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RESUMO 
 
 

Este estudo é resultado de uma pesquisa na qual partimos da concepção de autoria 
como uma tomada de posição diante da variedade de vozes sociais, tendo em vista 
que, ao usar a linguagem, os sujeitos dialogam com os dizeres do outro e se 
posicionam em relação a esses dizeres, efetuando escolhas que singularizam seu 
dizer e, assim, o revestem de autoria. Partindo desses pressupostos, analisamos 
artigos de opinião finalistas da 5ª edição das Olimpíadas de Língua Portuguesa 
Escrevendo o Futuro (OLPEF) 2016, tendo como objetivo investigar como o discurso 
citado contribui para a construção da autoria desses textos. A pesquisa é descritiva 
e interpretativa, de base qualitativa com apoio quantitativo e adotamos o método 
dialético. Adotamos como referencial teórico a teoria/análise dialógica do discurso do 
Círculo de Bakhtin. Para tanto, nos fundamentamos nos conceitos de discurso citado 
e autoria presentes em Bakhtin/Volochínov (2014) e gêneros do discurso em Bakhtin 
(2011). Além desses trabalhos, contribuíram para essa investigação os escritos de 
Authier-Revuz (1990,2004) sobre a heterogeneidade enunciativa, os trabalhos de 
Maingueneau (1997, 2008) sobre as marcas do discurso citado e ainda foram 
pertinentes as discussões sobre autoria apresentadas por Possenti (2001, 2002). 
Acerca da definição e características do gênero artigo de opinião, tomamos por base 
Rangel; Gagliardi; Amaral (2016). O corpus é composto pelos trinta e oito artigos de 
opinião finalistas da edição da OLPEF do ano de 2016, que se encontram 
disponíveis no site das Olimpíadas de Língua Portuguesa. Desse corpus foram 
selecionados e analisados dezesseis artigos de opinião, nos quais foram 
identificados oito propósitos comunicativos para o uso do discurso citado. A análise 
dos dados revela que o discurso citado em forma de discurso indireto foi empregado 
trinta e três vezes nos artigos de opinião analisados para atender a cinco diferentes 
propósitos comunicativos e que o discurso citado em forma de discurso direto foi 
empregado por vinte vezes no corpus analisado, com seis propósitos comunicativos. 
A partir desses resultados, concluímos que o discurso citado nas formas de discurso 
indireto e discurso direto foi um recurso frequentemente utilizado, exercendo 
diferentes propósitos comunicativos e contribuiu de forma significativa com a 
construção da autoria de textos do gênero artigo de opinião produzidos por alunos 
do ensino médio.  
 
Palavras-chave: Discurso citado. Autoria. Ensino Médio. Artigo de opinião.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This study is the result of a research in which we start from the conception of 
authorship as a positioning in front of the variety of social voices, considering that, 
when using the language, the subjects dialogue with the words of the other and 
position themselves in relation to these words, making choices that singles out his 
saying and, thus, cover it for authorship. Based on these assumptions, we analyzed 
final opinion articles from the 5th edition of the Portuguese Language Olympics 
Writing the Future (OLPEF) 2016, with the objective of investigating how the 
discourse mentioned contributes to the construction of the authorship of these texts. 
The research is descriptive and interpretive, qualitative based with quantitative 
support and we adopt the dialectical method. We adopt as theoretical reference the 
theory / dialogical analysis of the discourse of the Circle of Bakhtin. For this, we are 
based on the concepts of discourse and authorship present in Bakhtin / Volochínov 
(2014) and genres of discourse in Bakhtin (2011). In addition to these works, the 
writings of Authier-Revuz (1990,2004) on the enunciative heterogeneity, the works of 
Maingueneau (1997, 2008) on the marks of the mentioned speech contributed, and 
were still pertinent the discussions on authorship presented by Possenti (2001, 
2002). About the definition and characteristics of the opinion article genre, we take 
Rangel as the basis; Gagliardi; Amaral (2016). The corpus is composed of the thirty-
eight finalist opinion articles of the 2016 OLPEF edition, which are available on the 
Portuguese Language Olympics website. From this corpus were selected and 
analyzed sixteen articles of opinion, in which eight communicative purposes were 
identified for the use of the discourse mentioned. Data analysis reveals that the 
discourse quoted in the form of indirect discourse was used thirty-three times in the 
articles of opinion analyzed to serve five different communicative purposes and that 
the discourse quoted as direct discourse was used twenty times in the analyzed 
corpus , with six communicative purposes. From these results, we conclude that the 
discourse mentioned in the forms of indirect discourse and direct discourse was a 
frequently used resource, exercising different communicative purposes and 
contributed in a significant way with the construction of the authorship of texts of the 
genre of opinion produced by students of the teaching medium. 

Keywords: Speech cited. Authorship. High school. Opinion article. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Neste primeiro capítulo, contextualizamos o nosso objeto de pesquisa, 

apresentamos as questões e objetivos que norteiam o estudo, a justificativa, a 

abordagem e a metodologia de pesquisa. Também expomos algumas pesquisas que 

de algum modo se relacionam ao objeto estudado e, por fim, descrevemos como a 

dissertação encontra-se estruturalmente organizada.  

 

1.1 CONTEXTUALIZANDO O OBJETO DE PESQUISA 

   

Estando nossas atividades profissionais situadas em uma determinada esfera 

da atividade humana, no nosso caso, a esfera educacional, inevitavelmente, nos 

tornamos sabedores de alguns fatos ocorridos em seu percurso histórico. Desse 

modo, como professora de língua portuguesa, conhecemos algumas das mudanças 

e dificuldades enfrentadas pelo sistema educacional brasileiro, especialmente na 

educação básica, no que se refere aos eixos de leitura e escrita.  

Conforme Piunti e Oliveira (2012), somente a partir da criação da nova Lei de 

Diretrizes de Bases da Educação (LDB/1996) o ensino de 2º grau passou a ser 

denominado de ensino médio, tonando-se a última fase da educação básica 

brasileira. E até a última década do século passado esse nível de ensino era tido 

como o mais esquecido pelas políticas públicas, sendo que pouco mais da metade 

dos alunos de nosso país concluía apenas o ensino fundamental, pois diante de 

condições sociais precárias e de uma oferta restrita de vagas para o ensino médio, 

tornava-se impossível para mais da metade do alunado brasileiro concluir o ensino 

básico.  

Nesse contexto, surgiram mudanças visando à democratização e à melhoria 

do ensino. Dentre tais mudanças, foram criados os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN/1997), as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(DCNEM), implantadas no ano de (1998) e, mais recentemente, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), publicados no ano (2000).  

 Com isso, torna-se perceptível que somente no final do século passado, a 

partir das alterações na Lei de Diretrizes de Bases da Educação (LDB), as 

mudanças no ensino básico começaram a surgir, embora, ainda de forma muito 

lenta. Foram criados também mecanismos de avaliação em larga escala, como o 



15 

 

Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), instituído em 1998 pelo Ministério da 

Educação (MEC) e realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), e o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), considerado o principal indicador da qualidade da 

educação básica do Brasil, criado pelo INEP no ano de 2007.  

Este indicador, o IDEB, sintetiza dois conceitos básicos importantes para 

aferir a qualidade do ensino brasileiro. São eles: o fluxo, que representa a taxa de 

aprovação dos alunos, e o aprendizado, que corresponde ao resultado dos 

estudantes no Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), inferidos pela 

Prova Brasil, avaliação censitária do ensino público, e pela avaliação amostral do 

SAEB, a Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB), que inclui também os 

resultados da rede privada.    

Desse modo, o IDEB é o condutor das políticas públicas em prol da qualidade 

da educação e a ferramenta para o acompanhamento das metas de qualidade do 

Plano de Desenvolvimento da Educação Básica (PDE), o qual estabelece que em 

2022 o IDEB do Brasil deverá atingir a média 6,0, correspondente a um sistema 

educacional de qualidade.  

Os resultados do IDEB são revelados em anos ímpares, portanto, o último 

disponível no site do INEP é o resultado do ano de 2015. Em consulta a esse site, 

constatamos, a partir dos resultados revelados pelo IDEB referentes aos anos de 

2013 e 2015, que os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio não 

alcançaram a meta nacional. Esses dados revelam que apesar das alterações nos 

documentos oficiais, que propuseram mudanças significativas para o ensino, ainda 

há muitas deficiências que precisam ser superadas, principalmente, na leitura e na 

escrita de alunos da rede básica de ensino. 

 Portanto, é nesse cenário de busca contínua da expansão e melhoria da 

educação básica que surgem as Olimpíadas de Língua Portuguesa Escrevendo o 

Futuro (OLPEF), uma iniciativa do MEC e da Fundação Itaú Social (FIS), com a 

coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e 

Ação Comunitária (CENPEC). Trata-se de uma política pública promovida pelo poder 

público em parceria com iniciativa privada e sociedade civil, em prol de um bem 

comum: proporcionar um ensino de qualidade para todos, levando em conta o 

aprimoramento da produção escrita. 
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A OLPEF oferece formação aos educadores por meio de materiais 

orientadores e de cursos presenciais e a distância, além de recursos didáticos para 

o desenvolvimento do trabalho em sala de aula. Através dessa iniciativa, em anos 

ímpares o Governo Federal oferece cursos de formação de professores, e em anos 

pares, promove o concurso de textos premiando as melhores produções de alunos 

do 5° ano do ensino fundamental a alunos do 3° ano do ensino médio das escolas 

públicas de todo o Brasil. 

Atualmente, as Olimpíadas são organizadas em quatro categorias, sendo que 

cada uma delas envolve dois anos escolares, a saber: os alunos de 5° e 6° anos do 

ensino fundamental dedicam-se à produção do gênero poema; os alunos de 7° e 8° 

anos do ensino fundamental produzem o gênero memórias literárias; os alunos do 9° 

ano do ensino fundamental e do 1° ano do ensino médio dedicam-se à produção do 

gênero crônica; já os alunos do 2° e 3° anos do ensino médio produzem o gênero 

artigo de opinião, o qual constitui o corpus desta pesquisa. 

O tema proposto para a produção dos gêneros trabalhados em todas as 

edições já realizadas do concurso foi “O lugar onde vivo”. Para tanto, os alunos 

deveriam realizar entrevistas, conversar com pessoas da comunidade, vivenciar 

experiências que os ajudassem a desenvolver o sentimento de pertença e 

favorecesse o reconhecimento dos saberes e problemas locais, o que subjaz uma 

concepção teórico-pedagógica que induz a valorização local. Nos anos em que 

ocorre as Olimpíadas, são enviados para as escolas e para os professores inscritos 

cadernos que orientam o trabalho com cada gênero por meio de uma sequência 

didática, a qual é definida como “um conjunto de atividades escolares 

organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito” 

(DOLZ; SCHNNEUWLY, NOVARRAZ, 2004, p. 97)1. Essa sequência encontra-se 

organizada em forma de oficinas e aborda conteúdos presentes nos currículos 

escolares, os quais possibilitam o desenvolvimento das competências de leitura e 

escrita.   

Para cada gênero trabalhado, além do caderno com essas orientações, os 

professores recebem também uma coletânea de textos que favorece o contato dos 

alunos com o gênero proposto para cada categoria. Destacamos que o propósito da 

                                                           

1 Autores pertencentes à escola de Genebra, sobre a qual traçamos considerações no capítulo 
posterior.  
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OLPEF em todas as suas edições não foi a busca por talentos, mas sim, contribuir 

para a melhoria da leitura e da escrita de todos os estudantes, almejando que eles 

passem a demonstrar maior proficiência nos gêneros trabalhados e, assim, 

adquiram um maior domínio sobre essas competências e se constituam sujeitos 

autores dos seus dizeres. 

No ano de 2016, a OLPEF chegou a sua 5ª edição e como ocorreu nas 

edições anteriores, após o resultado das escolhas das produções finalistas, o 

CENPEC organizou um livro2, no qual constam as produções vencedoras.  

  No tocante ao gênero artigo de opinião, é importante ressaltar que pertence a 

esfera jornalística, a exemplo do editorial, da carta de leitores, dentre outros gêneros 

que são comumente publicados em jornais e revistas, tanto na imprensa impressa, 

como na digital. Vale salientar que o gênero artigo de opinião não está restrito 

apenas a essa esfera e sua circulação em outros meios é muito comum, como 

ocorre no meio educacional, no qual ele se faz presente, tornando-se um gênero 

muito solicitado, inclusive em provas de processos seletivos e vestibulares.    

No contexto educacional, esse gênero torna-se um importante instrumento 

para a formação do cidadão, pois a leitura e a escrita de artigos de opinião 

contribuem para o aprimoramento da prática de argumentar do aluno, animando-o a 

buscar razões para sustentar suas teses e opiniões. No contexto da OLPEF, os 

estudantes deveriam argumentar de forma convincente, discutindo sobre questões 

referentes ao lugar onde vivem e, mais de que isso, formando opinião sobre elas, 

apontando soluções e praticando a cidadania. 

A partir dessas reflexões, torna-se claro que o trabalho com a leitura e a 

escrita quando é realizado a partir dos gêneros do discurso, permite que a 

linguagem seja concebida levando-se em consideração sua imanência dialógica. 

Pois, somente nessa perspectiva, os sujeitos são constituídos a partir das relações 

dialógicas discursivas que se realizam no meio social em que estão inseridos, 

proferindo enunciados em resposta a enunciados anteriores, respondendo-os, 

criticando-os, refutando-os ou confirmando-os. Tendo em vista que essas relações 

dialógicas possibilitam a aquisição e a articulação de saberes e, por conseguinte, a 

                                                           
2 Esse livro encontra-se disponível no site https://www.escrevendoofuturo.org.br.  

 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/
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relação do homem com a sociedade em que está inserido, a qual será sempre 

mediada pela linguagem.  

Nesse processo dialógico, a unidade real da comunicação é o enunciado, o 

qual será sempre novo, inédito e irrepetível, mas estará sempre em relação com os 

já ditos, bem como apontará sempre para enunciados futuros (BAKHTIN, 2011).  Daí 

surge a importância de nos voltarmos ao discurso citado, uma vez que, o enunciado 

está sempre em diálogo com outros enunciados, sendo importante, pois, 

verificarmos como são agenciadas as vozes de outrem na produção de artigos de 

opinião de alunos do ensino médio, pois sabemos que a maneira como o sujeito 

agencia tais vozes contribui para a construção da autoria, marcando sua 

singularidade como sujeito e o constituindo como autor do seu dizer.   

Após essa contextualização, no tópico subsequente, apresentamos as 

questões e objetivos que suscitaram a realização deste estudo.  

 

1.2 QUESTÕES E OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Considerando o cenário até aqui apresentado, partimos da hipótese de que o 

discurso citado contribui para a construção da autoria no gênero artigo de opinião e 

direcionamos esta pesquisa adotando como questionamento central de investigação: 

como o discurso citado contribui para a construção da autoria em artigos de opinião 

finalistas da OLPEF/2016?  

Para responder a esse questionamento, temos como guia o objetivo geral: 

investigar como o discurso citado contribui para a construção da autoria em artigos 

de opinião finalistas da OLPEF/2016. Norteia, portanto, esta pesquisa o 

entendimento de que sendo o gênero artigo de opinião, predominantemente 

argumentativo, precisarão seus escritores/autores lançarem mão do discurso do 

outro, para assim, construir uma argumentação consistente fazendo emergir suas 

próprias vozes, o que contribui para uma escrita com autoria.  

Dessa forma, após realização de leitura prévia do corpus, levantamos os 

seguintes questionamentos:  

a) Em quais formas o discurso citado se apresenta nos artigos de opinião 

finalistas da OLPEF/2016? 

b) Com quais propósitos comunicativos os escritores/autores utilizam o 

discurso citado nos artigos de opinião finalistas da OLPEF/2016? 
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c)  O discurso citado contribui para a construção da autoria no gênero 

analisado? 

Para responder a esses questionamentos, estabelecemos os seguintes 

objetivos específicos: 

a) Identificar e analisar as formas em que o discurso citado se apresenta nos 

artigos de opinião finalistas da OLPEF/2016; 

b)  Discutir com quais propósitos comunicativos o discurso citado foi utilizado 

nos artigos de opinião analisados; 

c)  Relacionar o uso do discurso citado com a autoria, verificando como o 

discurso citado contribui para a construção da autoria no gênero 

analisado.  

Para investigar como os sujeitos autores agenciam as vozes de outrem no 

gênero artigo de opinião para construir autoria, em primeiro lugar, identificamos a 

presença do discurso citado (DC) nos artigos de opinião. A seguir, analisamos 

categorizando/classificando as formas em que o DC se apresenta nos artigos de 

opinião, discurso direto (DD) e/ou discurso indireto (DI). Posteriormente, discutimos 

os propósitos comunicativos para os quais o DC foi utilizado nos artigos, e por fim, 

verificamos como o DC direto e/ou indireto contribui para a construção da autoria do 

gênero analisado. 

Ressaltamos que optamos por observar essas duas formas de discurso citado 

por elas se apresentarem no texto de forma mais explícita que o discurso indireto 

livre e também por acreditarmos que com a análise desses discursos respondemos 

aos questionamentos e cumprimos com os objetivos de pesquisa. Também porque, 

assim como Barbosa (2008, p.10), consideramos que essas são “suas duas 

principais formas de apresentação das vozes alheias”. 

Na seção a seguir, apresentamos a justificativa desta pesquisa, mostrando 

sua relevância para a atuação do professor de língua portuguesa do ensino básico 

ao abordar questões de ordem linguística e discursiva em sala de aula, como 

também, a relevância desse estudo para o âmbito acadêmico ao apontar caminhos 

para investigações futuras. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA  
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Conforme explicitado, neste estudo investigamos como o discurso citado 

contribui para a construção da autoria em artigos de opinião finalistas da 

OLPEF/2016. Tal escolha se deu, porque, como professora da rede básica de 

ensino, sentimos o desejo de tomar textos de alunos do ensino básico como objeto 

de investigação, acreditando que de algum modo poderíamos contribuir para a 

melhoria do ensino de língua portuguesa e, consequentemente, para aprendizagem 

dos discentes.  

Além disso, em levantamento prévio sobre trabalhos que analisassem 

gêneros produzidos por alunos da educação básica, pudemos constatar que há mais 

pesquisas que adotam como objeto de estudo gêneros produzidos por alunos dos 

anos finais do ensino fundamental do que aqueles que têm como objeto de 

investigação produções de alunos do ensino médio. Observamos, ainda, que o 

maior número de trabalhos que investigam o discurso citado e a autoria, fatores 

investigados nesse estudo, tiveram o foco da pesquisa voltado para produções de 

alunos do ensino superior, graduados e pós-graduados.   

Convém ressaltarmos ainda, que em geral não é dada a devida importância 

ao uso do discurso do outro em textos produzidos por alunos da educação básica, 

pois os livros didáticos quando fazem referência a esse discurso é apenas com 

intuito de classificar algumas formas em que ele se apresenta, com exemplos 

superficiais desconectados de situações reais de uso da linguagem. Além disso, 

adotam questões meramente gramaticais, propondo a transformação do discurso 

direto em discurso indireto, por exemplo. Todavia, de acordo com Bakhtin (2011), o 

discurso citado é um tema de extrema relevância, uma vez que todo enunciado está 

marcado pela palavra do outro, pois remete a enunciados anteriores e aponta para 

enunciados futuros. 

Acreditamos que pesquisas como esta são importantes para os professores 

de língua portuguesa, pois, poderão balizar a prática didática desses docentes, 

oferecendo reflexões para que desenvolvam o trabalho em sala de aula voltando-se 

também para os aspectos discursivos, a exemplo, a utilização do discurso citado, 

seja de forma direta seja de forma indireta, e a construção da autoria, de modo que 

possam desprender-se de um ensino voltado apenas para os aspectos puramente 

linguísticos.  

Desse modo, torna-se possível a assunção da voz dos estudantes no 

contexto escolar e a construção de relações mais dialógicas entre os sujeitos 
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envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, à medida que um gênero 

é trabalhado de forma efetiva, por meio de situações reais de uso da linguagem, 

instaura-se o diálogo com as vozes de outrem, o que possibilita aos alunos 

dominarem tal gênero com mais propriedade e, por meio do agenciamento dessas 

vozes, tornarem-se mais seguros para construir textos com autoria. 

Além disso, este trabalho poderá suscitar novas pesquisas possibilitando que 

outros pesquisadores percebam que ainda há muito para ser investigado sobre o 

discurso citado e a construção da autoria em textos produzidos por alunos da 

educação básica, em específico em sua última fase, o ensino médio. 

 Muito embora tenhamos encontrado várias pesquisas sobre discurso citado e 

sobre a autoria, (algumas dessas pesquisas serão descritas no tópico 1.6 deste 

capítulo), apenas duas tiveram como foco textos de alunos do ensino médio para 

verificar a relação entre as vozes de outrem e a construção da autoria nos textos 

analisados.  

Assim, acreditando ter esclarecido a relevância deste estudo, na seção 

subsequente, apresentamos a abordagem de pesquisa adotada para desenvolver 

este trabalho.  

 

1.4 ABORDAGEM DE PESQUISA 

 

 Com o intuito de cumprir com os objetivos da pesquisa de maneira efetiva, 

realizamos uma pesquisa bibliográfica3 e documental na qual adotamos como 

corpus textos de autoria de alunos do 2º e 3º anos do ensino médio publicados em 

um site com acesso livre ao público. 

Este estudo é de caráter descritivo e interpretativo e nele buscamos 

identificar, analisar e interpretar os dados, considerando o seu contexto de 

produção. Além disso, adotamos para apresentação de nossas análises um modelo 

de pesquisa qualitativa de apoio quantitativo, uma vez que tencionamos em análise 

qualitativa também quantificar os nossos achados. Consideramo-la qualitativa por 

                                                           

3 A consideramos uma pesquisa bibliográfica, pois divisamos da concepção de autores como Gil 
(2010) que classifica esse tipo de pesquisa como aquele cujo material de análise é obtido em 
biblioteca ou base de dados.  
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abordar aspectos de interpretação da realidade linguístico-discursiva inerente à 

construção do gênero discursivo artigo de opinião.  

Conforme Chizzotti (1991, p. 79), a abordagem qualitativa “parte do 

fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma 

interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o 

mundo objeto e a subjetividade do sujeito”. Nossa opção por esta forma de 

abordagem justifica-se por ela apresentar uma metodologia de pesquisa que “não se 

pauta em categorias preestabelecidas antes da entrada no campo da investigação, 

mas, a partir de uma questão de pesquisa que norteará o estudo” (MOITA LOPES, 

1996, p. 22).  

Além disso, por ser uma abordagem flexível, a qual não admite regras muito 

precisas, nem tem a necessidade de definir todos os aspectos logo no início da 

pesquisa, uma vez que as categorias teóricas só serão definidas no decorrer do 

processo de investigação, possibilitando que os múltiplos significados advindos dos 

dados possam ir surgindo no decorrer da pesquisa (ALVES-MAZZOTTI; 

GEWANDSZNAJDER, 1998). 

Quanto à pesquisa quantitativa, segundo Chizzotti (1991), vê os dados com 

dimensões mensuráveis fundamentando os significados qualitativos. Com essa 

abordagem, os dados quantitativos são correlacionados, permitindo-nos refletir 

sobre o uso do discurso citado para a construção da autoria dos textos analisados, 

visto que, precisamos identificar em quantos textos há a presença do discurso citado 

e se esse discurso se apresenta de forma direta ou indireta para poder dar 

prosseguimento às nossas investigações. Para tanto, adotamos um método 

dialético, tendo em vista que “A categoria básica que define a produção de 

conhecimento em nossa área de investigação é o seu caráter dialógico” (JOBIM e 

SOUZA; CARVALHO, 2016, p. 03).  

Após essa explanação da abordagem de pesquisa adotada, a seguir 

apresentamos o percurso metodológico para realização desta pesquisa. 

 

1.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa origina-se da nossa inquietude de estudar a produção escrita 

de alunos do ensino médio, relacionando-a com a teoria do Círculo de Bakhtin, para 

verificar como o discurso citado contribui com a construção da autoria em textos de 
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alunos do último nível da educação básica e se tais alunos se encontram aptos a 

produzir textos com autoria. Sendo assim, como havíamos orientado alunos do 

ensino fundamental na produção dos gêneros poema, memórias literárias e 

crônicas, para participarem da OLPEF/2016, sentimos o desejo de investigar 

aspectos relacionados à construção de outro gênero trabalhado na Olimpíada, que 

seria o artigo de opinião, gênero produzido pelos alunos do ensino médio. 

 Posto isso, para constituição do corpus acessamos o site da OLPEF e 

lançamos mão dos 38 textos no gênero artigo de opinião finalistas do concurso no 

ano de 2016. Após a leitura inicial de todos os artigos de opinião, levando em 

consideração que nesse gênero é propício o uso do discurso citado, levantamos o 

seguinte questionamento inicial: como o discurso citado contribui na construção da 

autoria em artigos de opinião?  

É importante esclarecer que a opção por analisarmos textos finalistas de um 

concurso seletivo em nível nacional justifica-se por acreditarmos que esses textos, 

tendo passado por todo o processo de produção, o qual requer conhecimento e 

maior domínio do gênero, revisão e reescrita, há maior possibilidade desses textos 

atenderem as características do gênero solicitado. 

Assim, para cumprir com os objetivos da pesquisa e responder aos 

questionamentos que nos inquietaram a realizar este estudo, inicialmente 

identificamos a presença do discurso citado nos artigos de opinião e quantificamos 

os textos conforme descrito no parágrafo seguinte.  

Nesse procedimento inicial, encontramos 03 artigos de opinião que não 

apresentam discurso citado nas formas que serão aqui estudadas, 03 artigos de 

opinião que apresentam apenas o discurso direto, 16 que apresentam apenas o 

discurso indireto e 16 em que há presença do discurso citado, tanto de forma direta 

como indireta. Desse modo, identificamos o discurso citado, seja direto, seja indireto, 

seja direto e indireto em 35 artigos de opinião. Como forma de apresentar esses 

resultados construímos um quadro demonstrativo, o qual poderá ser conferido no 

quarto capítulo.   

Como nossa pretensão é investigar como o discurso citado contribui para 

construção da autoria no corpus analisado, houve a necessidade de uma maior 

delimitação e optamos por analisar os 16 artigos em que há presença do discurso 

citado, tanto de forma direta como indireta. 
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Aplicado esse critério de delimitação, na terceira seção do quarto capítulo 

expomos a análise do discurso indireto nos artigos de opinião e, posteriormente, do 

discurso direto, identificamos também quais foram os propósitos comunicativos para 

o uso do discurso citado nas formas analisadas e, assim, quantificamos e 

apresentamos a ocorrência do discurso citado no corpus e os seus respectivos 

propósitos comunicativos, por meio de tabelas, que também poderão ser conferidas 

nas seções secundárias da terceira seção do último capítulo. Em seguida, 

relacionamos o discurso citado presente no corpus, seja de forma direta seja 

indireta, com a construção da autoria dos artigos de opinião. Por fim, em nossas 

conclusões traçamos as últimas considerações sobre os resultados encontrados no 

tocante a presença do discurso citado e a construção da autoria no gênero artigo de 

opinião produzido por estudantes do ensino médio.       

A seguir apontamos o nosso aporte teórico e apresentamos um recorte que 

aborda algumas pesquisas que tratam de discurso citado e/ou autoria e do gênero 

artigo de opinião. 

 

1.6 BASE TEÓRICA E ESTADO DA ARTE 

 

Para realizar este trabalho, fundamentamo-nos nos pressupostos teóricos da 

teoria/análise dialógica do discurso do Círculo de Bakhtin. Para realizar as análises 

ancoramo-nos nos conceitos de discurso citado, autoria e gênero do discurso 

presentes em Bakhtin/Volochínov (2014) e Bakhtin (2011). Além desses trabalhos, 

contribuíram para esta investigação os escritos de Authier-Revuz (1990, 2004) que 

ao abordar a heterogeneidade enunciativa, relaciona a questão do dialogismo com a 

abordagem psicanalítica, Maingueneau (1997, 2008), além das significativas 

discussões sobre autoria apresentadas por Possenti (2001, 2002)4. 

Ressaltamos a impossibilidade de um levantamento exaustivo que abarcasse 

um grande número de trabalhos e, assim, ao citar pesquisas sobre o discurso citado 

e/ou autoria e o gênero artigo de opinião, em levantamento feito em banco de teses 

                                                           

4 Os três últimos, embora advindos de abordagens discursivas distintas, Análise do Discurso 

Francesa (AD), apresentam, de certa forma, uma relação em suas proposições com as propostas 
pela teoria/análise dialógica do discurso. 
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e dissertações e em sites de revistas e periódicos eletrônicos, optamos por 

apresentar dois trabalhos que se referem diretamente sobre cada um desses temas. 

Sobre o discurso citado, contribuíram com o nosso trabalho as pesquisas de 

Barbosa (2008) e Nascimento (2015) que apresentamos a seguir. 

