamentam a estrutura do real dos tipos exemplo e ilustração 

 

Como o próprio nome indica, esses tipos de argumentos ou técnicas argumentativas 

fundam, criam uma estrutura do real, estabelecendo um nexo entre o que se vê e o que se diz. 

Partem, pois, de dados empíricos para se chegar a uma conclusão da realidade.  

 

Quadro 16 – Argumentos que fundamentam a estrutura do real dos tipos exemplo e ilustração 

PRIMEIRO DEBATE SEGUNDO DEBATE 
Exemplo 28 
E: [se fosse se fosse se fosse pra segurança de de 

alguns aluno mas muitos policial num num apoiam 

a segurança dos alunos’ eles já qué agredi os aluno 

(1) porque como eu já vi’ e tenho eu tenho fato e 

tenho prova como eu já vi eu saindo do colégio (1) 

muitos/a própria Polícia que é pa dá segurança os 

alunos eles mesmo faz os aluno temer a Polícia (+) 

como eu já vi ali na esquina a Polícia pará os 

aluno da escola e agredi [grifo nosso] 

Exemplo 29 
AR: o motivo é que vai trazê com certeza 

mais segurança porque já houve caso aqui 

de aci/ de furto né” já arrombaram e o vigia 

tava na escola’ então se tivesse policiamento 

não haveria/ não teria acontecido isso (+) 

como aconteceu antes’ eu acho que se 

houvesse policiamento na escola talvez não 

acontecesse novamente, 

 
Exemplo 30 
K: é o seguinte’ ele tá falando que alguns policiais 

é/possa ser dessa forma que ele  

E:  [não é todos] 

K: tá falando’ que (+) não traz muita segurança 

mas requé um estudo pra você sê formado pra 

cuidá da escola entendeu” dos alunos’ ele num vai 

vim’ tipo um policial que eh: 

P: [de rua”] 

K: de rua’ vai vim sem estudo de nada sobre: como 

é:” cuidá de: eh: sabê dos alunos’  

K: sem uma formação é: sem um curso eh: pra 

entender o aluno 

Exemplo 31 
C: mas tem um caso tem um policial que faz 

trabalho pelo Proerd (lida com) criança 

(incompreensível) o mundo do crime 

(incompreensível) incentivá’ dá uma palavra 

que faça que o menó infratô ele venha a 

buscá a escola e siga um caminho ideal tá 

entendendo” pra ele” 

 

Exemplo 32 
A: porque: eu vejo o/os/o que os policial fazem fora 

(+) e: têm outros que não vê né” aí pensa que eles 

são bom’ faz só:: o que manda a lei, 

A: pronto’ uma pessoa que acha que o policial é 

bom isso e aquilo acha que o policial:: (2)  

((conversa entre outros alunos sobre esse tópico)) 

eh:: como assim’ é uma pessoa de bem né” 
A: pronto’ uma pessoa que acha que o policial é 

bom isso e aquilo acha que o policial:: (2)  

Exemplo 33 
A: professora’ lá no Belém Câmara 

professora’ é:: mas/ quando eu estudava lá’ 

o policial/ foi mais de vinte pessoas pra 

parede’ nós (dizia que tava indo pro) Mais 

Educação’ aí nós pegô e disse que nós (é) do 

Mais Educação’ ele começô a xingá nós’ lá 

no Belém Câmara’ aí mandô nós/ todo 

mundo ir pra casa que que se não ele ia levá 

todo mundo pra delegacia’ tudo isso por 
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((conversa entre outros alunos sobre esse tópico)) 

eh:: como assim’ é uma pessoa de bem né” 

A: mas quem conhece (incompreensível) sabe que 

é’ vê como ele fosse um bandido 

A: pior que:: um bandido 
AR: por que você acha que a Polí/sobre o tema a 

Polícia na escola ia interferi em alguma coisa na 

educação” 

A: não porque ia:: senti medo’ que 

(incompreensível) como gente de fora’ que 

conhece’ e dento da escola também, 

P: você acha que os alunos ficariam intimidados’ é 

isso” 

A: é por isso que que (tanto) que o policiamento/o 

policial né” que tem lá na escola né” que (para) 

essas coisa’ os povo têm medo/acha que né” se vê 

né” o policial dento da favela uma coisa assim’ 

sabe o que eles fazem né” aí tem medo’ porque o 

mesmo que eles botam lá eles botam aqui porque o 

que fica aqui na escola em frente ele fica rondando 

nas favela, 

[grifo nosso] 

causa do diretô que ficou falando as coisa 

(+) pra chamando, 

 

Exemplo 34 
AL: pois é mas eh:: (+) muitas vez eu vi também 

que:: num é só ronda escolá que ficava no colégio 

não’ (é o militar mesmo) da rua entendeu” que faz 

a ronda normal em vários bairro 

P: então você defende que:: 

AL: então ele ficava na escola’ enquanto isso 

muitos assalto né” homicídios’ e muitas coisa 

aconteciam por aí 

Exemplo 35 
B: quando eu tava pesquisando sobre o 

assunto’ teve um acontecimento numa escola 

que eu não lembro o nome mas aconteceu 

que o policial ele:: fazia::/ trabalhava dentro 

da escola também como eles tão dizendo 

(incompreensível) só que aí o policial foi ao 

banheiro e esqueceu a arma lá’ acabô que os 

alunos pegaram a arma ficaram brincando 

um com o otro em tempo de dispará a arma e 

pegá em otro aluno aí ia sê 

irresponsabilidade dele’ aí ((sorri 

demonstrando nervosismo)) ai calma’ aí o 

armamento: assim dentro da escola eu acho 

perigoso porque pode acontecê qualqué tipo 

de acidente e prejudicá os alunos mesmo, 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

Comparando-se a primeira produção, cujos fragmentos foram transcritos na coluna 

da esquerda, com a segunda, com fragmentos do lado direito, observamos o seguinte: 

Os exemplos 28 e 29 trazem fatos próximos dos debatedores. A diferença entre eles 

reside na subjetividade do primeiro: enquanto o aluno E faz referência a um fato vivido por 

ele (“eu já vi’ e tenho eu tenho fato e tenho prova”), o que aponta uma fragilidade do 

argumento, uma vez que poderia estar manipulando o que presenciou com intuito de persuadir 

seus debatedores acerca da tese por ele defendida, a aluna AR se refere a um acontecimento 

na escola onde ambos estudam (“já houve caso aqui de aci/ de furto né”).   
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A técnica empregada é a mesma, só que em prol de teses opostas. E cita fatos por ele 

vivenciados para mostrar a ineficácia do policiamento nas escolas em virtude da corrupção 

policial. AR, por sua vez, alude a um acontecimento próximo a fim de defender a tese de que 

deve haver policiamento dentro das escolas.  

No exemplo 30, o debatedor K, por sua vez, contradita o argumento de E, mostrando 

que se trata de uma generalização. Ainda que o próprio E tenha modalizado seu discurso ao 

frisar que se trata de alguns policiais (“não é todos”), é esse comportamento particular que 

fundamenta o real, que o faz partir do caso à regra, como é próprio do exemplo. O aluno K 

ainda acrescenta um conhecimento cuja fonte não cita, mas que goza de verossimilhança, o de 

que é necessário um treinamento específico para que o policial se torne apto a desenvolver um 

trabalho com alunos em escolas. Dessa maneira, o aluno revela a influência de um dos textos 

lidos durante o 3º momento da Apresentação da Situação: “Os policias são capacitados. Não 

obstante, tiveram treinamento específico.” (PROTEÇÃO..., 2012). 

Vale salientar que as FSD nas quais todo sujeito se insere são heterogêneas, e talvez 

seja esse o fato que explica que jovens do sexo masculino com a mesma faixa etária e situados 

no mesmo contexto físico divirjam em relação a uma medida. Ninguém fala de apenas uma 

FSD. O aluno E fala como morador de periferia do sexo masculino e sem filhos, tal como K, 

mas carrega, em sua história, um dado que pode ser determinante na defesa de sua tese: ele já 

foi preso por envolvimento em crimes. Diferentemente, K não teve esse tipo de experiência, 

trabalha e estuda.  

O exemplo 31, apesar de trazer o argumento de um aluno que se posiciona 

contráriamente à presença da Polícia na escola, mostra um caso em que o policial teria 

preparo específico para lidar com alunos. Seriam os agentes de segurança que recebem 

treinamento pelo Programa Educacaional de Resistência às Drogas e à Violência/Proerd.  

Como se trata de um argumento que exemplifica uma tese já bastante aceita – a de 

que esses policiais são preparados para lidar com estudantes – trata-se de um argumento do 

tipo ilustração, e não apenas exemplo. O aluno aciona um conhecimento diretamente 

relacionado à representação dos contextos físico e sociossubjetivo em que ele e seu auditório, 

constituído pela turma participante do debate, estão inseridos – a comunidade escolar. Esta, 

por apresentar um público bastante vulnerável à ação de traficantes interessados em cooptar 

usuários de drogas, passou a ser alvo de preocupação da segurança pública. Assim, o 

debatedor C constata uma exceção, que são os policiais que fazem parte do Proerd. A fala 

dele parece ser influenciada pela leitura do texto que compõe o Anexo B:  
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A vice-diretora Denise Oliveira, da Escola Estadual Júlio Mesquita, no 
Jardim das Américas, defende que existem dois lados a serem observados. 
“Não pedimos revista porque acreditamos que o aluno ficará exposto a uma 
situação vexatória. Mas nossa realidade é diferente. Nunca necessitamos de 
policiais para controlar coisa alguma”, explica. Por outro lado, ela acredita 
que as palestras preventivas proferidas pelos policiais são bastante 
educativas e as ações desempenhadas fora da escola também são importantes 
(MILAN, 2007). 

 

Dessa forma, o aluno endossa o ponto de vista da pessoa cuja fala foi citada no texto 

acima transcrito ao defender que existem policiais aptos a desenvolver um trabalho com 

estudantes.  

Esse argumento o debatedor AL, no exemplo 34, contradita, alegando que nem 

sempre são policiais diferentes os que atuam na escola e em outros locais da cidade. Dando 

prosseguimento ao seu raciocínio, o aluno utiliza o argumento baseado na estrutura do real do 

tipo de direção, para defender a ideia de que, enquanto os policiais estão na escola, crimes  

Os exemplos 32 e 33 trazem argumentos empregados pelo mesmo debatedor, o aluno 

A. Em ambos, ele faz referência a fatos vividos por ele e compartilha a mesma imagem de 

policial exposta por E, a de um profissional que comete abuso de poder ao subjugar os jovens 

moradores de periferia. Trata-se do que Perelman e Olbrechts-Tyteca (2017) chamam de 

antimodelo, aquele que não deve ser seguido.  

Finalmente, os exemplos 34 e 35 fazem também referência a fatos empíricos, como é 

próprio dessa técnica, com a diferença de que o primeiro alude a acontecimentos vivenciados 

apenas pelo debatedor enquanto o segundo, a fatos vivenciados por terceiros. A fragilidade do 

primeiro reside no excesso de subjetividade, uma vez, que tal como na fala de E, o aluno A se 

poderia estar manipulando os fatos em defesa de sua tese. A fala de B, por sua vez, carece de 

verossimilhança, dado que faltam elementos, como data e local, que comprovem a veracidade 

do que ela afirma.   

Comparando-se o primeiro e o segundo debate, percebe-se, na segunda produção, em 

geral, uma maior referência a fatos específicos e ocorridos com terceiras pessoas, que não 

sejam os debatedores em questão, o que faz com que os argumentos gozem de mais 

verossimilhança. No entanto, ainda se verifica uma certa fragilidade na carência de citação de 

dados que deem mais veracidade aos acontecimentos aludidos.  
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4.3.4 Emprego equivocado de outras técnicas argumentativas 

 

Neste tópico, veremos algumas tentativas de usos de outras técnicas argumentativas 

além das vistas até aqui. Nos exemplos transcritos a seguir, ambos do primeiro debate, vê-se 

que os debatedores tentam fazer uso de determinadas técnicas, mas, num caso, a premissa de 

que o debatedor parte é falsa e, no outro, faltam elementos que a consolidem. 

 

Quadro 17 – Tentativas de emprego de outras técnicas argumentativas 

Exemplo 36 
A: a gente sente falta mais de policiamento ou de uma educação de qualidade” 

V: as duas coisa 

R: [não as duas coisa’ as duas coisa’ não só a gente como todas as outras escola necessita de 

educação e de aprender um pouco mais’ principalmente aqueles que passou um tempo sem estudá, 

e relacionado à segurança é: eu acho bom e ao mesmo tempo eu acho ruim também mas é mas é 

isso num: eu acho que num vai denegrir ninguém não, 
Exemplo 37 
K: falando que/ele falô aí que:: mesma polícia que ronda na escola é a que ronda na favela mais 

((lendo algo anotado no caderno)) (+) eh:: eu soube que em novembro de mil novecentos e oitenta 

e nove foram criado batalhões pra cuidá só das escolas’ pra imprimir só os alunos’ não pra tá em 

favela’ é tudo separado’ escola tá na escola e favela 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

Ao formular sua pergunta, o debatedor do exemplo 36, pertencente ao grupo 

contrário à presença da Polícia na escola, tenta mostrar uma incompatibilidade entre 

“policiamento” e “educação de qualidade”. Diante disso, o aluno R mostra que tal 

incompatibilidade não existe, que ambos são necessidades dos alunos e faz referência direta à 

sua FSD e do seu auditório: “principalmente aqueles que passou um tempo sem estudá”.  

Por outro lado, R, no mesmo exemplo, acaba incorrendo, em princípio, numa 

contradição, ao usar o par bom e ruim com o mesmo escopo de tempo: “eu acho bom e ao 

mesmo tempo acho ruim”. No entanto, como salientam, em outras palavras, Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2017), não há incompatibilidade que resista a um esforço de interpretação. 

Sem que desenvolva a ideia, R parece argumentar que o policiamento na escola tem seus 

aspectos positivos e negativos, mas que se sobressaem os positivos: “num vai denegrir 

ninguém não”. Dessa maneira, ele tenta, inconscientemente, empregar um argumento por 

dissociação de noções, acabando com uma incompatibilidade aparente entre o par bom – 

ruim, sem, entretanto, aprofundar essa ideia.  

No exemplo 37, o aluno K também parece tentar empregar um argumento baseado na 

estrutura do real do tipo argumento de autoridade, mas faltam elementos que o façam 
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enquadrá-lo como tal. Ele lê algo que poderia ser uma referência a um diploma legal, porém 

não cita a fonte, tornando frágil o argumento. 

O que se percebe, nesses argumentos da primeira produção, é uma tendência a 

empregar aqueles baseados na estrutura do real e os que fundamentam a estrutura do real, ou 

seja, o que há de mais concreto. Os alunos tendem a usar exemplos do cotidiano, a se referir a 

fatos conhecidos deles, ora estabelecendo um nexo causal entre dados empíricos e a tese que 

estão defendendo, ora apontando para as consequências dela, ora mostrando sua finalidade. 

Por outro lado, no que se refere aos outros tipos de argumentos, como aqueles construídos por 

dissociação de  noções e os quase-lógicos, além de utilizarem poucas vezes, há uma maior 

dificuldade, de sorte que o primeiro, por exemplo, foi empregado de maneira insuficiente, sem 

a profundidade requerida.  

 

4.3.5 Argumento baseado na estrutura do real do tipo de desperdício 

 

Esse tipo de argumento só foi empregado no segundo debate. Ele consiste em 

defender uma ideia sob alegação de que o contrário faria com que um fato relevante fosse 

desperdiçado. Vejamos sua ocorrência:  

 

Quadro 18 – Argumento baseado na estrutura do real do tipo de desperdício 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

No exemplo 38, o debatedor JG defende que não deve haver um policiamento dentro 

das escolas com policiais mobilizados apenas para atender esse tipo de ocorrência, pois, 

assim, se estaria desperdiçando um policiamento que já existe, que faz parte do programa 

Ronda Escolar. O referido programa foi estabelecido no Rio Grande do Norte em 2010 e 

consiste numa atuação da PM de prevenção à criminalidade nos arredores de escolas públicas 

e privadas de alguns municípios do Estado, especificamente em instituições onde já havia a 

atuação do Proerd.  

 

 

Exemplo 38 
JG: não’ o que ele já está falando é o que eu já ia dizê’ ixiste já ixiste que é a ronda escolá’ a 

ronda escolá é já pra ela ficá num no/ ao redó da escola e quando fô (em torno) na escola’ eles que 

é pra chegá mais ligero do que a:: 

P: o policiamento/ o policial comum’ vamo chamá assim né” 

JG: é’ a ronda escolá já tá mais atenta a sobre as escolas’ 
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4.3.6 Argumentos quase-lógicos: de implicação, de reciprocidade e de comparação 

 

Um dado importante a se constatar foi o fato de essa técnica argumentativa só ter 

ocorrido no segundo debate. De acordo com Perelman e Olbrechts-Tyteca (2017), não há uma 

técnica argumentativa superior a outra. No que se refere a esse tipo de argumento, no entanto, 

o que se observa é uma maior capacidade de abstração, dado que não se parte de fatos 

concretos, mas o orador deve construir esse tipo de argumento nos moldes do raciocínio 

lógico, o que, certamente, exige mais do falante.  