Barbosa (2008) apresenta uma descrição interpretativista da forma e do 

funcionamento do gênero discursivo divulgação científica, em duas revistas de 

circulação nacional. Os objetivos dessa pesquisa consistem em analisar as 

diferentes formas de marcar a heterogeneidade discursiva, observar as diferenças 

entre as formas de heterogeneidade marcada e investigar a maior ou menor 

incidência de discurso citado com relação às diferentes perspectivas das 

comunidades produtoras dos textos analisados. 

A pesquisa fundamenta-se teoricamente na corrente sócio-histórica, 

sobretudo nos trabalhos de Bakhtin (1929, 1995, 2003), além de contar com as 

discussões sobre heterogeneidade discursiva na visão de Authier-Revuz (1990, 

1998, 2004) e Maingueneau (1993, 2001). 

Ao analisar a dimensão social de seus dados, Barbosa (2008) identifica como 

elementos relevantes a imagem que o produtor faz de seu interlocutor e o uso de 

estratégias diferenciadas. Os achados da pesquisa demonstram que o texto 

produzido por jornalistas faz uso frequente das formas do discurso direto, enquanto 

o texto produzido por pesquisadores é, praticamente, atravessado pelo discurso 

indireto. 

Esse trabalho é relevante para esta pesquisa porque nos instigou a nos 

debruçarmos com mais afinco sobre os trabalhos de Bakhtin e ainda nos apresentou 

as discussões de Authier-Revuz sobre heterogeneidade enunciativa. Além disso, 

analisa as mesmas formas de discurso citado que analisamos nesta dissertação. 

Também embasada nos trabalhos de Bakhtin (1993, 2003, 2004) e nas 

contribuições de Authier-Revuz (1990, 1998, 2004), Nascimento (2015) analisa 

como se apresenta o discurso do outro nas vozes que aparecem em textos no 

gênero memórias literárias finalistas da OLPEF/2012. Para tanto, identifica as 

marcas do discurso do outro presentes nos textos, investiga a influência dos verbos 

introdutores do discurso relatado para a construção do sentido e verifica as funções 

das vozes do outro para a constituição do gênero em estudo. 

O corpus da pesquisa é composto pelos 20 textos finalistas da OLPEF/2012. 

Por meio da análise dos dados, a pesquisadora verificou que o discurso do outro 
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nesses textos é marcado por aspas, dois pontos e travessão. Além disso, constatou 

que os verbos introdutores exercem grande influência na construção do sentido. 

Dentre eles, o verbo dicendi apresentou uso frequente e em alguns casos 

demonstrou aparente neutralidade; em outros, influenciou no sentido do enunciado.  

Por fim, Nascimento (2015) identifica as quatro funções do discurso do outro 

para a constituição do gênero analisado, quais sejam: situar o leitor no tempo e no 

espaço; fazer referência aos objetos ou às expressões antigas; rememorar costumes 

e modos de vida do passado e evocar lembranças do passado por meio de cheiros, 

sabores e sons. 

A pesquisa de Nascimento (2015) nos trouxe contribuições relevantes, pois 

adotamos basicamente o mesmo referencial teórico e, assim como nós, a autora 

analisa um dos gêneros finalistas da OLPEF, o que nos possibilitou conhecer melhor 

o concurso. Além disso, adotamos as mesmas formas de discurso do outro e essa 

pesquisa ainda nos inspirou na criação de siglas para nos remeter ao discurso citado 

quando fôssemos analisar o corpus. 

Ao realizar leituras de pesquisas que abordassem o conceito de autoria em 

uma perspectiva discursiva, optamos por citar os trabalhos de Bessa (2016) e 

Oliveira (2016), pois acreditamos que essas pesquisas podem trazer contribuições 

enriquecedoras para o nosso trabalho. 

Bessa (2016) aborda a autoria em uma perspectiva dialógica. Nesse trabalho 

o pesquisador examina diálogos que constituem o dizer do jovem pesquisador 

(estudante de mestrado) na escrita de artigos científicos, observando como tais 

diálogos participam da construção autoral nessa escrita e como colaboram com a 

construção do estudante como sujeito/pesquisador. A pesquisa tem como orientação 

teórico-metodológica central a teoria/análise dialógica do discurso e conta ainda com 

as contribuições de Maingueneau e Authier-Revuz, da Análise do Discurso 

Francesa, sobre discurso citado e representação do discurso do outro.  

Nessa pesquisa são analisados 10 artigos científicos de estudantes de 

mestrado da área de Letras, publicados em anais de um evento da Associação 

Brasileira de Linguística (ABRALIN). Em seus achados o pesquisador constata que 

na escrita do artigo científico, o jovem pesquisador constrói o seu dizer lançando 

mão de diferentes estratégias de estabelecer diálogo com a palavra do outro, 

algumas delas revelam um trabalho criativo, complexo e produtivo de apropriação e 

assimilação dos dizeres dos autores citados, enquanto outras demonstram 
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problemas relativos à manipulação inapropriada do dizer do outro e das fontes 

citadas. As conclusões dessa pesquisa revelam a complexidade do citar na esfera 

científica e as dificuldades do jovem/pesquisador em se familiarizar com as 

convenções da esfera acadêmico-científica. 

Essa pesquisa estabelece diálogo com a nossa em diversos aspectos, pois 

assim como nós, estuda a construção da voz autoral e ainda nos mostra como é 

“fazer pesquisa em uma perspectiva bakhtiniana e que elementos/aspectos o 

pesquisador deve explorar em uma análise fundamentada na teoria/análise dialógica 

do discurso” (BESSA, 2016, p. 38). Diferencia-se por adotar como objeto de estudo 

o discurso acadêmico-científico.  

Outra pesquisa que em muito dialoga com a nossa é a de Oliveira (2016), na 

qual a partir de uma concepção de linguagem como interação de sujeitos históricos, 

produtores de enunciados únicos e irrepetíveis em situações específicas de 

comunicação, é investigada a construção da autoria em diários de leitura produzidos 

por estudantes de uma turma do curso técnico integrado em zootecnia, do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), 

Campus Apodi. 

Para tanto, a pesquisadora partiu da concepção de autoria presente em 

Bakhtin (2003) e dos indícios de autoria apresentados por Possenti (2002, 2007, 

2013). Os diários de leitura que compõem o corpus foram produzidos a partir de uma 

sequência didática proposta pela professora/pesquisadora para o estudo do gênero 

conto maravilhoso. Para desenvolver essa atividade, os alunos leram 05 contos da 

escritora Marina Colasanti e registraram em seus diários de leitura, suas impressões, 

sensações e pensamentos a respeito da narrativa. 

 Nos 12 diários analisados foram identificados três tipos de indícios de autoria: 

interdiscursos relativos ao agenciamento de vozes no enunciado; relações 

valorativas, referentes às escolhas léxico-gramaticais efetuadas pelos produtores 

dos diários; intercalações concernentes à sobreposição de planos enunciativos em 

cujos espaços os sujeitos expõem sua subjetividade.  

A análise desses indícios apontou para a presença marcante de discursos 

advindos das esferas cotidiana e religiosa, em detrimento daqueles provenientes das 

esferas sócio-históricas, educacional, literária e artística; ainda sugerem uma relação 

de proximidade com o objeto diário e com os interlocutores, além de revelarem, por 
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meio da escolha de palavras lexicais, os posicionamentos dos alunos em relação 

aos contos e aos temas suscitados pela leitura (OLIVEIRA,2016). 

Essas análises ainda indicaram uma maior desenvoltura no uso de 

intercalações com maior volume textual e maior profundidade no registro das 

impressões de leitura. Os indícios de interdiscursos apareceram em todos os diários, 

mas somente em um quarto do corpus foi verificada a presença de intercalações.  

Os resultados dessa pesquisa sugerem, principalmente, para nós professores 

de língua portuguesa, que o diário de leitura é um gênero profícuo para acompanhar 

o desenvolvimento da leitura e escrita de estudantes, pois possibilita a assunção de 

um discurso autoral, mas é preciso o desenvolvimento de outras atividades 

metaenunciativas para elevar o grau de autoria dos alunos ao produzirem esse 

gênero (OLIVEIRA, 2016). 

Essa pesquisa assim como a nossa, pautada nos pressupostos de Bakhtin, 

volta-se para produções de alunos do ensino médio a fim de observar fatores 

relacionados a construção da autoria pois divisa conosco o ponto de vista que 

alunos do nível médio constroem textos autorais, uma vez que negamos o conceito 

de autoria proposto por Foucault (2009)5, e compartilhamos a noção de autor  

apresentada por Bakhtin (2011) que considera como autor um sujeito que engendra 

seu discurso a partir de um posicionamento exotópico e axiológico em relação aos 

enunciados que circulam nas esferas sociais. 

Quanto ao gênero artigo de opinião, inspiramo-nos nos trabalhos de Wittholter 

(2015) e Soares (2015), os quais adotam o referido gênero discursivo como objeto 

de estudo.  

A pesquisa de Wittholter (2015) realiza uma análise de um artigo de opinião 

pautada no método sociológico recorrendo aos preceitos bakhtinianos, propondo-se 

a responder como se revelam o conteúdo temático, o estilo e a construção 

composicional do gênero analisado. 

Wittholter (2015) se propôs a essa investigação por entender que o 

reconhecimento desses elementos favorece o ensino de língua, a pesquisadora 

acredita que ao incitar os alunos a conhecerem um gênero jornalístico, 

predominantemente argumentativo, suas condições de produção, os papéis sociais 

                                                           

5 Esse autor considerado uma das principais referências na Análise do Discurso Francesa, apresenta uma visão 
de autor como função e como elemento fundador de discursividade.  
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dos interlocutores, as marcas discursivas do gênero, estará proporcionando um 

ensino reflexivo e dialógico e uma aprendizagem significativa por meio de um gênero 

discursivo. 

Essa pesquisa contribui com a nossa, pois possibilita um maior conhecimento 

acerca do artigo de opinião, gênero que compõe o nosso corpus, além de apresentar 

um exemplo de como analisar esse gênero embasada no mesmo referencial teórico 

que será por nós adotado e ainda revela a eficácia de uma análise dessa natureza 

para o ensino de língua materna. 

Por fim, apresentamos o trabalho de Soares (2015), que analisa 15 artigos de 

opinião premiados como os melhores textos produzidos em três edições da 

OLPEF/2008,2010 e 2012. 

Tendo como objetivo investigar como o aluno argumenta para defender suas 

teses, revelando sentido ao se posicionar quanto a um tema polêmico relacionado 

ao cotidiano. A pesquisadora adota como base teórica os pressupostos da Teoria da 

Argumentação no Discurso (Nova Retórica) representada por Perelman e Tyteca 

(2005) associados aos preceitos da teoria enunciativo-discursiva de Bakhtin (2003, 

2010). 

As análises desse trabalho apontam que os alunos abordam questões 

dirigindo-se tanto a auditórios particulares quanto a auditórios universais, 

defendendo teses que revelam, em sua maioria, “uma imagem de orador 

preocupado com o bem-estar social, com a ética e comprometido com as mudanças 

que beneficiam a comunidade” (SOARES, 2015, p. 10). 

A pesquisadora ainda constata que os oradores utilizaram argumentos que se 

fundamentam em relações de causa/efeito/consequência, procurando entender tais 

relações e, ao mesmo tempo, explicar as bases da polêmica que envolve 

problemáticas relacionadas à vivência na comunidade. 

Essa pesquisa se aproxima da nossa por adotar objeto de estudo semelhante, 

uma vez que analisa textos do mesmo gênero discursivo que analisamos, 

produzidos basicamente com a mesma finalidade, diferencia-se ao adotar a Nova 

Retórica como sua teoria principal, fazendo-a traçar caminho distinto.  

Todas essas pesquisas ora apresentadas contribuíram em maior ou menor 

grau para que pudéssemos ter uma melhor compreensão da concepção filosófica de 
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linguagem adotada por Bakhtin e seu Círculo6, dos conceitos de discurso citado, 

autoria e gêneros do discurso discutidos por esses estudiosos e que estão 

diretamente ligados a concepção de linguagem adotada por Bakhtin e outros 

participantes do Círculo e que nos serão relevantes para desenvolver este estudo. 

Além disso, as duas últimas pesquisas citadas nos permitiram uma maior 

compreensão das características peculiares do gênero artigo de opinião, gênero que 

compõe o corpus desta pesquisa. Os trabalhos de Nascimento (2015) e Soares 

(2015) ainda nos permitiram um maior conhecimento sobre as Olimpíadas de Língua 

Portuguesa.  

 Após essa apresentação de pesquisas, as quais de algum modo nos 

inspiraram, norteando os caminhos que deveríamos trilhar, apresentamos a seguir, a 

forma como nosso trabalho encontra-se estruturalmente organizado. 

 

1.7 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PESQUISA 

 

Do ponto de vista organizacional, este trabalho é composto por quatro 

capítulos, sendo esta introdução o primeiro. No segundo capítulo, traçamos 

considerações sobre concepções de linguagem e abordamos o estudo de gêneros 

sob diferentes perspectivas que permeiam as tradições linguísticas. No terceiro 

capítulo, apresentamos vozes de teóricos e pesquisadores que embasam e dão 

sustentabilidade aos nossos dizeres no que concerne ao discurso citado e à autoria. 

No quarto e último capítulo, realizamos as análises que se encontram divididas em 

quatro seções. Na primeira, identificamos o discurso citado nos artigos de opinião, 

quantificamos e delimitamos o corpus; na seguinte, analisamos a presença do 

discurso indireto nos artigos de opinião; em seguida analisamos o discurso direto 

nos artigos de opinião; e na quarta e última seção, relacionamos o discurso citado 

com a construção da autoria do gênero analisado.  

                                                           

6 Grupo de estudiosos russos formado pelo filósofo Matvei Kagan, a pianista e professora Maria Yudina, o 
professor de História e Filologia Lev Pumpianskii, o jornalista Pavel Medvedev, o linguista Valentin Volochínov e 
o professor Mikhail Bakhtin, entre outros integrantes, constituem o chamado Círculo de Bakhtin, no início do 
século XX, num contexto de inúmeros movimentos sociais e culturais que anteciparam a Revolução de 1917, 
desenvolvendo estudos interdisciplinares, de base filosófica, sobre a linguagem, considerada em seus aspectos 
sociais e ideológicos. (OLIVEIRA, 2016, p. 27-28). 
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Concluída essa apresentação geral de como o trabalho encontra-se 

organizado, no próximo capítulo apresentamos as principais concepções de 

linguagem que permeiam os estudos linguísticos, historiamos o estudo de gêneros, 

apresentando um breve percurso da tradição às novas perspectivas com ênfase à 

perspectiva de gêneros discursivos apresentada por Bakhtin (2011), posteriormente, 

traçaremos algumas considerações acerca dos gêneros e o ensino de língua 

portuguesa e, por fim, apresentamos algumas características do gênero artigo de 

opinião, que será analisado nesta pesquisa.  
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2 LINGUAGEM E GÊNEROS DO DISCURSO SOB DIFERENTES PERSPECTIVAS 

 

Neste segundo capítulo, tratamos de concepções de linguagem e abordamos 

o estudo de gêneros sob algumas das diferentes perspectivas que permeiam as 

tradições linguísticas, a saber, a Escola de Sidney, Escola de Genebra e a Escola 

Norte-Americana, também conhecida como Nova Retórica. Apresentamos a 

concepção dialógica de linguagem e de gêneros de Bakhtin, na qual fundamentamos 

esta pesquisa e traçamos considerações sobre os gêneros e o ensino de língua 

portuguesa. Por fim, apresentamos algumas características peculiares ao gênero 

artigo de opinião.  

 

2.1 CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM 

 

Ao longo da história da humanidade, a linguagem tem sido abordada sob 

diferentes perspectivas filosóficas, sendo que em sua maneira particular, cada uma 

dessas perspectivas trouxe significativas contribuições para os estudos linguísticos. 

Essas contribuições elevaram a linguística de mera disciplina ao posto de ciência da 

linguagem. Instaurada como ciência, a linguística passou a abarcar, grosso modo, 

três grandes concepções: a linguagem como expressão do pensamento; a 

linguagem como instrumento de comunicação e, por fim, a linguagem como 

instância de interação verbal.   

A concepção de linguagem é uma questão de extrema importância quando 

tratamos de temas de ordem linguística, pois no trabalho do professor de língua 

portuguesa, em sala de aula, por exemplo, é a partir da concepção de linguagem 

adotada que se concebe a maneira como ele agirá em relação à língua e aos 

diferentes discursos que circulam nas várias esferas da sociedade. Cientes da 

importância de termos conhecimento das diferentes concepções linguísticas, a 

seguir discorremos sobre três maneiras distintas de se conceber a linguagem. 

Em seus estudos desenvolvidos sobre a linguagem Bakhtin/Volochínov (2014) 

ao questionarem sobre qual seria o objeto de estudo da filosofia da linguagem 

sentiram a necessidade de apresentar uma crítica às duas orientações filosófico-

linguísticas do início do século XX: o subjetivismo idealista e o objetivismo abstrato. 

A primeira dessas orientações teve como principais representantes Humboldt e 
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Vossler, a segunda, teve como principal expoente os postulados de Ferdinand de 

Saussure.  

Ao criticar o subjetivismo idealista, os autores apontam suas principais falhas: 

a visão desse pensamento de que a linguagem é uma representação fiel do 

pensamento humano, por considerar que se as pessoas não se expressam bem é 

porque não pensam, já que a expressão se constrói no interior da mente e sua 

exteriorização é apenas a tradução do pensamento e o fato de não ser levado em 

conta a interação verbal, uma vez que, a enunciação é um ato monológico e 

individual, o qual não é afetado pelo outro nem pelas circunstâncias constituintes da 

situação em que acontece.  

Ao tratar do enunciado como unidade da comunicação discursiva, 

diferenciando-o das unidades da língua, cuja discussão será apresentada a 

posteriori, Bakhtin (2011) afirma que sem negar a função comunicativa da 

linguagem, mas colocando-a em segundo plano, alguns estudiosos no século XIX, a 

exemplo do próprio Humboldt, cometiam grande falha, pois colocavam em primeiro 

plano a função da formação do pensamento. 

Decorre disso, o fato de essa concepção ser pautada na psicologia individual, 

e defender que a capacidade de o homem organizar de maneira lógica seu 

pensamento e a exteriorização desse pensamento ocorrem de forma articulada e 

organizada por meio da linguagem. Para tanto, defende-se que algumas regras 

devem ser seguidas para que ocorra a organização lógica do pensamento e da 

linguagem. Essas regras constituem as normas gramaticais e determinam o falar e o 

“escrever bem” e resultam naquilo que conhecemos como gramática tradicional ou 

normativa. Ainda sobre essa forma de pressupor a linguagem, Travaglia (2009, p. 

22) reforça que  

 

 

Para essa concepção, o modo como o texto, que se usa em cada situação 
de interação comunicativa está constituído não depende em nada para 
quem se fala, em que situação se fala (onde, como, quando), para que se 
fala. 

 

 

Desse modo, tudo o que é externo ao próprio indivíduo é ignorado e em nada 

influenciará na organização dos seus enunciados. 
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Em relação ao objetivismo abstrato, Bakhtin/Volochínov (2014) ressaltam que 

apesar dessa concepção conceber a língua como fator social, ainda a ver como um 

sistema psíquico e arbitrário. Tal concepção leva o sujeito a conceber a língua como 

um sistema linguístico pronto, acabado, sobre o qual não poderá interferir. E assim, 

a língua é tida como instrumento de comunicação, considerada como um código, um 

conjunto de signos que se combinam por regras e é capaz de transmitir uma 

mensagem de um emissor para um receptor. 

Para tanto, é necessário que os falantes dominem o código para que ocorra a 

comunicação e é por esse motivo que ele precisa ser preestabelecido e 

convencionado. Essa concepção fez com que por longo período a língua fosse vista 

apenas como código virtual, isolado de sua utilização, não considerando os 

interlocutores nem as situações reais de uso. Segundo Travaglia (2009, p. 22), isso 

“afastou o indivíduo falante do processo de produção, do que é social e histórico na 

língua”.   

A partir da crítica traçada a essas duas formas de conceber a linguagem, 

Bakhtin/Volochínov (2014) esboçam uma compreensão do que seria a realidade 

fundamental da linguagem, a qual é considerada como resultado da interação 

verbal.  Essa perspectiva mais ampla dá origem a uma terceira concepção de 

linguagem, na qual a linguagem é tida como interação, e por meio dela o indivíduo 

não apenas traduz e exterioriza pensamentos ou transmite informações, como 

também age e atua sobre seu ouvinte. Assim, a linguagem, de fato, se efetiva como 

lugar de interação humana em situações reais de comunicação, nos mais variados 

contextos sócio-históricos e ideológicos.  

Nessa concepção de linguagem, os usuários interagem como sujeitos 

pertencentes a lugares sociais de onde falam, ouvem e se posicionam, 

concordando, discordando e refutando os discursos de outros, tornando a linguagem 

eminentemente dialógica. Por esse viés, esse modo de conceber a linguagem 

representa todas as correntes linguísticas denominadas de linguística da 

enunciação, dentre elas a análise/teoria dialógica do discurso que tem por base os 

estudos de Bakhtin e do Círculo, a qual fundamenta nossa pesquisa. 

A seguir, discorremos sobre Bakhtin e o projeto filosófico por ele concebido 

sobre a natureza da linguagem. 
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2.2 BAKHTIN E O DIALOGISMO COMO PRINCÍPIO CONSTITUTIVO DA 

LINGUAGEM  

 

Mikhail Bakhtin foi um filósofo e estudioso do século XX, de nacionalidade 

russa, que juntamente com outros estudiosos de sua época discutiu questões 

referentes à linguagem de forma inovadora comparada aos estudos linguísticos de 

sua época.  

Como pudemos constatar, a obra de Bakhtin não é de simples envergadura, 

tampouco torna-se fácil sua compreensão em sentido amplo, uma vez que os 

conceitos em sua obra discutidos não são acabados, definidos, pois os temas 

abordados por Bakhtin são criados, refinados e modificados ao longo dos seus 

escritos. É por esses motivos que concordamos com a seguinte afirmativa de Fiorin 

(2016, p. 14) sobre a obra de Bakhtin “Sua obra é fascinante, inovadora, rica, mas, 

ao mesmo tempo, complexa e difícil”. 

Ainda sobre a obra de Bakhtin, Fiorin (2016) nos chama a atenção para o 

perigo de duas formas errôneas de adoção de suas ideias. A primeira delas é nos 

comportarmos como aqueles que fazem uma recepção religiosa de seus postulados, 

tratando-os como sagrados, para esses, “ninguém entendeu direito os conceitos 

bakhtinianos nem percebeu sua complexidade” (FIORIN, 2016, p. 08).  

A segunda, é simplificarmos as noções de Bakhtin, chegando a vulgarizá-las 

grosseiramente. De acordo com esse estudioso, devemos tentar fugir dessas duas 

posições e procurarmos continuar a desenvolver o projeto filosófico singular que 

Bakhtin desenvolveu sobre a linguagem, operacionalizando e refinando seus 

conceitos ainda mais. Considerando que, não há “Nada mais antibakhtiniano do que 

a compreensão passiva ou a aplicação mecânica de uma teoria” (FIORIN, 2016, p. 

08).    

 De acordo com Faraco (2009), ao abordarmos a filosofia da linguagem do 

Círculo de Bakhtin devemos ter sempre em mente que tal filosofia se centra no 

pressuposto básico de que a realidade da linguagem é o fenômeno social da 

interação verbal, ou seja, a realidade da linguagem é composta pela responsividade, 

pela grande dinâmica das relações dialógicas da qual trata Bakhtin (2011,). E é essa 

dinâmica que nos permite discutir temas de interesse da filosofia e das ciências 

humanas. 
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   Apesar de o foco principal do Círculo de Bakhtin não ter sido o ensino de 

línguas, seus trabalhos são essenciais quando nos detemos a estudar a linguagem 

levando em consideração seus aspectos discursivos e não apenas os puramente 

linguísticos. Isso porque tais estudos questionam o ensino de língua materna ou 

estrangeira tido apenas como sistema e apresentam uma abordagem de linguagem 

como fenômeno de interação social.  

Ao percorrermos os escritos do Círculo, torna-se perceptível que Bakhtin e 

Volochínov são os membros que discutem a linguagem de maneira mais extensa. A 

partir de uma natureza filosófica, eles apresentam uma formulação sobre o “Ser da 

linguagem”, partindo “da asserção de que a realidade fundamental da linguagem é o 

fenômeno social da interação verbal” (FARACO, 2009, p.120). Assim a essência da 

linguagem não pode estar unicamente no indivíduo, e nem na estrutura, sendo vista 

apenas como um sistema formal, mas sim como um conjunto de práticas 

socioculturais. 

Desse modo, princípio do dialogismo é unificador da obra bakhtiniana, sendo 

nela enunciado e examinado em diferentes ângulos e em suas diferentes 

manifestações, pois para Bakhtin (2011), a língua em sua totalidade viva, concreta, 

tem por propriedade ser eminentemente dialógica.  

Dessa forma, o dialogismo do qual trata Bakhtin (2011) não se resume ao 

diálogo face a face, esse é antes, mais uma das formas composicionais em que 

ocorrem as relações dialógicas. É pertinente ressaltar também que o conceito de 

dialogismo ora abordado não pressupõe somente acordo, comunhão de ideias e 

pensamento. Nele pode haver desacordos e confrontos de ideias, pois o autor está 

falando de uma dialogização interna da palavra, a qual é sempre perpassada pela 

palavra de outrem. 

 Nessa perspectiva, todo enunciador ao construir seu discurso levará em 

conta outros discursos que o perpassarão, tendo em vista que, “o dialogismo são as 

relações de sentido que se estabelecem entre dois enunciados” (FIORIN, 2016 p. 

22). Desse modo, conforme a concepção bakhtiniana 

 

 

As relações dialógicas tanto podem ser contratuais ou polêmicas, de 
divergência ou de convergência, de aceitação ou de recusa, de acordo ou 
de desacordo, de entendimento ou de desinteligência, de avença ou de 
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desavença, de conciliação ou de luta, de concerto ou de desconcerto. 
(FIORIN, 2016 p. 28). 

 

 

 De acordo com a teoria bakhtiniana, o real sempre nos é apresentado 

semioticamente, ou seja, todo objeto do mundo interior ou exterior sempre estará 

perpassado por pontos de vista, por ideias de outros e nos é apresentado com uma 

carga de valor atribuído pelos outros discursos.  

Por esse motivo, em contrapartida, todo discurso ao falar de um determinado 

objeto, não estará tratando dele propriamente, mas respondendo e dialogando com 

o que os outros já disseram sobre ele. Sendo assim, quando defendemos um 

determinado ponto de vista, estamos dialogando com quem é contrário ao ponto de 

vista defendido. 

Para tanto, é necessário, termos sempre em mente que o dialogismo 

acontece, não porque as unidades da língua (sons, palavras, orações) são 

dialógicas, e sim porque são dialógicas as unidades reais de comunicação, os 

enunciados. É por esse motivo que enquanto as unidades da língua podem ser 

infinitamente repetidas, os enunciados são únicos e irrepetíveis pois têm acento, 

apreciação e entonação próprios.  

Em Bakhtin (2011), verificamos que esse autor não nega a existência da 

língua nem a importância do seu estudo para que possamos compreender suas 

unidades, apenas deixa claro que o conhecimento de tais unidades não explica o 

funcionamento real da linguagem. É esse fator que leva o filósofo russo a propor a 

criação de uma nova disciplina, a translinguística, também chamada de 

metalinguística, para se dedicar ao estudo dos enunciados e das relações dialógicas 

existentes entre eles, com a criação dessa nova disciplina, Bakhtin (2011) não 

propõe uma oposição à linguística, e sim, que as duas disciplinas estabeleçam uma 

relação de complementaridade.  

O autor também chama a atenção para um fator que distingue uma unidade 

da língua de um enunciado ao afirmar que “A oração enquanto unidade da língua 

também é neutra e em si mesma não tem aspecto expressivo; ela o adquire (ou 

melhor, comunga com ele) unicamente em um enunciado concreto” (BAKHTIN, 

2011, p. 290). Tal desprovimento de expressividade se dá porque as unidades da 
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língua não pertencem a ninguém, estão à disposição de todos; os enunciados, ao 

contrário, têm um autor e revelam uma posição, um tom expressivo.  

Assim, uma mesma palavra pode ser usada uma infinidade de vezes, para 

constituir enunciados até mesmo com sentidos opostos. Um exemplo disso seria se 

um funcionário chegasse atrasado ao seu trabalho, e o patrão ironicamente, 

dissesse “madrugou” hoje, hem?” A palavra “madrugou” nesse enunciado ganharia 

um significado contrário àquele que é atribuído a ela pelo dicionário, o qual é 

utilizado em outros enunciados.  

Com isso, concluímos que as palavras enquanto unidades da língua não 

pressupõem respostas, enquanto o enunciado tem um acabamento e sempre é 

proferido em resposta a enunciados anteriores e pressupõe também uma resposta 

de enunciados futuros.  

Cientes de que ainda há muito o que ser dito sobre a natureza da linguagem, 

passamos a discutir na seção seguinte sobre as teorias de gêneros, essencialmente 

a que se vincula ao dialogismo bakhtiniano.  

 

2.3 GÊNEROS: DA TRADIÇÃO ÀS NOVAS PERSPECTIVAS  

 

A temática dos gêneros não poderia deixar de ser abordada nesta pesquisa, 

tendo em vista que estamos tratando de autoria, e o sujeito só poderá torna-se autor 

por meio de um determinado gênero, somente por meio deles é possível nos 

apropriarmos da linguagem, passando a ter autonomia e domínio do funcionamento 

da língua em situações reais de comunicação. 

O estudo dos gêneros se consolidou na Grécia antiga com Aristóteles. 

Portanto, há mais de vinte e cinco séculos o homem detém-se a estudar a noção de 

gêneros, e o que temos hoje são novas visões sobre um tema inúmeras vezes 

visitado. Por esse motivo, é importante que saibamos que questões referentes a 

gêneros estiveram presentes na tradição ocidental, ligadas especificamente aos 

gêneros literários, perpassando, portanto, “Idade Média, Renascimento e 

Modernidade”. (MARCUSCHI, 2008, p. 147).  

É importante ressaltar que para Aristóteles havia apenas três tipos de ouvinte, 

como espectador que olha o presente; como assembleia que olha o futuro e como 

juiz que julga sobre coisas passadas. Ainda segundo Aristóteles, para cada um 

desses tipos de julgamento, há um gênero de discurso retórico, quais sejam: o 
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discurso deliberativo; o discurso judiciário e o discurso demonstrativo. Em relação a 

suas funcionalidades, Marcuschi (2008, p.148) afirma que: 

 

 

O discurso deliberativo servia para aconselhar/desaconselhar, e voltava-se 
para o futuro por ser exortativo por natureza; já o discurso judiciário tem a 
função de acusar ou defender e reflete-se sobre o passado, enquanto o 
discurso demonstrativo tem caráter epidítico, ou seja, de elogio ou censura, 
situando-se na ação presente. (grifos do autor). 

 

 

Ainda sobre os estudos retóricos, Robrieux (2000) afirma que a partir do 

século XIX, a retórica adquiriu uma conotação negativa, passando a ser associada a 

um discurso artificial, a uma fala pomposa e grandiloquente. Os estudos retóricos 

foram retomados posteriormente e a argumentação da Nova Retórica7 trouxe 

grandes contribuições aos estudos das ciências da linguagem, dentre os quais 

destacamos o estudo de gêneros. 

 Desse modo, a noção de gênero chegou ao século XX, não estando mais 

vinculada apenas aos estudos literários, podendo ser usada para se referir a 

categorias distintas de discurso e fazendo parte de diferentes áreas, como a 

etnografia, a sociologia, a antropologia, a retórica e a linguística.  

É importante ressaltar que foi através de Aristóteles que a teoria de gêneros 

passou a ser mais sistemática e, através da retórica, ele estabelece três importantes 

elementos que compõem o discurso, “a) aquele que fala; b) aquilo sobre o que se 

fala e c) aquele a quem se fala” (MARCUSCHI, 2008, p. 147). 

 Consideramos aqui, a importância de sabermos os primórdios das teorias 

de gêneros, e ainda, que atualmente eles são abordados em perspectivas bem 

diferentes. Sendo assim, por ser discutido por diferentes áreas, o estudo dos 

gêneros é multidisciplinar, podendo ser resumido como o tratamento dado à língua 

em seu cotidiano, nas suas variadas formas. Os gêneros atualmente, ainda podem 

ser classificados, como forma de ação social ou artefato cultural, pois são 

considerados parte integrante da estrutura comunicativa da sociedade.  

                                                           

7 Cuja obra de referência é o Tratado da argumentação: a nova retórica, de Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-
Tyteca. São Paulo: Martins Fontes, 2005.   
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As considerações aqui apresentadas sobre o estudo dos gêneros nos faz 

entender que ainda há muito a ser discutido sobre gênero, pois os gêneros podem 

ao mesmo tempo ser: uma categoria cultural, um esquema cognitivo, uma forma de 

organização social, uma ação retórica, dentre outros. O fato de o gênero abarcar 

essa infinidade de significados aponta para a grande complexidade do estudo dos 

gêneros e, por isso, até recentemente, não havia trabalhos que dessem conta de tal 

problema de modo sistemático (MARCUSCHI, 2008).  

Contudo, o estudo dos gêneros nos mostra o funcionamento da sociedade. 

Esse fator possibilita que nos indaguemos sobre o porquê de os membros de uma 

referida comunidade discursiva fazerem uso da língua da maneira como o fazem. 

Sobre esse fator Marcuschi (2008, p. 150) comenta que  

 

 

                                     Todas as pessoas que escrevem uma monografia de final de curso fazem 
mais ou menos a mesma coisa? e assim também ao pronunciarmos uma 
conferência, darmos uma aula expositiva, escrevermos uma tese de 
doutorado, fazermos um resumo, uma resenha, produzimos textos similares 
na estrutura, e eles circulam em ambientes recorrentes e próprios. 

 

 

 Ressaltamos, ainda, que de acordo com o autor esses gêneros ocorrem nas 

diferentes esferas sob os diferentes domínios, assim, há os gêneros predominantes 

da esfera jornalística, acadêmica, jurídica, entre outros.  

O estudo dos gêneros tem despertado interesse crescente e inclinam-se a 

discutir questões relacionadas ao tema, uma gama diversa de profissionais de 

variadas áreas, retóricos, críticos literários, professores de língua, sociólogos, 

cientistas cognitivistas, especialistas em tradução automática, linguistas 

computacionais, analistas do discurso, especialistas em inglês para fins específicos, 

especialistas em comunicação empresarial, publicitários, jornalistas, dentre outros 

(MARCUSCHI, 2008). 

Como vimos, esse estudo não é novo, teve início com a poética e a retórica, 

no entanto, saiu dessas fronteiras e adentrou nos estudos linguísticos, 

particularmente nas perspectivas discursivas. Internacionalmente, há nos dias atuais 

um grande número de perspectivas teóricas sobre gêneros e no Brasil existe uma 

significativa proliferação de trabalhos sobre o tema. 
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 As diferentes abordagens de gênero se aproximam, ao passo que têm em 

comum o interesse pelo caráter social e discursivo da linguagem e se distanciam 

pelo fato de cada uma delas ter interesses por conceitos-chave distintos. Mesmo 

assim, o gênero como fenômeno social possibilita o diálogo entre teóricos e 

pesquisadores de campos distintos. Por esse motivo Meurer, Bonini e Motta-Roth 

(2005) destacam que as teorias de gênero não podem ser classificadas com muita 

facilidade em taxionomias fechadas. Há muito mais um diálogo (crescente) do que 

um jogo de oposições claras.  

Marcuschi (2008), ao discutir sobre algumas perspectivas que se detêm sobre 

gêneros no âmbito dos estudos linguísticos, destaca as seguintes perspectivas 

teóricas em curso internacionalmente e seus principais representantes: sócio-

histórica e dialógica (Bakhtin); comunicativa (Steger, Gülich, Bergmann, 

Berkenkotter); sistêmico-funcional, que é embasada nos estudos de Halliday, tendo 

como representantes: (Hasan, Martin, Eggins, Ventola, Hoey, Dudley-Evans); 

sociorretórica de caráter etnográfico voltada para o ensino de segunda língua 

(Swales, Bhatia); interacionista e sociodiscursiva de caráter psicolinguístico e 

atenção didática voltada para língua materna (Bronckart, Dolz, Schneuwly); análise 

crítica (Fairclough, Kress) e sociorretórica/sócio-histórica e cultural (Miller, 

Bazerman, Freedman). Ressaltamos, no entanto, que somos cientes da 

impossibilidade de enumerarmos todas as correntes que se detêm atualmente ao 

estudo de gêneros.   

 Meurer, Bonini e Motta-Roth (2005) estabelecem um mapeamento dos 

principais conceitos, termos e explicações disponíveis no amplo campo de estudos 

de gêneros. Para tanto, esses autores organizam algumas pesquisas sobre o 

assunto, apresentando-as da seguinte forma: na primeira parte os trabalhos que 

discutem as abordagens sociossemióticas, citando autores como: Hasan, Martin, 

Fowler, Kress e Fairclough. Esses autores, em sua maioria, são ligados a Escola de 

Sidney. 

Na segunda parte, apresentam as abordagens sociorretóricas e são citados 

os trabalhos de Swales, Miller e Baserman os quais estão ligados aos estudos de 

gêneros da Nova Retórica, também conhecida como corrente norte-americana; 

corrente essa que conceitua os gêneros como formas maleáveis e dinâmicas, na 

terceira e última parte, os autores apresentam as abordagens sociodiscursivas e 

nelas incluem-se os trabalhos de Bakhtin, Adam e Bronckart. 
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Como podemos perceber atualmente o estudo de gêneros não está restrito a 

um grupo específico e de acordo com Bhatia (1997, p.01), o interesse pela teoria 

“cresceu a ponto de assumir uma relevância muito mais ampla do que jamais foi 

imaginado”. No entanto, devemos estar cientes que devido a cada abordagem ver os 

gêneros em perspectivas diferentes, precisamos sempre nos perguntar: gênero para 

quem? Com qual finalidade? Com qual embasamento teórico? E a partir de qual 

concepção de linguagem? 

Todavia, neste trabalho, compete-nos apresentar as três principais escolas 

internacionais que dentre seus interesses incluem o estudo dos gêneros: a Escola 

de Sidney, a Escola de Genebra e a Escola Norte-Americana.  

A Escola de Sidney tem por base os postulados da Linguística Sistêmico-

funcional, cujo principal expoente é Halliday, essa escola surgiu como resposta à 

preocupação com o letramento eficiente, o qual deveria ser centrado no estudante e 

baseado no processo, dando ênfase ao “aprender fazendo”. Para tanto, define os 

gêneros como processos sociais, uma vez que os membros de uma determinada 

cultura interagem entre si para realizá-los; além disso, são guiados por objetivos, 

pois foram desenvolvidos para fazer algo acontecer, e são graduais, pois os 

participantes, normalmente, precisam dar mais de um passo para alcançar os 

objetivos almejados. (BAWARSHI; REIFF, 2013).  

A Escola de Genebra dedica-se tanto a constituição do Interacionismo Sócio-

discursivo, como a sua aplicação ao ensino de francês enquanto língua materna. 

Para tanto, desde os anos 80 do século passado, os trabalhos desse grupo têm 

como objetivo modificar algumas práticas de ensino consideradas tradicionais e 

repensar a formação de professores de língua materna. Seus trabalhos provocaram 

mudanças nos referenciais curriculares genebrinos, e suas influências expandiram-

se para outros países, chegando, inclusive, ao Brasil. 

É importante destacar que as sequências didáticas utilizadas pela OLPEF, 

para a elaboração dos gêneros do discurso produzidos nesse concurso, são 

fortemente embasadas nos postulados teórico-metodológicos genebrinos. 

Quanto à Escola Norte-Americana, também conhecida como Nova Retórica, é 

formada essencialmente por estudiosos norte-americanos e canadenses, tem sido 

um dos seus objetivos redefinir o próprio conceito de gênero. Nessa corrente, o 

ensino de gênero é enfocado por outro viés, já que ao contrário das correntes 

citadas anteriormente, não observamos uma defesa explícita de uma nova 
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pedagogia derivada dessa tradição linguística. Os posicionamentos da referida 

escola apenas permitem que o professor repense seu contexto de sala de aula, 

criando estratégias apropriadas para um ensino de língua escrita bem-sucedido.         

Após essa contextualização geral sobre o quadro de estudos dos gêneros, 

passamos, na próxima seção a abordar os gêneros na perspectiva de Bakhtin 

(2011), discutiremos o conceito de enunciado, pois para esse autor, os gêneros são 

tipos relativamente estáveis de enunciados que permeiam as variadas esferas de 

atividade social.     

 

2.4. OS GÊNEROS NA PERSPECTIVA DE BAKHTIN  

   

Conforme postula Bakhtin (2011), para compreendermos efetivamente o 

domínio da linguagem, é necessário que reconheçamos a importância dos gêneros 

do discurso, uma vez que só nos comunicamos a partir de tais gêneros. Esclarece o 

autor: 

 

 

O emprego da língua efetua-se em formas de enunciados (orais e escritos) 
concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo 
da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas 
e as finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) 
e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, 
fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo por sua 
construção composicional. (BAKHTIN, 2011, p. 261). 

 

 

 Portanto, cada campo da língua tem seus “tipos relativamente estáveis de 

enunciados”, que é o que chamados “gêneros do discurso” (BAKHTIN, 2011, p. 

262). Por meio de tais afirmações, torna-se evidente que a língua só se efetua 

verdadeiramente por meio de enunciados, e que esses enunciados são 

denominados pelo autor de gêneros do discurso e deles sempre devemos 

considerar tanto o conteúdo temático, o estilo de linguagem adotado e, 

principalmente, a construção composicional. Esses três elementos estão ligados a 

todo e qualquer enunciado e são determinados por cada campo da comunicação.  

Com isso, constatamos que os fatores sociais são determinantes das nossas 

escolhas comunicativas, tendo em vista que não há atividade humana possível e 

realizável sem lançar mão do uso da linguagem.  
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O autor afirma que a heterogeneidade dos gêneros fez com que a sua 

questão geral nunca tenha sido verdadeiramente colocada, pois os estudos sobre 

gêneros detinham-se apenas aos gêneros literários. Assim, para Bakhtin (2011), 

nunca devemos minimizar a heterogeneidade dos gêneros discursivos.  

Ainda conforme Bakhtin (2011) precisamos atentar para a diferença entre 

gêneros primários (simples) e gêneros secundários (complexos). Sendo que os 

gêneros secundários incorporam e reelaboram os gêneros primários, “por exemplo, 

a réplica do diálogo cotidiano ou da carta no romance, ao manterem o significado 

cotidiano apenas no plano do conteúdo romanesco, ou seja, como acontecimento 

artístico-literário e não da vida cotidiana”. (BAKHTIN, 2011, p. 263-264). 

 Logo, pelo exemplo dado, o romance, como gênero secundário, em seu 

processo de formação, incorpora e reelabora os outros dois, o diálogo e a carta, que 

se constituem como gêneros primários. Assim, cada época é definida por 

determinados gêneros, primários e secundários, pois como afirma o autor “os 

gêneros discursivos são correias de transmissão entre a história da sociedade e a 

história da linguagem” (BAKHTIN, 2011, p. 268).  

O autor ainda esclarece que a atitude responsiva do ouvinte em relação ao 

enunciado do outro faz com que ele não se torne passivo, pois sempre irá concordar 

ou discordar (total ou passivamente), ampliá-lo, completá-lo e preparar-se para usá-

lo. Isso porque, toda compreensão exige uma resposta, tornando o ouvinte também 

falante e participante do discurso.  

Essa concepção acaba totalmente com a possibilidade de um ouvinte/leitor 

passivo que apenas ouve ou ler sem ter uma atitude responsiva, mesmo que seja no 

silêncio do seu pensamento, seja concordando, seja discordando, seja refutando, 

enfim, estabelecendo diálogo. 

Conforme se observa, na concepção bakhtiniana, o diálogo compõe-se como 

característica decisiva da linguagem, a qual não pode ser reduzida apenas aos 

aspectos simplesmente linguísticos e estruturais, mas a tudo que comunica e 

expressa uma posição assumida diante do mundo. Dessa forma, de acordo com 

Bakhtin (2011), é impossível a presença da réplica do diálogo entre palavras e 

orações quando tidas apenas como unidades da língua, isso porque a oração como 

unidade da língua nunca terá suas fronteiras marcadas pela alternância de sujeitos 

do discurso. Ela pode simplesmente permanecer como oração ou tornar-se um 
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enunciado concreto, adquirindo novas qualidades e particularidades pertencentes ao 

enunciado como unidade de interação socioverbal. 

 E é diante da importância do conhecimento e da relevância do estudo do 

enunciado que Bakhtin (2011, p. 264-265) ressalta que se não conhecermos a 

“natureza do enunciado e a relação diferente com as peculiaridades das 

diversidades de gênero do discurso em qualquer campo da investigação linguística 

redundam em formalismo e em uma abstração exagerada”, pois assim não teremos 

como lidar com a vivacidade da língua.  

Para tanto, a noção de gêneros do discurso, os quais são inter-relacionados 

com as atividades humanas, sendo constituídos sócio-historicamente, são 

fundamentais no processo de produção textual, pois, como afirma Bakhtin (2011, p. 

282), os gêneros são dados “quase da mesma forma com que nos é dada a língua 

materna, a qual dominamos livremente até começarmos o estudo teórico da 

gramática”.  

Estudos posteriores, como aqueles que tomam por base a teoria bakhtiniana 

de linguagem, passaram a priorizar a função expressiva, dando ênfase ao mundo 

individual do falante, sua subjetividade. Nessa concepção, não se levava em conta o 

outro no discurso. “Se era levado em conta o papel do outro, era apenas como papel 

de ouvinte que apenas compreende passivamente o falante” (BAKHTIN, 2011, p. 

270). Esse tipo de concepção, segundo o autor, deturpa o processo complexo e 

ativo da comunicação, pois ignora a discursividade da língua, tendo em vista que 

“necessita apenas do falante - de um falante - e do objeto da sua fala, se nesse caso 

a língua pode servir ainda como meio de comunicação, pois essa é a sua função 

secundária, que não afeta a sua essência” (BAKHTIN, 2011, p. 270).  

Para tanto, sendo “cada enunciado um elo na corrente complexamente 

organizada de outros enunciados” (BAKHTIN, 2011, p. 272) sempre que for dado 

determinado tema ao aluno, seja em sala de aula do ensino médio, seja para fazer a 

redação do ENEM, para que efetivamente seja produzido um texto com autoria, o 

aluno deverá adotar um posicionamento responsivo em relação ao tema proposto, 

pois todo enunciado é eminentemente único e irreproduzível, mas é resposta a 

enunciados anteriores e apontará para enunciados futuros.  

A seguir faremos algumas considerações acerca dos gêneros do discurso e 

sua relação com o ensino de língua portuguesa. 
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2.5 OS GÊNEROS E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

No tocante ao estudo de gêneros no Brasil, esse estudo teve início na década 

de noventa com o advento dos PCN, os quais nortearam uma nova perspectiva de 

ensino de língua, temos conhecimento do relevante número de trabalhos e teses 

publicado sobre gêneros nos últimos anos.  

Em relação ao contexto de sala de aula, o professor de língua portuguesa, 

para desenvolver suas atividades embasado nessa teoria, deverá adotar uma 

concepção dialógica de linguagem e sempre abordar os gêneros discursivos em 

uma perspectiva em que haja a interação entre sujeitos, criando situações em que 

sejam simulados usos reais dos gêneros em sociedade, para que, assim, os alunos 

tanto conheçam a estrutura como o funcionamento dos mais variados gêneros.  

É importante ainda colocar que Bakhtin pode ser considerado um subsídio 

teórico que pode ser assimilado por quase todas as perspectivas que se detêm ao 

estudo dos gêneros, uma vez que, é tido como “uma espécie de bom senso teórico 

em relação à concepção de linguagem” (MARCUSCHI, 2008, p.152). 

No entanto, mesmo com diversos trabalhos no contexto educacional adotando 

esses pressupostos, dentre eles os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), os 

quais defendem explicitamente que o processo de ensino-aprendizagem de línguas 

deve tomar como base o trabalho com os gêneros, esse processo de criação verbal, 

no qual é representado o todo real da comunicação sociodiscursiva, ainda pode ser 

esquecido no âmbito educacional. Isso caso sejam dispensados certos aspectos 

essenciais da linguagem, assim como seja desconsiderado que em um discurso 

sempre estarão presentes pelo menos dois sujeitos, o falante e o ouvinte, e que 

nenhum dos dois será neutro ao discurso, mas sempre terá seu posicionamento, 

concordando ou discordando, parcial ou imparcialmente, com o que está sendo dito. 

Cientes de que não esgotamos a discussão acerca dos gêneros8 e do ensino 

de língua, a seguir relacionamos essa discussão com o gênero artigo de opinião.  

 

2.6 O GÊNERO ARTIGO DE OPINIÃO 

                                                           

8 Há ainda uma vertente, sobre a qual não apresentamos discussões, que trata os gêneros como Gêneros 
Textuais (ROJO, 2005, p. 185). 



47 

 
 

Durante muito tempo o ensino de língua materna em nosso país esteve com 

sua atenção pautada apenas nos aspectos gramaticais, norteado pela gramática 

normativa. De acordo com Oliveira (2016, p. 11), a esse ensino “interessava o 

domínio da norma culta, prescrito por meio de regras elaboradas, em sua maioria, a 

partir de situações artificiais de uso da língua”.  

Somente a partir do século passado com advento do surgimento dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e a expansão dos estudos da Linguística 

Textual, o ensino passou a voltar-se também para os aspectos textuais/discursivos 

dando uma maior importância ao trabalho com a leitura e a escrita em uma 

perspectiva discursiva, os gêneros, por sua vez, foram introduzidos no ensino, que 

passou a adotar uma concepção que considera a linguagem como processo de 

interação entre sujeitos que interagem entre si de forma efetiva. Diante de tais 

mudanças, grande variedade de gêneros discursivos passou a fazer parte do 

contexto de sala de aula, dentre eles os gêneros da esfera jornalística. 

Diariamente, vemo-nos envoltos por questões que nos instigam a tomar um 

posicionamento, a expressar nossa opinião, pois envolvem fatos sociais relevantes 

para a sociedade na qual estamos inseridos. Rangel, Gagliardi e Amaral (2016) ao 

discutirem a respeito destacam os seguintes exemplos:  

 

 

A escassez e a distribuição desigual de alimentos no planeta; o papel e 
comportamento do homem e da mulher na sociedade; o “funil” do vestibular 
e o sistema de cotas para ingresso na universidade; a poluição das águas; 
ou, ainda, a insegurança cotidiana de nossas grandes cidades. (RANGEL; 
GAGLIARDI; AMARAL 2016, p. 17, grifo dos autores). 

 

 

Questões como essas são de interesse público, tendo em vista que suas 

respostas podem afetar a vida de uma população inteira, isso as torna, portanto, 

questões polêmicas e “estão em aberto, em processo de ampla discussão social” 

(RANGEL; GAGLIARDI; AMARAL 2016, p. 17). Elas exigem debates na busca 

incessante por respostas coletivas e a ação de debatê-las efetiva o papel do cidadão 

pertencente a uma sociedade democrática.  

Nesse âmbito de interesse público e de construção da cidadania atua o 

jornalismo. A esfera jornalística encontra-se dividida em dois grupos de gêneros 
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discursivos: aqueles que têm o objetivo de descrever os fatos de forma imparcial e 

aqueles que exprimem ponto de vista a respeito dos fatos, emitindo claramente a 

posição do sujeito autor, constituindo claramente a sua autoria. Como exemplo do 

primeiro grupo temos as matérias jornalísticas não assinadas como as notícias, que 

“apresentam-se ao público como anônimas e neutras”. (RANGEL; GAGLIARDI; 

AMARAL 2016, p. 18).  

Esses gêneros têm a finalidade de informar os fatos, evitam omitir opiniões 

explícitas, tentando obter o máximo de imparcialidade, embora saibamos que tal 

façanha torna-se impossível, uma vez que desconsideramos a possibilidade de um 

gênero discursivo sem autor e, consequentemente, sem autoria. Apesar de Rangel, 

Gagliardi e Amaral (2016, p. 18) afirmarem que esses gêneros “não possuem 

marcas claras de autoria, como o verbo em primeira pessoa e ideias ou preferências 

individuais”, esses mesmos autores destacam que, “evidentemente, fatos não falam 

por si. Portanto, toda matéria jornalística, por mais objetiva e imparcial que se 

pretenda, manifesta uma versão particular dos fatos”. Como exemplo do segundo 

grupo de gêneros jornalísticos, temos as matérias assinadas, o editorial, a carta do 

leitor, o artigo de opinião, dentre outros. Esses gêneros têm autoria clara, pois ao lê-

los identificamos o ponto de vista do articulista (o autor do artigo) que opina sobre os 

fatos comentando-os, discutindo-os, avaliando-os.  

Desse modo, o gênero artigo de opinião poderá ser publicado em jornais, 

revistas como também na internet, e a pessoa que o escreve, o articulista, poderá 

ser jornalista profissional ou não, pois normalmente as pessoas são convidadas 

pelas empresas jornalísticas para escrever sobre assuntos que estão sendo 

discutidos pela mídia impressa, internet ou televisão.  

No entanto, salientamos que o artigo de opinião não circula somente no meio 

jornalístico, mas também em outras esferas, um exemplo disso é a frequência em 

que aparece em atividades escolares, concursos federais, como é o caso da 

Olimpíada de Língua Portuguesa, dentre outras situações.   

Portanto, para produzir textos no gênero artigo de opinião, é necessário ter 

amplo conhecimento sobre o tema a ser discutido, sendo normalmente uma 

autoridade da área da qual provém o tema abordado, a exemplo das áreas de 

educação, política, economia. De acordo com Rangel, Gagliardi e Amaral (2016) 

esses protagonistas de debates públicos recebem o nome de “formadores de 

opinião”.  
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 Esse gênero aborda temas polêmicos de interesse social e o autor 

estabelece um diálogo com outras vozes sobre a temática que está colocando em 

pauta, comumente citando o discurso de especialistas no assunto, apoiando-se em 

dados que valide sua tese. É a partir do diálogo estabelecido com as vozes 

apresentadas no texto que o autor evidencia sua subjetividade, assumindo um 

posicionamento, o que de acordo com Wittholter (2015, p. 09) “[...] só pode ser 

compreendido se recorrermos ao contexto de produção do texto, mais precisamente 

ao autor e ao papel social” por ele ocupado na sociedade. Isso porque o autor fala 

sempre de um lugar social e o seu discurso tende a dialogar com os preceitos 

filosóficos e ideológicos nos quais ele está inserido.  

No artigo de opinião é comum a utilização do discurso citado, seja através do 

discurso direto seja do discurso indireto, pois é a partir do discurso citado que o 

autor estabelece o diálogo com outras vozes, tecendo críticas às posições contrárias 

e/ou apoiando-se nas que comungam do mesmo ponto de vista por ele defendido 

para fortalecer o seu discurso atribuindo credibilidade ao que é dito.  

No próximo capítulo, traremos os conceitos de heterogeneidade enunciativa, 

discurso citado e autoria, os quais contribuirão com esta pesquisa dando 

sustentabilidade as análises que serão posteriormente realizadas. 
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3 AS VOZES TEÓRICAS DA PESQUISA 

 

Este capítulo versa sobre as vozes de teóricos e pesquisadores que 

embasam e dão sustentabilidade aos nossos dizeres no que concerne ao discurso 

citado em (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014), (MAINGUENEAU, 1997, 2008); 

heterogeneidade enunciativa (AUTHIER-REVUZ, 1990, 2004), a qual constitui todo e 

qualquer enunciado; autoria em (BAKHTIN, 2010, 2011). Traremos também os 

conceitos de autoria de (BARTHES, 1988), (FOUCAULT, 2009) e (POSSENTI, 2001, 

2002). Algumas das noções que serão aqui apresentadas, de certo modo, 

encontram-se interligadas e servirão de baliza ao realizarmos nossas análises. 

 

3.1 O DISCURSO CITADO  

 

Nesta seção discutimos sobre o fato de nossos dizeres serem sempre 

constituídos a partir dos dizeres de outros e como esse fenômeno é considerado por 

alguns estudos que permeiam as abordagens discursivas e enunciativas. A seguir 

traremos as contribuições de Bakhtin/Volochínov (2014), no tocante ao discurso 

citado, pois são esses teóricos, que de fato, darão maior embasamento às nossas 

análises.    

    

3.1.1 O discurso citado em Bakhtin 

 

Ao abordar questões referentes à linguagem, Bakhtin/Volochínov (2014) 

traçam uma crítica às abordagens linguísticas tradicionais no que concerne ao 

tratamento dado às questões sintáticas, dentre essas questões, destacamos aqui o 

uso do discurso citado. As abordagens tradicionais têm seus estudos voltados para a 

fonética e morfologia e isso impossibilita que se voltem para outros fenômenos 

presentes na língua. Provavelmente, por esses fatores, é que temas discutidos já há 

bastante tempo nos estudos bakhtinianos, como o discurso citado, que é discutido 

desde 1929 em Marxismo e Filosofia da Linguagem, ainda sejam temas fecundos e 

discutidos pelos estudos linguísticos atuais. 

De acordo com a concepção bakhtiniana, a voz do outro está presente em 

todos os discursos, uma vez que todos os nossos dizeres estão permeados de 

palavras alheias. Desse modo, ao discutir as formas de citar as vozes do outro na 
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narração, Bakhtin/Volochínov (2014) classificam-nas em discurso direto, discurso 

indireto e discurso indireto livre. A partir desses estudos vários teóricos e 

pesquisadores, a exemplo de Authier-Revuz e Maingueneau, têm estudado a 

heterogeneidade constitutiva considerando-a inerente a todas as formas de discurso. 