 

Quadro 19 – Argumentos quase-lógicos baseados na implicação 

Exemplo 39 
JG: [...] se acontece alguma coisa dentro de uma escola’ de todo jeito assim num vai sê tão rim por 

quê” todo aluno tem uma ficha dento da secretaria que é casa’ ((gesticula com as mãos como se 

estivesse contando)) rua’ casa’ número da casa’ telefone’ então assim’ se um aluno ele 

(incompreensível) dizê assim’ ele num respeita um aluno ô ele num respeita um professô’ todo 

mundo pode chegá nele’ chamá a atenção dele e ele pode sê até expulso e trocá de escola’ [...] 
mesmo assim que ele chega a agredi ela’ de todo jeito todo mundo vai sabê quem é’ num tem como 

ele dizê assim’ pronto eu eu faço qualqué coisa e eu saio aqui na porta da frente e ninguém vai me 

achá’ se tem a documentação toda lá mesmo que nã/ não tenha policiamento dento da escola’ você 

de todo jeito você tá protegido’ nenhum pode chegá aqui batê em outro e ficá assim mesmo’ porque 

tá lá documentação tá feita pra mim assim não precisa 
Exemplo 40 
JG: não sim e como ela falô né” que pode eh: caso ele/ um um meliante usá a farda do colégio e 

entrá’ pronto’ você acha que se ele entrá aqui e fô e fô fazê alguma coisa dento da escola’ você 

acha que o policial pode fazê mais alguma coisa em torno dele” 

L: pode sim’ por que não” 

JG: primero ele não pode 

A4: porque tem muita gente 

[...] 
JG: se caso ele fô tentá resolvê o problema’ ele pode fazê o quê” pronto qué dizê que o meliante 

entrô né” vamo se dizê’ ele vai/ ele tá com uma arma em punho’ o policial que tá dentro da escola’ 

se ele botá a arma em punho’ ele não vai tá só ameaçano o o ladrão ou o que entrô’ ele tá 

ameaçando a todos’ ele pode fazê um  (alto) disparo e num pode pegá nele pode pegá em qualqué 

um da gente’ e aí” 
Exemplo 41 
AL: vocês acham o policiamento na escola totalmente seguro para todos” 

L: é 

P: por que Luana” 

L: porque é 

P: não porque é não é  

L: [se acontecê de um bandido entrá aqui dento’ ele tá aqui dento obsevano tudo entendeu” 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

Os três exemplos acima agrupados consistem em argumentos criados a partir de um 

esquema de raciocínio que pode ser resumido pela seguinte fórmula: primeira premissa 

formada por uma condição (“se”), segunda premissa (“então”) e conclusão (“logo”). Trata-se 
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do que, em Retórica, se chama raciocínio silogístico. É muito próximo do raciocínio lógico-

matemático, do que deriva seu nome. Apresenta, no entanto, uma diferença pela margem de 

argumentação que apresenta, pela possibilidade de ser questionado.    

As situações neles retratadas se relacionam diretamente com as condições de 

produção, uma vez que remetem ao contexto de violência atual, ao qual nem os 

estabelecimentos escolares estão imunes. Ademais, como se trata de um tema bem próximo à 

realidade escolar, muitas das cenas retratadas se confundem com o que auditório e debatedor 

vivenciaram, ou seja, com as representações que o orador tem do seu auditório e do contexto 

sociossubjetivo em que estão inseridos.  

Nos exemplos 39 e 40, o aluno JG constrói seus argumentos estabelecendo uma 

relação transitiva de implicação. Ele cria, de forma reduzida, um raciocínio silogístico 

partindo de hipóteses. O esquema poderia ser resumido da seguinte maneira: “Se o aluno 

infringe as normas, (então) será penalizado pela própria escola. Logo, não há necessidade de 

policiamento”; e “Se um meliante entrar na escola e o policial tentar resolver o problema com 

uso de arma, então ele colocará em risco toda a comunidade. Logo, o policiamento dentro da 

escola não traz segurança”. O raciocínio é construído por meio da implicação entre as ideias. 

No exemplo 41, a debatedora estabelece, resumidamente, um raciocínio silogístico a 

partir de duas premissas, a fim de responder ao questionamento de AL: Se o bandido entrar na 

escola, então o policial estará observando tudo. Logo, o policiamento é totalmente seguro para 

todos. Evidencia-se a fragilidade do argumento, pois a aluna, diferentemente do que fez JG na 

fala anterior, não consegue perceber minimamente a complexidade da situação e as variáveis 

que poderiam estar envolvidas, antes a trata maneira simplista. A debatedora não consegue 

vislumbrar as situações que podem fugir ao controle dos policiais que, por ventura, estejam 

fazendo o policiamento dentro das escolas.  

 

Quadro 20 – Argumentos quase-lógicos de reciprocidade 

Exemplo 42 
C: policial não tem pedagogia igual a um professô não’ (não tem)/ ele lidá com bandidagem não se 

dá com aluno não’ qual vai sê o ensinamento que ele vai dá” ele vai chegá vai sabê falá e dizê não 

não faça isso não” não a pedagogia é: já tá ao cargo de professô é: policiamento/ o policial militá 

já é pra outras ocasiões já’ já pra ao mesmo tempo usá a força pra contê violências multidões e 

assalto’ enfim ele não é preparado’ ele não tem pegagogia, 
Exemplo 43 
A: eu gostaria de sabê eh:: se (+) um argumento bom assim pra dizê os policial tem vez que não 

(incompreensível)) a abordagem de fora vai consegui dento de uma escola” 

K: porque dentro da escola é mais/ menos violento do que lá fora, 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Nos exemplos 42 e 43, os debatedores partem de duas situações simétricas para 

defender pontos de vista opostos. Assim, no exemplo 42, C mostra que, tal como o professor 

está preparado para lidar com o aluno, o policial está para lidar com o bandido. Disso conclui 

que o policial não está preparado para lidar com alunos.  Seguindo esse mesmo raciocínio, 

seria possível concluir que nem o professor está apto a trabalhar com o bandido nem o 

policial, com o aluno. 

Da mesma forma, no exemplo 43, o aluno A tenta, com sua pergunta, mostrar que, na 

escola e fora dela, o policial está lidando com situações simétricas. Dessa maneira, questiona: 

se o policial não consegue conter a violência fora da escola, como conseguirá contê-la dentro 

dela? De forma bastante perspicaz, o aluno K contradita o argumento, expondo a assimetria 

das situações. K alega que a violência fora da escola é bem maior do que dentro dela, do que 

resulta a possibilidade de o policial conseguir contê-la no universo escolar independentemente 

de seu êxito fora desse ambiente. 

Mais uma vez, os conhecimentos acionados se relacionam diretamente aos contextos 

físico e sociossubjetivos de que orador e auditório fazem parte. As referências são feitas ao 

universo escolar (pedagogia, professor, aluno) e à segurança pública, tema tão discutido num 

momento em que a criminalidade atingiu dados alarmantes.  

 

Quadro 21 – Argumento quase-lógico de comparação 

Exemplo 44 
JG: [...]  vamo se dizê que dento da escola só entra fardado’ mas ninguém tem como sabê/ pronto 

uma briga de aluno’ ninguém tem como sabê que é assim’ pronto’ eu posso entrá com uma arma’ 

ninguém vai sabê e se tivé tipo uma abordagem na porta’ não tem como’ porque assim vai tê que tê 

mulhé e homem pra rendê’ e toda vida que entrá (+) assim vai tê fila viu” porque pra rendê todos 

pra vê se todos têm’ vai sê/ é meio complicado’ porque nem banco é assim viu” porque até o banco 

tem uma porta e mesmo assim pra mim também aquilo ali num serve (+) que se um véi chegá e botá 

uma arma aqui atrás e dizê que tem um negoço no coração’ ele entra’ (+) num tem como’ o banco/ 

que o banco é forte e tem dinhero viu” só bota três segurança e muito mal’ 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

No exemplo 44, o aluno JG parte da comparação entre o policiamento feito no 

ambiente escolar e aquele das agências bancárias e conclui que, se num banco, onde há um 

forte esquema de segurança, ainda há falhas, muito mais haverá na escola. Essa comparação 

revela a superioridade do esquema de segurança das agências bancárias em relação ao que se 

pensa em fazer nas escolas. O que chama a atenção nesse argumento foi o conhecimento de 

mundo acionado pelo aluno. Dessa vez, ele ultrapassou o uso de elementos que remetem à 

representação do seu contexto e pensou em outro contexto em que também se faz necessário o 

uso da força de segurança.  
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Em Perelman e Olbrechts-Tyteca (2017), não se faz distinção valorativa entre os 

tipos de argumentos. No entanto, o que se observa é que os argumentos quase-lógicos, como o 

próprio nome já indica, apontam para a construção de raciocínios próximos aos chamados 

lógicos ou matemáticos, os quais, por muito tempo, gozaram de mais prestígio na Retórica. 

Tal fato pode ser justificado pelos fatos de esse tipo de raciocínio requerer a capacidade de 

abstração por parte de seu orador e criar no auditório a sensação de aproximação entre 

argumentação e demonstração.  

Na segunda produção do debate, chamou a atenção o emprego desse tipo de 

argumento, apontando para uma possibilidade de se ultrapassar o uso de elementos da 

realidade empírica e se poder criar hipóteses, estabelecendo entre informações relações antes 

não pensadas. Apesar de se tratar de um número bem modesto de ocorrências dessa técnica 

argumentativa, o fato ainda assim chama atenção quando se comparam os dois debates, uma 

vez que esse tipo de argumento não foi empregado no primeiro debate.  

O nível das perguntas formuladas foi outro aspecto em que os alunos demonstraram 

uma evolução. Enquanto, no primeiro debate, prevaleciam perguntas que repetiam o tema a 

ser debatido (por que os alunos se posicionavam favorável ou contrariamente à presença da 

Polícia na escola), no segundo, já se observou uma maior elaboração nos questionamentos, 

muitos dos quais eram desdobramentos dos argumentos já apresentados, de forma que estes 

ficaram dispostos seguindo uma sequência de ideias ou a partir da contra-argumentação.  

Dessa forma, os alunos debatedores revelaram um crescimento ao conseguirem extrapolar a 

simples repetição do tema e elaborarem questionamentos que já traziam implícitos seus 

pontos de vista.  

Em relação aos tipos de argumentos, observou-se a ocorrência de argumentos não 

usados no primeiro debate. Na primeira produção, os alunos debatedores empregaram 

argumentos baseados na estrutura do real dos tipos pragmático e de direção e uma tentativa de 

usar um argumento de autoridade. Usaram ainda argumentos que fundamentam a estrutura do 

real do tipo exemplo e houve uma tentativa de uso de argumento quase-lógico, porém de 

maneira inadequada (exemplo 36).  

Na segunda produção, os alunos usaram argumentos baseados na estrutura do real 

dos tipos argumento pragmático, de direção e de desperdício; os que fundamentam a estrutura 

do real dos tipos exemplo e ilustração; e os quase-lógicos dos tipos de implicação, de 

reciprocidade e de comparação.  

Vê-se, pois, que foram usados certos tipos de argumentos que não tinham sido na 

primeira produção. Nesse sentido, os alunos demonstraram uma maior capacidade de 
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abstração, de ultrapassar os fatos concretos e estabelecer relações que não estavam tão 

evidentes entre fatos conhecidos. Essa diversidade revela não só o conhecimento de técnicas 

não empregadas no primeiro debate como uma habilidade em empregá-las adequadamente à 

situação de produção.  

O trabalho, nos módulos didáticos, com assuntos que resolveriam os problemas de 

naturezas diversas identificados na primeira produção, contribuiu para isso, além de um maior 

preparo prévio por parte deles, o que se evidenciou na leitura de anotações que era feita 

durante o debate. 

Vale ressaltar, nesse aspecto, o trabalho com o assunto “tipos de argumentos”, que 

chamou atenção para problemas de insuficiência argumentativa. Por outro lado, alguns 

problemas de argumentação ainda persistiram, só que em menor escala. Por conseguinte, 

observou-se a interferência constante da professora, em ambas as produções, no intuito de 

manter as regras e a formalidade que o gênero requer, focalizando, pois, a metodologia, 

muitas vezes, em detrimento até da própria reflexão.  

Num trabalho futuro, certamente, a professora pesquisadora adotaria outra postura 

não só no que se refere a essa constante interferência e reformulação das falas dos alunos 

debatedores quanto no que diz respeito à metodologia empregada ao colocar alunos em 

grupos que não correspondiam à tese que, de fato, eles defendiam. Tal fato resultou numa 

artificialização na defesa de um ponto de vista e numa dificuldade para que eles conseguissem 

sustenta-lo. 

Apesar desse aspecto, deve-se registrar o êxito do trabalho com SD como ferramenta 

de ensino, ainda que não tenha havido a repercussão em todos os assuntos explorados nos 

módulos. A evolução dos alunos foi tamanha que influenciou na postura deles como 

estudantes e na representação que passaram a ter de si mesmos. Eles pareceram encarar com 

mais seriedade as atividades da escola e demonstraram estar orgulhosos por terem conseguido 

desempenhar com eficiência a tarefa tão importante que é argumentar. Ao final da sequência, 

que coincidiu com a segunda produção do debate, eles agradeceram a oportunidade de 

participar deste trabalho, ao qual atribuíram seu crescimento como estudantes.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise permitiu responder à questão-problema, formulada na introdução desta 

dissertação: “Que contribuições o trabalho com o gênero debate pode apresentar para o 

desempenho do aluno em situação de oralidade formal?” 

As duas produções do debate mostraram um avanço dos alunos diante de uma 

situação de oralidade formal. Na primeira produção, os debatedores revelaram pouca 

desenvoltura, de forma que, como visto na análise, as perguntas, por exemplo, se resumiam a 

repetir a tese (“Por que você é contra a presença da Polícia na escola” ou “Por que você é a 

favor da presença da Polícia na escola?”). O que se observou, no capítulo anterior, foi que, na 

segunda produção, as perguntas partiam de argumentos já expostos, de forma concatenada, 

configurando-se em réplicas e tréplicas, mais apropriadas a um debate, menos escolarizada e 

mais autênctica para os propósitos da experiência.  

No primeiro debate, observaram-se problemas não só de ordem linguística, mas 

também discursiva, de forma que se verificou, por exemplo, o uso de atos obscenos durante o 

debate. Após este, seguiu uma aula em que os alunos puderam se ver no vídeo do debate e, 

com isso, refletir sobre os problemas de naturezas diversas encontrados. No segundo debate, 

percebeu-se uma mudança de postura por parte dos alunos, com um tom mais formal, 

consoante as regras que o gênero requer.  

No que se refere ao objetivo geral, “analisar a eficácia do trabalho com sequência 

didática como instrumento de ensino capaz de contribuir para a resolução de problemas de 

linguagem, especificamente no que diz respeito ao desenvolvimento da competência 

argumentativa.”, como visto no capítulo de análise, os alunos passaram a diversificar os tipos 

de argumentos, saindo do uso de dados concretos e conseguindo construir raciocínios 

silogísticos a partir da abstração. Ademais, percebeu-se a concatenação dos argumentos, que 

surgiam em função da fala do outro, suscitando réplicas e tréplicas, manifestando, assim, a 

contra-argumentação.  

Soma-se a isso a qualidade dos argumentos empregados, muitos deles mais 

verossímeis, mais convincentes, o que sugere tanto uma maior preparação por parte dos 

próprios alunos após o primeiro debate quanto um efeito da aplicação dos módulos didáticos, 

resultando em ações de linguagem mais produtivas.   

Nesse sentido, a SD se mostrou uma ferramenta de ensino que promove o gênero no 

cumprimento da função de “socialização”, tendo em vista que, ao contribuir para o 

desenvolvimento da competência argumentativa, contribui para a formação de cidadãos.  
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Em relação ao objetivo específico de “identificar, descrever e analisar os argumentos 

utilizados pelos alunos no debate em sua relação com as representações das condições de 

produção dos debatedores”, foi visto que a predominância de argumentos do tipo exemplo 

remete a uma experiência dos alunos com policiais. Isso, por sua vez, influencia na 

representação que fazem deles, no antimodelo aludido.  

No que diz respeito ao segundo objetivo específico, “estabelecer possíveis relações 

entre os assuntos trabalhados na sequência didática e o debate produzido pelo aluno”, 

observou-se que alguns dos assuntos não tiveram repercussão para o debate. Mesmo tendo 

sido trabalhados diversos assuntos nos módulos, em muitos deles, não houve melhora no seu 

emprego, como veremos nos parágrafos seguintes. 

Os assuntos “regras do debate” e “tipos de argumentos”, módulos 1 e 2, 

respectivamente, foram os que mais tiveram repercussão para a segunda produção do debate. 

Num primeiro momento, os alunos não assumiram a postura de formalidade que o gênero 

exigia, havendo até uso de um gesto obsceno por parte deles. No segundo debate, percebeu-se 

uma melhora nessa postura, não obstante a falta de uso de termos mais formais para se 

dirigirem uns aos outros.  

Tipos de argumentos foi o assunto que mais pareceu surtir efeito entre a primeira e a 

segunda produções. Como visto anteriormente, foi nesse aspecto que os alunos mais 

evoluíram na segunda produção, com tendência a usarem argumentos mais convincentes, 

extrapolando a mera tese ou a repetição de argumentos, como atestou a primeira produção.  