Assim, ao teorizar sobre o discurso citado, Bakhtin/Volochínov (2014) 

caracteriza esse discurso como um problema de sintaxe, afirmando que se trata de 

uma lacuna existente nos estudos linguísticos da época. Ressaltam que os 

problemas sintáticos são importantes e ainda acrescentam que 

 

 

Um fenômeno assim altamente produtivo, “nodal” mesmo, é o discurso 
citado, isto é, os esquemas linguísticos (discurso direto, discurso indireto, 
discurso indireto livre), as modificações desses esquemas e as variantes 
dessas modificações que encontramos na língua, e que servem para a 
transmissão das enunciações de outrem e para a integração dessas 
enunciações, enquanto enunciações de outrem, num contexto monológico 
coerente. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 149, grifos dos autores).   

 

 

Essas declarações acerca do discurso citado contribuíram para que nos 

interessássemos por esse fenômeno e decidíssemos investigar como o discurso 

direto e o discurso indireto contribuem para a construção da autoria em artigos de 

opinião. À vista disso, aqui nos deteremos a discorrer sobre esses esquemas e suas 

variantes como formas de transmitir o discurso de outrem. Para tanto, consideramos 

a assertiva de Bakhtin/Volochínov (2014, p. 150) quando dizem que “O discurso 

citado é o discurso no discurso, a enunciação na enunciação, mas é, ao mesmo 

tempo, um discurso sobre o discurso, uma enunciação sobre a enunciação. ” 

Desse modo, com base em Bakhtin/Volochínov (2014), abordamos alguns 

aspectos metodológicos do discurso direto e do discurso indireto. Ressaltamos, 

entretanto, que como esses autores se limitam ao estudo do discurso citado, direto e 

indireto, presente na língua literária russa, é provável haver diferenças entre as 

ocorrências por eles analisadas e ocorrências presentes em outros idiomas, como 

em língua portuguesa. Em russo, os autores destacam que as diferenças entre o 

discurso direto e o discurso indireto não são notáveis e que as marcas do discurso 

indireto podem ser confundidas com as do discurso direto. E ainda afirmam a 

predominância do discurso direto como forma de citar o discurso de outrem naquela 

língua. 
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 Segundo esses autores, há portanto, duas orientações para citar a palavra de 

outrem: o estilo pictórico e o estilo linear. No estilo pictórico, as palavras do outro 

são incorporadas ao discurso citante e o autor procura homogeneizá-las ao seu 

discurso, esforçando-se para apagar as marcas que delimitam as fronteiras entre as 

vozes do outro e a sua própria voz. Portanto, esse discurso aproxima-se do discurso 

indireto, pois nele o autor tem liberdade para imprimir seu humor e suas emoções. 

No estilo linear, o autor procura ser imparcial mantendo-se o mais fiel possível 

às palavras citadas, não interferindo com julgamento de valor ou qualquer 

comentário avaliativo. Dessa forma, será válido nesse estilo todo esforço para 

manter na íntegra o discurso citado acompanhado de marcas explícitas que o 

separem do discurso citante. O estilo linear aproxima-se do discurso direto, pois 

nesse esquema demarcam-se com maior precisão as fronteiras linguísticas entre o 

discurso citado e o discurso citante. Isso porque de acordo com Bakhtin/Volochínov 

(2014, p. 164) “Cada esquema recria à sua maneira a enunciação, dando-lhe assim, 

uma orientação particular, específica”. São, portanto, essas orientações particulares 

inerentes a cada um desses esquemas que nos interessam e nos inquietaram a 

analisar o discurso citado. 

Ainda sobre os estilos apresentados por Bakhtin/Volochínov (2014), o estilo 

linear e o estilo pictórico, Nascimento (2015, p. 61) os resume afirmando que:  

 

 

[...] no estilo linear demarcamos e estabelecemos limites explícitos entre o 

discurso do outro e aquele que o acolhe, ao contrário do que ocorre no 
estilo pictórico, em que nos esforçamos para apagar as fronteiras que 
identificam o discurso citado. 

 

 

As características apresentadas pela autora reafirmam a semelhança entre 

esses estilos e o discurso direto e o discurso indireto, pois quando nos detemos a 

analisar o discurso indireto, observamos que por meio dele é possível uma 

transmissão analítica do discurso de outrem, tendo em vista que ao mesmo tempo 

que se transmite o discurso citado, esse discurso também está sendo analisado. 

Esse fato torna-se possível porque no discurso indireto os elementos emocionais e 

afetivos do discurso citado não são literalmente transpostos. Isso impossibilita que o 



53 

 

discurso direto seja literalmente transposto para o discurso indireto, pois no discurso 

indireto as emoções aparecem como um comentário do verbo dicendi. Assim  

 

 

A transposição palavra por palavra, por procedimentos gramaticais, de um 
esquema para outro, sem fazer as modificações estilísticas 
correspondentes, é nada mais que um método escolar de exercícios 
gramaticais, pedagogicamente mau e inadmissível. (BAKHTIN/VOCHÍNOV, 
2014, p. 164) 

 
 

Conforme vimos nessa citação, o ato mecânico proposto muitas vezes pelos 

livros didáticos, de transpor o discurso citado literalmente de uma forma para outra, 

é uma atividade “mal elaborada e inadmissível”. 

 Ainda com relação ao discurso indireto, os autores o dividem em duas 

variantes, a saber, a analisadora de conteúdo e a analisadora de expressão.  A 

primeira variante interessa-se apenas pelo plano temático do enunciado, ou seja, se 

detém aos aspectos semânticos. Ao contrário da primeira, a segunda variante 

transmite as maneiras de falar do discurso do outro e o modo como ele se 

expressou. 

Assim, quando se referem ao discurso direto, Bakhtin/Volochínov (2014) 

apresentam variantes para essa forma de citação do discurso do outro, tais como: o 

discurso direto preparado e o discurso direto esvaziado. Na primeira variante, o 

discurso direto emerge do discurso indireto, nela os temas do discurso direto que 

virá são antecipados pelo contexto e coloridos pela entoação do autor e, assim, as 

fronteiras da enunciação de outrem são enfraquecidas. Em relação a segunda 

variante, o discurso direto esvaziado, nela a força semântica das palavras diminui, 

tendo em vista as apreciações e o valor emocional presentes na representação.  

Salientamos, portanto, que quando nos remetemos ao discurso citado, não 

podemos deixar de mencionar Maingueneau (1997, 2008), pois esse estudioso traz 

contribuições quando nos detemos a estudar o assunto. Assim sendo, no tópico a 

seguir abordamos o discurso citado na perspectiva desse autor nas formas de 

discurso direto e de discurso indireto. 
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3.1.2 O discurso citado em Maingueneau 

 

Maingueneau (1997, 2008) apresenta diversas formas de heterogeneidade 

enunciativa. Algumas delas revelam a presença do outro no fio discursivo, a saber: o 

discurso direto, o discurso indireto, o discurso indireto livre, as modalizações em 

discurso segundo as formas híbridas, o provérbio, a ironia, dentre outras. E assim, 

ao tratar do discurso citado, Maingueneau (1997) define o discurso direto e o 

discurso indireto como manifestações clássicas da heterogeneidade enunciativa.  

Quanto ao discurso direto, o autor o caracteriza como a aparição de um 

segundo locutor no enunciado proferido por um primeiro. O autor ainda critica a 

forma ingênua em que o discurso direto costuma ser apontado como oposição ao 

discurso indireto e esclarece que “ele não é nem mais nem menos fiel que o 

discurso indireto, são duas estratégias diferentes empregadas para relatar uma 

enunciação. ” (MAINGUENEAU, 1997, p. 85) 

Desse modo, o autor nos esclarece que não se trata de ser mais ou menos 

fiel ao discurso citado, cada forma de citação possui suas regras próprias. Quando 

se trata do discurso direto há uma tentativa de reproduzir fielmente a fala citada, a 

qual Maingueneau (1997) chama de “encenação”. Conforme o autor, mesmo ficando 

explícita a divisão entre discurso citante e discurso citado, e as palavras do outro 

sendo transcritas de forma fiel, o enunciador poderá a elas acrescentar sua 

entonação, seu tom pessoal e subjetivo. Sendo assim, o discurso direto passa a ser 

apenas um fragmento, enquanto o enunciador é livre para atribuir-lhe um enfoque 

pessoal. 

Maingueneau (2008) ainda adverte que a opção pelo discurso direto não 

ocorre de maneira despretensiosa, podendo ser uma estratégia discursiva ou até 

mesmo uma exigência do gênero do discurso. Tal uso é muito comum em gêneros 

ligados ao jornalismo, como é o caso do artigo de opinião. Maingueneau (2008, p. 

142) aponta alguns motivos que podem levar o enunciador a optar por relatar o 

discurso do outro através do discurso direto: 

 
 

• Criar autenticidade, indicando que as palavras relatadas são 
aquelas realmente proferidas; 

• Distanciar-se: seja porque o enunciador citante não adere ao 
que é dito e não quer misturar esse dito com aquilo que ele 
realmente assume; seja porque o enunciador quer explicitar, 
por intermédio do discurso direto, sua adesão respeitosa ao 
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dito, fazendo ver o desnível entre palavras prestigiosas, 
irretocáveis e as suas próprias palavras (citação de 
autoridade);  

• Mostrar-se objetivo, sério. 

• Dar um caráter oral espontâneo a frase; 

• Criar uma oposição entre um “nós”, [...] e um outro.  
 
 

A listagem desses motivos é importante porque nos faz refletir sobre os 

inúmeros propósitos comunicativos que podem levar um autor a citar o discurso de 

outrem em forma de discurso direto. 

 Quanto ao discurso indireto, o autor esclarece que ao contrário do que ocorre 

no discurso direto, nele não citamos as palavras do outro fielmente, pois nesse 

esquema, o enunciador tem maior liberdade para inserir sua subjetividade, uma vez 

que ao citar o discurso de outro, utiliza suas próprias palavras da maneira que 

melhor lhe convém. Devido a isso, Maingueneau (1997) traça uma crítica àqueles 

que acreditam ser o discurso indireto, apenas uma tradução mecânica do discurso 

direto. 

Maingueneau (1997) salienta ainda, que a escolha do verbo introdutor do 

discurso indireto é de extrema importância, pois esse verbo interfere na maneira 

como o enunciado será interpretado pelo seu interlocutor. Nesse discurso, as 

marcas linguísticas que delimitam explicitamente as fronteiras entre o discurso citado 

e o discurso citante são apagadas e o interlocutor encontrará mais dificuldade para 

diferenciá-los. 

Tencionamos que o apresentado sobre o discurso citado possa contribuir com 

este trabalho e na seção seguinte tratamos de heterogeneidade enunciativa na 

perspectiva de Authier-Revuz. 

 

 3.2 A HETEROGENEIDADE ENUNCIATIVA NA VOZ DE AUTHIER-REVUZ 

 

Authier-Revuz (1990, 2004) assevera que todo discurso é constitutivamente 

heterogêneo e utilizando-se dos estudos de Bakhtin sobre o dialogismo e da 

releitura que Lacan faz de Freud sobre a psicanálise, a autora elabora uma distinção 

entre dois conceitos de heterogeneidade enunciativa, a heterogeneidade mostrada, 

seja ela marcada ou não marcada, e a heterogeneidade constitutiva.  

Para Authier-Revuz (2004), essas heterogeneidades enunciativas são 

diferentes formas de inscrever o outro no fio do discurso e, ainda ressalta, que essas 
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duas formas de heterogeneidade não são independentes, pois estão intimamente 

ligadas e indica linhas diretrizes que possibilitam a articulação entre elas. Para tanto, 

recorre às formas sintáticas do discurso indireto, do discurso direto e do discurso 

indireto-livre e afirma que tais formas sintáticas designam no plano da frase, um 

outro ato de enunciação, pois no plano discursivo, essas são maneiras de o locutor 

inscrever o outro de forma linear em seu discurso.  

No tocante à heterogeneidade constitutiva, percebemos que nela o discurso 

se constitui a partir do discurso do outro, ou seja, de um “exterior constitutivo”, o “já 

dito” a partir do qual todo discurso se constrói. Isso porque, o sujeito e o seu 

discurso são constitutivamente heterogêneos e, assim, com base no dialogismo 

bakhtiniano, a autora reafirma que nada do que se diz é novo, original, pois somente 

o Adão mítico relatado na bíblia teria inaugurado um discurso uno, primeiro e 

original.  

Quanto à heterogeneidade mostrada, Authier-Revuz (2004) afirma que há 

dois tipos de enunciados, aqueles que mostram a heterogeneidade com marcas no 

discurso e aqueles cujas marcas não são mostradas explicitamente no discurso. 

Assim, quando o autor define fronteiras entre o seu dizer e o dizer do outro, ele se 

institui em todo o resto e essa é uma maneira dele se autoafirmar como autor de seu 

discurso, tornando-o homogêneo a partir da delimitação que estabelece entre o seu 

discurso e o discurso do outro. 

 Ao contrário da heterogeneidade constitutiva, na heterogeneidade marcada o 

outro se inscreve na sequência do discurso através de diferentes formas: discurso 

direto, discurso indireto, aspas, formas de retoque ou de glosa, negação, ironia.  

Assim, segundo Authier-Revuz (2004, p. 12) 

 

 

No discurso indireto, o locutor se comporta como tradutor: fazendo uso de 
suas próprias palavras, ele remete a um outro como fonte do "sentido" dos 
propósitos que ele relata. No discurso direto são as próprias palavras do 
outro que ocupam o "tempo” - ou o espaço - claramente recortado da 
citação na frase; o locutor se apresenta como simples "porta-voz". Sob 
essas duas diferentes modalidades, o locutor dá lugar explicitamente ao 
discurso de um outro em seu próprio discurso. (Grifos do autor). 

 

 

É importante destacar, que é pelas formas de heterogeneidade marcadas em 

que há fronteiras nítidas entre as palavras do locutor e o discurso do outro que nos 
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interessamos neste trabalho, uma vez que, analisamos as formas de discurso citado, 

direto e indireto, as quais pertencem a essa modalidade.  

 A seguir, discutiremos sobre a temática da autoria, assunto que estabelece 

relação constitutiva com o discurso citado tendo em vista que é a partir da maneira 

como agenciamos as vozes de outrem, e a partir delas construímos nossos 

posicionamentos subjetivos, que nos efetivamos como autores dos nossos 

discursos.  

 

3.3 REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE A AUTORIA  

 

Quando nos detemos a estudar o conceito de autoria, verificamos que essa 

temática tem chamado a atenção de muitos teóricos e pesquisadores, o que se 

constata pela sua presença há algum tempo na linguística como também em outras 

ciências humanas. É notável que dentre os estudiosos que se detêm aos conceitos 

de autor e autoria, três nomes se sobressaem: Barthes, Foucault, Bakhtin9. Esses 

autores, embora em distintas particularidades teóricas, questionam a unicidade do 

sujeito e negam a existência de uma voz soberana e única. 

Barthes, importante teórico ligado aos estudos críticos literários, no ano de 

1968 publica um trabalho intitulado A morte do autor, por meio do qual traça uma 

crítica à importância dada a figura do autor naquele momento histórico na sociedade 

europeia. Naquele contexto, o autor era tido como soberano e único responsável 

pelo sentido de sua obra. Barthes (1988) critica, portanto, a “tirania do autor”, o que 

considera como “tirania” seria justamente o fato de o autor ser tido como 

individualista, gênio detentor do saber e determinante absoluto do sentido de sua 

criação. 

A partir de sua crítica a essa concepção de autor, decreta a morte do autor 

tido como pai soberano e declara que “a escritura é destruição de toda voz, de toda 

                                                           

9 Barthes aparece como a referência principal da crítica literária que se detém ao estudo da autoria, e concebe 
o autor como um ser biográfico-histórico, o qual é submetido a uma língua que de certa forma assume a 
função da autoria. Foucault, um dos principais expoentes da Análise do Discurso Francesa, estuda o autor a 
partir do conceito de função. Já Bakhtin, pressupõe o autor como sujeito, o qual engendra o discurso a partir 
de um posicionamento exotópico e axiológico em relação aos enunciados socialmente proferidos. 
(CAVALHEIROS, 2008)     
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origem. A escritura é esse neutro, esse composto, esse oblíquo aonde foge o nosso 

sujeito” (BARTHES, 1988, p.65). A visão de autor contraposta por Barthes (1988), 

além de atribuir excessiva importância a figura do autor, elevava a obra ao estatuto 

de singular e original e ao receptor cabia apenas descobrir quais eram as intenções 

do autor e acatá-las.  

Contrapondo tal posicionamento, Barthes (1988, p. 70) enfatiza que é a 

linguagem que fala e não o autor e, ainda, defende que “o nascimento do leitor deve 

pagar-se com a morte do Autor”. Assim, cabe ao leitor atribuir sentido ao que ler, 

pois o texto é um “espaço de dimensões múltiplas, onde se casam e se contestam 

escrituras variadas, das quais nenhuma é original: o texto é um tecido de citações, 

saídas dos mil focos da cultura”. (BARTHES, 1988, p. 69). Portanto, o texto se 

constitui a partir de múltiplas escrituras, no qual várias culturas dialogam e quem 

possibilita esse diálogo é o leitor e não o autor, tendo em vista que o que é escrito é 

“escrito eternamente aqui e agora” (BARTHES, 1988, p. 68). 

Apesar de Barthes (1998) atribuir importância à escrita e ao leitor e ainda 

postular a existência do diálogo entre culturas – com o que concordamos uma vez 

que consideramos que todo discurso é essencialmente dialógico –, o apagamento 

do autor, por ele proposto não condiz com a concepção de autor que adotamos 

nesta pesquisa, pois defendemos que tanto o autor como o leitor são extremamente 

importantes para que um enunciado se constitua em um gênero discursivo dotado 

de autoria. Portanto, de acordo com nosso ponto de vista compete ao autor a 

autoridade e a responsabilidade pela ação discursiva, enquanto Barthes (1988, p. 

66) defende a crença de que “é a linguagem que fala, não é o autor”.   

Pouco tempo depois da publicação de Barthes, Foucault aborda a questão da 

autoria, especificamente, em seus textos O que é um autor? e A ordem do discurso. 

O primeiro teve origem com a conferência proferida por ele à Sociedade Francesa 

de Filosofia, em 22 de fevereiro de 1969 e o segundo foi publicado em 1971. Esse 

último apresenta a aula inaugural proferida por Foucault, em dois de dezembro de 

1970, no Collège de France.   

Ao abordar a questão da autoria, o filósofo analisa a relação entre o texto e o 

autor, ou seja, “a maneira com que o texto aponta para essa figura que lhe é exterior 

e anterior, pelo menos aparentemente” Foucault (2009, p. 06). Desse modo, 

tentando compreender a “função autor” o filósofo francês levanta questionamentos 

como: “ O que é uma obra? De quais elementos ela se compõe? Será que tudo o 
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que um autor escreveu faz parte da obra de tal autor?” (NASCIMENTO; 

FRANCELINO, 2015, p. 05).  

Com o intuito de responder a esses questionamentos iniciais, em Foucault 

(2009), vão surgindo novos questionamentos: podem ser chamados de obra os 

escritos de alguém que não é autor? E quanto ao autor, tudo o que ele escreveu ou 

disse faz parte da sua obra?  

Essas questões nos revelam a dificuldade de se definir com precisão o que 

pode ou não ser considerada uma obra na concepção desse autor e diante de tantas 

questões a serem respondidas, conclui-se que seria insuficiente abandonar o autor e 

deter-se apenas ao estudo da obra. Logo, considerar que “A palavra 'obra' e a 

unidade que ela designa são provavelmente tão problemáticas quanto a 

individualidade do autor" (FOUCAULT, 2009, p. 09). 

A partir dessas reflexões, torna-se perceptível que autor e obra caminham 

juntos, uma vez que, o autor particulariza sua obra, ou seja, um conjunto de textos, 

esses textos constituem um discurso individualizado e diferenciado do discurso do 

cotidiano. Isso porque o nome do autor não pode ser considerado como qualquer 

nome próprio comum e utilizado por qualquer pessoa comum. É por esse motivo que 

quando nos referimos ao nome de Aristóteles, por exemplo, estamos nos referindo 

muito mais ao conjunto de sua obra que a Aristóteles como pessoa. Desse modo, 

Foucault (2009) declara que devem ser considerados autores apenas aqueles que 

são formadores de discursividade, como Marx, Saussure e Freud, por exemplo.  

Entretanto, a concepção de autoria por nós adotada neste estudo se 

contrapõe a defendida por Foucault, pois embora ele não negue a importância do 

autor, considera como tal apenas aqueles que são formadores de discursividade. 

Quanto a nós, nesta pesquisa, defendemos a possibilidade de encontrarmos textos 

com autoria produzidos até mesmo por alunos da educação básica.  

Concluímos, portanto, que nos estudos linguísticos, a temática da 

subjetividade e o sujeito autor tem sido tema de discussão de diferentes abordagens 

teóricas. Podemos dizer que, atualmente, as duas principais abordagens teóricas 

que discutem o tema da autoria, uma é baseada nos pressupostos da Análise do 

Discurso, fundamentada nas ideias de Foucault, e a outra de cunho enunciativo, 

fundamentada nas ideias de Bakhtin, pautando-se na linguagem e na estreita 

relação estabelecida entre ela e as formações histórico-sociais. A partir do que 

postulam essas duas abordagens teóricas sobre o tema em questão, concluímos 
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ainda que, a despeito das diferentes maneiras em que a autoria pode ser abordada, 

podemos concordar com as palavras de Rodrigues (2012, p. 22), quando ele afirma 

que 

 
 

Apesar do tema da autoria ganhar desdobramentos diversos na linguística, 
há um consenso na sua abordagem, que é a relação entre sujeito, 
linguagem e discurso, ou seja, em qualquer concepção de autoria, o sujeito 
autor se constitui na linguagem, em meio às formações discursivas em 
determinados contextos histórico-sociais.   

 

 

Assim, mesmo que em alguns casos a autoria seja discutida por perspectivas 

divergentes, elas sempre estarão discutindo como nos aponta Rodrigues (2012), as 

relações estabelecidas entre o sujeito, a linguagem e os diferentes discursos 

presentes no contexto histórico-social. 

A seguir apresentamos a noção de autoria construída por Bakhtin, a qual 

adotamos nesta pesquisa, pois, assim como Bakhtin (2011), concordamos que os 

enunciados não podem ser concebidos sem um sujeito autor, tendo em vista que 

são os sujeitos que instauram limites, fronteiras e emolduram os seus enunciados.  

 

 3.3.1 A autoria em Bakhtin 

 

Ao realizarmos uma busca nos escritos de Bakhtin e do Círculo acerca da 

noção de autoria percebemos que essa temática perpassa os trabalhos desse 

teórico e ao longo de sua obra ele reformula e reelabora esse conceito, assim como 

faz com os demais conceitos por ele abordados. É importante destacar que o 

primeiro texto em que o autor discute a temática é em O autor e o herói na atividade 

estética, escrito entre 1920 e 1922. Nesse ensaio Bakhtin (2011) analisa a relação 

do autor com a personagem nas obras de Dostoiévski, Púchkin dentre outros, e 

apresenta a distinção estabelecida entre o autor pessoa e o autor criador.  

De acordo com Bakhtin (2011), o autor é uma instância criativa e intrínseca à 

obra. O autor produz a imagem do herói acentuando cada particularidade da 

personagem, até mesmo seus pensamentos e sentimentos, da mesma maneira 

como na vida real respondemos axiologicamente àqueles que nos cercam. E assim, 

a atividade criativa do autor é responsável por cada traço característico da 

personagem na obra literária.  



61 

 

Para Bakhtin (2011) o autor pessoa é o escritor, o artista, a pessoa que 

escreve o texto, enquanto o autor criador é aquele que desenvolve uma função 

estético-formal engendradora da obra. Desse modo, o autor criador tendo essa 

posição estético-formal, sua característica básica é materializar a relação axiológica 

do herói com seu mundo. Sendo o autor criador inerente ao enunciado, atribui forma 

ao objeto estético. 

No tocante a relação estabelecida por Bakhtin (2011) entre o autor criador e o 

herói, percebe-se que o autor criador poderá olhar para o herói com simpatia ou 

antipatia, distância ou proximidade, reverência ou crítica, gravidade ou deboche, 

aplauso ou sarcasmo, alegria ou amargura, generosidade ou crueldade, júbilo ou 

melancolia. É importante salientar que embora esses exemplos estejam dispostos 

de formas alternativas, uma posição axiológica nunca será um todo plenamente 

uniforme e homogêneo, logo, “a simpatia pelo herói e seu mundo poderá, por 

exemplo, ser nuançada por uma crítica melancólica; a reverência, por uma sutil 

ironia, e assim por diante” (FARACO, 2009, p. 89). 

Em um ensaio intitulado Problemas da obra (poética) de Dostoiévski 

publicado em 1929, Bakhtin retoma as discussões sobre a temática da autoria 

apresentando algumas variações relevantes em relação à posição estética do autor 

apresentada em O autor e o herói na atividade estética.  Nessa obra, a relação entre 

o autor e a personagem é discutida a luz das relações dialógicas.  

Sendo assim, ele declara que a personagem não é passiva, tampouco 

totalmente dependente do autor. O que há entre eles é uma relação totalmente 

dialógica, pois, “[...] o herói tem competência ideológica e independência, é 

interpretado como autor de sua concepção filosófica própria e plena, e não como 

objeto da visão artística final do autor” Bakhtin (2010, p.03). Esses fatores ocorrem 

porque para Bakhtin (2010), Dostoiévski não cria escravos e sim personagens livres, 

consciências independentes, podendo ser postas lado a lado com seu criador, e com 

ele concordar, discordar ou até mesmo rebelar-se contra ele. 

Além disso, ainda observamos que a noção de autor para Bakhtin (2011) está 

relacionada com a noção de estilo, de enunciado e de linguagem, pois, ao discutir a 

questão dos gêneros do discurso, os quais são considerados como enunciados 

concretos e unidade real da comunicação discursiva, Bakhtin apresenta traços 

importantes sobre o sujeito autor, afirmando que 
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O discurso só pode existir de fato na forma de enunciações concretas de 
determinados falantes, sujeitos do discurso. O discurso sempre está fundido 
em forma de enunciado pertencente a um determinado sujeito do discurso, 
e fora dessa forma não pode existir. Por mais diferentes que sejam as 
enunciações pelo seu volume, pelo conteúdo, pela construção 
composicional, elas possuem como unidades da comunicação discursiva 
peculiaridades estruturais comuns, e antes de tudo limites absolutamente 
precisos. (BAKHTIN, 2011, p. 275, grifo do autor). 

 
 
 

A discussão sobre a distinção entre o autor-pessoa e o autor-criador é ainda 

retomada no texto O problema do texto em linguística, filosofia e nas ciências 

humanas (escrito provavelmente por volta de 1960). Nesse texto Bakhtin (2011) 

reformula essa distinção a partir de seus estudos sobre a filosofia da linguagem, em 

sua concepção, a linguagem é considerada como um conjunto múltiplo e 

heterogêneo de vozes ou línguas sociais. Em vista disso, o ato artístico é composto 

por um complexo jogo de deslocamento dessas múltiplas línguas sociais. Nesse 

processo, o escritor tem o dom da fala refratada, direcionando todas as palavras 

para vozes alheias e entregando a sua construção artística para uma certa voz, 

conforme explica Faraco (2009, p. 92): 

 

 

Essa voz criativa (isto é, o autor criador enquanto elemento estático formal) 
tem de ser sempre, segundo insiste Bakhtin, uma voz segunda, ou seja, o 
discurso do autor criador não é a voz direta do escritor (do autor pessoa), 
mas um ato de apropriação refratada de uma voz social qualquer de modo a 
poder ordenar um todo estético.  

 

 

 Desse modo, para nos constituirmos como autor devemos trabalhar com a 

linguagem permanecendo fora dela, uma vez que nem sempre a voz social adotada 

no ato artístico, coincidirá com a voz do próprio escritor e mesmo se for só haverá 

criatividade estética se ele for capaz de deslocar-se para de fora operar com a 

linguagem. Já em seu texto Apontamentos-1970, Bakhtin fala sobre uma máscara 

autoral, pois para se tornar autor é preciso assumir uma posição axiológica, uma 

determinada voz social, e isso seria, portanto, a máscara do autor, o autor criador 

que se faz presente em qualquer enunciado.  

O que podemos concluir acerca da discussão aqui apresentada sobre os 

conceitos de autor e autoria, é que se confirma o que dissemos em momento 
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anterior sobre a infinitude e reelaboração dos conceitos bakhtinianos. Mesmo assim, 

nos vemos em comum acordo com Bakhtin (2011) e o que nos é apresentado sobre 

o conceito de autoria discutido nos estudos de bakhtinianos. 

Na seção seguinte apresentamos a autoria na perspectiva de Possenti 

(2001,2002), pois esse autor propõe aplicações práticas desse conceito, as quais 

contribuem para uma melhor compreensão das práticas pedagógicas desenvolvidas 

em sala de aula. E serão significativas no momento em que analisamos produções 

textuais de alunos do ensino médio. 

 

3.3.2 Autoria na voz de Possenti 

 

Possenti (2001), ao estudar questões inerentes à linguagem e ao seu uso, 

parte da hipótese de que os conceitos de enunciação, autoria e estilo podem ser 

conjugados em uma só teoria do discurso e que é possível articulá-los, tanto para a 

análise de textos, como para fundamentar práticas pedagógicas. Entretanto, para 

que isso ocorra, é preciso considerar o estilo fora do domínio exclusivo do 

romantismo, não aplicar a noção de autoria apenas aos autores renomados, além de 

se conceber a enunciação como posição institucional, mas também como 

acontecimento irrepetível e singular. 

 Sendo assim, por mais que tentemos nos referir a uma entidade, a noção de 

autor sempre vai remeter para uma pessoa, um “eu” individual. Pois podemos 

chamar de exagero a tentativa de apagamento do autor, quando se tenta a 

interpretação de um texto sem se referir a compreensão de um projeto individual. 

Isso porque, para Possenti (2001, p. 17), assim como o estilo, o conceito de autor 

sempre terá fortes conotações românticas, “na medida em que, correta ou 

incorretamente, é a um autor que as obras são referidas”. 

 Dessa forma, se considerarmos o apagamento do autor, como propôs Barthes 

(1988), não será possível encontrar respostas de quais seriam ou como poderiam 

ser os indícios de autoria em textos escolares. Nessa perspectiva, a Análise do 

Discurso pode ser vista como uma saída para o avanço das teorias da enunciação 

possibilitando que o conceito de autoria seja repensado, uma vez que  
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Por um lado, deve-se reconhecer que, tipicamente, quando se fala de 
autoria, pensa-se em alguma manifestação peculiar relacionada à escrita; 
em segundo lugar, não se pode imaginar que alguém seja autor, se seus 
textos não se inscreverem em discursos, ou seja, em domínios de 
“memória” que façam sentido. (POSSENTI, 2001, p. 17). 

 

 

 Seguindo esse viés, percebemos que não vale à pena falar de autoria quando 

não se considera verdadeiramente certa pessoalidade e singularidade. Desse modo, 

para compreender os conceitos de estilo, enunciação e autoria aqui apresentados, 

não podemos recorrer a teorias simplificadoras, que não nos permitam “verificar em 

cada caso, em cada gênero, em cada instituição, de que tipo de estilo, de 

enunciação e de autoria se trata” (POSSENTI, 2001, p. 17).  

 Em trabalho posterior, o autor retoma essa discussão e propõe uma 

redefinição para a noção de autoria, de modo que ela dê conta de efeitos de sentido 

no texto, os quais não sejam parte de obras nem de discursividades. Para tanto, 

devem ser levadas em conta as vozes do outro e o distanciamento dado pelo sujeito 

enunciador. E assim, para introduzir a discussão acerca dessa nova noção de 

autoria, cita o exemplo utilizado por Louis Armstrong para definir o jazz, quando 

afirma que a questão não é o quê dizer e sim o como dizer. 

 É importante destacar, que por muito tempo a escola considerava que 

escrevia bem, aquele aluno que escrevesse corretamente, respeitando as normas 

ortográficas e gramaticais. Isso porque, “só havia a gramática como árbitro”. Desse 

modo, por um longo período na história do ensino de língua portuguesa, “um 

professor não teve a sua disposição categorias explícitas para avaliar problemas de 

coerência (ou de coesão) textual”. (POSSENTI, 2002 p.108).  

Assim, quando eram detectados problemas de outra ordem, o professor 

apenas sinalizava à margem do texto de forma não muito clara, impossibilitando a 

compreensão do aluno de que se tratava. Posteriormente, é que as questões de 

ordem textual passaram a ser abordadas, mesmo assim, ainda deixando muito a 

desejar. 

Nesta pesquisa, consideramos na análise dos artigos de opinião as marcas 

de autoria de acordo com Possenti (2002), para quem essas marcas são sinônimos 

de indícios de autoria. Assim, levamos em conta os aspectos defendidos por esse 

autor ao afirmar que o processo de ensino da língua portuguesa deve superar os 

aspectos relacionados à correção gramatical. Com isso, compreendemos que os 
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gêneros discursivos produzidos por escolares devem ser analisados sendo 

considerados também seus aspectos discursivos.   

 Dessa forma, entendemos que a autoria está relacionada à inserção do 

discurso do sujeito em um determinado contexto histórico-social e cada sujeito 

deverá deixar suas singularidades em seus textos. Dito isso, mesmo pertencentes a 

um mesmo contexto histórico-social, eles nunca serão iguais e nem enunciarão da 

mesma forma. E assim, “pode-se dizer provavelmente que alguém se torna autor 

quando assume (sabendo ou não) fundamentalmente duas atitudes: dar voz a outros 

enunciadores e manter distância em relação ao próprio texto”. (POSSENTI, 2002, p. 

112-113).  

Essas afirmativas ainda são reafirmadas por Possenti (2002) quando com 

base em Bakhtin, diz que pelo menos metade do que dizemos diariamente são 

palavras de outrem, uma vez que, conforme Bakhtin (2011), ser autor implica 

assumir posições em constante negociação com o outro. 

 As contribuições de Possenti (2001, 2002) unem-se a noção de autoria de 

Bakhtin (2011), na qual todo enunciado concreto é produzido por uma posição 

axiológica, por um autor. Desse modo, adotando a concepção de autoria postulada 

por esses autores, entendemos que é possível encontrarmos autoria em textos 

produzidos por estudantes da educação básica e, assim, acreditamos na relevância 

das discussões aqui apresentadas para o desenvolvimento das nossas análises 

tendo em vista que tomamos a construção da autoria como objeto de análise 

considerado os aspectos discursivos no gênero analisado.  

 O próximo capítulo constitui-se da análise dos dados constituídos a partir das 

leituras iniciais, por meio das quais buscamos atender aos objetivos propostos nesta 

pesquisa, identificar o discurso citado, analisar esse discurso citado nas formas de 

discurso indireto e discurso direto, procurando compreender com quais propósitos 

comunicativos o discurso citado foi utilizado, e, para finalizar, verificar como o 

discurso citado pode contribuir para a construção da autoria no gênero artigo de 

opinião.    
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4 FORMAS DE MANIFESTAÇÃO DO DISCURSO CITADO E A CONSTRUÇÃO DA 

AUTORIA NOS ARTIGOS DE OPINIÃO FINALISTAS DA OLPEF/2016  

 

Neste capítulo, apresentamos os achados da análise empreendida no corpus, 

como já foi afirmado no decorrer deste trabalho, nosso corpus é composto por 

artigos de opinião finalistas da OLPEF/2016. Para tanto, primeiramente, 

identificamos a presença do discurso citado nos artigos de opinião, a seguir, 

analisamos as modalidades em que o discurso citado se apresenta nos artigos de 

opinião finalistas, discutimos com quais propósitos comunicativos o discurso citado 

foi utilizado nos artigos de opinião analisados e para finalizar nossa análise, 

relacionamos o uso do discurso citado com a construção da autoria, verificando 

como o discurso citado contribui para a construção da autoria no gênero analisado.  

 

4.1 ARTIGOS DE OPINIÃO FINALISTAS DA OLPEF/2016 

 

Conforme descrito em nossos procedimentos metodológicos, na análise 

utilizaremos as siglas: DC para nos referirmos ao discurso citado, DI para nos 

remetermos ao discurso indireto e DD para o discurso direto, respectivamente. 

Como forma de identificação das amostras analisadas, tanto no DI como no DD, 

cada amostra será apresentada seguida do número (01), (02), e assim 

sucessivamente.  

 Esta pesquisa adota como objetivo principal investigar como o discurso 

citado contribui para a construção da autoria em artigos de opinião. Desse modo, 

iniciamos a análise apresentando um quadro com os 38 artigos de opinião finalistas 

das Olimpíadas de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro da 5ª edição realizada 

no ano de 2016, que compõem o corpus deste trabalho. 

 

Quadro 01 – Artigos de opinião finalistas da OLPEF/2016 

Título do artigo Aluno (a): Cidade/Estado 

Água pouca, meu poço primeiro Abraão Filipe M. de Oliveira São Mateus (ES) 

A proposta de uma vida digna 
entre o esporte e a moradia Isabele Tenório Santos 

São Miguel dos Campos 
(AL) 

Metamorfose urbana 
Sarah Evellyn Oliveira 
Borges Rio Branco (AC) 

Chega de (in)diferença às 
necessidades do outro Leonardo Silva Brito Presidente Médici (RO) 

Patrimônio histórico: a peça 
esquecida de um mosaico Julio Cesar da Silva Quixeramobim (CE) 
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Pínus: o nosso pão de cada dia Willian Mauricio Sozo Ponte Alta do Norte (SC) 

Um grito de socorro Sandra Machado Limas Timbé do Sul (SC) 

Herzlich Willkommen in 
Iracemápolis Diego Henrique dos Santo Limeira (SP) 

“Também, olha a roupa dela” Ana Karolina Alves Amorim Brasília (DF) 

A falta de água pode voltar José Romildo Cazé Freire Jaçanã (RN) 

Progresso versus Araras-
Canindés 

Cesar Henrique Rodrigues 
Reis Três Lagoas (MS) 

Clima quente em Santa Bárbara 
do Leste. Cadê a água para 
refrescar? 

Sérgio Firmo de Souza 
Júnior 

Santa Bárbara do Leste 
(MG) 

Laicidade? História ou 
desrespeito 

Jefferson de Oliveira 
Ferreira Sertãozinho (SP) 

Exploração ou tradição? Mauro Marques C. Filho Poços de Caldas (MG) 

Rodeios crioulos: diversão do 
homem gaúcho ou sofrimento 
dos animais? Bruna Rabuske Limberger Pantano Grande (RS) 

Poço de incertezas Antônio Carlos da Silva 
Governador Lindenberg 
(ES) 

Complexo arqueológico 
picuiense: um passado 
ameaçado Josseane Fátima de Lima Picuí (PB) 

A necessidade pede carona Elislaine P. dos Santos Guanhães (MG) 

Um preço a se pagar Júlio Gonçalves de Sousa Vitória do Xingu (PA) 

Meu lugar: terra de “brancos”, 
terra de índios 

Maria Lohanna Daniel da 
Silva Feijó (AC) 

Liberdade ou censura? Natália Samara Nobre Arapiraca (AL) 

Horto: portas abertas para 
quem? Larissa de Morais Cardoso Assis (SP) 

A semente do ouro José Augusto Somavilla Jacuizinho (RS) 

80% Denize Brito Silva Gandu (BA) 

Os dois lados da moeda em 
terras Guarani Kaiowá 

Isabela de Oliveira 
Marques Caarapó (MS) 

Faxinal: um futuro em xeque Crislaine Leticia Vereta Rebouças (PR) 

Terra: instrumento de inclusão 
ou de exclusão? Giovana Gomes Porn Jardim Alegre (PR) 

Intervenção divina nas festas 
dançantes de Itarema? 

Luiz Rodrigues de Oliveira 
Neto Itarema (CE) 

Alguma coisa acontece em 
Sampa Paula Floriano de Aguiar São Paulo (SP) 

O amargo sabor da castanha Jônatas Oliveira de Farias Jacaraú (PB) 

O palco Caldas Country além 
dos shows e águas quentes Brenda de Souza Soares Caldas Novas (GO) 

Como em um conto de fadas! João Pedro de Souza Silva Marinópolis (SP) 

Teu passado enobrece o teu 
presente, mas não impede o teu 
futuro 

Rafael Ramon Santos S. 
da Silva Andaraí (BA) 

Escola apolítica ou a política na 
escola? 

Erisvaldo Ramalho dos 
S.Junior 

São Gonçalo do 
Amarante (RN) 

Estrangeiros no comando Mariani Marques da Silva Tabatinga (AM) 

QIcracia Mariana Carolina Rezende Guaxupé (MG) 

Riqueza ameaçada: Açude Orós 
Layla Monique Nunes de 
Lima Orós (CE) 

Por um pouso seguro das 
andorinhas 

Francisca Nágila Soares 
dos Santos Regeneração (PI) 

Fonte: Costa (2017) 
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Como podemos observar, o Quadro 01 é composto pelos títulos dos artigos 

de opinião finalistas da OLPEF/2016, seguidos do nome do(a) aluno(a) autor(a), da 

cidade e sigla do estado em que o texto foi produzido. Assim constatamos que o 

nosso corpus contempla produções de alunos das cinco regiões do nosso país, 

sendo cinco 05 artigos da região Norte, doze 12 da região Nordeste, quatro 04 da 

região Centro-Oeste, onze 11 da região Sudeste e seis 06 pertencentes à região 

Sul. Além disso, verificamos que os temas abordados também abrangem uma 

grande diversidade. 

Com o intuito de cumprir com os objetivos propostos e responder aos 

questionamentos que nos inquietaram a realizar esse estudo, a seguir apresentamos 

as modalidades em que o DC foi identificado nos artigos de opinião analisados. 

 

4.2 O DISCURSO CITADO NOS ARTIGOS DE OPINIÃO FINALISTAS DA 

OLPEF/2016 

 

 Nesta seção são apresentadas as manifestações do DC no corpus 

analisado. Como também, é feita a descrição dos artigos de opinião analisados.  

 Assim, com o intuito de responder a nossa primeira questão de pesquisa e 

cumprir com o primeiro objetivo específico, que é identificar e analisar as formas em 

que o DC se apresenta nos artigos de opinião finalistas da OLPEF/2016, 

primeiramente, identificamos o DC em 35 dos 38 artigos de opinião finalistas do 

concurso.  

 Uma vez que nos detemos ao corpus com maior atenção, são reveladas as 

formas em que o DC manifesta-se no mesmo e, assim, respondemos ao nosso 

primeiro questionamento: em que formas o discurso citado se apresenta nos artigos 

de opinião finalistas da OLPEF/2016? Para que possamos ter uma melhor 

visualização dos resultados encontrados em resposta a esse questionamento, eles 

serão apresentados no quadro a seguir: 

  

Quadro 02 – Discurso citado nos artigos de opinião finalistas da OLPEF/2016 

Artigos que não apresentam DC – 03 

Complexo arqueológico picuiense: um passado ameaçado 

O palco Caldas Country além dos shows e águas quentes 

Riqueza ameaçada: Açude Orós 



69 

 
Artigos que apresentam apenas o DD – 03 

“Também, olha a roupa dela” 

Rodeios crioulos: diversão do homem gaúcho ou sofrimento dos animais? 

Qicracia 

Artigos que apresentam DI –16 

Metamorfose urbana 

Pínus: o nosso pão de cada dia 

Um grito de socorro 

Herzlich Willkommen in Iracemápolis 

Clima quente em Santa Bárbara do Leste. Cadê a água para refrescar? 

Poço de incertezas 

A necessidade pede carona 

Meu lugar: terra de “brancos”, terra de índios 

80% 

Faxinal: um futuro em xeque 

Terra: instrumento de inclusão ou de exclusão? 

Intervenção divina nas festas dançantes de Itarema? 

Como em um conto de fadas! 

Escola apolítica ou a política na escola? 

Estrangeiros no comando 

Por um pouso seguro das andorinhas 

Artigos que apresentam DD e DI –16 (Corpus analisado) 

Água pouca, meu poço primeiro 

A proposta de uma vida digna entre o esporte e a moradia 

Chega de (in)diferença às necessidades do outro 

Patrimônio histórico: a peça esquecida de um mosaico 

A falta de água pode voltar 

Progresso versus Araras-Canindés 

Laicidade? História ou desrespeito 

Exploração ou tradição? 

Um preço a se pagar 

Liberdade ou censura? 

Horto: portas abertas para quem? 

A semente do ouro 

Os dois lados da moeda em terras Guarani Kaiowá 

Alguma coisa acontece em Sampa 

O amargo sabor da castanha 

Teu passado enobrece o teu presente, mas não impede o teu futuro 

Total: 38 Artigos de Opinião 

Fonte: Costa (2017) 

 

Conforme o Quadro 02, foram identificados 03 artigos de opinião em que não 

há DC em nenhuma das modalidades analisadas; 03 artigos de opinião com a 

presença apenas do DD; 16 artigos de opinião com a presença apenas do DI e 16 

que apresentam o DC tanto em forma de DI como de DD. Diante desses resultados, 

realizamos uma maior delimitação do objeto estudado e optamos por analisar os 16 

artigos de opinião em que há a presença do DC tanto de forma direta, DD, como 

indireta, DI. E assim, realizamos a análise do DC nas modalidades encontradas no 

corpus.  
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É importante ressaltar, que apesar do recorte realizado, o nosso corpus 

contempla artigos de opinião produzidos por alunos de escolas públicas das cinco 

regiões brasileiras. Consideramos esse fator importante, pois além da 

heterogeneidade enunciativa que constitui o discurso, adotamos um corpus também 

heterogêneo, no qual é retratada a diversidade de culturas, costumes e realidades 

sociais do nosso país. 

A heterogeneidade cultural e a diversidade de temas abordados no corpus 

poderão ser melhor visualizadas ao realizarmos a análise do DC nas formas de DI e 

DD, pois ao discorrermos sobre cada propósito comunicativo do DC nessas 

modalidades, apresentamos brevemente, cada artigo de opinião, seu título e o 

problema discutido. 

Assim, com o intuito de atender ao nosso segundo objetivo proposto, 

passaremos a seguir a analisar o DC identificado no corpus, discutindo com quais 

propósitos comunicativos o discurso citado foi utilizado nos artigos de opinião.  

 

4.3 ANÁLISE DO DISCURSO CITADO NOS ARTIGOS DE OPINIÃO FINALISTAS 

DA OLPEF/2016  

 

O artigo de opinião por ser um gênero argumentativo, no qual são discutidos 

temas polêmicos sobre os quais o autor/articulista precisará dar sua opinião, 

defender um ponto de vista, com o intuito de convencer seu leitor. Constitui-se em 

um excelente gênero para a análise do DC, uma vez que conforme Gagliardi e 

Amaral (2016), é um gênero com autoria clara, por meio do qual identificamos o 

ponto de vista do articulista (o autor do artigo) que opina sobre os fatos comentando-

os, discutindo-os, avaliando-os e, para tanto, frequentemente se utiliza das vozes de 

outrem.  

Após identificadas as formas em que o DC se faz presente no corpus, na 

seção a seguir analisamos o DI utilizado pelos autores dos artigos de opinião que 

compõem a amostra analisada discutindo os propósitos comunicativos dessa forma 

de DC. 

 

4.3.1 O discurso indireto no gênero artigo de opinião  
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Quando nos detemos sobre o DI presente nos artigos de opinião finalistas da 

OLPEF/2016, identificamos cinco diferentes propósitos comunicativos para os quais 

essa modalidade de introduzir a voz do outro foi utilizada, a saber: contribuir com a 

descrição feita sobre o lugar onde vive, que ocorre antes mesmo de ser apresentado 

o problema e a polêmica a ser discutida; introduzir o problema que será 

posteriormente discutido; defender pontos de vista distintos quando o aluno autor 

ainda não se posicionou; apresentar argumentos contrários ao ponto de vista que 

será defendido pelo aluno autor; justificar e/ou fortalecer o ponto de vista defendido. 

Vejamos, pois, na Tabela 01 como esses propósitos comunicativos distribuem-se 

nos textos analisados.  

 

Tabela 01 – Os propósitos comunicativos do discurso indireto no corpus  

Propósitos comunicativos Quantidade Percentual 

Apresentar informações sobre o lugar 03 9,0% 

Introduzir problema discutido 04 12,1% 

Apresentar ponto de vista antes de assumir posição 06 18,1% 

Apresentar ponto de vista contrário ao defendido 06 18,1% 

Justificar e/ou fortalecer o ponto de vista defendido 14 42,4% 

Total 33 100% 

Fonte: Costa (2017) 

 

Segundo os dados da Tabela 01, o DC na forma de DI foi utilizado 33 vezes 

no corpus analisado demonstrando ser um recurso bastante presente no gênero 

artigo de opinião. 

Em relação aos propósitos comunicativos para os quais o DI foi utilizado, 

observamos maior uso desse recurso com o propósito comunicativo de justificar e/ou 

fortalecer o ponto de vista defendido. Esse propósito comunicativo é usado 14 

vezes, o que equivale a 42,4% do uso do DI, seguido dos seguintes propósitos: 

apresentar ponto de vista contrário ao ponto de vista defendido; apresentar ponto de 

vista antes de assumir posição, ambos utilizados 06 vezes, o que corresponde a 

18,1% do uso do DI no corpus.  

Logo após, aparece o propósito comunicativo de introduzir o problema 

discutido, utilizado 04 vezes, com equivalência de 12,1%, seguido do propósito 

comunicativo de apresentar informações sobre o lugar onde vive utilizado apenas 03 
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vezes no corpus, o equivalente a 9,0% do DI presente nos artigos de opinião 

analisados. 

Os percentuais apresentados na Tabela 01 acerca do uso do DI e seus 

propósitos comunicativos se revelam condizentes com as características do gênero 

analisado, pois sendo o artigo de opinião um gênero predominantemente 

argumentativo, no qual o autor/articulista precisará emitir opinião em defesa de um 

ponto de vista, é compreensível que o principal propósito comunicativo para que use 

o DI seja para justificar e/ou fortalecer o ponto de vista defendido. 

Feita a identificação do DI, sua quantificação, como também identificados os 

propósitos comunicativos para o seu uso, na seção a seguir analisamos uma 

amostra de cada um dos propósitos comunicativos aqui apresentados.  

Ressaltamos, que devido ao DD ser um fenômeno que aparece em menor 

frequência que o DI, optamos por analisar apenas uma amostra para cada propósito 

comunicativo identificado nessas duas formas de citar o discurso do outro. Uma vez 

que, vários dos textos analisados apresentam apenas uma ocorrência do uso do DD 

como recurso enunciativo.   

 

4.3.2 Análise dos diferentes propósitos comunicativos do discurso indireto no 

gênero artigo de opinião  

 

Nesta seção analisamos através de amostras dos artigos de opinião que 

compõem o corpus, as manifestações do uso do DI para os diferentes propósitos 

comunicativos que foram identificados. É importante destacar que para essa análise 

as amostras foram selecionadas adotando como único critério a correspondência 

com cada propósito comunicativo identificado e serão analisadas seguindo a 

sequência do percentual de vezes em que o DI é utilizado para cada propósito 

comunicativo.  

 

Amostra 01 – Discurso indireto com o propósito comunicativo de apresentar 

informações sobre o lugar onde vive:  

 

O lugar onde vivo é o município de São Mateus, situado ao norte do Espírito Santo, 
com uma população de aproximadamente 125.000 habitantes, segundo estimativa do 
IBGE em 2015.  

(Ver Anexo A) 
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O artigo de opinião do qual retiramos a Amostra 01 tem por título “Água 

pouca, meu poço primeiro” e o conteúdo temático nele abordado é a escassez dos 

recursos hídricos. Nos três primeiros parágrafos do texto é feita uma descrição do 

lugar, a cidade de São Mateus, no estado do Espírito Santo, lugar onde vive o aluno 

autor do texto e também onde se origina o problema que por ele é discutido. 

Como podemos ver a partir dessa amostra analisada, o aluno vai tratar de 

uma questão polêmica do lugar onde vive e inicia seu texto apresentando o nome da 

sua cidade e o estado em que ela fica situada e lança mão do DI, a voz do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para informar a estimativa da população 

do seu município no ano de 2015.  

Dessa forma, o propósito comunicativo que o fez recorrer ao uso do DC em 

forma de DI foi apresentar informações sobre o lugar onde vive. Sua atitude é 

compreensível, pois de acordo com Bakhtin (2011) os fatores sociais são 

determinantes das nossas escolhas comunicativas.  A partir dessa opção do autor, 

percebemos que ao construir seu enunciado ele considera importante que o seu 

leitor compreenda como é o lugar onde ele vive, para isso apresenta informações, a 

exemplo da estimativa de habitantes de sua cidade. Para compreender a 

importância do que é preciso ser dito para o leitor sobre o lugar onde vive, 

entendemos que o autor precisou fazer o que Bakhtin (2011) chama de movimento 

exotópico, que é quando o autor se coloca no lugar do outro e a partir desse lugar 

define o que deverá ser dito. E assim, a ação de olhar exotopicamente para a 

própria escrita configura-se como recurso que permite a assunção da autoria no 

gênero artigo de opinião.     

 

Amostra 02 – Discurso indireto com o propósito comunicativo de introduzir o 

problema que será posteriormente discutido: 

 
Nosso município tem sido apontado por revistas especializadas em economia e negócios 

como um dos mais promissores polos de desenvolvimento do Brasil. Segundo a reportagem da 
revista Veja, edição 2.362, de 22 de fevereiro de 2014, ele tem garantido mais duas décadas de 
crescimento e geração de empregos. A cidade recebeu bilhões de dólares em investimentos e 
gera outros bilhões. Um lugar de extensas fazendas de gado que se transformou na metrópole da 
celulose. Se, de um lado, isso representa progresso, de outro, problemas. 

(Ver Anexo F) 

 

O artigo de opinião do qual foi retirada a amostra traz o título “Progresso 

versus Araras-Canindés e o problema discutido é o crescimento econômico do 
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município de Três Lagoas-MS, por meio de um progresso desenfreado e sem 

consciência por meio do qual são provocados danos inadmissíveis ao meio 

ambiente. 

Nesse texto o autor introduz o discurso do outro em forma DI para comprovar 

a afirmativa de que seu município é apontado como um lugar economicamente 

promissor, a voz citada é de uma reportagem da revista Veja que traz a informação 

que o município tem mais de duas décadas de crescimento e geração de empregos.  

Consideramos que o propósito comunicativo do uso do DC é introduzir o 

problema que será posteriormente discutido, pois quando o autor se remete ao 

desenvolvimento econômico do município faz a inferência que “Se de um lado, isso 

representa progresso, de outro, problemas”. Tanto nessa amostra, como na 

anteriormente analisada, vemos claramente se confirmar a afirmativa de Authier-

Revuz (2004, p. 12), de que “No discurso indireto, o locutor se comporta como 

tradutor: fazendo uso de suas próprias palavras, ele remete a um outro como fonte 

do ‘sentido’ dos propósitos que ele relata”. 

Esse uso do discurso do outro propícia a progressão argumentativa do texto, 

assim, observamos que o uso do DC é muito eficaz para a construção da 

argumentação no gênero artigo de opinião. Pois essa Amostra apresenta 

argumentação construída a partir do discurso do outro, ao qual o autor atribui valor 

defendendo que ao contrário do que alguns acreditam não é necessário apenas as 

rendas econômicas, mas também a defesa dos ecossistemas e a preservação do 

meio ambiente e, assim, compreendemos o problema já sinalizado no título 

“Progresso versus Araras-Canindés”, a partir da denúncia realizada pelo autor ao 

assumir seu ponto de vista, declarando que em prol do progresso estão sendo 

sacrificados a vida e o habitat natural de muitas espécies, dentre elas, as Araras-

Canindés. 

  

Amostra 03 – Discurso indireto com o propósito comunicativo de apresentar 

determinado ponto de vista, quando o autor ainda não se posicionou 

revelando qual será o ponto de vista defendido: 

 
Parte da população defende o pleno tombamento de toda a cidade de Andaraí, assim 

como o já ocorrido com a turística Igatu, distrito do município reconhecido pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 2000, como patrimônio histórico 
nacional. Se contrapondo à ideia de adequar a cidade aos padrões contemporâneos, requalificando 
e aprimorando a infraestrutura do Centro Histórico, alguns moradores argumentam que qualquer 
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tipo de mudança estrutural na arquitetura e nos monumentos coloniais pode ser vista como 
um desacato à memória e à identidade popular. 

(Ver Anexo 16) 

 

O artigo de opinião do qual retiramos a Amostra 03 apresenta o título “Teu 

passado enobrece o teu presente, mas não impede o teu futuro”. No primeiro 

parágrafo desse texto o autor descreve enaltece o seu lugar, a cidade de Andaraí, 

no estado da Bahia. Conforme descreve o autor, “uma das mais importantes cidades 

da Chapada Diamantina”. A cidade é histórica e possui uma arquitetura colonial. 

Isso porque o problema discutido no texto é referente à reestruturação urbana 

do município, pois, enquanto uns defendem o tombamento da cidade e sua 

reconstrução, outros são contra a destruição do patrimônio histórico. São essas 

vozes que o autor traz para o texto, antes mesmo de assumir seu próprio ponto de 

vista, apresentando opiniões que divergem acerca do problema discutido e 

utilizando-se do DI com o propósito comunicativo de apresentar determinados pontos 

de vista, quando o autor ainda não se posicionou revelando qual será o ponto de 

vista por ele defendido a respeito do problema discutido. 

A partir dessas vozes que o autor traz para o texto é que ele constrói e 

apresenta seu ponto de vista, efetivando sua atitude responsiva em relação ao 

enunciado do outro, confirmando o que diz Bakhtin (2011), quando afirma que nunca 

seremos passivos em ralação ao enunciado do outro, pois com ele sempre iremos 

concordar ou discordar (total ou parcialmente) ampliá-lo, completá-lo e nos 

prepararmos para usá-lo, como fez o autor, argumentando posteriormente, que não 

se trata de tombamento do patrimônio histórico, mas a cidade necessita de reformas 

e ainda afirmando que “A proibição de reestruturar uma fachada ou um casarão 

ameaça não só a liberdade individual do proprietário e do comerciante, como o 

desenvolvimento do município em vários aspectos”. 