Já os assuntos “operadores argumentativos”, “modalizadores” e “pronomes de 

tratamento”, módulos 3, 4 e 5, respectivamente, não apresentaram repercussão perceptível no 

segundo debate. Parece que os alunos não se preocupavam com esse uso, embora o fizessem 

intuitivamente. Talvez por se tratar de um gênero oral, em que não há um processo de 

reescrita, o aluno não demonstra consciência em usar esses recursos linguísticos. Os 

operadores utilizados se resumiram, praticamente, àqueles que eles usam comumente no dia a 

dia, “mas” e “porque”. Da mesma forma, ocorreu com os pronomes de tratamento. Não 

obstante a formalidade que o debate requer, os alunos, provavelmente, em função da 

representação do seu auditório, constituído por jovens de sua mesma faixa etária, se limitaram 

a empregar o pronome “você”.  

Portanto, evidencia-se a importância da SD como instrumento de ensino de gênero, 

este como instrumento de socialização dos sujeitos falantes. Apesar de nem todos os 

conteúdos trabalhados na SD terem contribuído para uma melhora dos problemas linguísticos 
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encontrados, deve-se reconhecer o avanço que os alunos tiveram, sobretudo no que se refere à 

qualidade da argumentação.  

A princípio, houve vários problemas de ordem argumentativa por razões diferentes, 

desde excesso de subjetividade, que comprometeu o convencimento do argumento, até a mera 

repetição de ideias já expostas. É importante frisar que, quanto a esse último problema, a 

metologia escolhida pela professora foi decisiva. Ao exigir que todos os alunos participassem 

do debate, em detrimento de uma seleção dos debatedores, a professora fez com que alguns 

debatedores fossem impelidos a falar, ainda que nada de novo tivessem a acrescentar. Nesse 

aspecto, os papéis de professora e pesquisadora se confundiram, fazendo predominar o 

primeiro e comprometer o segundo, pois a preocupação maior foi com a necessidade de 

avaliação de todos os alunos em prejuízo da qualidade do debate que estava sendo promovido.  

Essa constatação contribui para a reflexão do papel do professor na condução das 

atividades em sala de aula e deixa margem a problematizar essa questão em trabalhos futuros. 

Por outro lado, a experiência neste trabalho trouxe ganhos além daqueles de ordem 

linguística, porquanto os alunos revelaram um crescimento não só do ponto de vista 

argumentativo, de se empregar argumentos mais convincentes, mas em sua postura como 

discente. Após o debate, como visto no capítulo de análise, eles passaram a ter mais apreço 

por si mesmos, a terem sua autoestima elevada, na confiança de que, quando preparados, 

podem “tomar a palavra” de maneira eficaz e convincente.  

Esse fato se revelou na postura deles diante de outras atividades fora de sala de aula, 

atestada até mesmo por outros funcionários da escola, como diretores e coordenadora. Após o 

debate, eles pareceram mais estimulados a participar ativamente dos eventos da escola, 

tomando à frente em sua organização, como a festa de final de ano, em que era comum uma 

baixa participação deles. Ademais, esses mesmos alunos sujeitos da pesquisa se dispuseram a 

ultrapassar o calendário letivo caso fosse necessário para a conclusão da SD com a qual 

estávamos trabalhando.  

Assim, esta pesquisa-ação ultrapassou o desenvolvimento de um material didático de 

referência para o professor no trabalho com argumentação e oralidade e contribuiu para a 

formação do aluno como sujeito capaz de “tomar a palavra” e usá-la de forma competente 

dentro e fora do ambiente escolar.  
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APÊNDICE A - TRANSCRIÇÃO DO PRIMEIRO DEBATE/PRODUÇÃO INICIAL 

P: (uma vez) estamos aqui:’ reunidos’ pra dar início ao debate sobre (+) a presença da Polícia 
na escola, a turma foi dividida em dois grupos’ o grupo favorável à presença da Polícia 
na escola e o grupo (+) contrário’ a professora será a mediadora do debate, vamos às 
regras (+) não pode 

JP:                                                     [certo] 

P:   interromper o colega na sua fala’ devem aguardar a sua vez’ certo” a gente vai sortear o 
primeiro grupo a começar’ o primeiro grupo vai fazer uma pergunta ao segundo grupo’ 
o segundo grupo escolhe alguém para responder’ essa pessoa que respondeu vai fazer 
pergunta para o grupo seguinte e aí sucessivamente de forma que todos perguntem e 
todos respondam’ por favor usem o tom de voz como o da professora pra que seja 
depois possível ouvir né” no aúdio’ ok” eh’té/vocês terão direito a pergunta’ resposta’ 
se for necessário’ à réplica e à tréplica’ não mais do que isso ok” (+) vamos começar 
então” posso passar pro sorteio” 

E:  faça o favor 

P:  eu vou chamar um colega aqui pra pegar o: papel certo” (17) ((escreve num papel e rasga-
o)) ((conversa entre os alunos)) AR’ venha pegar, 

AR: que é isso professora” a senhora:/ (8) ((dirige-se à professora)) 

E:    AR você (incompreensível) ((som de assobio de outro aluno para a colega)) 

P:   olhe’ AR ela representa o grupo favorável, se ela pegar o número um’ é porque a 
gente/quem vai começar vai ser o grupo dela, se ela pegar o número dois’ quem vai 
começar vai ser o outro grupo, ((a professora passa um pedaço de papel dobrado para a 
aluna, que o abre em seguida)) (9) 

AR: um, 

P:    um” então seu grupo começa, ((recolhe o papel)) (2) escolha alguém do seu grupo pra 
fazer ao grupo doi/a alguém do grupo dois, ((os alunos apontam para uma colega)) 
Jaqueline se ofereceu, pode fazer’ J, 

J:    eu quero saber se/pra vocês’ pra AP’ que ela é a única menina’ por que você é contra a 
Polícia aqui na escola, que você é a única menina né” tá no grupo aí, 

AP:  (com certeza) eu num sou contra não ((alguns alunos riem)) 

P:     eu vou reformular a pergunta, vocês lembram como foi feito como foi feita a escolha de 
cada (grupo), foi por sorteio pra que os grupos ficassem equilibrados, então o 
posicionamento que você defende não é necessariamente o seu certo” você ficou no 
grupo contrário à presença da Polícia na escola mas você pessoalmente você se coloca 
favorável não é isso”  

AP:  é 

P: então vamos reformular’ J’ sua pergunta, que argumento você teria’ um argumento pra 
sustentar pra defender a ideia de que não deve haver policiamento dentro da escola, cite 
um argumento, 
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AP: não sei 

JP: eu posso responder professora” 

P:  pode, 

JP: é por que eu num gosto de ver armas ((dá uma gargalhada)) 

P:   por isso você acha que/você acha que esse é um argumento suficiente” 

JP: ah também eu tenho medo deles (+) virar o juízo ((faz um gesto levando uma das mãos ao 
ouvido indicando loucura)) aí atirar na pessoa 

P:                                                          [e haver uma tragédia maior na escola” ok, JP agora 
você passa a pergunto pro outro grupo 

JP: por que vocês apoiam a Polícia na escola” 

P: alguém vai responder” 

AR: é o quê” 

P: a pergunta é para o grupo favorável, JP quer que vocês deem um argumento por que vocês 
defendem a presença da Polícia na escola 

R:  como todo mundo sabe’ ((lendo um papel)) esse é um tema assim um pouco polêmico que 
no caso é relacionado à Polícia na escola e já vêm acontecendo vários e vários é: como 
eu posso dizer” vários crimes atentados com vários alunos inclusive com os professores 
também né” e: eu acho uma boa ter (o policial) na escola porque traz mais segurança 
mas (+) como eu posso dizer” (tô) um pouco nervoso ((leva uma das mãos fechada à 
boca)) 

P:                       [tem problema não’ fique à vontade] 

R:    eu acho que só 

P:    então você defende que traz segurança para toda a escola’ alunos e professores” ok, R 
faça a pergunta para o grupo dois, 

R:   pra vocês aí que é contra’ mesmo sendo contra’ como deve ser o trabalho da Polícia na 
escola” 

P:    olhe a pergunta dele’ mesmo você sendo contrário’ como vocês acham que deve ser se 
houver o policiamento dentro da escola como ele dever ser feito” 

E:   deixe eu pensar numa (justificativa) sem esculachá 

P: pode qualquer pessoa do grupo pode responder 

E: num entendi a pergunta 

P: como você acha que deve ser feito o policiamento dentro da escola” 

A: professora’ (incompreensível) num deve ser feito dentro não’ mas sim por fora’ ao redores 

P: você defende que seja feita ao/aos arredores’ por que A” 
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A: porque o (1) como é que é pode dizer” porque o perigo (não tá dentro da escola) mas sim 
tá aos arredores da escola,  

P: quando o aluno vem ou quando ele sai da escola” 

A:  tanto faz’ quando vem ou sai’ tá ao redores (do que) tá dentro da escola, 

P: ok’ muito bem A faça a pergunta pra outro grupo 

E:                        [se fosse se fosse se fosse pra segurança de de alguns aluno mas muitos 
policial num num apoiam a segurança dos alunos’ eles já qué agredi os aluno (1) porque 
como eu já vi’ e tenho eu tenho fato e tenho prova como eu já vi eu saindo do colégio 
(1) muitos/a própria Polícia que é pa dá segurança os alunos eles mesmo faz os aluno 
temer a Polícia (+) como eu já vi ali na esquina a Polícia pará os aluno da escola e 
agredi 

P: sim, Eduardo você só infringiu uma regra que era aguardar sua vez 

E: mas desculpa aí’ é porque saiu’ desculpa aí 

R:                                                     [eu posso falar”] 

P: ((dá uma gargalhada)) ok (1) A vai fazer uma pergunta ao grupo dois/ao grupo um, 

A: ((lendo algo escrito no caderno)) a gente sente mais falta: de policiamento: ou de mais/uma 
educação de qualidade” 

R: como é que é” 

P: entenderam a pergunta” repita a pergunta, 

A: a gente sente falta mais de policiamento ou de uma educação de qualidade” 

V: as duas coisa 

R: [não as duas coisa’ as duas coisa’ não só a gente como todas as outras escola necessita de 
educação e de aprender um pouco mais’ principalmente aqueles que passou um tempo 
sem estudá, e relacionado à segurança é: eu acho bom e ao mesmo tempo eu acho ruim 
também mas é mas é isso num: eu acho que num vai denegrir ninguém não, 

P:  você qué replicá a pergunta dele” qué fazê uma réplica” tá satisfeito com a resposta” 

MA: professora posso” posso perguntá a ele” 

P:     pode, MA vai fazer uma pergunta ao grupo dois 

MA: ((sorri)) vamo lá’ por que vocês acham que o poli/ que o policial na escola não vai 
melhorá” (3) por que vocês acham que o policial aqui na escola não vai não vai 
melhorá” 

E: porque tem muitos aqui’ muitos aqui nesse colégio’ muitos aluno que estudam aqui ou que 
estudavam que eu num sei mais e se ficaram que moram em comunidades que ela a 
própria Polícia daqui da região anda e esculacha moradô’ esculacha criança’ velho’ 
extorque o povo, que eu saiba policial é pá dá segurança ao povo’ não pá extorquir o 
povo’ muitos policial extorque o povo’ no caso quando tiver aqui dento’ a gente vai se 
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sentir à mercê deles’ ameaçado (+) por eles’ porque qualquer momento aqui dento do 
colégio mesmo ele pode jogar um fragrante ou fazê alguma coisa pá botá a pessoa na 
cadeia’ dizê que a pessoa tá errada se a pessoa veio po colégio pá estudá e sê alguém no 
futuro 

P: alguém qué fazê uma réplica ao/à resposta de E” 

K: é o seguinte’ ele tá falando que alguns policiais é/possa ser dessa forma que ele  

E:  [não é todos] 

K: tá falando’ que (+) não traz muita segurança mas requé um estudo pra você sê formado pra 
cuidá da escola entendeu” dos alunos’ ele num vai vim’ tipo um policial que eh: 

P:                 [de rua”] 

K: de rua’ vai vim sem estudo de nada sobre: como é:” cuidá de: eh: sabê dos alunos’ como é: 
((faz um gesto com os dedos como se não estivesse conseguindo empregar a palavra 
adequada)) não’ deixe eu vê como eu vou respondê, 

P: sem uma formação” sem um curso” 

K: sem uma formação é: sem um curso eh: pra entender o aluno 

P:                                                                    [pra lidá com o aluno] 

K: (incompreensível) com os alunos ((alguns alunos conversam)) 

P: pode completá 

R: e em relação ao que ele falou assim sobre extorquir é: não é tanto/às vezes não vem só do 
policial’ mas também vem do aluno por exemplo/pra acontecer esse lance assim de: o 
policial’ o aluno pra ele não ser eh: reconhecido lá fora/então pra ele não ser revistado’ 
ele pode dá alguma coisa pra o policial não revistá ele’ e isso ele pode tá fazendo parte 
do extorquimento do: policial  

P:  certo, E qué fazê uma pergunta ao grupo um” você/foi você que respondeu essa’ agora 
você faz uma pergunta                                                               

E: eu” 

P: hum 

E: sobre policial” 

P: sobre o tema 

E: sobre o tema da Polícia (+) na escola (1) ô tema chato (+) ô tema absurdo (+) ô tema 
inconsequente (+) sim mas vamo lá (1) a resposta a pergunta’ ei ninguém tá escutando’ 
tá todo mundo escrevendo ((alguns alunos dizem estar escutando)) 

P: todo mundo tá prestando atenção em você 

E: vamo lá’ mas vocês gostam de Polícia mesmo por que na escola” pronto perguntei, 
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P: não’ eu acho que você tá fazendo a pergunta errada’ aquele grupo é favorável ((com ar de 
riso)) à presença da Polícia 

E: então” então” 

P: você tá perguntando por que que eles não  

E:                                                               [por que eles gostam”] 

P: ah sim (1) um argumento’ citem um argumento ((algum aluno interrompe fazendo uma 
pergunta incompreensível))/é bom alguém que ainda não falô num é” 

R: é 

P: um argumento 

E:  [professora’ peraí’ posso posso ajeitá”] 

P: pode’ reformulá sua pergunta 

E: vamo reformulá’ por que vocês gostam não’ por que vocês querem que a Polícia teja 
DENTO da escola se a escola é pra gente estudá” 

V: eu acho que inibe de acontecê alguma coisa 

E: dento da escola” 

V: dento da escola ((confirma com o movimento da cabeça para cima e para baixo)),  

R: tanto faz dento como fora 

V: se tivesse um policial dento e tivesse de acontecê alguma coisa’ já seria evitado antes de 
uma tragédia maió acontece ((alguém faz um comentário concordando)) 

E: por essa parte eu concordo 

P: V’ faça uma pergunta ao grupo, 

V: vou perguntá, por que vocês acham que esse assunto a polícia na escola gera tanta 
polêmica” 

E:  rapaz polêmica 

P: era bom alguém que ainda não respondeu’ o ideal ((alguns alunos apontam para um 
determinado colega)) 

R: Tiaguinho ((referindo-se em tom de brincadeira a um colega, associando-o a um cantor de 
pagode)) 

E: eu professora’ quando eu comecei a falar’ a senhora (achou ruim foi”) 

P: não’ gente’ é só pra dá vez a todos, agora se não houver/se ninguém quiser’ você fala, 

E:                                                                                                                            [você qué falá 
coisinha” ((aponta para um colega)) ô como é seu nome” 

P:   G, 
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E: G’ você qué fala” ((o aluno responde negativamente mexendo com a cabeça de um lado 
para outro e com um dos dedos indicadores)) você qué falá” ((dirige-se a outro colega, 
que também  

P:                                                                                                   [J] 

E: responde negativamente)) você qué fala” ((dirige-se a um terceiro colega)) eu quero                              

     falá, você qué falá” ((dirige-se a um quarto colega)) você qué falá” (2) é tu’ Zé 

     ((dirigindo-se a outro colega, que também, gestualmente, se nega a falar))((todos     

      os alunos riem da cena, dentre eles um que faz um gesto obsceno encostando      

      uma mão aberta à outra fechada)) você qué falá” ((dirigindo-se a um quinto  

      colega)) 

P:                    [então pode falá’ E]   

E: (incompreensível) ele vai querê falá ((referindo-se ao quinto colega)) 

R: vai (sobrepinos) (usar) o microfone (incompreensível) 

P: pode falá’ E’ 

E: eu esqueci até o que era’ homi, 

P: vocês/você/cês/cê entendeu a pergunta de V”  

E: eu esqueci até tua pergunta visse” 

P: repita V a pergunta por favor  

A1: repita noventa e seis, 

A2: fm 

V: por que você acha que esse tema a polícia na escola gera TANta ((gesticula colocando as 
mãos para cima)) polêmica” 

E: polêmica polêmica’ eita menina (incompreensível) tamo na polêmica viu” vamo lá (+) ole’ 
gera tanta polêmica’ eu acho assim que não gera essa polêmica toda 

V:                                                                     [gera gera tanto a favor e o contra] ((vários 
alunos repetem gera gera)) 

E: aí que você tá achando não’ visse” mas gera (+) mas gera mas gera porque:: (2) num posso 
nem continuar porque: nem todo pensamento é igual’ você é a favor eu sou contra (1) 
(isso) (cê pode ficar) nesse negoço se for da política de quem é a favor e quem é contra 
a gente vamo passá a noite todinha debatendo aqui (incompreensível) 

P: [ela tá perguntando por que que esse tema causa tantas divisões’ por que que as pessoas em 
geral num têm um mesmo pensamento sobre esse tema” por que é tão dividido” 

E: porque se todo mundo se todo mundo tivesse o pensamento igual’ num existia nada, 

P: ((um aluno levanta um dos braços, pedindo permissão para falar)) pode falá, 



84 

 