 

 

Amostra 04 – Discurso indireto com o propósito comunicativo de apresentar 

ponto de vista contrário ao defendido pelo autor:  

 
Como agravante do dilema, ainda existem os que se declaram progressistas. Esses, 

em parte, defendem que nossos monumentos históricos atrasam o crescimento urbano e 
econômico da cidade. Particularmente, sou contra qualquer forma de intervenção que fragmente a 
identidade de um local. Isso seria evitado se esses “progressistas” ficassem atentos ao fato de que 
nosso passado é o alicerce para o desenvolvimento. Pois, os visitantes, admiradores de nossa 
história, aquecem o turismo e, consequentemente, a economia municipal. 
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(Ver Anexo D) 

 

O texto de onde tiramos a Amostra 04 tem por título “Patrimônio histórico: a 

peça esquecida de um mosaico”. Nesse texto, logo no primeiro parágrafo o autor 

relaciona a descrição do lugar onde vive com o problema que será discutido que é 

“A preservação do patrimônio histórico da cidade”.  

 O objetivo de trazermos essa amostra para a análise é apresentar o uso do 

DI com o propósito comunicativo de apresentar ponto de vista contrário ao defendido 

pelo autor do texto. Tal proposito é evidenciado pelo enfoque pessoal que o autor 

atribui ao DC ao introduzi-lo “Como agravante do dilema, ainda existem os que se 

declaram progressistas”. A seguir, o autor complementa que esses, “os 

progressistas”, defendem que os monumentos históricos atrasam o crescimento 

urbano e econômico da cidade. Nesse exemplo, de acordo com Bakhtin/Volochínov 

(2014), o autor tem liberdade para imprimir ao discurso do outro seu humor e suas 

emoções. Esse uso do DC em forma de DI também torna perceptível que ocorre 

transmissão analítica do discurso de outrem, pois ao passo que são empregadas as 

vozes de outrem, a elas é atribuído valor, ou seja, essas vozes são também 

analisadas e contribuem para a construção do ponto de vista defendido pelo autor, 

que se configura na inserção do sujeito como autor do próprio texto, do próprio dizer 

em detrimento do dizer do outro. 

 

Amostra 05 – Discurso indireto com o propósito comunicativo de justificar 

e/ou fortalecer o ponto de vista defendido: 

 

 
Ora, como é possível todos os conhecimentos confluírem com os costumes dos alunos? 

Vamos considerar uma aula de biologia, em que o professor abordará o evolucionismo de Darwin. 
Essa teoria diverge de muitas doutrinas religiosas, logo não há como assegurar que não entrará em 
conflito com as convicções religiosas dos responsáveis pelos alunos.  

Seria possível neutralidade na educação? Em Pedagogia da autonomia, Paulo Freire 
afirma que é impossível. A educação não vira política por causa de um ou de outro educador. 
Ela é política. Pensar numa educação neutra pode parecer atraente, mas é preciso considerar que 
alunos e professores apresentam pluralidade de pensamentos. 
(Ver Anexo J) 

 

O artigo de opinião que compõe a Amostra 05 traz o título “Liberdade ou 

censura?”. A autora inicia o texto com uma rápida descrição do lugar, a cidade de 

Arapiraca no agreste alagoano, que segundo ela, é conhecida como “Terra do 

fumo”. Fala sobre o desenvolvimento econômico da cidade.  
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Essas descrições iniciais não estabelecem finalidade argumentativa em 

relação ao problema discutido, o qual gira em torno do Projeto de Lei Escola Livre, 

recentemente aprovado pelos deputados estaduais de Alagoas, que proíbe a prática 

de doutrinação política e ideológica em sala de aula, propondo a neutralidade dos 

educadores.  

A autora do texto demonstra-se contrária a efetivação do projeto, apresenta 

argumentos em defesa do seu ponto de vista e lança mão de algumas vozes 

contrárias ao projeto, questionando se é possível neutralidade na educação? Para 

tanto, para dar sustentabilidade ao seu ponto de vista traz a voz de uma autoridade 

na educação, Paulo Freire, para afirmar que a educação é política e que ela não vira 

política apenas por causa de um outro educador. E assim, evidencia o propósito 

comunicativo do DC empregado na Amostra analisada que é justificar e/ou fortalecer 

o ponto de vista defendido. É importante destacar, que enquanto em alguns textos o 

DC foi utilizado tendo como principal propósito justificar, no exemplo aqui 

apresentado ele é utilizado principalmente, para fortalecer o ponto de vista 

defendido, observamos nesse exemplo que a ação de citar o outro enaltece o 

próprio discurso e a ele atribui maior credibilidade. 

 

4.3.3 O discurso direto no gênero artigo de opinião 

 

 

Ao analisar o DD percebemos que essa forma de enunciar as vozes de 

outrem ocorre em menor frequência que o DI. Todavia, são identificados um maior 

número de propósitos comunicativos para o uso dessa forma de DC. 

Enquanto para o DI identificamos cinco propósitos comunicativos, para o DD 

foram identificados seis diferentes propósitos comunicativos. Quais sejam: 

solucionar problema; explicar a polêmica discutida; apresentar pontos de vista 

contrários; apresentar informações sobre o lugar; complementar o discurso indireto; 

justificar e/ou fortalecer o ponto de vista defendido. Esses propósitos comunicativos 

poderão ser melhor visualizados a partir da Tabela 02 apresentada a seguir. 

 

Tabela 02 – Os propósitos comunicativos do discurso direto no corpus 

Propósitos Comunicativos Quantidade Percentual 

Solucionar problema 01 0,5% 

Explicar a polêmica discutida 01 0,5% 

Apresentar pontos de vista contrários 01 0,5% 
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Apresentar informações sobre o lugar   02 10% 

Complementar o discurso indireto 04 20% 

Justificar e/ou fortalecer o ponto de vista defendido 11 55% 

Total 20 100% 

Fonte: Costa (2017) 

Conforme mostra a Tabela 02, o DC na forma de DD foi utilizado 20 vezes no 

corpus analisado, demonstrando ser também um recurso frequentemente utilizado 

no gênero artigo de opinião, embora, em menor número que o DI. Quanto aos 

propósitos comunicativos, também nessa modalidade o DC é utilizado em maior 

número com o intuito de justificar e/ou fortalecer o ponto de vista defendido.  

Tal fato se comprova pois das 20 vezes em que o DD aparece no corpus, 11 

delas é com essa finalidade, o que corresponde a 55% do uso do DD. O segundo 

propósito comunicativo mais frequente é complementar o DI que aparece 04 vezes 

correspondendo a 20%, posteriormente, aparece o uso do DD com o intuito de 

descrever o lugar, que aparece 02 vezes no corpus correspondente a 10%, seguido 

dos três outros propósitos comunicativos identificados: solucionar problema; explicar 

a polêmica discutida e apresentar pontos de vista contrários, utilizados 01 vez cada 

um deles, o que corresponde a 0,5% do uso do DD. 

Como podemos ver, alguns dos propósitos comunicativos para os quais foi 

empregado o DI também foi utilizado o DD. Enfim, os percentuais apresentados nas 

Tabelas 01 e 02 parecem validar a importância do uso do DC nas formas de DI e DD 

para a construção de textos no gênero artigo de opinião. Passemos agora a analisar 

os diferentes propósitos comunicativos para os quais o DD foi empregado.  

 

4.3.4 Análise dos diferentes propósitos comunicativos do discurso direto no 

gênero artigo de opinião  

 

Nesta seção, analisamos nas amostras dos artigos de opinião que compõem 

o corpus, as ocorrências do uso do DD para os diferentes propósitos comunicativos 

que foram identificados. Assim como ocorreu ao analisarmos o DI, as amostras para 

essa análise foram selecionadas adotando como único critério a correspondência 

com cada propósito comunicativo identificado e serão analisadas seguindo a 

sequência do percentual de vezes em que o DD é utilizado para cada propósito 

comunicativo.  
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Amostra 01 – Discurso direto com o propósito comunicativo de solucionar 

problema: 

 

Parodiando Drummond, “E agora José? ”. E agora, você, que está do outro lado 
do muro? O que deve ter maior importância: moradia ou esporte?  

(Ver Anexo B) 

 

A Amostra 01 foi retirada do artigo de opinião que tem por título “A proposta 

de uma vida digna entre o esporte e a moradia”. O problema discutido no texto é 

referente a ocupação ou não de um espaço no qual está situado um campo de 

futebol com a construção de moradias para pessoas carentes. 

  Como podemos ver através dessa amostra, a autora traz a voz de Carlos 

Drummond de Andrade em forma de DD, retirada do poema José, enquanto se 

questiona na busca de encontrar uma solução para o problema que está sendo 

discutido. Nesse exemplo, a autora se questiona a procura de um viés por meio do 

qual deverá construir sua argumentação.  

Tal atitude da autora demonstra que ela estar ciente de que precisa 

posicionar-se em relação ao problema apresentado e sobre ele defender seu próprio 

ponto de vista. Com isso, podemos inferir que mesmo o uso do DD com esse 

propósito comunicativo não estando ainda inserido em uma argumentação, contribui 

para que a mesma seja construída, pois demostra a consciência da autora sobre a 

atitude responsiva que precisará assumir diante dos pontos de vista que já foram 

apresentados através de vozes de outrem sobre o problema discutido.  

 

Amostra 02 – Discurso direto com o propósito comunicativo de explicar o 

problema discutido no texto: 

 

A crise em São Mateus desencadeou, ainda, uma discussão sobre a falta de água na região 
e suas responsabilidades. Segundo Ney Murtha, especialista em recursos hídricos da Agência 
Nacional de Águas (ANA), “o Espírito Santo precisa construir uma visão estratégica sobre o 
uso da água” 

(Ver Anexo A) 

Na Amostra 02, retirada do artigo de opinião intitulado “Água pouca, meu 

poço primeiro”, o autor traz a voz de uma autoridade, um especialista sobre o 

problema discutido, que é a escassez de água no seu lugar, a cidade de São Mateus 

no estado do Espírito Santo. Assim, a partir do uso do DD utiliza-se da voz citada 
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para explicar que o estado do Espírito Santo precisa desenvolver uma visão 

estratégica sobre o uso da água. 

Além de o DC atingir o propósito comunicativo de explicar o problema 

discutido no texto, ele torna o leitor conhecedor da dimensão do problema, 

estendendo-o para além do lugar onde a aluna vive, a cidade de São Mateus, 

mostrando que tal problema atinge todo o estado do Espírito Santo. 

  

Amostra 03 – Discurso direto com o propósito comunicativo de apresentar 

pontos de vista contrários ao ponto de vista defendido: 

 

Estamos falando de indígenas que estão lutando pelos seus direitos, passando por cima dos 
direitos dos fazendeiros e sitiantes da região. O certo é que está constituída por lei a posse das 
terras indígenas e, segundo a antropóloga Tatiana Klein, do Instituto Socioambiental (ISA) que 
acompanha o conflito, “a estratégia dos Guarani Kaiwoá de realizar retomadas é histórica, 
porque simplesmente não aguentam mais esperar”. Mas isso não deve ser usado como 
justificativa para dar início a um conflito, colocando em risco não só a vida dos envolvidos, mas 
também a dos moradores da região.  

(Ver Anexo N) 

Na Amostra 03 o artigo analisado tem por título “Os dois lados da moeda em 

terras de Guarani Kaiowá”, nele é discutido o conflito por posse de terras vivenciado 

por povos indígenas e fazendeiros da cidade de Caarapó, no estado do Mato Grosso 

do Sul.  

Nesse texto, a autora apresenta vozes de autoridades que argumentam em 

favor da tomada de posse das terras pelos índios, como a da antropóloga Tatiana 

Klein, e por meio da citação em forma de DD afirma que essa estratégia dos índios 

de retomar as terras é histórica, pois eles não aguentam mais esperar.   

Em seguida, a autora contra-argumenta a voz apresentada, afirmando que 

agricultores tiveram suas residências saqueadas, destruídas e incendiadas pelos 

ataques, que suas plantações foram inutilizadas, e ainda que os patrimônios 

conquistados com muito esforço e o lucro advindo da produção de suas terras foram 

perdidos. A autora ainda questiona quem irá pagar os prejuízos causados. 

Logo após, aponta como solução discussões pacificadoras entre as partes 

envolvidas, apontando para a necessidade de discutir e repensar a atual conjuntura 

política, onde o direito à terra está assegurado e o direito à vida faz parte das regras 

de convivência e é um direito constitucional. Uma iniciativa favorável, que soa como 

um norte, foi a realização das consultas regionais, envolvendo a Funai, o Ministério 

do Meio Ambiente e os movimentos indígenas, afirma.  
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O emprego do DD com o propósito comunicativo de apresentar pontos de 

vista contrários ao ponto de vista defendido, aqui identificado, é condizente com o 

que Maingueneau (2008, p. 142) chama de “Criar uma oposição entre um “nós”, [...] 

e um outro”.  Ao apontar alguns motivos que podem levar o enunciador a optar por 

relatar o discurso do outro através do DD, Maingueneau (2008, p. 142) nos 

esclarece ainda, que um deles é “Distanciar-se: seja porque o enunciador citante 

não adere ao que é dito e não quer misturar esse dito com aquilo que ele realmente 

assume”. 

Consideramos que o distanciamento do qual trata Maingueneau (2008), é o 

que ocorre no exemplo apresentado nessa amostra, uma vez que a autora não 

adere ao ponto de vista defendido pela antropóloga, e em seguida ainda defende, 

que o argumento apresentado pela voz citada, não pode ser usado como justificativa 

para dar início a um conflito que põe em risco a vida não apenas dos que estão nele 

envolvidos.  

 

Amostra 04 – Discurso direto com o propósito comunicativo de descrever o 

lugar onde vive:   

 

“Nas encostas do rio, esperança, um novo lugar para se viver”. Assim diz o hino de 
Jacuizinho, município localizado a Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul e banhado pelo rio 
que o nomeia, cujas águas além da fertilidade, trazem inúmeras histórias. 

(Ver Anexo M) 

Na Amostra 04, o artigo analisado tem por título “A semente do ouro”. Nele o 

autor inicia descrevendo sua cidade, Jacuizinho, localizada no Noroeste do estado 

do Rio Grande do Sul. Nesse texto a discussão gira em torno dos problemas 

provocados através do plantio de soja.  

Como ocorreu nos exemplos apresentados sobre a primeira forma de DC 

analisada, no DD também com o propósito comunicativo de descrever o lugar onde 

vive, o autor utiliza como recurso para introduzir a discussão, um trecho da voz da 

música do hino do seu município. 

No exemplo dado nessa Amostra, assim como em outros semelhantes 

presentes no corpus, observamos que quando o autor recorre ao DC logo na 

descrição do lugar onde vive, tal descrição é feita com outras finalidades além de 

simplesmente descrever o lugar e contribui com a argumentação e assim a 
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descrição não ficará desconectada e sem sentido, como ocorre em outros textos que 

compõem o corpus analisado. 

 

Amostra 05 – Discurso direto com o propósito comunicativo de complementar 

o discurso indireto:  

 

Segundo Dom Erwin Krautler, bispo da prelazia do Xingu, os responsáveis pela construção 
da hidrelétrica não cumpriram com as 54 condicionantes instituídas pelo Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e pela Fundação Nacional do Índio (Funai), o 
que para ele é um absurdo, diante dos impactos causados, afirmando que “essa construção foi 
um monumento à insanidade e um golpe no coração da Amazônia”. 

(Ver Anexo I) 

A Amostra 05 foi retirada do artigo de opinião com o título “Um preço a se 

pagar” como pode ser conferido, o DD direto é utilizado com o propósito 

comunicativo de complementar o que é dito através do DI. A voz que o autor traz 

para o texto tanto em forma de DI como de DD é a do Dom Erwin Krautler, bispo do 

Xingu. O uso dessa voz utilizada nas duas formas de DC ratifica o ponto de vista 

defendido pelo autor no decorrer do texto.  

 Essa variante é o que Bakhtin/Volochínov (2014) chamam de discurso direto 

preparado. De acordo com esses autores, nessa variante, o discurso direto emerge 

do discurso indireto e nela os temas do discurso direto que virá são antecipados pelo 

contexto e coloridos pela entoação do autor, e desse modo, as fronteiras da 

enunciação de outrem são enfraquecidas. 

 

Amostra 06 – Discurso direto com o propósito comunicativo de justificar e/ou 

fortalecer o ponto de vista defendido: 

 

A meu ver, outra forma de resolver essa questão seria a proibição da escavação de poços 
muito próximos uns dos outros. Nesse sentido, seria interessante que um sitiante contemplado com 
a escavação de um poço em sua propriedade fosse obrigado a dividi-lo com outros agricultores de 
sítios próximos. Essa obrigação poderia vir com a criação de leis estaduais e municipais específicas 
para tratar dessas questões, afinal, como dizia o escritor Rubem Alves: “A água é um recurso 
que não pertence a apenas um indivíduo, mas a todos que vivem ao seu redor, e a sua 
preservação é o desafio mais importante do momento presente”. 

(Ver Anexo E) 

Na Amostra 06, desde o título “A falta de água pode voltar” está sinalizado o 

conteúdo temático abordado. Para tanto, no primeiro parágrafo o autor apresenta 

uma contextualização falando acerca da frequente escassez de água no Nordeste 

brasileiro, a seguir destaca a polêmica que gira em torno da escavação ou não, de 
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poços artesianos no seu município, a cidade de Jaçanã, localizada no interior do 

estado do Rio Grande do Norte.  

Desse modo, o autor prossegue apresentando argumentos através do DC 

tanto contra a escavação dos poços, como a favor. Após apresentar pontos de vista 

distintos, no último parágrafo o autor se posiciona. Mas na verdade, não adere a 

nem um dos pontos de vista apresentados pelas vozes que foram citadas. Relaciona 

os pontos de vista defendidos, visando a possibilidade de solucionar o problema, 

com a defesa o seguinte ponto de vista: “A meu ver, outra forma de resolver essa 

questão seria a proibição da escavação de poços muito próximos uns dos outros. 

Nesse sentido, seria interessante que um sitiante contemplado com a escavação de 

um poço em sua propriedade fosse obrigado a dividi-lo com outros agricultores de 

sítios próximos”. E para finalizar, utiliza-se da voz do escritor Rubem Alves em forma 

de DD com o propósito de justificar e/ou fortalecer o ponto de vista defendido. 

Realizada a discussão de todos os propósitos comunicativos identificados 

para uso do DC nas formas de DI e DD, na seção seguinte traremos ainda algumas 

considerações sobre esses propósitos comunicativos e para cumprir com o terceiro e 

último objetivo específico desta pesquisa, que é relacionar o uso do discurso citado 

com a construção da autoria, verificando como o discurso citado contribui para a 

construção da autoria no gênero analisado. A seguir, relacionamos o discurso citado 

encontrado nos artigos de opinião com a construção da autoria dos textos 

analisados.  

 

4.4 O DISCURSO CITADO E A CONSTRUÇÃO DA AUTORIA NO GÊNERO 

ARTIGO DE OPINIÃO 

 

Nesta seção, enfatizamos, de uma maneira mais geral o uso do DC no 

corpus, a fim de ressaltarmos como esse discurso contribuiu para a construção da 

autoria no gênero artigo de opinião. Para tanto, acreditamos não ser necessário 

esclarecer os propósitos comunicativos para os quais foi empregado o DC, 

tampouco se está sendo empregado em forma de DI ou de DD, tento em vista que já 

fizemos isso nas seções anteriores.  

Portanto, nos compete nas amostras que serão apresentadas nessa seção 

apresentarmos os posicionamentos dos alunos em relação as vozes citadas, a elas 
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atribuindo valor, assumindo posição em relação a elas e efetivando-se como autores 

de seus textos.  

Desse modo, para relacionarmos o DC apresentado no corpus com a 

construção da autoria dos textos analisados, de antemão, apresentamos a Tabela 

03 por meio da qual traremos uma melhor visão sobre o número de vezes que o DC 

manifesta-se no corpus e todos os propósitos comunicativos identificados para o uso 

desse recurso.  

 

Tabela 03 – Os propósitos comunicativos do discurso citado no corpus  

Propósitos comunicativos Quantidade Percentual 

Solucionar problema 01 1,8% 

Explicar problema discutido 01 1,8% 

Introduzir problema discutido 04 7,5% 

Complementar o discurso indireto 04 7,5% 

Apresentar informações sobre o lugar  05 9,4% 

Apresentar ponto de vista antes de assumir posição 06 11,3% 

Apresentar ponto de vista contrário ao defendido 07 13,2% 

Justificar e/ou fortalecer o ponto de vista defendido 25 47,1% 

Total 53 100% 

Fonte: Costa (2017) 

 

Conforme mostra a Tabela 03, o propósito comunicativo para o qual os 

autores dos artigos de opinião mais recorreram ao DC foi para justificar e/ou 

fortalecer o ponto de vista defendido que foi usado 25 vezes, que equivale a 47,1% 

do uso do DC, o segundo propósito comunicativo mais recorrente para o DC é para 

apresentar ponto de vista contrário ao ponto de vista defendido, que teve 07 

ocorrências, o equivalente a 13,2%. Consideramos relevante o emprego desses dois 

propósitos comunicativos para os quais o discurso citado foi empregado em maior 

número no corpus, pois de acordo com as características do gênero artigo de 

opinião, espera-se que o autor/articulista apresente pontos de vista contrários ao 

que vai defender para contra argumentá-los a seguir, como ocorre no exemplo a 

seguir “Como agravante do dilema, ainda existem os que se declaram progressistas. 

Esses, em parte, defendem que nossos monumentos históricos atrasam o 

crescimento urbano e econômico da cidade. Particularmente, sou contra qualquer 

forma de intervenção que fragmente a identidade de um local. Isso seria evitado se 

esses ‘progressistas’ ficassem atentos ao fato de que nosso passado é o alicerce 

para o desenvolvimento”. (Ver Anexo D)    
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Consideramos evidente, a necessidade de recorrer a vozes que possam 

justificar e ou fortalecer o ponto de vista defendido pelo autor. Outra observação a 

respeito desses propósitos do uso do DC é que normalmente são empregados nos 

parágrafos finais do texto, momento decisivo para desencadeamento do jogo 

argumentativo e sustentação do ponto de vista defendido, é geralmente após o 

emprego dessas vozes que o autor assume seu ponto de vista posicionando-se em 

relação ao que foi dito através do DC, vejamos “Particularmente sou contra essa 

decisão, pelo fato de os jovens não possuírem outro espaço desportivo próximo de 

suas residências”. (Ver Anexo B)     

Quanto ao terceiro propósito comunicativo para o qual o DC foi mais 

empregado, apresentar pontos de vista que surgiram no texto antes do aluno autor 

assumir seu próprio posicionamento, empregado por 06 vezes, com equivalência de 

11,3%. Em relação ao uso do DC com essa finalidade, observamos que é comum 

seu emprego nos parágrafos centrais do texto, ou seja, nem nos parágrafos iniciais 

nem finais, tal emprego do DC nessa ocasião se dá pelo fato de o problema que 

será discutido ter sido apresentado, mas o autor do texto ainda não ter apresentado 

seu posicionamento em relação a esse problema. Desse modo, esse propósito 

torna-se também relevante para a construção da autoria, pois é a partir dos pontos 

de vista que são apresentados, os quais por muitas vezes são as vozes das partes 

diretamente envolvidas com a questão discutida, que o autor constrói sua 

argumentação para a seguir posicionar-se apontando que ponto de vista defende. 

A seguir, vêm os propósitos comunicativos de complementar o discurso 

indireto e introduzir o problema discutido, ambos apareceram 04 vezes e atingiram 

percentual equivalente a 7,5%. No tocante ao propósito comunicativo de completar o 

DI que é exercido pelo DD, é observado que o seu uso poderá ocorrer em qualquer 

parte do texto, observamos ainda, que nele é comum haver a existência de duplo 

propósito, uma vez que o DI já foi empregado com determinado propósito que 

poderá estender-se para o DD que o complementa, assim, além do propósito de 

complementar o DI ele poderá exercer qualquer um dos propósitos aqui identificados 

para o emprego do DC. 

Quanto ao propósito comunicativo de introduzir o problema discutido, 

percebemos que é empregado ainda no início já que sua função é apresentar para o 

leitor a polêmica da qual irá tratar tornando-se relevante para o desencadeamento 

da argumentação que será posteriormente desenvolvida. 
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 Os propósitos comunicativos para os quais o DC foi menos empregado, os 

quais foram utilizados apenas 01 vez em cada um deles, foi para explicar e 

solucionar o problema discutido, ambos correspondentes ao percentual de apenas 

1,8% do DC. Apesar de se manifestarem em menor número esses propósitos 

também são relevantes, pois o primeiro explica apresentando maiores detalhes do 

que irá tratar o texto, facilitando assim, a compreensão da argumentação que se 

sucede e a atitude responsiva do leitor em relação ao que ler e ao ponto de vista que 

será defendido pelo autor do texto. Já o segundo contribui para a argumentação pois 

é quando o autor do texto está questionando-se em relação a que posição deverá 

assumir diante do problema abordado.  

Assim, quando nos detemos sobre o DC presente no corpus e as finalidades 

para que havia sido empregado, passamos a observar que três dos propósitos 

comunicativos para os quais o DC foi empregado têm um caráter introdutório, tendo 

em vista que tendem a aparecer nos parágrafos iniciais do texto, o que se dá na 

descrição do lugar, para introduzir ou explicar o problema que será discutido. Ainda 

com relação aos propósitos comunicativos de solucionar e apresentar ponto de vista 

antes de assumir posição, observamos que podemos chamá-los de medianos, pois 

geralmente aparecem mais ou menos na metade do texto, e quando são 

empregados o aluno já apresentou o problema e está questionando-se em busca de 

solução para o mesmo, e também em alguns casos, apresenta pontos de vista das 

partes diretamente envolvidas com a questão discutida. 

Os resultados apresentados na Tabela 03 revelam que o DC é um excelente 

recurso para o qual os alunos autores recorreram para se efetivarem produtores de 

textos autorais. Isso porque sendo o artigo de opinião um gênero argumentativo por 

meio do qual o aluno precisará apresentar argumentos consistentes e defender um 

ponto de vista, os principais propósitos comunicativos aos quais os alunos 

recorreram ao discurso citado mostraram-se condizentes com o que se espera da 

escrita de artigos de opinião para atender ao estilo e a estrutura composicional do 

gênero e construir textos em que o aluno possa se inserir no discurso e marcar sua 

autoria, uma vez que por meio da análise desses propósitos comunicativos foi 

observado que esses sujeitos conseguiram assimilar e reelaborar o discurso citado, 

utilizando diferentes recursos estilísticos para materializar as diversas vozes sociais 

inseridas no discurso e ainda se posicionaram em relação a elas, como podemos 
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conferir em “Sou contrário a essa postura de perfurar poços desenfreadamente, pois 

seus impactos, a médio e a longo prazo, podem ser irreversíveis”. (Ver Anexo A) 

Então, a partir das observações feitas no corpus da pesquisa em relação ao 

emprego do DC no gênero analisado, podemos afirmar que as vozes citadas nos 

textos fizeram emergir uma voz social, que conforme Bakhtin (2011) é a voz do autor 

criador, essa voz assumida, não necessariamente, precisará se identificar com a voz 

do autor pessoa (o escritor do texto), ele apenas dela se apropria e a partir dela 

ordena o todo estético do enunciado. E desse modo, percebemos que as vozes 

citadas por meio do DI e do DD contribuíram para que o autor assumisse uma 

posição axiológica, constituindo o que Bakhtin (2011) também chama de máscara, 

ou seja, o autor criador inerente a todo tipo de discurso que possui autoria.   

Constatamos com os resultados das análises que o DC identificado no corpus 

nas formas de DI e DD foi utilizado com diferentes propósitos comunicativos e que 

esses propósitos contribuem em maior ou menor grau para a construção da 

argumentação e defesa do ponto de vista defendido pelo autor do texto. 

Desse modo, o aluno produtor do artigo de opinião individualiza seu dizer em 

relação aos dizeres de outros, apresentando sua singularidade e posicionando-se a 

respeito do problema discutido. Logo, podemos dizer que o DC empregado nas 

formas de DI e DD contribuíram de maneira eficaz para esses artigos de opinião ora 

analisados se constituíssem textos com autoria configurada.  

Essa síntese é necessária para asseverarmos como o DC se faz presente no 

gênero artigo de opinião, sendo usado com diferentes propósitos comunicativos. As 

amostras apresentadas reafirmaram e validaram a importância do uso do DC para a 

construção da autoria e os resultados encontrados nessa análise comprovam que 

quando um gênero é trabalhado de forma efetiva, assim como propõe a OLPEF por 

meio da sequência didática, os alunos passam a dominar o gênero em estudo com 

propriedade e por meio do agenciamento das vozes de outrem podem ser 

concebidos como sujeitos autores, instaurando limites, fronteiras e emoldurando os 

seus enunciados. 
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CONCLUSÕES 

 

Nesta pesquisa, na qual nos fundamentamos na teoria/análise dialógica do 

discurso do Círculo de Bakhtin, e ainda contamos com as contribuições de Authier-

Revuz sobre heterogeneidade enunciativa, Maingueneau no tocante ao uso do 

discurso citado e Possenti em relação aos indícios de autoria, analisamos artigos de 

opinião finalistas da OLPEF/2016, com o intuito de investigar como o discurso citado 

contribui para a construção da autoria em artigos de opinião produzidos por alunos 

do ensino médio. 

Para tanto, buscando responder em quais formas o discurso citado se 

apresenta nos artigos de opinião finalistas da OLPEF/2016, identificamos e 

analisamos as formas em que o discurso citado é empregado no corpus analisado. 

Assim, identificamos o emprego do discurso direto em três artigos de opinião, o 

discurso indireto em dezesseis dos textos em análise e o discurso citado tanto na 

forma de discurso direto como de discurso indireto em dezesseis artigos de opinião. 

A partir desses resultados, optamos por analisar os dezesseis artigos de 

opinião nos quais foi empregado o discurso citado nas duas formas identificadas no 

corpus, com o objetivo de discutir com quais propósitos comunicativos o discurso 

citado havia sido utilizado. E assim, identificamos o uso do discurso indireto com 

cinco diferentes propósitos comunicativos, e o emprego do discurso direto com seis 

propósitos comunicativos, sendo que alguns dos propósitos identificados foram 

utilizados nas duas formas de discurso citado, seja direto seja indireto. É importante 

ressaltar a relevância do uso do discurso citado para o gênero analisado, tendo em 

vista que o emprego do discurso citado nas duas formas analisadas soma cinquenta 

e três ocorrências.  

A partir da análise realizada, identificamos o emprego do discurso citado com 

oito diferentes propósitos comunicativos, a saber: solucionar problema, explicar 

problema discutido, introduzir problema discutido, complementar o discurso indireto, 

apresentar informações sobre o lugar, apresentar ponto de vista antes de assumir 

posição, apresentar ponto de vista contrário ao defendido, justificar e/ou fortalecer o 

ponto de vista defendido.  

Observamos que dos propósitos comunicativos acima descritos, os três 

últimos citados foram empregados em maior número de vezes, assim, consideramos 
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a relevância do emprego desses propósitos comunicativos no gênero analisado, pois 

de acordo com as características do gênero artigo de opinião, espera-se que o 

autor/articulista apresente pontos de vista, seja para a partir deles assumir um 

posicionamento e construir o seu próprio ponto de vista, como também deverá 

apresentar pontos de vista  contrários ao que vai defender para contra argumentá-

los a seguir, e ainda é evidente a necessidade de recorrer a vozes que possam 

justificar e/ou fortalecer o ponto de vista por ele defendido. Outra característica 

importante é que os propósitos comunicativos que tiveram maior incidência 

normalmente foram empregados nos parágrafos finais do texto, momento decisivo 

para desencadeamento do jogo argumentativo e sustentação do ponto de vista 

defendido.  

Apesar de maior recorrência a alguns dos propósitos comunicativos 

identificados no corpus em detrimento de outros, observamos que todos esses 

propósitos foram importantes para a construção do gênero analisado, uma vez que 

todos os artigos analisados, em geral, encontram-se bem estruturados abordando 

questões polêmicas de relevância social, inerentes ao lugar onde vive o aluno autor, 

e em relação a tais polêmicas os alunos constroem seus posicionamentos, 

argumentando, contra argumentando e refutando alguns argumentos e para realizar 

todos esses passos contam com o apoio das vozes citadas nos textos nas formas de 

discurso indireto e discurso direto.  

Após a identificação e análise das formas em que o discurso citado manifesta-

se nos artigos de opinião analisados, como também realizada a discussão sobre os 

propósitos comunicativos para os quais essas formas de discurso citado foram 

empregadas, com o intuito de cumprir com o terceiro e último objetivo da pesquisa, 

relacionamos o uso do discurso citado com a autoria no gênero e verificamos como 

o emprego desse discurso contribui para a construção da autoria no gênero artigo de 

opinião produzido por alunos do ensino médio, os quais foram finalistas da 

OLPEF/2016.    

Os resultados da análise revelam que o discurso citado é um recurso 

frequentemente utilizado pelos autores dos artigos de opinião finalistas da 

OLPEF/2016, tanto na forma de discurso indireto como de discurso direto, 

exercendo diferentes propósitos comunicativos e contribuindo para que tais textos 

apresentem uma autoria configurada, revelando ainda, que é possível como defende 
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Possenti (2001), encontrarmos textos com autoria produzidos por alunos da 

educação básica. 

 Tais resultados ainda comprovam que quando um gênero é trabalhado de 

forma efetiva, assim como propõe a OLPEF por meio da sequência didática, os 

alunos passam a dominar tal gênero com propriedade e por meio do agenciamento 

das vozes de outrem podem ser concebidos como sujeitos autores, tendo em vista, 

que são os sujeitos que instauram limites, fronteiras e emolduram os seus 

enunciados.  

 A escolha em realizarmos este estudo partiu do intuito de contribuirmos para 

o ensino-aprendizagem de língua portuguesa, consequentemente, com o que 

concerne à leitura e a escrita. Cientes de que em tal ensino muitas vezes ainda são 

priorizados os aspectos gramaticais em detrimento dos discursivos, deixando de 

abordar fenômenos relevantes, como o discurso citado, para que os alunos da 

educação básica produzam textos com autoria. 

Assim, esperamos que esta pesquisa possa balizar a prática docente de 

professores de língua portuguesa, pois oferece reflexões úteis para o trabalho com 

os aspectos discursivos investigados. Também consideramos que esta pesquisa 

possibilitou o amadurecimento, a aprendizagem e a reflexão da própria autora como 

pesquisadora de questões linguístico-discursivas e como professora de língua 

portuguesa.  

Além disso, consideramos que este estudo é relevante para outros estudiosos 

com interesse nos conceitos de discurso citado e autoria, podendo inclusive 

contribuir com pesquisas desenvolvidas no CAMEAM/UERN na linha de pesquisa 

Texto e Construção de Sentidos, de forma específica nos estudos realizados pelo 

Grupo de Estudos do Discurso (GRED). 

É importante ressaltar, que não foi esgotado aqui o que poderia ser 

investigado em textos de alunos da educação básica, tampouco de alunos do ensino 

médio, no tocante ao uso dado as vozes citadas em seus textos, nem quanto aos 

propósitos comunicativos para os quais possam recorrer ao discurso citado, ainda 

há muito o que estudar sobre os diferentes recursos que possibilitam que esses 

alunos se constituam autores de seus textos, tendo em vista que de acordo com 

Possenti (2001, p. 17) é possível verificar em “cada caso, em cada gênero, em cada 

instituição, de que tipo de estilo, de enunciação e de autoria se trata”, pois, a 

enunciação é um ato irrepetível e singular.   Portanto, acreditamos que outros 
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pesquisadores poderão se interessar pelos temas ora abordados, descobrindo 

caminhos para novas investigações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

REFERÊNCIAS 

 

AUTHIER-REVUZ, J. Entre a transparência e a opacidade: um estudo 
enunciativo do sentido. Revisão técnica da tradução Leci Borges Barbisan e Valdirdo 
Nascimento Flores. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. 
 
______. Palavras incertas: as não coincidências do dizer. 
Campinas/SP: UNICAMP, 1998. 
 
______. Heterogeneidades enunciativas. Cadernos de 
Estudos Linguísticos. Campinas: UNICAMP, n.19, p. 25-42, jul./dez., 1990.  
 
ALVES-MAZZOTTI, A. J.; GEWANDSZNAJDER, F. O método nas ciências 
naturais e sociais. São Paulo: Pioneira, 1998. 
 
AMORIM, M. Freud e a escrita de pesquisa - uma leitura bakhtiniana. Eutomia, 
Recife -  PE, vol. 2, p. 01-14, 2009. 
 
BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. Tradução de Paulo Bezerra. 4. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2003.  
 
______. Marxismo e Filosofia da Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 
2010. 
 
______. Os gêneros do discurso. In: BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. 
Tradução de Paulo Bezerra. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011.  
 
______. Problema da poética de Dostoiévski. Tradução de Paulo Bezerra. 5. ed. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010. 
 
______. (Volochínov). 1986 [1929]. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas 
fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. 7. ed. São Paulo: 
Hucitec, 1995. 
 
______; VOLOCHÍNOV, V. N. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas 
fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. 16. ed. São Paulo: 
Hucitec, 2014. 
 
BARBOSA, M. do S. M. F. A heterogeneidade discursiva em 
revistas de divulgação científica. 2008, 278 f. Tese (Doutorado em Estudos da 
Linguagem) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal - RN, 2008. 
 
BARTHES, R. A morte do autor. In: O rumor da língua. Tradução de Mario 
Laranjeira. São Paulo: Brasiliense, 1988. p. 65-70. 
 
BESSA, J. C. R. Dialogismo e construção da voz autoral na escrita do texto 
científico de jovens pesquisadores. 2016, 400 f. Tese (Doutorado em Linguística e 
Língua Portuguesa) – Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho, 
Faculdade de Ciências e Letras, Araraquara - SP,  



93 

 

2016. 
 
BHATHIA, V. K. (1997). “Genre analysis today”. In: Revue Belge de Philologie et d’ 
Histoire. Nº 75. 
 
BRAIT, B. Construção coletiva da perspectiva dialógica: História e alcance teórico 
metodológico. In: FIGARO, R. (Org.). Comunicação e análise do discurso. São 
Paulo: Contexto, 2012. 
 
BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Lei nº 9.394/96, de 20 de 
dezembro de 1996. 
 
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação 
Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: língua portuguesa. Brasília, 
1997. 
 
BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Média e Tecnológica. 
Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino médio. Brasília: Ministério da 
Educação, 2000. 
 
CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo: Cortez, 
1991. 
 
DOLZ, J.; NOVERRAZ, M.; SCHENEUWLY, B. Sequências didáticas para o oral e a 
escrita: apresentação de um procedimento. In: SCHENEUWLY, B.; DOLZ, J. e 
colaboradores. Gêneros orais e escritos na escola. São Paulo: Mercado das 
Letras, 2004. 
 
FIORIN, J. L. Introdução ao pensamento de Bakhtin. 2. ed. São Paulo: Contexto, 
2016. 
 
FOUCAULT, M. O que é um autor? In: ______. Ditos e escritos III: Estética: 
literatura e pintura, música e cinema. Tradução de Inês Barbosa. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009. 
 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
JOBIM e SOUZA, S.; CARVALHO, C. de S. Ética e pesquisa: o compromisso com o 
discurso do outro. Revista Polis e Psique, 2016. Disponível em: 
<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rpps/v6n1/n6a08.pdf>, Acesso em: 08 jul. 2016. 
  
MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São 
Paulo: Parábola Editorial, 2008. 
 
MAINGUENEAU, D. Novas tendências em análise do discurso. 
Tradução Freda Indursky; revisão dos originais da tradução Solange Maria Ledda 
Gallo, Maria da Glória de Deus Vieira de Moraes. 2. ed. Campinas/SP: Pontes: 
Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1993. 
 



94 

 

______. Novas tendências em análise do discurso. 
Tradução Freda Indursky; revisão dos originais da tradução Solange Maria Ledda 
Gallo, Maria da Glória de Deus Vieira de Moraes. 3. ed. Campinas/SP: Pontes: 
Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1997. 
 
______. Análise de Textos e Comunicação. São Paulo: 
Cortez, 2001. 
 
______. Elementos de linguística para o texto literário. São 
Paulo: Martins Fontes, 2001.  
  
______. Análise de Textos e Comunicação. 5. ed. São Paulo: 
Cortez, 2008. 
 
MEURER, J. L.; BONINI, A.; MOTTA-ROTH, D. (Orgs.). Gêneros: 
teorias, métodos, debates. São Paulo: Parábola Editorial, 2005. 
 
MOITA LOPES, L. P. da. Oficina de linguística aplicada: A natureza social e 
educacional dos processos de ensino/aprendizagem de línguas. Campinas, SP: 
Mercado de letras, 1996. 
 
NASCIMENTO, I. A. de A.; FRANCELINO, P. F. Barthes, Foucault e Bakhtin: sobre a 
noção de autor(ia). Revista Língua & Literatura, v. 17, n. 29, dez. 2015. 
  

NASCIMENTO, K. S. da S. O discurso do outro no gênero memórias literárias: 
funções, marcas e verbos introdutores. 2015, 162 f. Dissertação (Mestrado em 
Letras) – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Pau dos Ferros - RN, 
2015. 
 
OLIVEIRA, K. S. de A. Autoria em diários de leitura: uma análise discursiva. 2016, 
229 f. Dissertação (Mestrado em Letras) – Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte, Pau dos Ferros - RN, 2016. 
 
PERELMAN, C.; OLBRECHTS-TYTECA, L. Tratado da Argumentação. Trad. Maria 
Ermentina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
 
PINHEIRO, L. V. R. P. Fontes ou recursos de informação: categorias e evolução 
conceitual. Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia. 
Rio de Janeiro, vol.1, n.1, 2006.  
 
PIUNTI, J. C. P.; OLIVEIRA, R. M. M. A. de. Exame nacional de ensino médio: 
mudanças no trabalho docente a partir dessa política. Políticas Educativas, Porto 
Alegre, vol. 5, n.2, p. 114-130, 2012. 
 
POSSENTI, S. Notas sobre a questão da autoria. Matraga. Rio de Janeiro - RJ, vol. 
20, n. 32, p. 239-250, jan/jun 2013. 
 

______. Ensinar estilo? Calidoscópio. São Leopoldo - RS, vol. 5, n. 1, p. 19-23, 
jan/abr 2007. 
 



95 

 

______. Indícios de autoria. Perspectiva. Florianópolis - SC, vol. 20, n. 1, p. 104- 
123, 2002.  
______. Enunciação, autoria e estilo. Revista da FAEBRA. Salvador, nº 15, 
jun./jul., 2001. 
 
RANGEL, E. de O.; GAGLIARDI, E.; AMARAL, H. Pontos de vista. Caderno do 
professor: orientações para produção de textos. São Paulo: Cenpec, 2016. Coleção 
da Olimpíada. 
 
ROBRIEUX, J.-J. Rhétorique et argumentation. Paris, Nathan Université, 2000. 
 
RODRIGUES, F. D. F. A produção textual em exames de seleção: uma análise 
dos indícios de autoria. 2012, 108 f. Dissertação (Mestrado em Letras) –
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Pau dos Ferros - RN, 
2012. 
 
ROJO, R. Gêneros do discurso e gêneros textuais: questões teóricas e aplicadas. In: 
MEURER, J. L.; BONINI, A.; MOTTA-ROTH, D. (Orgs.). Gêneros: 
teorias, métodos, debates. São Paulo: Parábola Editorial, 2005. 
 
SCHENEUWLY, B.; DOLZ, J. e colaboradores. Gêneros orais e escritos na 
escola. São Paulo: Mercado das Letras, 2004. 
 
SOARES, F. L. B. de L. A argumentação em artigos de opinião da olimpíada de 
língua portuguesa. 2015, 157 f. Dissertação (Mestrado em Letras) –  Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte, Pau dos Ferros - RN, 2015. 
 
TRAVAGLIA, L. C. Gramática e interação: uma proposta para o ensino de 
gramática. 14. ed. São Paulo: Cortez, 2009. 
 
WILLIAMS, R. Marxismo y literatura. Buenos Aires: Las Cuarenta, 2009. 
 
WITTHOLTER, A. C. Gênero artigo de opinião: uma análise pautada no método 
sociológico. Travessias. Cascavel - PR, vol. 09, n. 01, p. 01-15, 2015. 
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

Anexo A – Água pouca, meu poço primeiro 

Aluno: Abraão Filipe Marques de Oliveira 

 

O lugar onde vivo é o município de São Mateus, situado ao norte do Espírito 

Santo, com uma população de aproximadamente 125.000 habitantes, segundo 

estimativa do IBGE em 2015. Apesar de possuir importantes atividades como o 

comércio, a agropecuária e o turismo, a economia dessa cidade polo está baseada, 

principalmente, na exploração e produção de petróleo. 

  Nossa história foi construída às margens do rio Cricaré, local de desembarque 

de escravos negros africanos comercializados até o século XIX. Além disso, através 

desse rio, era feito o transporte da produção de farinha, açúcar, café e madeira. 

Uma paisagem belíssima de nossa cidade é o vale do Rio Cricaré, onde o rio, 

lentamente, percorre seu caminho, desenhando o “S” e o “M” do nome da cidade. 

Assim como grande porção do território brasileiro, nosso município apresenta 

lençóis freáticos abundantes e inúmeras nascentes. Contudo, desde meados do ano 

passado, a falta de chuvas tem feito que o nível do Cricaré abaixe, e o mar, em maré 

alta, invada o estuário do rio, chegando até o ponto de captação do Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). Nesses 471 anos de sua fundação, a Rainha 

do Cricaré – como a cidade é conhecida – nunca passou por uma crise hídrica tão 

intensa. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o máximo permitido 

de sal na água para o consumo humano é de 250 ppm, ou seja, até 0,25 gramas de 

sal por litro de água. Porém, segundo o jornal Tribuna do Cricaré, a “água nas 

torneiras de São Mateus tem 4 gramas de sal por litro”, o que equivale a 16 vezes 

mais que o recomendado. 

Com isso, eclodiu na cidade um grande caos, marcado pela perfuração de 

poços artesianos de forma irregular e sem fiscalização por parte da gestão pública 

local. Sou contrário a essa postura de perfurar poços desenfreadamente, pois seus 

impactos, a médio e a longo prazo, podem ser irreversíveis. 

Os que perfuram poços artesianos em suas casas e empresas – em geral 

pessoas bem providas financeiramente – defendem que esse tipo de medida é 

imprescindível para seu sustento. Entretanto, a parte pobre da cidade, isto é, a 

maioria da população mateense, é forçada a coletar o líquido de bicas e fontes, 

todos os dias, numa rotina de sofrimento. 
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Se essa perfuração persistir, um risco muito alarmante, a médio prazo, é a 

contaminação dos lençóis freáticos; e, a longo prazo, pior: pode ser que até sequem. 

Um exemplo claro disso é o Estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Conforme um 

estudo da Universidade da Califórnia, devido à exploração descontrolada dos 

aquíferos, os rios do Vale Central reduziram seu leito em um terço e há vários anos 

não é possível beber a água. 

A crise em São Mateus desencadeou, ainda, uma discussão sobre a falta de 

água na região e suas responsabilidades. Segundo Ney Murtha, especialista em 

recursos hídricos da Agência Nacional de Águas (ANA), “o Espírito Santo precisa 

construir uma visão estratégica sobre o uso da água”, afinal, os problemas de 

estiagem do Estado não são castigo divino, mas efeitos da ausência de políticas 

públicas que garantam uma gestão responsável dos recursos hídricos. Sendo assim, 

utilizar água com consciência e otimizar seu uso já é imperativo. Porém, é preciso 

encontrar alternativas para o abastecimento, tendo no planejamento seu principal 

aspecto. Em primeiro lugar, deve ser feita a transferência do ponto de captação da 

água para um local a montante do rio, para amenizar, pelo menos por alguns meses, 

a situação. Outra medida importante é a recuperação da bacia, através do 

reflorestamento das nascentes e restabelecimento da mata ciliar, além da 

construção de barragens, açudes e reservatórios que garantam água por mais 

tempo. 

Há um ditado muito comum na região que diz: “Farinha pouca, meu pirão 

primeiro”. Tal expressão atende à lógica capitalista que tem a desigualdade como 

critério de progresso. Além da esperança de ver as torneiras de nossa cidade ricas 

em água limpa e potável, anseio, ainda mais, ver a Rainha do Cricaré banhada pela 

justiça social. Como afirma a minha conterrânea Elisa Lucinda: “Sei que não dá para 

mudar o começo, mas, se a gente quiser, vai dar para mudar o final.” 

Professora: Adriana Pin 

Escola: Instituto Federal do Espírito Santo – Campus São Mateus – São Mateus 

(ES) 
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Anexo B – A proposta de uma vida digna entre o esporte e a moradia 

Aluna: Isabele Tenório Santos 

 

São Miguel dos Campos, um município do interior do Estado de Alagoas, está 

apresentando significativo crescimento no que diz respeito à construção de 

moradias. De acordo com registros da prefeitura, em 2013 foram distribuídas várias 

casas às pessoas que viviam de aluguéis, em casas de parentes, ou mesmo nas 

ruas. O objetivo era tirar cerca de 810 famílias dessa situação de moradias 

precárias. Esse tipo de iniciativa conseguiu agradar a toda a população miguelense, 

não apenas os que estavam sendo beneficiados. 

Porém nas últimas semanas do ano, os moradores do bairro Humberto Alves, 

localizado próximo ao rio que dá nome à cidade, recebeu a notícia de que o espaço 

utilizado para a prática de esportes, como o tradicional futebol, seria demolido para a 

construção de casas. Essa informação provocou inquietação entre os moradores e 

conseguiu dividir as opiniões, não só dos frequentadores do campo de futebol, como 

da comunidade. 

Como era de se esperar, a possibilidade de oferecer condições dignas de 

moradia para os mais necessitados foi aceita por várias pessoas, pois tirariam 

muitas famílias do aluguel. Por outro lado, para os frequentadores do campo era 

uma lástima, pois ao destruir o espaço de lazer esportivo, a prefeitura estaria criando 

outro problema. Sem o campo, o que os jovens jogadores irão fazer? Para os 

responsáveis pela obra, as casas são mais importantes que um mero campo de 

futebol. 

Em se tratando de oferecer condições dignas de vida, a prática de exercícios 

físicos pode ser tão importante quanto a possibilidade de se ter um teto para 

sobreviver. As leis básicas de proteção ao ser humano asseguram que o homem 

necessita de algo mais que alimentação, já que, segundo a medicina preventiva, é 

preciso cuidar do corpo, da mente e das relações sociais e profissionais, ou seja, o 

lazer faz parte da lista de ingredientes necessários à vida. 

Mas como resolver o embate se os financiadores e executores da obra estão 

tentando resolver outro problema, nesse caso, o abrigo de várias famílias, já que 

todos têm o direito a um lar, como está consagrado na constituição, artigo 6º-? E o 

que dizer ou fazer se a execução da lei que dita que todos têm direito à moradia e 
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vida digna é “sagrada”. Se as casas que serão construídas, privarão essas mesmas 

pessoas do direito à prática de atividades físicas e de lazer, que proporcionam, além 

da saúde, o bem estar físico e mental? 

A discussão se agrava quando nos reportamos aos direitos de adolescentes, 

crianças como está na Constituição, artigo 217, principalmente ao que se refere à 

prática do esporte como instrumento de educação integral para cidadãos de um 

mundo que grita por inclusão em todos os aspectos da vida em sociedade, pois o 

esporte não só favorece o desenvolvimento físico, como colabora para desenvolver 

nos jovens a tolerância, o respeito às regras sociais e, principalmente, a valorização 

de si mesmo enquanto seres excluídos (isso quando nos referimos aos mais 

necessitados dessas casas a serem construídas). E, parodiando Drummond, “E 

agora José?”. E agora, você, que está do outro lado do muro? O que deve ter maior 

importância: moradia ou esporte? O espaço do campo, será utilizado pelas famílias 

que não possuem um domicílio, será dado a elas uma nova chance de viverem 

dignamente. Será? O que deve ser levado em consideração para resolver essa 

questão: ao construir, será negada a chance de estimular o esporte, que ocupa e 

diverte crianças, jovens e adultos. Talvez signifique deixar mais um se “se perder” no 

mundo. Mas será justo deixar pessoas tendo que pagar aluguel e morar em espaços 

subumanos, precários, quando a cidade dispõe de espaços livres? 

Particularmente sou contra essa decisão, pelo fato de os jovens não 

possuírem outro espaço desportivo próximo de suas residências. Uma ótima 

proposta de solução seria a utilização de outro recinto para a construção das 

moradias, pois a cidade dispõe de lugares desocupados, e assim as pessoas 

necessitadas teriam uma vida digna sem tirar a alegria da molecada. 

Professora: Camilla da Silva Cruz 

Escola: E. E. Ana Lins – São Miguel dos Campos (AL) 
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Anexo C – Chega de (in)diferença às necessidades do outro 

Aluno: Leonardo Silva Brito 

 

Localizada na região central do Estado de Rondônia, Presidente Médici é uma 

jovem cidade que tem a economia movida pela indústria de laticínio, pela pecuária e 

pela fruticultura, produzida em pequenas propriedades rurais. Não obstante, tal 

município apresenta suas peculiaridades e uma delas diz respeito às dificuldades 

encontradas pelos professores para desenvolverem adequadamente um trabalho 

pedagógico com as turmas que recebem alunos com deficiência. O cerne do 

problema reside na efetiva inclusão desses alunos por não ser assegurado o 

atendimento individualizado e assistido por um cuidador. 

Aprovada desde 2014 pela Câmara dos Deputados, a emenda ao Art. 58, da 

Lei nº- 9.394, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 

assegurar ao educando com deficiência a assistência de cuidador quando 

necessário, ainda tramita no Senado sem previsão de avanço. Tamanho impasse 

ocasiona frustração e insatisfação pelo trabalho desenvolvido nas escolas tanto para 

o corpo docente quanto para as famílias dos alunos, os quais compartilham do 

posicionamento da educadora Maria Teresa Eglér Mantoan, fundamentado na 

premissa de que inclusão é mais que viabilizar o ingresso, ter rampas e banheiros 

adaptados. 

Diante desses fatos é comum encontrarmos pais e professores que defendem 

o retorno desses alunos para as salas especiais, pois compreendem que alocar as 

crianças deficientes para turmas regulares, sem nenhum recurso ou preparo 

pedagógico, pode ser segregação e não inclusão, visto que a educação deixa de ser 

o foco nesse processo. Segundo Rosângela de Souza, pós-graduada em Libras e há 

seis anos lecionando, as classes recebem mais alunos deficientes do que deveriam, 

acarretando superlotação e prejuízo ao aprendizado dos alunos. Portanto, o mais 

aconselhável seria a permanência dessas crianças na escola especial. 

Em contrapartida, há os que defendem a permanência dos alunos com defi- 

ciência nas classes regulares, pois o problema não é o aluno com deficiência, mas a 

falta de condições para atendê-los dignamente. De acordo com Ângela Lisot, pós-

graduada em Necessidades Educativas Especiais e atuante na área também há seis 

anos, a realocação de alunos com necessidades especiais para salas regulares é a 
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efetivação dos direitos de igualdade inerentes à pessoa humana e também uma 

prova de respeito à diversidade, o que representa um valor que deve ser introduzido 

no ambiente escolar desde os primeiros anos.  

É fundamental que nosso país faça jus ao acordo firmado durante a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pela ONU em 

2006, que dita que os Estados Partes devem assegurar um sistema de educação 

inclusiva em todos os níveis de ensino. Como subscritor desse acordo, o Brasil se 

comprometeu a vigorar uma diretriz nacional capaz de assegurar que toda criança 

com deficiência, transtorno global de desenvolvimento ou altas habilidades, 

segmentos antes encaminhados para escolas especiais, seja matriculada na rede 

regular de ensino e estude em classes comuns. 

Enfim, a educação inclusiva é a mais adequada às necessidades do mundo 

contemporâneo, pois pode ensinar a todos o respeito às diferenças, trabalhar nossa 

capacidade de entender e reconhecer o outro para que todos possam compreender 

as riquezas que as diferenças produzem. Ratifi cando Rodrigo Hübner: “A sala de 

aula deveria espelhar a diversidade humana, não escondê-la”. 

Enquanto a realidade não é a ideal, podemos denunciar ao Ministério Público, 

órgão que protege os interesses coletivos, de forma a garantir ao educando com 

defi- ciência a assistência individualizada imediata e permanente de cuidador nas 

escolas, quando necessário. Viabilizar meios que beneficiem o desenvolvimento 

pessoal e a emancipação social de pessoas com deficiência, não só adaptando 

ambientes físicos, mas também por meio do suporte humano, é estar a favor da 

diversidade e do direito, que todos têm de aprender. 

Professora: Alessandra Cegobia de Andrade 

Escola: E. E. E. F. M. Carlos Drummond de Andrade – Presidente Médici (RO) 
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Anexo D – Patrimônio histórico: a peça esquecida de um mosaico 

Aluno: Julio Cesar da Silva 

 

Quixeramobim ostenta a alcunha de “Coração do Ceará”. Porém, esse 

coração bate cada vez mais monótono ao ver sua força vital desfalecer em favor do 

progresso. A essa força vital – inerente à identidade do município – dou o nome de 

“Patrimônio histórico”. Resignada, minha visão constata dia após dia esse diálogo 

degradante entre o passado e o presente. À margem dele estão as principais 

vítimas: construções históricas demolidas ou abandonadas e monumentos que, de 

tão alheios a cuidados, tornaram-se peças esquecidas de um mosaico. 

De acordo com a arquiteta Beatriz Kother, da PUC-RS: “A demolição do 

patrimônio histórico é uma página apagada de nossa história”. Está claro que essa 

citação concretiza-se paulatinamente no lugar onde vivo. Dessa forma, a 

fragmentação da memória continua: a precariedade da Capela Circular do Cemitério 

Municipal, com sua abóbada abrigando ervas invasoras, denuncia o abandono; a 

demolição quase completa do casarão de José Felício – marco de nossa arquitetura 

colonial – comprova a leniência com a memória local. Porém, o que poucos sabem é 

que a Capela de Nossa Senhora do Carmo é considerada uma exceção na 

arquitetura brasileira, existindo semelhante apenas na Itália. 