A: porque: eu vejo o/os/o que os policial fazem fora (+) e: têm outros que não vê né” aí pensa 
que eles são bom’ faz só:: o que manda a lei, 

P: então você defende o quê” você tá querendo dizê o quê” 

A: não’ assim’ cada um tem a sua opinião né” 

P: cada um tem uma visão diferente do policiAL’ é isso que você tá dizendo” 

A: então’ é polêmico por causa disso 

P: porque uns encaram o policial como alguém guardião da lei 

A: pronto’ uma pessoa que acha que o policial é bom isso e aquilo acha que o policial:: (2)  
((conversa entre outros alunos sobre esse tópico)) eh:: como assim’ é uma pessoa de 
bem né” 

P: hum 

A: mas quem conhece (incompreensível) sabe que é’ vê como ele fosse um bandido 

P: hum 

A: pior que:: um bandido 

P: essa é a sua visão num é” certo 

E: posso falá um negoço professora” eu sou contra’ mas eu ia sê a favor se se/é porque o 
Estado (+) o Estado (+) o Estado/o Governo são ((fala em tom mais baixo)) às vezes 
(fica querendo sair) um palavrãozinho de leve mas o cara tem que se conscientizá  

P: é um debate né” um debate regrado” 

E: mas (+) mas eles são tão de um jeito absurdo que gosta muito de ter (um grande)/ de se 
extorquir porque eles querem tudo pra ele e Prefeitura ((é interrompido pela fala de 
alguém)) e o resto (+) com licença da palavra’ tora a gente’ que: eu achava assim que’ 
se fosse pra botá’ tinha que sê um policial civil (2) e disfaçado que não fosse/que se 
mostrasse que fosse policial (1) no meio dos aluno’ que aí sim ele ia vê quem é quem e 
quem não é’ quem é aluno e quem se passa por aluno (1) eu achava eu/na minha opinião 
né” mas eu sou contra’ mas se fosse desse jeito’ eu era a favô 

P: você tá respondendo acho que a pergunta de: 

E: de alguém’ de quem eu não sei quem é, dela dela dela ((aponta para uma colega do grupo 
um)) 

P: ok, pessoal agora nessa etapa eu queria que cada um fizesse uma pergunta pra/um fi/fazer 
uma pergunta pra o outro do grupo’ certo” de preferência quem ainda não falô’ e em 
seguida eu vou fazer perguntas para os grupos, de PREFERÊNCIA quem não falô, 
então o grupo dois’ o grupo de E’ alguém vai fazê uma pergunta para o grupo um, 

E: faça aí parcero ((dirigindo-se a um colega que se manteve calado durante todo o debate)) 
você num/você num soltô/você tá parecendo aquele/você quando nasceu botaram um 
pinto na sua boca” 
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P: pronto, E’ nós estamos num debate,  

E:                                                           [não/o povo diz/eu (eu debrei eu debrei) sério’ pra 
pessoa falá] 

P: vocês querem fazê uma pergunta para o grupo um” ((um dos alunos balança com a cabeça 
negando a pergunta da professora)) não elaboraram as perguntas” 

R:                                                                                                      [tem na cabeça] 

A1: as perguntas que era pra tê feito já fez já, 

E: você” sua cabeça é oca’ parece uma (incompreensível) 

P:                                                 [grupo um’ alguém vai fazê uma pergunta para o grupo dois” 

A2: sobre” 

A3: vai R 

AR: a quem quisé” 

E: a quem quis é, 

AR: a A’ A’ por que você acha que:: a Polícia na escola ia interferi na na educação”  

A: o que’ homi” 

P: repita AR, 

AR: por que você acha que a Polí/sobre o tema a Polícia na escola ia interferi em alguma 
coisa na educação” 

A: não porque ia:: senti medo’ que (incompreensível) como gente de fora’ que conhece’ e 
dento da escola também, 

P: você acha que os alunos ficariam intimidados’ é isso” 

A: é por isso que que (tanto) que o policiamento/o policial né” que tem lá na escola né” que 
(para) essas coisa’ os povo têm medo/acha que né” se vê né” o policial dento da favela 
uma coisa assim’ sabe o que eles fazem né” aí tem medo’ porque o mesmo que eles 
botam lá eles botam aqui porque o que fica aqui na escola em frente ele fica rondando 
nas favela, 

P: você acha que seria o mesmo policial que faz esse policiamento de rua”  

A:                                                      [é] 

P: alguém qué refutá o que A falô” 

E: eu posso:: falá professora” 

P: não’ alguém do outro grupo qué refutá” qué rebatê o que A falô” K” 

K: (incompreensível) 

P: D”  
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E: porque (incompreensível) com certeza ia mandá os policial (imcompreensível) 

P: pois não E’ com a palavra E’ pode completá’ você queria completá o que A falô” 

E: concordo com ele’ porque com certeza o Governo num ia mandá policial de fora (++) pra 
vim pros colégio’ ia mandá policial daqui (++) como ele mesmo falô como eu falei à 
senhora’ muitos que a gente que vevi/que a gente que convive dento das comunidade’ 
que vevi’ que convive’ que mora’ que sabe o dia a dia de lá de dento’ pronto muitos 
aqui (+) num sabe um terço/pra eles a Polícia é:: é um rei’ é da sociedade’ não’ protege 
a sociedade’ protege’ (+) mas muitos que moram lá dento ele extorque, chega aqui dá 
uma de santo’ na frente da senhora que é professora’ na frente de Robson que é o diretô’ 
na frente de Abinadibe’ ((referindo-se ao professor Nicodemos, que estava filmando o 
debate)) na frente de muitos aqui eles (vão dá) uma de santo, não a gente tá pá fazê a 
segurança, mas quem vai sabê é a gente nos ouvido da gente’ dos aluno que convevi, 
pronto eu passo o dia trabalhando’ minha sogra mora dento da favela do Detran’ eu já 
morei dento da favela do Detran’ eu já saí de lá de dento por quê” porque toda vida que 
a Polícia chegava invadia minha casa como se eu fosse algum traficante (++) três/umas 
três ou quato veze eu cheguei’ minha porta arrombada’ meus móveis tudo quebrado’ eu 
digo pronto eu tô vendendo peda’ sendo que eu tava na rua pedindo irmola (2) pegaro 
meu afilhado lá dento’ espancaro meu afilhado’ dero de pá’ dero de capacete’ dissero 
que ia levar o menino preso/o menino de menó tinha acabado de chegá DAQUI do 
colégio’ justamente o:: desse colégio’ tinha acabado de chegá (2) cê tá fazeno o que 
com o menino” não’ vô leva/ó a mentira dele’ vô levá ali só pá averiguá’ ele tinha 
acabado de/o deba/o debate aqui né sobre Polícia no colégio” ele tinha acabado de 
chegá do colégio o menino e eu disse a eles o menino veio do colégio’ ele é estudante’ 
ele num se envolve com isso não (2) tô errado” eu num tô errado porque eu já convivi’ 
eu saí de lá de dento mode isso (+) na casa graças a Deus onde eu moro agora (+) já faz 
o quê” vai fazê quase oito ano boy que eu moro lá’ quantas vezes a Polícia invadiu 
minha porta” nenhuma professora’ qué que eu diga por que” porque todo mundo sabe 
que eu sô trabalhadô’ num sô vagabundo (+) e muitos lá não’ quem mora dento de 
comunidade muitos porque não é quem mora de comunidade num só tem vagabundo’ 
tem muitos trabalhadô pai de famílha (+) e às veze a gente sofre com o preconceito da 
própria Polícia (+) é por isso que eu digo eu sou contra’ num gosto e num gosto’ num 
tem quem faça eu gostá (+) porque eles não fizero fazê mostrá pra eu gostá deles’ fizero 
eu tê raiva deles 

P: ok’ é::  

K:  professora 

P: pois não 

K: falando que/ele falô aí que:: mesma polícia que ronda na escola é a que ronda na favela 
mais ((lendo algo anotado no caderno)) (+) eh:: eu soube que em novembro de mil 
novecentos e oitenta e nove foram criado batalhões pra cuidá só das escolas’ pra 
imprimir só os alunos’ não pra tá em favela’ é tudo separado’ escola tá na escola e 
favela 

P: seriam policiais com tratamento::  
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K:                                                   [com tratamento diferente] 

P: com um treinamento nesse curso 

K:                                   [um treinamento escolar] 

P: um treinamento diferenciado’ então você tá rebatendo o que E falô” 

K:                                                                       [é]   

A4: vai saí bronca 

E:   foi quando” em mil e quando” 

K:   noventa e nove,      

E:  mil e quarenta e nove’ pronto 

A5: oitenta e novembro 

E: parcero’ de lá pra cá faz tantos anos (incompreensível) ((vários alunos falando ao mesmo 
tempo)) esse governo 

K:  mas isso isso é um decreto (+) é uma lei pô 

E: uma lei que foi formada (incompreensível) o presidente qué sabê disso” 

K: que foi uma lei formada pra isso, mas num/o Presidente num tá aqui não pô’ isso é só 
(uma reunião de alunos) isso num é tão importante como você imagina não’ é só pra 
gente 

E: você qué que eu vá aí e dê um chero em você” (incompreensível) ((muitos alunos 
conversando)) 

P: vamo lembrá que nós estamos nós estamos (+) ((faz um gesto afirmativo para alguém)) nós 
estamos debatendo ((faz um gesto com as mãos)) IDEIAS’ não estamos eh:: indo contra 
o nosso colega’ a gente tá debatendo ideias’ num tem nada pessoal tá certo” oi D’ D vai 
fazê uma pergunta pra o grupo dois 

E: professora deixe a mudinha falá’ ói a mudinha’ ela num fala nada’ a bichinha 

A: professora’ professora’ deixe eu falá 

P: só um instante’ só um instante A (+) ele ainda num falô ((um aluno dá um assobio alto)) 
(2) vá D 

D: ((lendo uma anotação em um caderno)) vocês acham que é certo a falta da Polícia na 
escola com tanta violência’ no mundo e nas escolas” 

P: você acha que é certo o quê” 

D: a a falta da Polícia nas escolas com tanta violência no mundo e nas escolas” 

R: vocês acham” 

P: quem qué respondê” (2) ((um aluno levanta o braço)) AL” AL qué respondê’ só um 
minutinho AL, 
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AL: (incompreensível) ((conversa entre a professora e alguns alunos)) mas só que:: enquanto 
eles tão na escola (incompreensível) (+) poucos minuto acontece muitos crime’ roubo 
(+) muitas coisa violência na cidade entendeu” (incompreensível) eles (tivé) na escola 
que a escola é lugá de educação ((muitos alunos conversando)) 

R: aí eu vô responde/aí eu vô respondê aí eu vô respondê aí eu: vô respondê a mesma coisa 
que ele falô (incompreensível) são formado eh: uma turma de policial justamente pra 
tomá conta da escola e uma do do bairro’ eu acho que não tem cabimento de acontecê 
isso não’ porque já tá na rua já procurando justamente um trabalho desse pra ficá:: em 
busca de não acontecê esses ato assim 

AL: pois é mas eh:: (+) muitas vez eu vi também que:: num é só ronda escolá que ficava no 
colégio não’ (é o militar mesmo) da rua entendeu” que faz a ronda normal em vários 
bairro 

P: então você defende que:: 

AL:                                     então ele ficava na escola’ enquanto isso muitos assalto né” 
homicídios’ e muitas coisa aconteciam por aí 

R:                                                                            [bora G’ bora] 

P: A 

A: professora’ ((barulho de alunos conversando)) ((a professora faz um som pedindo 
silêncio)) cada carro policial né” (+) como é assim’ cada carro policial cada um eh:: tem 
su/sua ronda né” aí cada ronda eh:: (pros bairro) dois bairro ou três bairro (+) cada 
ronda e cada policial é dois bairro ou três bairro porque aí eh:: um tá perdendo tempo na 
escola podendo tá:: resolvendo otras coisa 

P: você tá confirmando o que AL falô num é” ok ((alguém abre a porta)) fechem aí a porta 
por favor ((barulho de alunos conversando)) 

V: eu acho que se tivesse uma polícia na escola’ já ocorreu muitos casos de acontecê coisa 
dento da escola’ se tivesse um policial dento tinha evitado de acontecê o que aconteceu’ 

P: por exemplo 

V: por exemplo no dia que a menina entrô lá no Belém ((referindo-se à Escola Estadual 
Belém Câmara, situada no mesmo bairro)) pra pegá a professora’ se tivesse um policial 
dento num tinha acontecido isso não  

A:  tem’ tem’ professora’ tem 

A6: claro que tinha Vaniele 

V:    tinha não ((barulho de vários alunos contestando o que a aluna disse)) 

R: sabe por que eu digo que não tinha” 

V: o policial não tinha deixado 

A:  tem policial lá’ sabe quem era” era Sargento Wallace’ foi ele que deu um mata-leão nela’ 
ele ele é de lá parece 



89 

 

P:  ali’ deixe eu só explicá 

A:  [ele é de lá] 

P:  ali ele é guarda patrimonial’ é um policial da reserva’ ele não está lá exatamente pra 
garanti a a segurança dos alunos não’ é pra guardá o prédio 

A: mas foi por ele que a pessoa não morreu 

P: não’ é lógico que numa numa situação dessa qualquer pessoa poderia tê agido 

R: e ele já sabe (como realmente tivesse na condição dele) pode acontecê um caso desse na 
escola 

K: tipo’ eu acho certo porque têm:: vários alunos que sofrem aqui de bullying na escola e fica 
com medo de vim pra escola por não tê segurança’ por não tê um policial ali pra 
(incompreensível) entendeu” ((barulho de alunos conversando)) 

P: alguém mais qué fazê perguntas” 

R: R’ G’ eh:: (+) chocolate’ eu esqueci o nome ((os alunos riem)) 

P: eu vô fazê uma pergunta para cada grupo e aí a gente encerra o debate certo” (+) de 
preferência alguém que não falou ainda 

E: pérola negra aí’ pérola negra num falô nada 

P: eh:: o grupo dois psiu ((faz um som pedindo silêncio)) o grupo dois 

E: que é que tem eu” 

P: eh:: a gente leu que houve uma tragédia no Rio de Janeiro’ a tragédia de Realengo’ e que 
diversos alunos né” eh: morreram tragicamente em função de um ex-aluno que entrou 
na escola armado, como é que vocês eh:: continuam defendendo que não haja 
policiamento na escola se foi exatamente a presença de um policial nos arredores que 
fez com que a tragédia fosse menó do que ela já foi” 

E:  (o fato) foi no Rio de Janeiro foi” 

P:  em 2011’ nós lemos sobre isso ((barulho de alunos conversando)) 

E:  professora eu já tanta (incompreensível) no Rio de Janeiro’ já vi 

P:                                                                                                [certo’ como é que vocês 
justificam ainda a tese de que não deve havê policiamento na escola” diante desse/de 
casos como esse e como o que a colega acabou de citá aqui na escola Belém Câmara 
bem próximo” 

E: ((muito barulho de alunos conversando)) vô falá como a colega falô’ é só num fazê 
bullying com o povo’ é só num fazê bullying com o povo (+) que o caso daquele (ali) 
num foi nada demais’ foi os próprios aluno que ele maTÔ que vivia fazendo bullying 
com ele’ espancando o menino’ chamando o menino 

P:                                                                      [não’ ele matô criancinhas] 

E: ele matô foi todo mundo’ ele endoidô’ ele endoidô professora’ ele endoidô 
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R:                                                 [tem a versão da carta anônima’ num foi professora”] 

E: surtô’ isso é um surto 

P:                            [então você acha que esse é um caso isolado” 

E: é um surto professora (+) isso aí num é um caso isolado’ foi um surto aquele 

A: não’ é por que dizer que ele era jogando’ fazendo um bocado de coisa (+) quando era 
criança  

V:                        [PSICÓLOGO] ((grito)) 

A:  ((muitos alunos falam ao mesmo tempo)) parece que tem cinco mulher’ criança 

V:                                                                                                             [DISCORDO] ((grito)) 

A: (incompreensível) zangado (+) professora’ igual como tem eh:: nos Estados Unidos né” 
(+) várias criança anda armado dento da escola né” né por isso que anda armado o povo 
vai botá policial dento’ bota” (+) ainda a arma é liberado 

V:  nos Estados Unidos tem pena de morte’ (+) nos Estados Unidos tem pena de morte’ quem 
fizé morre ((barulho de alunos conversando)) 

P:  é pra o grupo número um e a gente finaliza (+) eh:: é sabido que a presença do policial 
dento da escola inibe os alunos eh: muda a convivência dos alunos’ muda a bin/as 
brincadeiras’ e torna o ambiente da escola diferente’ já que você teria a presença de um 
policial ARMADO né” ((faz um gesto afirmativo para alguém balançando a cabeça)) mesmo 
assim vocês ain/acham que mesmo diante dessa mudança valeria a pena a presença do 
policial” como é que vocês sustentam isso” (++) mesmo com esse PREjuízo para a 
convivência dos alunos 

V: qual o prejuízo professora” 

R: ia (frustá) muitos alunos’ (+) mas por uma parte ia ser boa (+) eh: ia inibi muita coisa’ (+) 
eh: muitos alunos ia ficar meio constrangido’ mas 

K:                                                                                  [alunos que entram/podem entrá 
armado’ arruma briga dento da escola’ aí vem no oto dia vem armado e fazê uma/algo 

MA:                                                                                                                  [e muitos casos já 
aconteceu sobre isso 

V: eu como mãe de aluno me sinto mais/me sentia ainda mais segura sabendo que tinha uma 
pessoa ((faz um gesto balançando as mãos espalmadas para baixo)) pá:: ((passa as mãos sobre 
os cabelos como se os estivesse amarrando)) 

K:                                                                                                             [mantê a segurança] 

V: mantê a segurança 

R: que é algo que querendo ou não querem que tenha 

K: tem que tê a segurança porque tem alunos que: (+) eh:: discute com o professô aqui’ aí 
briga’ mata um professô 
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R:                                   [(incompreensível) pegá a professora] ((muitos alunos falam ao 
mesmo tempo)) 

P: ok 

V: a pessoa quando é novo pensa de um jeito’ depois que vira mãe e pai já pensa de oto jeito 

P: ok gente’ obrigada pela participação de vocês’ estamos encerrando esse primeiro ((faz um 
gesto com o dedo indicador)) debate sobre a presença da Polícia na escola 

A: primeiro” ((os alunos se levantam para sair da sala e batem palmas)) 
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APÊNDICE B - TRANSCRIÇÃO DO SEGUNDO DEBATE/PRODUÇÃO FINAL 

 

P: então’ M::’ que é do grupo FAVORÁVEL à presença da Polícia na escola’ vai fazê uma 
pergunta para o grupo contrário, 

M: (posso) começá” 

P: pode começá M’ agora fale alto assim como eu pra que fique bom/ bom  na filmagem, 

M: ((lendo um papel)) quais argumentos vocês têm para que não aprove o policiamento nas 
escolas” 

P: quem vai respondê” o grupo que escolhe’ quem vai respondê" ((um aluno do grupo 
contrário levanta a mão)) C” 

C: quem diz que um menor infratô’ que tem alguma coisa cum cum a Polícia’ passô por por 
ficha criminal’ num venha a se intimidá com a Polícia dento da escola” se ele vem buscá um 
novo caminho pra ele” ele num pode se sinti é: como se diz” intimidado” ((silêncio entre os 
alunos)) 

P: bom’ você qué fazê uma réplica” ((dirigindo-se ao aluno que fez a primeira pergunta)) 

M: posso falá ainda alguma coisa” 

P: pode’ então C tá falando que no caso de tê um menó infratô na escola’ ele vai se senti 
intimidado com a presença da Polícia porque ele está na escola buscando um novo caminho e 
aí é: como ele já passou né” pela experiência policial né” ele vai se senti intimidado’ é por 
isso que você é contrário’ é isso” ok’ C faça sua pergunta, (4.0) 

C: ((sorri)) professora’ eu queria perguntá:’ de um jei/ de um modo: (+) bem prático mesmo 
é: (+) que: possa fazê que: (+) esse menó infratô (+) venha: (+) se senti seguro com a polícia 
na escola’ 

P: cê tá perguntando/ reformule aí pra gente entendê melhó’ você qué pergunta ao grupo que 
é favorável o que exatamente” 

C: uma/ é: no caso: (+) o que possa/ pode trazê de bom pra ele tá entendendo” 

P: a tá’ você qué sabe se o grupo/ preste atenção gente à pergunta de C’ C qué sabê se o grupo 
tem algum a/ é::/ o grupo vê algum benefício para o menó infratô que esteja na escola/ que 
esteja matriculado na escola’ se há algum benefício para esse menó infratô em convivê aqui 
no espaço escolá com a polícia, vocês veem algum benefício pra esse perfil de aluno’ pra esse 
aluno que já transgrediu a lei’ está na escola buscando se recuperá’ vocês veem algum 
benefício pra ele esse convívio com (+) com polici/ com  com o policial dentro da escola” 
(2.0) ((interpelando os alunos)) R’ AR’ K’ e aí” (5.0) (vocês) veem já algum benefício” 
ninguém sabe respondê" (2.0) Diga R’ cê ia falá” ((o aluno lê um papel e sorri)) (5.0) hum” 
(5.0) se há algum benefício para um (pura) para um aluno menó infratô es/ que já teve/ es/ 
essa experiência com a polícia né” se é 

JG:                                                                                                   [afinal nenhum benefício 
vai trazê 
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P:  [então você é de que grupo” ((o aluno aponta)) não’ é pra (então) é pra esse grupo 

JG:                                                                                                                          [mas assim 
num tem como/ eles não vão sabê nenhum’ eles num vão dizê porque num tem nenhum 
benefício pra nenhum aluno (+) agora sim’ como eles tão dizendo que eles são a favô’ a favô 
é só por causo do do como é que se diz” (+) do policiamento na escola ((faz cara de desdém)) 
o que é que traz de bom” ((gesticula abrindo os braços)) 

P: pronto’ escolha/ alguém/ pode ser você M porque você fez pergunta’ você pode respondê’ 
qualquer um daqui pode respondê (2.0) à pergunta de::: (2.0) de C né” G só fez reforçá 

JG:   [ eles não têm eles não têm nenhum assim um argumento de dizê assim’ como é que se 
pode dizê” eu estou aqui pra isso’ pra/ só/ ele só vai o quê” só vai fazê a guarda’ mais nada 

C: mas tem um caso tem um policial que faz trabalho pelo Proerd (lida com) criança 
(incompreensível) o mundo do crime (incompreensível) incentivá’ dá uma palavra que faça 
que o menó infratô ele venha a buscá a escola e siga um caminho ideal tá entendendo” pra 
ele” 

P:                                                                                                                  [tô’ tô entendendo] 

C: isso aí passa a capacidade de cada um policial (incompreensível) 

P:                                                                              [então você tá respondendo sua própria 
pergunta” 

C: exatamente’ que eu vi que/ eu falei pra ele que: ninguém ia respondê’ eu já sabia  

P:                                                                                                                           [certo’ então 
olha só’ C tá C tá é é é tá falando a respeito de um tipo específico de policial que é aquele 
policial que faz parte do Proerd que é um programa de combate de combate às drogas e que o 
convívio de um menó infratô com esse policial que passa por um treinamento do Proerd é 
benéfico né” por quê” porque ele vai na verdade orientá’ é um policial que tem outro perfil né 
C” que tem um perfil voltado para 

C:                                                                              [tem aquele policial que (é de arma)’ que 
ele fala que é 

P: de rua né” o famoso de rua né C” muito bem C sua participação já tá oquêi mas você fique 
à vontade pra participá mais (+) agora tá meia né” ((dirigindo-se a outro aluno)) você fez a 
pergunta mas ainda não respondeu’ lembrando que todos devem formular perguntas e dar 
respostas ok” alguém do grupo um pode fazê uma pergunta para o grupo dois” R’ vai lá 

R: é:: por que pra vocês do grupo que não é a favô não é necessário havê assim a presença do 
(policial) na escola” 

P: qué respondê G” já que você já tá (com a mão levantada)” 

JG: assim’ o poli/ o policiamento dento da escola num é tão (incompreensível) assim porque 
num já tem o vigia” o vigia ele vai servi pra que dento de uma escola” assim um 
policiamento/ já nas ruas já tá em falta’ já vai tirá o quê” numa região assim na::/ por aqui se 
tiver duas três viaturas no máximo pra um pra um o quê” se é Felipe Camarão’ Cidade da 
Esperança’ Nova Cidade’ uma duas ((alguém interrompe falando algo com o que o aluno 
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concorda balançando a cabeça)) é’ são poucas’ se você chegá e tirá a:: metade da/ assim botá 
botá pra escola já é o quê” já vão tirá de outro local’ então dento da escola pra mim não 
precisa e claramente se um aluno ele faz alguma coisa de errado’ tem os professores e outra se 
os professores não têm assim uma força física de tirar um aluno’ tem o vigia’ então assim a:: 
as polícias da:: que já precisa na comunidade num tem pra que trazê pra dento da escola 

R: mas mas o vigia já tem a função dele de vigia não de de policial ou de fazê uma ronda de 
de um (próprio) policial não 

C:              [mas o vigia também não faz (incompreensível) 

P: então peraí’ R tá na réplica é isso R” faça a réplica, 

R: como eu disse’ como eu disse (incompreensível) que o vigia tá fazendo o trabalho dele’ ali 
na portaria’ ele não tem condições de sair do do do canto dele pra fazer outros tipos de 
trabalho dento da escola não, 

P: que outros tipos de trabalho seriam esses” 

R:                                                           [vamos supor se tem uma briga’ se tem um aluno 
armado’ ele vai dexá o a a porta da escola: vazia’ sem ninguém pra tá lá pra recebê outra 
pessoa pra ir é:: apartá uma briga 

K: até por que a função de cada um deles são diferente (incompreensível) ((conversa entre 
alunos)) 

R:                                                                          [da mesma forma que ele falou’ da mesma 
forma que ele falou dos (estudos) especiais’ em cada bairro’ se você não prestá atenção/ se 
você prestá bem atenção’ é::: existe vários ((faz um gesto com uma das mãos simulando 
aspas)) posto policiais né” e ((lendo um papel)) (hoje em dia) cerca de cin/ de (+) de quatro ou 
cinco viaturas’ e dava muito bem pra vir’ não dento da escola’ mas sim ao arredor das escolas  

JG:                                             [assim’  

P: então a sua ideia é que o policiamento não seja feito 

JG:                                                                            [eu digo ((aumenta o tom de voz))] 

P: só um instantinho é é JG’ você vai tê direito à réplica’ só um instantinho’ só/ eu quero só 
entendê o raciocínio de R’ o que você defende R é de que o policiamento não seja feito 
exatamente dento da escola é isso” 

R:                                                                                        [ao arredor e quando fô o caso de tê 
assim um acontecimento como eu falei aqui’ ele já está preparado pra vim e amenizá’ a 
situação 

P: oquêi’ JG’ qué fazê uma tréplica” 

JG: não’ o que ele já está falando é o que eu já ia dizê’ ixiste já ixiste que é a ronda escolá’ a 
ronda escolá é já pra ela ficá num no/ ao redó da escola e quando fô (em torno) na escola’ eles 
que é pra chegá mais ligero do que a:: 

P: o policiamento/ o policial comum’ vamo chamá assim né” 
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JG: é’ a ronda escolá já tá mais atenta a sobre as escolas’ então assim’ se acontece alguma 
coisa dentro de uma escola’ de todo jeito assim num vai sê tão rim por quê” todo aluno tem 
uma ficha dento da secretaria que é casa’ ((gesticula com as mãos como se estivesse 
contando)) rua’ casa’ número da casa’ telefone’ então assim’ se um aluno ele 
(incompreensível) dizê assim’ ele num respeita um aluno ô ele num respeita um professô’ 
todo mundo pode chegá nele’ chamá a atenção dele e ele pode sê até expulso e trocá de 
escola’ então assim o o policiamento pra mim o policiamento não era pa tê não era pra tê 
dentro da escola agora ao redó já é assim já é muito mais melhó’ e muita gente pensa em tê 
em tê é como é que se diz” uma uma dentro da escola’ o policiamento dento da escola por 
assim por medo de assalto esses negócio’ pronto o assalto ele primeiro vai tê que entrá dentro 
da escola’ já tem o vigia e outra (+) quando a gente sai’ cada um vai tê um policial aqui pra ir 
pra casa” num vai tê’ de todo jeito a gente vai tá à mercê de tudo, 

K: isso também depende do comportamento do aluno porque nem todos vão agi de uma 
manera que tipo a professora reclama com um aluno da gente aqui/ não porque G agiu dessa 
manera’ eu vô batê na direção’ a diretora ((faz um gesto de alguém digitando algo)) 
supervisora (faz) não você vai pra casa’ é expulso e tal’ nem todos vão agi dessa manera’ vão 
querê discuti ô brigá com o professô 

JG:                                      [MAS TEM QUE AGI DESSA MANERA ((em tom alto de voz)) 
e mesmo assim que ele chega a agredi ela’ de todo jeito todo mundo vai sabê quem é’ num 
tem como ele dizê assim’ pronto eu eu faço qualqué coisa e eu saio aqui na porta da frente e 
ninguém vai me achá’ se tem a documentação toda lá 

K: por isso mesmo meu irmão 

JG: num tem como’ num tem como eu (incompreensível) pronto eu chegá aqui K’ como você 
tá dizendo’ eu chegá aqui e arrumá uma briga com você’ você pode muito bem pronto’ eu sô 
de maió você de menó vamo se dizê’ você chega lá na secretaria’ você pode chamá como 
você assim a Polícia vamo se dizê e pode fazê qualqué coisa pra mim’ você não vai tê toda 
documentação lá na na: na secretaria” então não tem como fugir desse:: como assim se diz” a 
sua proteção entendeu” de todo jeito’ mesmo que nã/ não tenha policiamento dento da escola’ 
você de todo jeito você tá protegido’ nenhum pode chegá aqui batê em outro e ficá assim 
mesmo’ porque tá lá documentação tá feita pra mim assim não precisa 

P: é:: José G você qué fazê uma pergunta para o grupo um” 

JG: assim’ o porquê que vocês assim querem tanto a Polícia na escola” 

P: otra pessoa que não seja R (+) nem C (+) ah C é do oto grupo (2.0) M você formulou re/ 
pergunta num foi” você num deu resposta ainda não’ você pode respondê’ menos R alguém 
pode respondê à pergunta de José G” ele tá/ a pergunta dele é simples’ ele qué um argumento 
(+) favorável (4.0) vamo lá” alguém do grupo um” tem tanta gente’  

G: Ruth ((som de alunos conversando)) 

JG: (incompreensível) fala assim’ o porquê que você qué tanto a a Polícia dento da escola” o 
que vai trazê de benefício pra você” 

AR: pra mim ou pra escola” 

P: pra escola 
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JG: sim é’ pra escola (+) e ao mesmo tempo (você) né” 

AR: o motivo é que vai trazê com certeza mais segurança porque já houve caso aqui de aci/ 
de furto né” já arrombaram e o vigia tava na escola’ então se tivesse policiamento não 
haveria/ não teria acontecido isso (+) como aconteceu antes’ eu acho que se houvesse 
policiamento na escola talvez não acontecesse novamente, 

A: professora’ eu quero falá (+) ocorreu ano passado 

P:                                                                    [só um instantinho A’ você qué fazê uma 
réplica” ao que ela disse” ((dirigindo-se ao aluno JG)) 

A:    [a pessoa num pode não”] 

JG: assim (+) como ela disse do:: como ela disse do 

AR:                                [só pra G é”] 

P: não 

JG: assim’ ia evitá evitá é: furtos dento da escola (+) cada/ pronto/ cada cada/ pronto um 
policial ia tê que ficá dento de uma sala” 

AR: não’ num era preciso 

JG: você acha que que iria evi/ evitá” 

AR: iria (+) iria  

JG: o furto dentro da da sala” 

AR: com certeza’ com certeza ((fazendo eco à voz de outra aluna)) que na/ dentro da sala e na 
escola também que num robaram um deles na sala 

A1: às vezes nem ia 

A2: ia sim 

L: ia ((incompreensível) porque já tá dento 

JG:      [assim pra mim]   

AR: ia inibi muita coisa 

JG: assim pra mim não ia’ porque assim (+) vamo se dizê’ aqui na na sala’ vamo se dizê que 
tem uma uma faxa de vinte e cinco pessoas’ aí a gente aqui/ aí a a a maioria vai prum canto e 
se entete com uma coisa e quando a pessoa deixa o celulá aqui ó ((referindo-se ao seu 
aparelho celular sobre a carteira))’ e otro aluno pega (+) como é que a gente vai sabê que o 
celulá tá com ele” nenhum policial vai vai tê 

 L:                                                        [mas ((incompreensível)) um policial pá revistá todo 
mundo’ pá sabê quem pegô e quem num pegô 

JG: mas num tem esse/ ele ele NÃO TEM ELE NÃO TEM esse direito 

L: TEM SIM TEM SIM ((vozes sobrepostas de alunos discordando)) 
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C: quem sabe que fosse uma brincadera de seu próprio colega” uma brincaderinha besta 

L:                                                                                                                                 [mas né 
todo mundo que gosta de brincadera 

C: exatamente’ mas um dia que seja isso/ que seja isso uma brincadera’ gente que num tem 
nada a vê (+) é:: (sendo) revistado 

L:                      [mas tem sim’ tem como 

JG:                      [porque assim’ vamo se dizê’ tá certo’ ele pode/ ele poderia tá revistano’ ele 
poderia tá revistano pá procurá o aparelho de otra pessoa’ mas o que o policial ia tá fazeno’ 
ele ia tá a outra maioria que não tem nada a vê com isso 

C: ia se senti constrangida                         

JG: ia se sen/ como ele falô’ 

L: mas’ tem como (3.0) 

P: é:: alguém do grupo:: um pra fazê uma pergunta pro grupo dois” (+) 

JG: A ia falá 

C: ele ia falá aqui professora A 

P: desculpe A’ você qué fazê uma pergunta para o grupo um” 

A: não não’ eu ia falá sabe o quê” ela tá dizeno que (+) os policiais dento da escola é:: dá 
mais segurança” ocorreu o ano passado’ na escola::: José Noguera’ em Mossoró’ tinha dois 
policial dento da escola’ chegaro:: três home armado’ rendero o policial fizero arrastão (+) eu 
queria sabê assim qual é:: o porquê (tá li) e cadê a poteção que ele de/ deve dá” 

P: você tá querendo rebatê esse argumento’ num é isso” você tá querendo mostrá que nem 
sempre a presença do policial 

JG: vai evitá 

C: vai evitá’ constrangê o o 

A: professora tem que escrevê isso aqui que eu falei” ((aponta para uma ficha)) 

P: não o que você falô não’ só o que você observô dos grupos, 

A: não professora’ num (sei) escrevê nada não 

P: é:: alguém qué rebatê o que A falô” (10.0) grupo um faça uma pergunta para o grupo dois, 

M: ((lendo um papel)) qual a opinião de vocês sobre o poli/ os policiais andarem com arma 
em punho nos arredores da escola” 

P: nos ARREDORES’ C só se num tiver otra pessoa pra falá’ você pode falá se não tivé otra’ 
mas de preferência otra pessoa, 

A: professora isso é normal que nós já convive já com os policial andando:: na rua’ nós vê’ ao 
redó da escola também ia sê do mesmo jeito’ mas eu queria sabê qual é:: o motivo de ficá 
fazeno isso porque os policiais que anda/ que faz a ronda escolá eles mesmo não/ eles mesmos 
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pegam o aluno dendo da escola’ quando tá assim de frente é:: fica:: falan/ xingando querem/ 
falta até querendo batê 

P: dentro da escola” 

A: de frente da escola’ quando tá com a farda’ já já aconteceu isso no Belém Câmara (+) já 
chamô todo mundo de viado’ faz faz é a multidão’ até o diretô’ (teve) que chamá o diretô’ eu 
queria sabê assim qual qual é a função do do (+) do policiamento da ronda escolá’ é pra isso 
é” ficá xingando os aluno” (na própria escola)” 

C:                             [num tem pedagogia igual a um professô tem’ eles (lidá) com mais 
vagabundo de rua’ chega batendo mesmo ((incompreensível)) 

A:                                                               [professora’ lá no Belém Câmara professora’ é:: 
mas/ quando eu estudava lá’ o policial/ foi mais de vinte pessoas pra parede’ nós (dizia que 
tava indo pro) Mais Educação’ aí nós pegô e disse que nós (é) do Mais Educação’ ele começô 
a xingá nós’ lá no Belém Câmara’ aí mandô nós/ todo mundo ir pra casa que que se não ele ia 
levá todo mundo pra delegacia’ tudo isso por causa do diretô que ficou falando as coisa (+) 
pra chamando, 

C: policial não tem pedagogia igual a um professô não’ (não tem)/ ele lidá com bandidagem 
não se dá com aluno não’ qual vai sê o ensinamento que ele vai dá” ele vai chegá vai sabê falá 
e dizê não não faça isso não” não a pedagogia é: já tá ao cargo de professô é: policiamento/ o 
policial militá já é pra outras ocasiões já’ já pra ao mesmo tempo usá a força pra contê 
violências multidões e assalto’ enfim ele não é preparado’ ele não tem pegagogia, 

A: ele nem é tão preparado assim pra contê até a violência’ (muitas vezes) até nem é 

P: eh:: hum 

A: professora’ professora’ precisa escrevê mesmo” ((segurando uma ficha)) ((sorri)) 

P: eh:: eu queria que vocês se detessem à:: se detivessem desculpe ((sorri)) à:: pergunta de M’ 
((lendo uma ficha)) ele perguntô qual é sua opinião sobre o policial andá com arma em punho 
(+) NA ESCOLA 

A: não’ ao redó 

C: ao redó’ foi ao redó 

A: professora’ professora’ eu queria sabê’ ao redó da escola só vai tê só vagabundo 
traficante” porque a pessoa ((incompreensível)) andando de arma um punho qualquer pessoa 
vai ficá (+) 

C: [um cidadão de bem]                                                                                                    

C: constrangido 

A: constrangido 

C: porque ele não tem esse direito de sacá a arma’ até mesmo um segurança’ você passá   

A:                                          [é]  

C: ele tá fazendo a sua ronda normal se vo/ ele não pode sacá a arma e apontá pra você 
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A:                                                                                                                       [é 
((incompreensível     l)) 

C: ele não pode’ a base dele é essa ((aponta para sua lateral direita abaixo do tórax))’ ele tá 
aqui se ele se senti constrangido ou chegá alguém a querê/ que ele vê que vai sê um assalto’ 
tudo bem ele pode sacá a arma e botá em punho e manda pará e revistá normal mas ele/ eh: 
não não é devê dele de tirá a arma em punho dele tirá sacá a arma e ficá em punho (+) e 
prova/ pra sabê ca/ por cada bala que ele deflagrá ele vai tê que respondê 

P: respondeu sua pergunta M” (+) respondeu’ muito bem (+) o grupo dois tem alguma 
pergunta pra fazê pro grupo um” (+) A’ E’ At’ J’ B’ JP’ AP 

A: eu gostaria de sabê eh:: se (+) um argumento bom assim pra dizê os policial tem vez que 
não (incompreensível)) a abordagem de fora vai consegui dento de uma escola” 

P: vocês entenderam a pergunta de A” (+) é uma pergunta provocativa né” se o policial não 
consegue conter a violência fora da escola’ como é que ele vai contê dentro da escola” 

K: porque dentro da escola é mais/ menos violento do que lá fora, 

C: mas se ele não tem a pedagogia 

P: para um universo menor é isso K” 

K: é é isso aí 

R: até porque ele tem que tá preparado pra trabalhá com os/ eh:: com o que (vem) lá fora’ não 
dento da escola     

C: ele não tem a pedagogia 

A3: a função e a experiência 

P: aí vocês tão replicando que o policial não tem o preparo para combatê dentro da escola, e o 
que é que vocês dizem” 

A: esse é o (incompreensível) da rua e mal 

P: e o grupo um diz o que dessa afirmação deles” que o policial não tem preparo para 
combatê dentro da escola porque não tem preparo pra lidar com o aluno” o que é que vocês do 
grupo um que defendem a presença da Polícia na escola o que é que vocês eh:: como é que 
vocês explicam isso” 

K: isso aí vai dependê da escola contratá um eh:: um profissional que seja qualificado com a 
pedagogia pra ensiná os alunos a sê duma forma eh:: a passá um tratamento/ a não sê como os 
otros policiais que passam lá fora’ mas sê diferente sabe” 

P: um policial que tenha um treinamento específico” 

K: é isso aí, 

P: o grupo um fazê/ formulá uma pergunta pro grupo dois (+) Camila’ Jaqueline’ Josaly’ 
Raiane’ Davi’ Gabriel’ AR’ Luana 

L: já falei já 



100 

 

P: formulá uma pergunta para o grupo dois (5.0) pode perguntá’ você qué perguntá Josaly” 

JG: pode fazê aí uma pergunta’ qualquer uma, 

P: alguém do grupo um” (+) grupo dois” alguém do grupo dois que ainda não falô” ((um 
aluno do grupo dois levante o braço)) de preferência alguém que ainda não falô/ A’ pode falá, 

AL: o que vocês acham ((conversa entre os alunos)) 

P:                                     [gente só um instante que não deu pra escutá 

AL: vocês acham o policiamento na escola totalmente seguro para todos” 

P: se vocês acham que o policiamento na escola é totalmente seguro para todos’ todos quem 
AL” todos que tão aqui dentro” 

AL: isso’ todos, 

L: é 

P: por que Luana” 

L: porque é 

P: não porque é não é  

L:                              [se acontecê de um bandido entrá aqui dento’ ele tá aqui dento obsevano 
tudo entendeu” 

AL: mas como ele vai entrá se só/ aqui na na escola só pode entrá com o fardamento” 

L: sim mas isso acontece’ exatamente ((parece dar voz ao argumento de alguma aluna sentada 
atrás dela)) pode usá uma farda como nós usá e entrá e acontecê e (abordá) todo mundo, 

JG: pronto’ como você tá dizendo 

L: e o policial tá ali/ tá aqui tá veno tá obsevano tudo 

JG: pronto (incompreensível) 

AL: [[sim mas só que:: (incompreensível) um exemplo eh:: a professora faz a lista de 
chamada aí não vai sê descoberto se aquele aluno é ou num é da sala” 

L: e então” 

JG: não sim e como ela falô né” que pode eh: caso ele/ um um meliante usá a farda do 
colégio e entrá’ pronto’ você acha que se ele entrá aqui e fô e fô fazê alguma coisa dento da 
escola’ você acha que o policial pode fazê mais alguma coisa em torno dele” 

L: pode sim’ por que não” 

JG: primero ele não pode 

A4: porque tem muita gente 

L: pode sim’ tem isso não G 

JG: não pode porque 
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L:                   [ele é um policial (pra) entrá aqui dentro ((vozes simultâneas de alunos)) 

A5:                                             [ele é um policial ou é Deus” 

A6: ele vai sabê qual é a pessoa” 

C: exatamente ((vozes simultâneas de alunos)) 

L: vai sim e vai entrá (quero sabê se ele) num vai reagi o que ele vai fazê’ e se o policial 
(incompreensível) ((vozes simultâneas de alunos))  

JG: se caso ele fô tentá resolvê o problema’ ele pode fazê o quê” pronto qué dizê que o 
meliante entrô né” vamo se dizê’ ele vai/ ele tá com uma arma em punho’ o policial que tá 
dentro da escola’ se ele botá a arma em punho’ ele não vai tá só ameaçano o o ladrão ou o que 
entrô’ ele tá ameaçando a todos’ ele pode fazê um  (alto) disparo e num pode pegá nele pode 
pegá em qualqué um da gente’ e aí” 

L: não mas (a mesma coisa) ele vai tá defendendo meu bem 

AL: sim mas é arriscado 

L: é arriscado mas vai tá defendendo 

C: se dispará em você’ caso você vai (incompreensível) o seu direito ((vozes simultâneas de 
alunos)) atirô nela sem sabê o motivo porque ele não/ ele não sabe lidá essa situação tá 
entendendo” ah:: no caso o policial tá a paisano na escola’ ele não vai (ligá) com essa 
situação’ com a arma em punho 

L: se (ele reagi não fazê nada) então não traga um policial 

C: é que é responsabilidade daquele policial por cada bala que ele deflagrá se caso pegá em 
alguém’ a reponsabilidade vem toda pra ele’ toda pra ele’ 

P: B pode falá, 

B: quando eu tava pesquisando sobre o assunto’ teve um acontecimento numa escola que eu 
não lembro o nome mas aconteceu que o policial ele:: fazia::/ trabalhava dentro da escola 
também como eles tão dizendo (incompreensível) só que aí o policial foi ao banheiro e 
esqueceu a arma lá’ acabô que os alunos pegaram a arma ficaram brincando um com o otro 
em tempo de dispará a arma e pegá em otro aluno aí ia sê irresponsabilidade dele’ aí ((sorri 
demonstrando nervosismo)) ai calma’ aí o armamento: assim dentro da escola eu acho 
perigoso porque pode acontecê qualqué tipo de acidente e prejudicá os alunos mesmo, 

P: alguém qué rebatê-la” B” (3.0) alguém do grupo um” (4.0) não” ninguém” R” J” C” 

JG: assim’ em (questão) do policiamento na escola’ (+) caso se tivesse o policiamento na 
escola como antes que nunca teve e os professores sôbe lidá com isso’ e agora tão querendo 
colocá o policiamento na escola’ que pra mim assim num vai servi’ (+) que o que precisa/ o 
que precisa é na/ eh:: ao redó da escola’ bem ou (chamado) que tá precisando dento da escola’ 
aí caso aconteça alguma coisa dento da escola’ não tem como ele resolvê de uma hora pra 
otra’ proque ele/ porque ele mesmo pode assim ele fazê uma coisa errada (+) pronto qué dizê 
que acontece isso aí ele vai e fa/ e tenta rendê’ aí como claramente vai tê muita/ muitos 
alunos’ (+) pode acontecê um disparo otra coisa e tal e não pegá nele e pegá em um dos 
alunos’ então assim o que tem que acontecê é o quê” o vigia/ assim se fosse em torno de 
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chegá assim’ vamo se dizê que dento da escola só entra fardado’ mas ninguém tem como 
sabê/ pronto uma briga de aluno’ ninguém tem como sabê que é assim’ pronto’ eu posso entrá 
com uma arma’ ninguém vai sabê e se tivé tipo uma abordagem na porta’ não tem como’ 
porque assim vai tê que tê mulhé e homem pra rendê’ e toda vida que entrá (+) assim vai tê 
fila viu” porque pra rendê todos pra vê se todos têm’ vai sê/ é meio complicado’ porque nem 
banco é assim viu” porque até o banco tem uma porta e mesmo assim pra mim também aquilo 
ali num serve (+) que se um véi chegá e botá uma arma aqui atrás e dizê que tem um negoço 
no coração’ ele entra’ (+) num tem como’ o banco/ que o banco é forte e tem dinhero viu” só 
bota três segurança e muito mal’ 

K: isso num tem nada a vê não pô (com o assunto que a gente tá falando não)  

JG: na escola num vai/ você acha 

K:                            [você acha que hoje em dia do jeito que tá a violência tinha que botá um 
policial ali pra dá ((passa as mãos pelo tórax))  

JG: então se você tá achando que vai que vai impedi tudo’ num vai 

K: vai impedi’ vai ficá mais seguro 

JG: não vai 

C: exatamente’ tem que contratá/ tem que comprá/ tem que contratá um segurança do lado 

JG:                                                                                                                             [pra cada 
um] 

AP: melhó contratá o Exército 

C: se caso a redó da escola adianta’ como como ele falô um policiamento a redó da escola 
adianta’ mas dento da escola pra mim na minha opinião 

K:                                    [na minha opinião’ na opinião de vocês é só seriam a favô se 
acontecesse algo com alguém da família de vocês’ aí vocês (incompreensível) 

L:                                                                               [é aí quando acontece (incompreensível) 

JG: não tem como evitá’ não tem como evitá’ pode sê qualqué um da nossa família não tem 
como evitá ((vozes simultâneas de alunos)) (2.0) não tem como evitá 

AP: eu tenho uma pergunta (2.0) por que/ por que vocês se sentem tão seguros com policial 
na escola” ((vozes simultâneas de alunos debochando da pergunta formulada, imitação de 
sons de animais)) 

JG: não tem como evitá’ não tem como evitá’ será que esses muros aqui alto num já foi” 

K:                                                                                                                        [porque como já 
tá dizendo o policial ele já foi/ ele foi treinado pra trazê segurança pra/ pras pessoas ao redó 
do bairro/ pras escolas’ por isso que a gente se sente mais seguro 

AP: só que às vezes os policiais num tão nem aí’ eles tipo se fosse pra ficá assim na sala’ ele 
conhecesse assim/ começasse a ficá assim com amizade com as pessoas na sala’ aí tipo ele 
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não tivesse nem aí quando vocês tivessem aí falando ficasse assim na sala’ dava muito bem 
pra alguém robá o celulá de alguém 

L: aí depende do policial meu amô’ depende do policial meu amô’ ((vários alunos falando ao 
mesmo tempo)) porque né todos que é igual não 

AP:                                                  [exatamente’ nem todos são iguais’ CALMA gata 

L:                                                                                                              [né todos que são igual 
não mulhé’ porque vocês acham que todo policial é igual 

A: professora ((vários alunos falam ao mesmo tempo sobre o embate anterior entre as duas 
alunas)) 

JG: assim não tem como evitá  

JG: sabe por quê” sabe por que não tem como evitá” vamo se/ vamos fazê uma comparação' 

A6:                                                                     [é muito nervosa] 

P:                       [ei pessoal ((pedindo silêncio))] 

A7: né um debate professora” 

JG: passa passa passa na televisão passa na televisão quase todo dia’ quase todo dia passa na 
televisão sobre Alcaçuz’ entra dro/ droga’ arma’ entra tudo e o muro ali é grande viu” e o 
muro da escola desses baxinho’ muito mesmo eu posso entrá 

L:                                                         [mas quem traz é os familiá meu amô ((barulho de 
alunos conversando)) 

JG: otra pessoa e jogá’ não tem como evitá’ num tem 

AL: e a e a e a revista de lá né” são mais (+) rigoroso e firme de que policiais aqui da (ronda)  

né” 

A8: aqui na rua não’ na escola ((risos e conversa entre os alunos)) 

A: professora’ esse negoço que tá dizendo aí né” do/ de Alcaçuz’ muita vez é o agente que 
dexa entrá (+) pode se acontecê do mesmo jeito’ pode sê comprado policial dento da escola pá 
deixá entrá com alguma coisa pra matá’ fazê:: (+) pode também sê né” 

JG:                                                                [num tem como evitá não] 

A: porque os caba são (incompreensível) por dinhero’ tudo devendo (incompreensível) 

C:  hoje em dia a escola/ a população tá à mercê de tudo’ virô o cotidiano (+) de todo mundo                       

P:                         [cuidado com a generalização] 

K: isso aí pô’ isso aí vem da opinião de cada um’ é como eh:: (3.0) é como igual como você 
vai votá pô’ você não vai sabê se aquele político ali vai fazê tudo por você pelo que ele tá 
prometendo ali’ então o policial que entra aqui ele vai entrá com uma con/ vai entrá com a 
função de protegê a gente aqui eh:: ele já tem que entrá aqui preparado já pra fazê a função 
dele 
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A: professora’ a função dele é protegê mas nem nem muitos eh: protege’ tem deles que gosta 
de:: pronto eh:: já até minha irmã (quando) lá em Mossoró’ o policial tem a ronda dele’ (2.0) 
tem a ronda dele né o policial” aí cobrava propina eh:: pra não deixa ninguém robando’ ainda 
mais vendia:: vendia arma po cara pra fazê a segurança’ o policial ((comentários entre os 
alunos)) 

P: onde” 

A: Mossoró ((risos de alunos)) 

P: oi José G 

JG: como ele falô’ como ele falô né” ((barulho intenso de alunos conversando e outros 
rindo)) tem como repeti:::” 

P: ele falô ele falô que ah: o policial na escola é como um político’ ele é contratado’ digamos 
assim’ ele vem praqui com uma determinada finalidade mas não há garantia de que ele vai 
cumpri sua função, 

JG: pronto’ se ele vem’ se ele vem pra escola com aquela função’ eu posso jogá tudo sobre 
ele” o que acontecê na escola ele que vai respondê” (+) o que acontecê comigo eu posso jogá 
nele assim” pronto’ se eu perdê o celulá’ quem vai pagá é ele’ se ele tá fazendo a proteção ali 
então quem/ ele vai se responsabilizá por aquilo” 

K: aí esse homi também já qué (um pai) ((risos de alunos)) 

JG: então pronto’ num tem como evitá’ num tem como evitá’ num tem’ num tem como evitá’ 
((conversa entre os alunos)) agora sim agora sim se colocarem dento da escola um 
policiamento e ele se responsabilizá’ tudo bem’ não tem como, 

P: alguém do grupo um qué falá ainda” 

AR: eu quero fazê uma pergunta 

K: professora eu quero ir bebê água, 

P: oi AR 

AR: ((lendo)) eu gostaria de sabê por que vocês do grupo contra acham que o menó infratô 
(vai se senti) intimidado com o policiamento na escola, 

A: porque ele já conviveu’ já:: (+) sabe o que ele/ que ele passô né” (+) aí pode se intimidá 
com medo: que ele venha fazê do mesmo jeito que ele fez lá fora ô se não ficá:: intimidando 
ele dento da escola e lá de fora também 

P: ((dirigindo-se a AR)) você qué rebatê” 

AR:                                               [(incompreensível) 

P:                                                  [[pode 

AR: mas assim seria policiais eh:: (2.0) vamo supô) como eu posso dizê” capacitados’ talvez 
a ficha dele não fosse dita aos policiais que ele seria um menó infratô’ seria uma coisa só da 
secretaria’ não seria aberta a todos pra todos saberem que ele foi um menó infratô não 
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A: isso aí isso aí todo policial/ a maioria dos policial/ pronto’ a pessoa foi preso’ ele eh:: 
reconhece’ ele sabe, 

AR: mas ele ele não iria sê um policial de rua e sim um policial treinado para escola 

A: aí tá difícil (incompreensível) ((risos de alunos)) 

AR: tá difícil não’ que ele seria policiais capacitados pra dentro da escola’ não os policiais de 
rua pra dentro da escola não, 

A:                                     [onde tivé policial capacitado pá tá dento da escola’ pode:: enchê 
aqui 

AR: não não isso aqui é só um debate tá” num é nada sério não’ num qué dizê que vai trazê 
policiamento pra dentro da escola não’ é apenas um debate, 

C: (o caso é esse) nós tamo debatendo isso’ mas eu digo a você que a ficha/ o aluno que vai 
passá pela escola eh:: se o policial tá aqui eh: a direção vai passá a ficha dele’ se ele foi menó 
infratô’ e se ele foi menó infratô’ não vai aceitá’ a escola não vai aceitá ele’ tem outras 
escolas que já são capacitada pra isso tá entendendo” 

JG: ((sobreposição de vozes dos alunos)) porque os policiais vai sê/ vai revirá toda a atenção 
praquele aluno’ porque ele foi um menó infratô’ 

AR: mas aí eh:: iria entrá o Conselho Tutelá porque a escola tem obrigação de colocá/ pode sê 
menó infratô ô não’ tem obrigação de dá uma vaga prum aluno na escola 

C: isso’ exatamente’ mas a ficha 

AR:                           [não poderia ficá rejeitando não 

C:                             [[isso’ mas a ficha 

L:                                                  [mas não importa a ficha’ ele é um aluno como todo mundo 

C: mas vai passá’ vai passá’ ei ele já foi eh: sobmetido a isso’ ele já foi constrangido 

L:  sim meu anjo (num tem nada a vê) ele é um aluno’ ele vai estudá’ ele pode sê o pió aluno’ 
(2.0) mas ele tem o direito de estudá 

C: [[só um minuto’ só só um minuto’ um aluno/ só um minuto’ só só um minuto’ dexe eu 
falá’ só um minuto’ só um minuto 

K: (incompreensível) um Maracujina (incompreensível) ((risos de alunos)) 

C: um aluno vem 

AP: ela num tomô o remédio controlado dela não 

C: um menó infratô vem buscá o quê” otro caminho como eu falei’ vem buscá novas portas’ 
(+) eh:: ele vem estudá’ vem sê alguém na vida’ escutá a mãe’ escutá pai’ aí ele chega’ dá de 
cara com um policial’ ele sabe do que ele passô’ ele foi (na mão) do policial’ ele vai se senti 
constrangido’ ele num vai querê vim pra essa escola buscá um um uma solução pra ele’ 
porque ele sabe que o policial tá aí ele sabe o que passô tá entendendo” ele não vem buscá’ é 
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((parece concordar com algo que outro aluno falou)) num vai achá do jeito que ele pensa que 
vai sê, 

P: B’ (queria) fazê uma pergunta” 

B: assim’ na minha opinião própria’ eu acho que o policiamento na escola/ os policiais 
armados ia trazê:: um clima muito tenso pra o ambiente escolá’ vocês não acham que:: ia 
causá ia causá um desconforto pros alunos ficá ali tipo: ficá conversando (+) em roda de 
amigo mas com um policial armado do lado vocês não acham que ia causá um desconforto” 

P: uma pergunta (+) o grupo um’ alguém pra respondê” 

R: bora gente responde’ todo mundo calado’ (incompreensível) 

AP: vai J ((vozes de alunos, uns indicando outros para responderem)) 

P: ninguém” (5.0) ninguém” 

R: pode (respondê) aí a pergunta por favô” 

P: ela perguntô/ fale’ (+) repita por favô, 

B: vocês não achariam que seria um desconforto pros alunos um policial armado ali no pátio 
(incompreensível) ô em qualqué lugá a gente tê::/ dá nossas opiniões’ conversá com os 
amigos’ ia ficá um clima tenso’ vocês acham mesmo ô” 

R: eu: (+) eu acho necessário assim’ porque na escola existem muitos alunos que:: que é ex-
presidiário que já fez ô que não fez alguma coisa assim contra a lei que já foi até preso e:: eu 
acho que seria desconfortável para essas pessoas’ pra mim/ não sei a opinião deles aí mas pra 
mim seria uma coisa assim boa e eu ia me senti seguro’ não importa qual fosse o trabalho 
deles mas ia sê digamos assim (maravilhoso), 

B: posso falá” 

P: pode, 

B: mas assim’ no caso’ eh:: o policial fica como uma autoridade maió sobre a gente’ e já na 
escola a gente já fica mais solto’ fica entre amigos e já é uma situação diferente do que a 
gente tá num lugá que tem uma autoridade maió’ e pra mim com certeza ficaria um clima 
tenso porque aí ia ficá uma coisa meio rígida né” tendo uma autoridade ali’ alguém (+) maió 
assim em questão de:: respeito à lei 

A:                       [poder] respeito  

B: é 

R: mas só em a gente sabê que tem uma pessoa ali que pode nos protegê:: (em algumas 
partes) isso já é/ já nos faz senti seguro 

B: mas eu tô falando assim em questão de conforto e desconforto psicológico, 

R: não mas aí essa parte aí vem da pessoa’ (2.0) do que ela/ do que ela pode tá convessando lá 
dento’ do que ela pode tá planejando’ do que ela pode poderia fazê ô dento da escola ô 
(saindo) da escola ((barulho de alunos conversando)) 
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B: (incompreensível) (no final das contas) a gente tá em sala de aula aí tem um policial na 
porta’ a professora faz uma pergunta sobre (+) o policiamento’ a gente não vai ficá à vontade 
de ser contra com um policial ali olhando ali dentro’ a gente simplesmente não vai tê eh:: a 
liberdade de expressão correta’ (pode) ficá à vontade pra falá, 

R: mas’ dexe eu dizê uma coisa a você’ aí se por acaso uma pessoa contra fosse eh::: eh: 
respondê a resposta de uma pessoa que fosse a favô’ e ele tivesse ali olhando’ ele saberia ele 
saberia sê profissional e ficá só olhando e não se metê em falá coisa alguma, 

B: sim mas não é o caso dele se intrometê e:: falá alguma coisa’ é (incompreensível) 
desconforto psicológico como eu falei’ a pessoa não vai ficá à vontade pra falá, 

R: é’ aí (vem de cada um) 

P: mais alguém qué formulá pergunta” (2.0) não” (+) vou dá por encerrado o debate’ mais 
alguém qué fazê pergunta” 

A: professora quem não falô” vai ficá com zero” 

P: mais alguém” não” pronto Nicodemos ((referindo-se ao professor que está filmando o 
debate) pode pará’ obrigada, 

. 

  



108 

 

ANEXO A – APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO – PRIMEIRO MOMENTO 

 

 

Vídeo referido na Apresentação da situação – primeiro momento (Duração de 21:03). 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Si5-0iR0QhU  

 

 

 

Vídeo referido na Apresentação da situação – primeiro momento (Duração de 16:24). 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=dMhsPVsraZg 
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ANEXO B – APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO – 2º MOMENTO 

 

Polícia dentro da sala de aula provoca 
debate sobre Educação 

Para especialistas, escolas não estão dando conta de seu papel social. Pais defendem a 
presença policial por medo da violência 

• Gazeta do Povo Online, com informações de Pollianna Milan-Gazeta do Povo 

 [22/11/2007] 
• [07h37] 

Histórico - 65 armas foram apreendidas 

No ano passado, a Patrulha Escolar recolheu 65 armas de fogo, 43 delas com alunos dentro 

das salas de aula ou nas imediações do colégio. A polícia só interrompe as aulas dos 

professores para fazer uma revista nos alunos mediante um pedido formal da escola, com 

autorizações dos pais e uma ordem judicial. Qualquer instituição, seja municipal, estadual ou 

particular, pode solicitar as revistas. Após o pedido e as autorizações dos pais por escrito, os 

policiais chegam sem avisar para fazer a vistoria. 

A presença da polícia dentro de escolas públicas, fazendo revistas em alunos abre uma 

discussão sobre se o estado estaria ou não conseguindo cumprir seu papel educacional. A 

necessidade de segurança exporia o fato de que a escola não estaria dando conta de seu papel 

social, que é educar. Mas como combater o problema imediato de segurança sem a presença 

da polícia? Os pais e mesmo os professores aprovam as revistas policiais. A discussão está 

aberta. 

Para a mestre em Educação e professora da Universidade Federal do Paraná, Elisa Dalla 

Bona, a notícia das revistas é chocante. “O papel da escola é educativo e não punitivo. Não se 

pode revistar uma criança como se fosse um bandido. O próprio ato da revista só pode ser 

visto pelas crianças menores como uma punição”, diz. 

Elisa é contra este tipo de operação porque acredita que os policiais não são formados para 

fazer uma abordagem adequada. “Eles não entendem a formação da criança. Professores e 

policiais têm funções bem diferentes e isso não deve ser misturado.” A pergunta que se faz, 

segundo ela, é até quando o serviço será terceirizado. “Os pais não se preocupam com os 

filhos, aí os pequenos vão para a escola e ela também não dá conta. Depois chamam a polícia. 

E no futuro, quem vai ser o responsável?”, questiona. 

A vice-diretora Denise Oliveira, da Escola Estadual Júlio Mesquita, no Jardim das Américas, 

defende que existem dois lados a serem observados. “Não pedimos revista porque 
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acreditamos que o aluno ficará exposto a uma situação vexatória. Mas nossa realidade é 

diferente. Nunca necessitamos de policiais para controlar coisa alguma”, explica. Por outro 

lado, ela acredita que as palestras preventivas proferidas pelos policiais são bastante 

educativas e as ações desempenhadas fora da escola também são importantes. 

A participação da comunidade na escola é um fator importante, segundo educadores, porque 

ajuda o ambiente escolar a ficar menos violento. “Tudo parte do princípio de como a escola 

trabalha com os pais. Nós temos um regimento escolar que deve ser cumprido. Os pais sabem 

que se o aluno não atender às exigências, eles serão chamados e ficarão cientes de que o filho 

deles fez algo de errado”, afirma Denise. 

Apreensões 

Publicidade 

A operação em três escolas de Curitiba, na terça-feira (20/11), resultou na revista de 860 

alunos de 5.ª a 8.ª série e do ensino médio, e na apreensão de diversos materiais considerados 

não-didáticos, entre eles 180 celulares, 21 carteiras de cigarro, 17 pincéis atômicos, dois 

baralhos e três tesouras com pontas. 

Pais de alunos das três escolas apóiam a operação policial. “Ela inibe ações criminosas. A 

violência no meio estudantil tem aumentado. Não é que a escola virou caso de polícia. 

Defendemos a revista porque é melhor saber que nossos filhos estão protegidos do que ficar 

sem a revista e à mercê do que pode acontecer”, explica a mãe e presidente da Associação dos 

Pais, Mestres e Funcionários da Escola Estadual Gottlieb Müeller, no Boqueirão, Sueli 

Franco. 

Já a doutora em Educação Marilda Aparecida Behrens não concorda com a apreensão de 

aparelhos eletrônicos, por exemplo, até porque é inevitável que a tecnologia também chegue à 

escola. “Não vejo problemas no fato do estudante ter um celular ou MP3. Chego à sala de aula 

e explico para meus alunos: pessoal vou desligar o meu celular para começarmos a aula e 

peço para que vocês façam o mesmo”, afirma. 

Extraído de http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/policia-dentro-da-sala-de-aula-provoca-debate-

sobre-educacao-aqj7c1997njyb3xxj4k5k8bbi 
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ANEXO C – APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO – 3º MOMENTO 

 

Proteção Escolar (Artigo publicado no Jornal O Globo, de 11/05/2012) 
A abordagem que uma minoria tem feito e a polêmica forçada desses mesmos em relação ao 
tema "PMs nas escolas" mostra um grande desconhecimento da realidade existente nas 
escolas e do entorno desses prédios públicos. 
Resumir o debate ao fato de o policial estar armado entre as crianças é, no mínimo, 
irresponsável. Não me recordo de debates calorosos sobre segurança nas escolas para filhos 
de ricos. 
Ao recordar a tragédia de Realengo, lembrei do discurso de um dos críticos de hoje, que 
responsabilizou o próprio Estado pela falta de segurança nas escolas. Não fosse pela presença 
de um policial armado no arredor daquela unidade escolar, a tragédia teria sido ainda pior; se 
é que podemos imaginar em algo ainda mais trágico. 
À época, “especialistas” debateram sobre portas giratórias, catracas inteligentes, detector de 
metais, circuito interno de TV; tudo isso sem nenhuma racionalidade. Pairou a sensação de 
que tínhamos que buscar uma explicação e, por conseguinte, uma solução imediata para 
reduzir a dor que todos estávamos sentindo. 
Ao contrário do que algumas pessoas dizem, não somos irresponsáveis de iniciar uma ação 
sem planejamento. Passamos meses avaliando as necessidades da rede. Contamos com 
registros e testemunhos de várias escolas. 
Quem desconsidera a necessidade de segurança, certamente desconhece a realidade da 
educação pública brasileira. Para esses, alguns registros: furto de equipamentos de 
informática; furtos de cabos elétricos; furtos de merenda escolar. Será que algum crítico pode 
considerar que há pessoas que roubam merenda de crianças? Comunico aos senhores que sim; 
furto de grades/cercas completas; brigas entre alunos maiores de idade; alunos que entram 
armados nas escolas; consumo de drogas; abordagem de malfeitores intra e extra muros. 
O policial não tem função pedagógica. Também não tem a função de substituir outros atores 
da equipe escolar. Quem divulgou essa “inverdade” a fez com propósitos pouco ortodoxos. O 
policial também não fica entre os alunos com arma em punho. Não passa em revista os 
estudantes. A atuação policial é preventiva e, sobretudo, colaborativa. A simples presença 
desse tipo de segurança inibirá atos já descritos. Ou alguém, realmente interessado em 
resolver o problema, acredita que com o diálogo vamos conseguir convencer um traficante ou 
um psicopata a não assediar nossos jovens? 
Peço desculpas pela franqueza, mas, aos críticos, vai a minha certeza de que, para 
determinadas situações, o diálogo passa a ser uma versão semântica de um romantismo que 
não existe mais, infelizmente. Cabe ao Estado (latosensu) proteger os cidadãos, onde quer que 
estejam. O policial pode e deve rondar a unidade escolar (dentro e fora). Algumas escolas 
possuem áreas extensas. Um exemplo típico de escolas desse tipo são os Cieps e as escolas 
agrícolas. Temos experiências de outros países. Não estamos, portanto, inventando solução. 
Os policiais são capacitados. Não obstante, tiveram treinamento específico. Enfim, a 
segurança nas escolas não se resume ao Proeis. Temos absoluta consciência disso. Algo, 
porém, tinha que começar a ser feito. 
Wilson Risolia 
Secretário de Estado de Educação 
Extraído de http://conexaoescola.rj.gov.br/familia/protecao-escolar  
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ANEXO D – APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO – 4º MOMENTO 

 

 Vídeo “Levar a polícia para dentro da escola 
previne a violência?” 

A experiência de uma escola em Goiás serve de base para essa discussão, já que a escola 
passou a ser administrada pela Polícia Militar depois de casos de violência 

Crianças entram armadas nas salas de aula. Colegas brigam e quebram as instalações do 

colégio. Professores e funcionários são agredidos. Escolas são invadidas por traficantes e são 

forçadas a fechar as portas nos finais de semana ao invés de servir de espaço de lazer para a 

comunidade. A violência que ficava do lado de fora dos muros invadiu o espaço da educação 

e profissionais da área já não sabem como lidar com o problema. As guardas municipais têm 

sido insuficientes e a comunidade tem ficado amedrontada em todo o o País. O resultado: 

evasão escolar e altos índices de maus resultados. 

Como sair dessa situação? Em Valparaíso, em Goiás, a Escola Fernando Pessoa está 

experimentando uma solução tão inovadora quanto polêmica – a Polícia Militar assumiu a 

administração da instituição. Com isso, os estudantes passaram a bater continência, marchar e 

seguir disciplina militar. Será que dá certo? Será que está certo? 

O Participação Popular é transmitido pela TV Câmara e também pela Rádio Câmara, às 18 

horas, ao vivo.  

Convidados 

Afonso Galvão, doutor em psicologia educacional 

Capitão Santos, comandante e diretor do Colégio da Polícia Militar de Goiás – unidade 

Fernando Pessoa 
Apresentação — Fabricio Rocha 

Extraído de http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/materias/PARTICIPACAO-POPULAR/480473-
LEVAR-A-POLICIA-PARA-DENTRO-DA-ESCOLA-PREVINE-A-VIOLENCIA.html 
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ANEXO E – MÓDULO 1: REGRAS DO DEBATE PÚBLICO 
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Fonte: Extraídos do capítulo “O trabalho em debate”. In: AOKI, 2013. p.41-42. 
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ANEXO F – MÓDULO 2: TIPOS DE ARGUMENTOS E CONTRA-

ARGUMENTAÇÃO 

 

Para defender seu ponto de vista, sua opinião, no debate e em outros textos 

argumentativos, você precisa de argumentos que convençam seu interlocutor, ou seja, que 

sustentem esse ponto de vista adotado (sua tese).  Assim, você precisa conhecer o tema a ser 

debatido, apoiar-se em fatos já observados ou em opiniões de especialistas no assunto. Há 

diversos tipos de argumentos que podem ser explorados, aqui serão expostos alguns deles: 

1) Argumento de autoridade: é o argumento baseado na opinião de um 

especialista no assunto (uma autoridade). Para fazer uso desse tipo de 

argumento, você pode citar exatamente o que tal autoridade falou ou dizer com 

suas palavras. No primeiro texto lido sobre a presença da Polícia na escola, há, 

por exemplo, a citação da opinião de Elisa Dalla Bona, mestre em Educação e 

professora da Universidade Federal do Paraná, portanto, alguém que entende 

do assunto e cuja opinião tem um peso argumentativo:  

Para a mestre em Educação e professora da Universidade Federal do Paraná, 

Elisa Dalla Bona, a notícia das revistas é chocante. “O papel da escola é 

educativo e não punitivo. Não se pode revistar uma criança como se fosse um 

bandido. O próprio ato da revista só pode ser visto pelas crianças menores 

como uma punição”, diz. 

2) Argumento baseado em provas concretas: é o argumento baseado em fatos que 

podem ser comprovados. No segundo texto trabalhado em sala de aula, para 

defender o ponto de vista de que deve haver policiamento dentro das escolas, o 

autor cita fatos com que costumeiramente nos deparamos no dia a dia: 

pequenos crimes ou atos infracionais praticados dentro e no entorno da escola: 

Quem desconsidera a necessidade de segurança, certamente desconhece a 

realidade da educação pública brasileira. Para esses, alguns registros: furto 

de equipamentos de informática; furtos de cabos elétricos; furtos de merenda 

escolar. Será que algum crítico pode considerar que há pessoas que roubam 

merenda de crianças? Comunico aos senhores que sim; furto de grades/cercas 

completas; brigas entre alunos maiores de idade; alunos que entram armados 

nas escolas; consumo de drogas; abordagem de malfeitores intra e extra 

muros. 
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3) Argumento baseado no consenso: são afirmações evidentes por si ou 

universalmente aceitas para efeito de argumentação. Não se pode confundi-las 

com o senso comum, sem base científica, de validade discutível, como 

preconceitos e generalizações do tipo “O brasileiro é preguiçoso” e “Todo 

político é corrupto”. No segundo texto lido, o autor, ao afirmar que o policial 

não tem função pedagógica, baseou-se no consenso. Ninguém duvida de tal 

afirmação, não é mesmo? 

O policial não tem função pedagógica. Também não tem a função de substituir 

outros atores da equipe escolar. 

4) Argumento por causa e efeito: é o argumento baseado nas reações de causa do 

fato e suas consequências. Por exemplo, para defender que a tragédia de 

Realengo só não foi maior devido à presença de um policial nos arredores da 

escola, o autor do texto 2 estabelece uma relação de causa (a presença do 

policial) e sua consequência (ter evitado que a tragédia fosse pior). Causa é 

aquilo que antecede e gera a consequência: 

Não fosse pela presença de um policial armado no arredor daquela unidade 

escolar, a tragédia teria sido ainda pior. 

 

Contra-argumentar é a estratégia de retomar o argumento contrário ao seu para 

rebatê-lo, refutá-lo. É uma estratégia de argumentação interessante, pois mostra que o 

falante/escrevente adota um ponto de vista, mas não ignora os demais. Ao contrário, ele faz 

referência aos pontos de vista diferentes para mostrar o quanto são frágeis e passíveis de 

serem refutados. No texto 2, o autor refuta a opinião daqueles que são contrários à presença 

de policiais nas escolas e alegam que o policial ficaria com arma em punho entre os alunos e 

que o diálogo por si só resolveria o problema. Assim, ele rebate não só a opinião contrária à 

sua, mas os argumentos que a sustentam: 

O policial também não fica entre os alunos com arma em punho. Não passa em 

revista os estudantes. A atuação policial é preventiva e, sobretudo, colaborativa. A simples 

presença desse tipo de segurança inibirá atos já descritos. Ou alguém, realmente interessado 

em resolver o problema, acredita que com o diálogo vamos conseguir convencer um 

traficante ou um psicopata a não assediar nossos jovens? 

Peço desculpas pela franqueza, mas, aos críticos, vai a minha certeza de que, para 

determinadas situações, o diálogo passa a ser uma versão semântica de um romantismo que 

não existe mais, infelizmente. Cabe ao Estado (lato sensu) proteger os cidadãos, onde quer 
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que estejam. O policial pode e deve rondar a unidade escolar (dentro e fora). Algumas 

escolas possuem áreas extensas. 
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Fonte: Extraídos de “O mundo que queremos”. In: AOKI, 2013. p. 56-57; p. 60-62.  
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ANEXO G – MÓDULO 3: OPERADORES ARGUMENTATIVOS  
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Fonte: Extraídos do capítulo “O trabalho em debate”. In: AOKI, 2013. p.43-47; p.49. 
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Fonte: Extraídos do capítulo “O mundo que queremos”. In: AOKI, 2013. p. 62-64.  
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ANEXO H – MÓDULO 4:  MODALIZADORES 

 

Modalizadores são palavras ou expressões que revelam a relação do 

falante/escrevente com aquilo que ele afirma, com seu enunciado. Por exemplo, quando se diz 

“Infelizmente, ela não virá hoje”, o falante mostra que, para ele, é uma infelicidade que 

determinada pessoa (ela) não venha. Assim, o “infelizmente” é um modalizador.  

Na argumentação, é muito importante saber usar os modalizadores, sob pena de se 

comprometer demais com o que está sendo dito ou tentar se eximir quando se deve adotar um 

posicionamento. Vejamos alguns tipos de modalizadores: 

1) Os que expressam uma certeza por parte do falante: com certeza, certamente, 

realmente, efetivamente, sem dúvida, de jeito nenhum , nunca, jamais, entre 

outros. Ao usar um modalizador desse tipo, o falante assume a 

responsabilidade com o que está sendo dito, compromete-se.  

2) Os que expressam uma dúvida: talvez, possivelmente, provavelmente, é 

provável, é possível, o verbo poder, entre outros. Ao contrário dos anteriores, 

esse tipo de modalizador exime o falante da responsabilidade com o que está 

sendo dito. Quando afirma, por exemplo, “Talvez ela venha”, o falante não se 

compromete, caso a pessoa referida não compareça, ele não pode ser 

responsabilizado de ter faltado com a verdade, afinal ele não garantiu que ela 

compareceria.  

3) Os que delimitam os termos em que se fala: geograficamente, biologicamente, 

entre outros. Quando se diz algo do tipo “Biologicamente falando”, o falante 

está deixando claro que está adotando o ponto de vista apenas biológico, ou 

seja, não está analisando o fato sob outras perspectivas. 

4) Os que revelam obrigatoriedade: necessariamente, obrigatoriamente, o verbo 

dever, entre outros. Quando se diz “O aluno deve entrar de farda”, revela-se 

algo que é obrigatório.  

5) Os que revelam a afeição do falante com o que está sendo dito: infelizmente, 

felizmente, sinceramente, francamente, entre outros. Ao dizer “Sinceramente, 

não sei mais o que fazer”, o falante deixa claro sua relação com o enunciado 

seguinte (que não sabe mais o que fazer), explicitando que está falando com 

sinceridade. 
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Exercício adaptado da revista Nova Escola, extraído do site 

http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/gramatica-com-textos-9o-ano-

modalizadores-do-discurso 

Leia o seguinte trecho da Gramática Houaiss da Língua Portuguesa: 

  

"A modalização diz respeito à expressão das intenções e pontos de vista do enunciador. É por 

intermédio da modalização que o enunciador inscreve no enunciado seus julgamentos e 

opiniões sobre o conteúdo do que diz/escreve, fornecendo ao interlocutor ¿pistas¿ ou 

instruções de reconhecimento do efeito de sentido que pretende produzir. (...) 

a) É possível que chova no Carnaval. (Suposição) 

b) É necessário que chova no Carnaval. (Necessidade) 

c) Vai chover no Carnaval. (Certeza)" 

AZEREDO, José Carlos. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. São Paulo: Publifolha, 2008. 

  

1. Leia o boletim meteorológico abaixo e identifique os trechos assertivos e aquele no 

qual há modalização indicativa de atenuação. 

  

Chove em grande parte do Brasil. 

As chuvas se espalham pelo país, atingindo faixa que vai de SC até AM. As pancadas são 

isoladas no Nordeste. Já no Sudeste e no Centro-Oeste, há risco de temporais, sobretudo no 

sul de MG e RJ. 

Folha de S. Paulo, 22 de nov de 2010, Caderno Cotidiano, C 2. 

  

2. Reescreva o boletim de modo que o caráter assertivo seja substituído pela 

possibilidade ou probabilidade. 

 

3. Realize o mesmo exercício utilizando a previsão astrológica abaixo.  

  

Áries (21 de mar. a 20 de abr.). 

Lua em Gêmeos favorece estudos, comunicação e contatos sociais em geral. Sol em Sagitário 

traz quatro semanas ótimas, para você desenvolver melhor sua espiritualidade, explorar com 

mais afinco novas maneiras de viver. 

Folha de S. Paulo, 22 de nov de 2010, Caderno Ilustrada, E11 
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Inicie a etapa explicando aos alunos que eles vão ler um texto que começa com a palavra 

infelizmente. Pergunte a eles o que essa palavra sugere. Ouça o que têm a dizer. Incite-os a 

construir oralmente períodos em que a palavra se apresente. 

 

Brutalidade não pode ser reação à cantada 

Jairo Bouer 

INFELIZMENTE, em menos de um mês tenho que voltar ao tema da violência gratuita, face 

aos incidentes que aconteceram em plena avenida Paulista, quando um grupo de quatro 

menores e um garoto de 19, todos de classe média e teoricamente "educados", agrediram 

outros jovens. 

A coluna está sendo escrita um dia após os agressores terem sido liberados pelas autoridades 

responsáveis. Há indícios (segundo a própria polícia) de que a motivação para alguns dos 

ataques no dia 14 tenha sido a homofobia. 

A defesa alega que não houve homofobia, mas uma simples briga de jovens, talvez motivada 

por um suposto flerte de um dos garotos que foi agredido. Os agredidos e outras testemunhas 

negam que houve qualquer tipo de contato anterior e dizem que os agressores já chegaram 

batendo. 

Vamos supor que houve uma briga que nasceu de uma cantada. Desde quando a forma de se 

reagir a qualquer tipo de cantada, vindo ela de homens ou de mulheres, é uma agressão 

brutal? Cinco garotos atacando um jovem sozinho é uma simples briga? Na melhor das 

hipóteses, é pura covardia. Na pior, é um ato preconceituoso e bárbaro. 

Não dá para admitir tal comportamento como sendo natural, um rito de passagem, 

agressividade normal de meninos, necessidade de afirmação frente ao grupo e falta de limites 

colocados pelos pais, entre outras alegações. É uma selvageria inadmissível e, para isso, existe 

lei, julgamento e eventuais responsabilizações. 

Tendo a achar que a melhor maneira de aprender é trabalhar aquilo que é sensível. Assim, que 

tal colocar alguém que não sabe lidar com sua própria agressividade em um trabalho 

comunitário com vítimas de violência contra a mulher, de preconceito e de homofobia? 

Talvez, no contato com aquilo que incomoda, a gente cresça e aprenda a ser um adulto 

melhor. 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/folhatee/fm2211201012.htm. Acesso em 22 de nov. 2010 

  

4. Releia o texto assinalando as modalizações realizadas e seus efeitos de sentido.  
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Origens da Linguagem 

A questão da origem da linguagem ou, em outros termos, da evolução do comportamento 

comunicativo do humano é altamente controvertida, dada a inexistência de provas e 

testemunhas factuais, diferentemente da evolução da espécie humana, para qual existem 

evidências concretas. Isso tornou o tema sujeito às mais inusitadas divagações e propostas 

fantasiosas. Uma das primeiras teorias sobre a origem da linguagem humana é que as palavras 

surgiram da tentativa de imitar os sons produzidos pelos animais, como quá-quá, bem-te-vi, 

cuco, e os sons da natureza circundante, como o farfalhar das folhas, o correr das águas, o 

barulho do vento e da chuva, por meio de sons sibilantes ou chiantes, como s, z, ch, de nasais 

murmurantes, como m e de líquidas como l e r. A imitação tornava-se a palavra que designava 

o objeto. Essa teoria, conhecida como teoria onomatopaica, evoca a seu favor a existência de 

onomatopéias em todas as línguas. Além disso, é comum a mãe, ao mostrar o filho pequeno 

um livro com animais, dizer-lhe: olha o au-au, olha o miau, olha o cocoricó, olha o muu, 

nomes que muitas vezes a criança usa para se referir ao cachorro, gato, galo e vaca. No 

entanto o elo perdido está em saber como de au-au passa a ser cachorro, de miau a gato, de 

muu a vaca. 

Outra possibilidade proposta, muito semelhante à explicação onomatopaica, foi a de 

identificar o germe da linguagem nas interjeições. Os primeiros sons produzidos pelos 

homens teriam sido exclamações de dor, alegria, desespero, espanto, surpresa, o que também 

não explica como se passou do estágio dos gritos expressando emoções à linguagem 

articulada de frases como eu estou com dor, eu estou feliz, eu estou desesperado etc. 

FRANCHETTO, B. e LEITE, Y. Origens da Linguagem. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004, pp11-12. 

  

5. Identifique as expressões modalizadoras presentes nos dois primeiros períodos do 

texto. 
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ANEXO I – MÓDULO 5: USO DOS PRONOMES DE TRATAMENTO 

 

Os pronomes de tratamento correspondem a palavras ou expressões usadas pelo 

falante para se referir à pessoa a quem se dirige ou de quem se fala. Seu uso conota maior ou 

menor grau de intimidade. No dia a dia, por exemplo, com pessoas com quem temos 

intimidade ou que são de idade próxima à nossa, usamos o pronome de tratamento Você. Em 

situações mais formais da fala ou da escrita, no entanto, o uso dos pronomes requer mais 

cuidado sob pena de se ofender o interlocutor ou rebaixá-lo de posto, por exemplo. Vejamos, 

pois, os pronomes de tratamento mais utilizados em situações formais de uso da língua:  

Vossa Excelência, para as seguintes autoridades: 

 

a) do Poder Executivo; 

Presidente da República; 

Vice-Presidente da República; 

Ministros de Estado; 

Governadores e Vice-Governadores de Estado e do Distrito Federal; 

Oficiais-Generais das Forças Armadas; 

Embaixadores; 

Secretários-Executivos de Ministérios e demais ocupantes de cargos de 

natureza especial; 

Secretários de Estado dos Governos Estaduais; 

Prefeitos Municipais. 

 

b) do Poder Legislativo: 

Deputados Federais e Senadores; 

Ministro do Tribunal de Contas da União; 

Deputados Estaduais e Distritais. 

 

c) do Poder Judiciário: 

Ministros dos Tribunais Superiores; 

Membros de Tribunais; 

Juízes. 
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As demais autoridades e pessoas comuns devem ser tratadas por Vossa Senhoria, o 

qual equivale a “O Senhor” ou “A Senhora”. Exceção se faz para os cargos da religião 

católica, como Vossa Santidade, usado para dirigir-se ao Papa, e Vossa Magnificência, para 

referir-se aos reitores de universidades.  

No debate oral público regrado, deve-se atentar para o cargo do debatedor, a fim de 

se utilizar o pronome de tratamento adequado.  

 

 