Como agravante do dilema, ainda existem os que se declaram progressistas. 

Esses, em parte, defendem que nossos monumentos históricos atrasam o 

crescimento urbano e econômico da cidade. Particularmente, sou contra qualquer 

forma de intervenção que fragmente a identidade de um local. Isso seria evitado se 

esses “progressistas” ficassem atentos ao fato de que nosso passado é o alicerce 

para o desenvolvimento. Pois, os visitantes, admiradores de nossa história, 

aquecem o turismo e, consequentemente, a economia municipal. Não sou 

antiprogressista, pelo contrário, acredito que o passado pode ser aliado do 

progresso. Um bom exemplo disso são algumas construções históricas da Índia e da 

Europa, hoje utilizadas como hotéis luxuosos. 

Por outro lado, o inimigo da preservação da memória está mais perto do que 

se pensa. Ele está dentro de mim, dentro de você, dentro de cada habitante da 

minha terra – “Terra do Leite”.  
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Recentemente, foi lançada nas redes sociais uma campanha intitulada 

“#ocupeaponte”. Entre os ideais reivindicados estava a reforma da Ponte Metálica – 

cartão-postal da cidade. A campanha ganhou rapidamente o apoio de jovens e até 

mesmo de professores. Mas o que me chamou a atenção foi o estopim do 

movimento: jovens frequentadores da ponte monumental haviam escrito, no quadro 

destinado a clientes de um restaurante próximo, palavras como: “legaliza” ou 

“queremos erva”. Não me cabe julgar o que usam ou deixam de usar. Quero apenas 

que se atente, caro leitor, que a contradição começa na própria ação. Afinal, ao 

mesmo tempo em que esses ativistas pedem a reforma da ponte, alimentam a ideia 

de que tal ponto turístico tem uma utilidade nociva: “reduto da maconha”. Assim, o 

estigma do preconceito permanece no cerne da população, denegrindo a imagem do 

patrimônio histórico. 

É indiscutível que essa cidade vendeu suas tradições pacíficas para a 

violência. Não quero, porém, que vendam em gabinetes fechados nossa história 

para o progresso. Do meu ponto de vista, existe uma ineficácia para que o nosso 

passado se torne atrativo turístico. Assim, o berço de Antônio Conselheiro, do 

arquiteto Fausto Nilo, do grande poeta Arievaldo Viana, torna-se berço da abstração 

– e eu não escondo o medo de estar entre os protagonistas desse drama. 

Em suma, penso que a cidade é um mosaico composto pelo povo, pela 

política e por sua memória. Para que a memória do meu lugar não seja apagada, é 

essencial que o poder público faça investimentos maciços no turismo voltado para 

os patrimônios históricos, além de uma revitalização nas pontes e nos monumentos. 

Ademais, cabe a nós, quixeramobinenses, preservar nossa história, nossa força 

vital. Afinal, Machado de Assis deixa claro que recriar o passado é uma dádiva 

concedida apenas ao narrador de seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. 

Desse modo, é prudente preservar nossos artefatos, antes que, assim como o 

defunto autor, sejamos fadados a lamentar o que se foi, o que não volta mais. 

Professora: Ana Virgínia Domingos de Oliveira 

Escola: E. E. de Educação Profissional Dr. José Alves da Silveira – Quixeramobim 

(CE) 
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Anexo E – A falta de água pode voltar 

Aluno: José Romildo Cazé Freire 

 

O Nordeste brasileiro é conhecido principalmente pela escassez de água que 

vem assolando a região há séculos. Entretanto, nos últimos tempos, o Sertão (onde 

a seca é mais gritante) vem recebendo um importante programa para reverter esse 

cenário de desolação e servir como alívio para esse povo sertanejo que tem sofrido 

tanto com a seca que teima em nos castigar ano a ano. O alento tem vindo por meio 

dos chamados “poços semiartesianos”, que estão trazendo de volta a esperança aos 

nativos e matando a sede do povo nordestino, pois estes poços têm a tecnologia de 

retirar água do subsolo encontrada em grandes profundidades. 

Este é um programa que vem atendendo a minha cidade há algum tempo: a 

pequena Jaçanã, localizada no interior do Rio Grande do Norte, no topo de uma 

serra árida, onde há crescente procura por essa ferramenta que tem sido de suma 

importância, sobretudo para a agricultura local. No entanto, há um paradoxo bem 

relevante que precisa ser levado em consideração em relação a essa questão. 

Para a maioria dos jaçanaenses, esse mecanismo de busca de água através 

de poços profundos traz o otimismo e a esperança dos munícipes, já que eles 

retiram a água do subsolo e a conduz a lugares antes inimagináveis, beneficiando 

principalmente os agricultores, que começaram a produzir mais e melhor, abrindo 

também espaço para o cultivo de novas culturas, para o desenvolvimento da 

pecuária e consequentemente impulsionando a economia local, principalmente 

através da irrigação do maracujá e de outras tantas culturas agrícolas. 

Entretanto, apesar dos benefícios que tais poços trazem, há quem defenda 

que o grande número de perfurações feitas no município, sem qualquer critério, e a 

retirada da água, sem qualquer restrição, têm provocado o rebaixamento do nosso 

lençol freático, que tem se mostrado mais e mais profundo, levando-o a escassez da 

água em algumas áreas, à redução da sua vazão e à seca total de alguns deles, 

tornando-os inoperantes. 

De acordo com técnicos da Emater local, esses fatores acima citados se 

devem principalmente às condições climáticas e geológicas do Estado do Rio 

Grande do Norte, onde 80% das terras de seu relevo estão sob a rocha cristalina, na 

qual a água da chuva fica infiltrada em pequenas fraturas e a parte arenosa faz a 
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água evaporar mais rápido, nada tendo a ver, portanto, com a quantidade de poços 

escavados.  

No meu modo muito particular de perceber e analisar essa questão, já que 

sou filho de agricultores e conheço bem a realidade da minha terra, os poços 

tubulares são de fato importantes para amenizar os terríveis efeitos da crise hídrica 

aqui na região; porém, defendo veementemente que suas perfurações só devam ser 

realizadas em áreas de extrema necessidade e controladas pelos órgãos 

competentes para fazê-lo. Creio que não podemos mais continuar com essa falsa 

impressão de que a água é um recurso inesgotável e infinito, daí necessidade de 

usá-la com respeito e moderação. Se os poços trazem alento para nós sertanejos, 

isso é ótimo, mas não podemos fazer uso deles desenfreadamente, agindo como se 

a água que eles puxam do subsolo estará ali abundantemente para sempre. 

Nesse sentido, preocupado com essa questão, defendo a criação de 

campanhas educativas para viabilizar uma efetiva conscientização dos agricultores a 

respeito da utilização dos poços com racionalidade, já que eles são de extrema 

importância para a região e pouco se discute sobre o uso racional na nossa 

comunidade. 

A meu ver, outra forma de resolver essa questão seria a proibição da 

escavação de poços muito próximos uns dos outros. Nesse sentido, seria 

interessante que um sitiante contemplado com a escavação de um poço em sua 

propriedade fosse obrigado a dividi-lo com outros agricultores de sítios próximos. 

Essa obrigação poderia vir com a criação de leis estaduais e municipais específicas 

para tratar dessas questões, afinal, como dizia o escritor Rubem Alves: “A água é 

um recurso que não pertence a apenas um indivíduo, mas a todos que vivem ao seu 

redor, e a sua preservação é o desafio mais importante do momento presente”. Se 

não tivermos cuidado, a falta de água pode voltar! 

Professor: Oton Mário de Araújo Costa 

Escola: E. E. E. F. M. Professora Terezinha Carolino de Souza – Jaçanã (RN) 
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Anexo F – Progresso versus Araras-Canindés 

Aluno: Cesar Henrique Rodrigues Reis 

 

Há um ditado popular que diz “não se conhece um homem sem antes 

conhecer sua casa”. O que significa dizer que o homem se traduz pelo lugar que 

habita e por sua relação com ele. O lugar em que vivo pertence à Região do Bolsão 

em Mato Grosso do Sul. Seu nome origina-se das três lagoas que estão na área 

urbana, onde asfalto era um luxo. 

Nosso município tem sido apontado por revistas especializadas em economia 

e negócios como um dos mais promissores polos de desenvolvimento do Brasil. 

Segundo a reportagem da revista Veja, edição 2.362, de 22 de fevereiro de 2014, 

ele tem garantido mais duas décadas de crescimento e geração de empregos. A 

cidade recebeu bilhões de dólares em investimentos e gera outros bilhões. Um lugar 

de extensas fazendas de gado que se transformou na metrópole da celulose. Se, de 

um lado, isso representa progresso, de outro, problemas. 

Ao contrário do que alguns defendem, o importante não é apenas ser 

considerada a capital da celulose ou o celeiro de empregos, já que estes são criados 

e existem, principalmente, para sustentar os homens e suas proles. O necessário é 

preservar os ecossistemas e manter as cadeias alimentares de todos, humanos e 

não humanos.  

Ainda que, nos últimos anos, diversas empresas tenham sido grandes 

colaboradoras para um progresso consciente, Três Lagoas sofre grave processo de 

agressão: pássaros e outros animais silvestres, entre eles a Arara-Canindé, vêm 

perdendo território, gramíneas e milhares de árvores frutíferas. No lugar destas, 

inauguram-se ruas, condomínios; plantam-se eucaliptos; e são estendidos fios de 

alta tensão, que matam as aves a toda hora. Se esse problema não for solucionado, 

o azul se apagará do nosso mapa, da nossa visão e do nosso lugar. 

Obviamente, progredir é necessário sim, mas sem nos esquecermos do meio 

ambiente. Não é nem um pouco agradável saber que essas aves, que antes tinham 

alimento à vontade nas fazendas de gado e conviviam integradas ao meio, hoje 

morrem sobre o asfalto das avenidas. Precisamos do progresso, do 

desenvolvimento urbano, mas para que ele ocorra de modo seguro, é importante 

estarmos atentos para podermos evitar desastres como esses. 
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Embora pareça ser um impasse difícil de ser resolvido, há soluções simples 

como estimular projetos voltados para a educação ambiental tanto em escolas 

quanto em empresas que investem ou queiram investir no município. 

 

Professora: Luciene Lemos de Campos 

Escola: E. E. Dom Aquino Correa – Três Lagoas (MS) 
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Anexo G – Laicidade? História ou desrespeito 

Aluno: Jefferson de Oliveira Ferreira 

 

O lugar onde vivo é palco de diversos conflitos que ferem os valores religiosos 

de muitos de seus moradores. 

Sertãozinho, cidade do interior de São Paulo, foi fundada por Antônio 

Malaquias Pedroso, descendente de um dos pescadores que encontraram a imagem 

de Nossa Senhora Aparecida em um rio. Extremamente devoto, trouxe a estátua da 

santa para consolidar a criação da cidade, tornando-a padroeira do município. 

A cidade cresceu. Imigrantes italianos e africanos vieram para alavancar sua 

produção agrícola e trabalharem nas lavouras. Com a prosperidade econômica da 

cidade, houve um aumento exacerbado da população vinda de outros Estados. Com 

esses novos moradores, outras práticas de fé também apareceram, criando uma 

diversificação de crenças. 

José Alberto Gimenez, atual prefeito da cidade, inseriu nos uniformes das 

escolas públicas municipais o brasão da cidade que contém o símbolo da santa que 

representa a fé católica, o que gerou descontentamento e desconforto por parte da 

população, pois fere o ideal religioso de muitos. Alguns alunos não aceitaram usar a 

camiseta com um símbolo que não condiz com sua religião, por isso pintaram a 

imagem para que pudessem continuar vestindo o uniforme, uma vez que é cedido 

pela prefeitura e de uso obrigatório. 

O ensino nas nossas escolas públicas brasileiras é laico. O artigo 5º-, inciso 

VI da Constituição Federal Brasileira prega a liberdade de consciência e de crença. 

Há símbolos de fé em alguns pontos da cidade, como o Cristo Redentor, e bem 

próximo ao pórtico de entrada da cidade, um símbolo maçônico, entre outros. A 

tentativa de impor uma religião gera a intolerância religiosa, causando conflitos entre 

populações e até mesmo entre países.  

A prática de fé de cada grupo deve ser respeitada. Não se deve utilizar a 

imposição de determinada crença. Em um país democrático, a população tem o 

poder de escolher assistir às Olimpíadas, à Copa do Mundo, à novela do horário 

nobre ou ler um livro. Por que crianças e adolescentes são obrigados a vestir um 
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uniforme que faz apologia ou até mesmo propaganda de uma religião que não seja a 

sua? 

Os direitos de cada indivíduo devem ser preservados. Assim o poder público 

deve se manifestar de forma que garanta a liberdade de cada um, da mesma forma 

que os espíritas não querem impor o busto de Allan Kardec em evidência na entrada 

da cidade, e os cristãos protestantes uma cruz vazia na praça central, também não 

querem a imposição de outra religião sobre eles. 

Enfim, antes que a intolerância comece a reinar, devemos pensar que há 

lugar para os espíritas, testemunhas de Jeová, mórmons, candomblecistas e outras 

tantas manifestações religiosas e de devoção, mas o respeito deve ser maior que 

tudo isso. Como dizia um sobrevivente do holocausto, Viktor Frankl: “Tudo pode ser 

tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude em 

qualquer circunstância da vida”. 

Professora: Francini Verro Carvalho 

Escola: E. E. Professora Edith Silveira Dalmaso – Sertãozinho (SP) 
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Anexo H – Exploração ou tradição? 

Aluno: Mauro Marques Canhão Filho 

 

Há muitos anos que as charretes, carroças, entre outros veículos de tração 

animal, são utilizados para transporte de carga e de pessoas, ou seja, há anos 

animais indefesos são obrigados a trabalhar sob quaisquer condições climáticas, em 

jornadas de trabalho abusivas, sem os devidos cuidados, e principalmente, sem uma 

fiscalização efetiva. 

Em Poços de Caldas, os passeios de charrete são uma tradição há mais de 

noventa anos e dividem opiniões entre os moradores e turistas. Segundo a 

legislação de atividade das charretes, cada charreteiro deve ter no mínimo três 

cavalos, para que cada um trabalhe um dia e descanse dois. No entanto, uma 

notícia veiculada na imprensa em 2012, aponta uma realidade um tanto diferente. 

Um cavalo de doze anos caiu na rua enquanto voltava para casa, após um dia de 

trabalho. Um laudo veterinário mostrou que a causa era estafa, o diagnóstico clínico 

da medicina veterinária da PUC-Poços, apontou que de setenta cavalos utilizados 

nas charretes, 38% não tinham condições de trabalhar, devido à fadiga muscular e 

esquelética. 

Fotos e descrições do acontecido, viralizaram na internet, e a grande 

repercussão levou o caso ao conhecimento da prefeitura, que estabeleceu novos 

termos para o uso da tração animal em passeios turísticos. Contudo, isso voltou a 

ocorrer em 2014, atraindo a atenção da grande imprensa. Esse fato nos faz 

questionar a eficiência da fiscalização da prefeitura, tendo em vista que os casos 

noticiados não são os únicos que aconteceram na cidade. 

As charretes são a principal fonte de renda de mais de cinquenta famílias, e 

quem as defende acredita que a proibição deixaria todas essas famílias 

desamparadas. Os turistas, que defendem a atividade, vêm isso apenas como 

atração turística e não enxergam a real situação por trás das charretes. Mas, por 

que não modernizar o transporte turístico? 

Esse tipo de transporte move a economia local. Segundo a matéria publicada 

pelo G1, as charretes levam turistas até as lojas de chocolate, cristais e malharias. 

Essas paradas fazem parte da fonte de renda dos charreteiros, pois eles recebem 
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uma porcentagem do valor total dos gastos de seu cliente nos devidos 

estabelecimentos. Mesmo com a indignação de alguns as charretes continuam a 

rodar sem a devida fiscalização, pois beneficiam pessoas influentes na economia e 

na política da cidade. 

 É importante ressaltar que apesar da lei que regulamenta a atividade na 

cidade limitar o número de passageiros a bordo de cada charrete a quatro pessoas, 

incluindo o condutor, na maioria das vezes elas estão com 5 ou mais pessoas. O 

descaso da prefeitura em fiscalizar se mostra ainda mais evidente quando 

comparamos o número de denúncias ao número de vezes em que os infratores 

foram punidos. 

A cidade deveria modernizar-se e abrir as portas para novos 

empreendimentos na área de turismo, por exemplo, os tuk-tuks, triciclos 

motorizados. Houve uma tentativa de modernização no fim de 2015, contudo, a falta 

de apoio da prefeitura e a forte oposição dos charreteiros, tornou o empreendimento 

inviável. 

Podemos concluir que a questão das charretes em Poços de Caldas trata-se 

na verdade de uma relação de interesses, em que os beneficiados usam de sua 

influência para que o ciclo do lucro não pare de rodar. Mas, o tuk-tuk não poderia 

participar desse ciclo? As evidências mostram que não. As leis criadas para seu uso 

na cidade eram tão restritivas e fiscalizadas que os impedia de realizar seus serviços 

com o lucro necessário para manter-se. Conclusão, a empresa fechou em poucos 

meses, para que dessa forma, a exploração animal continuasse a ser praticada. 

Sendo assim, fica evidente a indignação seletiva praticada na cidade. Em cidades 

como Rio de Janeiro e Curitiba, a tração animal já é proibida por lei. Por que Poços de 

Caldas continua investindo no retrocesso? Segundo Maquiavel, em sua obra mais 

famosa, O príncipe, “os fins justificam os meios”, e nesse caso, põe em risco a vida de 

diversos animais indefesos. Será que vale a pena? Seriam essas as consequências de 

ter uma cidade onde poucos controlam a maior parte do poder político e financeiro? Seja 

qual for a explicação para esse insistente erro, cabe à população saber escolher 

aqueles que a representará na hora de tomar decisões como essa e impedir que mais 

animais se machuquem nessa busca incessante pelo lucro. 

Professora: Larissa Cristina Arruda de Oliveira Benedini 

Escola: Instituto Federal Sul de Minas – Poços de Caldas (MG) 
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Anexo I – Um preço a se pagar 

Aluno: Júlio Gonçalves de Sousa 

 

Moro em uma pequena cidade localizada no Estado do Pará, ela é pacata 

sem grandes repercussões, típica de interior. Sua população há sete anos não 

passava de 11.000 habitantes. Todavia, no ano de 2009, com a construção da usina 

hidrelétrica de Belo Monte, tornou-se alvo dos olhares da mídia nacional e 

internacional, alterando assim suas condições habituais. 

Vitória do Xingu ganhou destaque por ser a cidade sede da quarta maior 

usina hidrelétrica do planeta, a Usina Hidrelétrica (UHE) de Belo Monte. A partir 

daquele ano esse município passou por grandes transformações, tanto em seu 

território como em relação à população. Desde então os habitantes desta cidade e 

dos arredores, dividiram-se entre os que eram favoráveis à construção, pois 

acreditavam que os benefícios seriam superiores em relação aos danos, e os que, 

assim como eu éramos e somos contrários, porque entendíamos e entendemos que 

o impacto socioambiental seria mais negativo que positivo. 

A Norte Energia – empresa responsável pela execução e operação da usina –

, sempre defendeu a construção como alternativa para amenizar a crise energética 

pela qual nosso país passa. Porém, vejo que há meios menos degradantes para 

geração de energia, como a eólica e a solar. Seria a preservação da vida irrelevante 

comparada ao nosso conforto? Creio que não. 

De início, para que o projeto da Usina de Belo Monte fosse aprovado foram 

apresentadas propostas pela Norte Energia, entre elas a oferta de emprego, que 

atraiu grande número de trabalhadores. Além disso, essa empresa comprometeu-se 

em “preparar” a cidade para receber um grande contingente de pessoas vindas de 

todas as partes do Brasil e proporcionar melhoria de vida para os moradores locais, 

o que não ocorreu. Por isso, presenciamos, hoje, realidades antes distantes daqui, 

como prostituição, tráfico, roubos e homicídios. 

Entre as promessas feitas estão as consideradas mitigatórias, como 

construções de escolas, hospitais, saneamento básico e a preservação de 

identidades culturais por meio das casas de memórias. No entanto, pouco do que se 

prometeu foi cumprido. A cidade continua pequena para a demanda de pessoas, 

não houve nenhum projeto de habitação, o que resultou no surgimento de invasões 
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desordenadas às propriedades particulares no entorno da cidade. Mas isso é 

mínimo diante da destruição ambiental causada pela construção da megaobra. 

Segundo Dom Erwin Krautler, bispo da prelazia do Xingu, os responsáveis pela 

construção da hidrelétrica não cumpriram com as 54 condicionantes instituídas pelo 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e 

pela Fundação Nacional do Índio (Funai), o que para ele é um absurdo, diante dos 

impactos causados, afirmando que “essa construção foi um monumento à 

insanidade e um golpe no coração da Amazônia”. 

Vivenciamos o que outras cidades que sediaram construções de hidrelétricas 

já viveram. Um exemplo bem próximo é o da cidade de Tucuruí, também localizada 

aqui no Estado do Pará, que teve parte da população, incluindo grandes 

proprietários de terras do vale do Caraipé e tribos indígenas, como a Parakanã, 

indenizadas; todavia, a tribo Gavião da Montanha e toda a população jusante, não 

foram indenizadas. 

Atualmente a população vitoriense é de aproximadamente 22.000 pessoas, 

em grande parte descontente e revoltada, pois não houve investimentos para gerar 

os empregos e rendas anunciados. Se não bastasse, o rio Xingu foi afetado, 

prejudicando assim a reprodução dos peixes, quelônios e outros animais que vivem 

nele, atingindo também diretamente os moradores que dependem da pesca. De 

acordo com a reportagem exibida no Jornal Nacional da rede Globo, toneladas de 

peixes mortos foram encontradas ao longo do rio Xingu, por causa da contaminação 

da água, provocando a extinção de espécies que só existiam aqui. 

Para mim, as propostas de desenvolvimento e melhoria de vida serviram 

apenas para ludibriar a população sobre algo grande e maravilhoso, um “el dourado” 

invertido com “inesperados” impactos, que se tornaram um preço alto a se pagar. 

Afirmo, assim, que o desejado progresso foi uma ilusão, e a destruição com a 

qual convivemos hoje é algo bem mais real. 

 

Professora: Ana Cláudia Fortunato da Silva 

Escola: E. E. E. M. Padre Eurico – Vitória do Xingu (PA) 
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Anexo J – Liberdade ou censura? 

Aluna: Natália Samara Nobre 

 

Localizada no agreste alagoano, a cidade de Arapiraca, conhecida como 

“Terra do fumo”, tem mostrado notável desenvolvimento econômico, com destaque 

para o setor de serviços, chegando, até mesmo, a liderar o ranking de saldo positivo 

de vagas de emprego, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(Caged). Por apresentar esse progresso econômico, poder-se-ia inferir que a 

mentalidade do povo seria igualmente progressista, certo? Errado. Uma onda 

conservadora vem se alastrando pelo Estado de Alagoas e igualmente pelo 

município. 

Trata-se do Projeto de Lei Escola Livre, recentemente aprovado pelos 

deputados estaduais de Alagoas, que proíbe a prática de doutrinação política e 

ideológica em sala de aula, propondo a neutralidade dos educadores. O projeto tem 

sido palco de debate acerca dos rumos da educação alagoana, gerando polarização 

da população. De um lado, integrantes do Movimento Brasil Livre e de religiosos, 

que são a favor do projeto e acreditam que a lei levará os professores a falar de 

várias correntes políticas e religiosas sem favorecimentos. De outro, educadores, 

estudiosos e alunos temem a censura no ambiente escolar. 

Devo confessar, caro leitor, que a proposta do projeto de lei é aparentemente 

simpática porque a ideia de o docente buscar neutralidade política e ideológica, 

fomentar o pluralismo de ideias ou até mesmo transmitir conteúdos que não entrem 

em conflito com as convicções morais das famílias, não demonstra ser maléfica. Por 

isso, o projeto em discussão agrada a diversos segmentos da sociedade 

arapiraquense, numa cidade onde o tradicionalismo cristão é predominante. 

Entretanto, sob o véu da pluralidade e da neutralidade, há a intenção de 

impossibilitar o exercício pleno da atividade docente. 

Ora, como é possível todos os conhecimentos confluírem com os costumes 

dos alunos? Vamos considerar uma aula de biologia, em que o professor abordará o 

evolucionismo de Darwin. Essa teoria diverge de muitas doutrinas religiosas, logo 

não há como assegurar que não entrará em conflito com as convicções religiosas 

dos responsáveis pelos alunos.  

Seria possível neutralidade na educação? Em Pedagogia da autonomia, 

Paulo Freire afirma que é impossível. A educação não vira política por causa de um 
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ou de outro educador. Ela é política. Pensar numa educação neutra pode parecer 

atraente, mas é preciso considerar que alunos e professores apresentam pluralidade 

de pensamentos. 

A prática do Projeto de Lei Escola Livre impulsionará uma restrição no 

aprendizado, o que é bastante preocupante, visto que Arapiraca, segundo o IBGE, 

apresenta péssimos indicadores sociais e a escola é o ambiente mais adequado 

para a promoção de mudanças na realidade local. Ao discutir questões políticas, os 

estudantes desenvolverão um pensamento crítico a respeito do cenário político do 

município, que ainda apresenta resquícios do tradicional coronelismo. 

Segundo o projeto de lei, o educando é parte vulnerável na relação ensino-

aprendizagem, e o professor não deve abusar “da inexperiência, da falta de 

conhecimento ou da imaturidade dos alunos”. Ao que tudo indica, o projeto 

considera os estudantes folhas em branco. Ora, isso é bastante contraditório, 

especialmente no mundo tecnológico onde a informação é transmitida de forma viral. 

Assim, a constru- ção da visão de mundo dos educandos arapiraquenses não se 

resume ao contexto escolar. 

Não sou especialista em educação, mas, enquanto estudante, esse projeto de 

lei me preocupa, pois parece inviabilizar discussões pertinentes ao ambiente 

escolar, que muito enriquecem minha formação e certamente faltarão às futuras 

gerações de estudantes de Arapiraca. Dessa forma, o professor tornar-se-á um 

mero instrutor de conteúdos. Estamos retrocedendo? 

Portanto, o propósito é nítido: transformar as escolas em um ambiente similar 

ao de um tribunal. O que implicará diretamente na redução de críticas contundentes 

a respeito da conjuntura política do nosso município. Tal ambiente é 

contraproducente ao papel da educação de formar e transformar os sujeitos, 

tornando-os autônomos e capazes de utilizar os conhecimentos obtidos nas aulas 

como instrumento modificador do lugar onde vivemos. 

Professora: Sandra Araujo Lima Cavalcante 

Escola: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas – Campus 

Arapiraca – Arapiraca (AL) 
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Anexo L – Horto: portas abertas para quem? 

Aluna: Larissa de Morais Cardoso 

 

No aniversário de Assis, 1º- de julho, foi anunciado ao povo assisense, pelo 

site informativo Assis News, a pretensão de o governo do Estado de São Paulo fazer 

a concessão à iniciativa privada do Horto Florestal, acompanhado de mais 24 

parques paulistas. De acordo com a Lei nº- 16.260/2016, a intenção é a melhoria da 

infraestrutura, conservação e proteção da biodiversidade das unidades 

mencionadas. Muitos acham que a medida é positiva. Mas será que realmente o 

projeto trará benefícios ao Horto e à população? 

Há alguns anos, o parque foi fechado com a justificativa de que faltavam 

meios para receber a população, que o frequentava por lazer e diversão nos dias de 

folga, como meus familiares, anos atrás. Desde então, tem sido usado apenas para 

pesquisas e plantio de árvores, com a finalidade de explorar a madeira e extrair a 

resina, de forma sustentável, conforme nos informa o site <iflorestal.sp.gov.br>.  

Por muito tempo, desejamos a reabertura do Horto como espaço de 

entretenimento e, recentemente, foi apresentada ao povo essa notícia, porém com a 

condição de “privatização”, ou melhor, concessão. É difícil haver confiança de que, 

supostamente, parte do lucro arrecadado será revertida para o parque ou que a 

exploração do meio ambiente não será prejudicial. Devemos confiar em uma lei que, 

aparentemente, se diz benéfica, num contexto em que outras tantas, mesmo com a 

promessa de serem cumpridas, demonstram exatamente o contrário? Segundo a 

coordenadora do projeto Vale do Ribeira, do Instituto Socioambiental (ISA), Raquel 

Pasinato, o projeto possui vários problemas: “A empresa vai ganhar com o serviço, 

fazer obras no parque e, ainda, quando sair, vai ter de ser indenizada pelo Estado. 

Vai ganhar duas vezes”, ressaltou. 

Em contrapartida, a mesma Lei nº- 16.260/2016, que autoriza a Fazenda do 

Estado a conceder a exploração de serviços ou o uso, total ou parcial, de áreas em 

próprios estaduais, possui, teoricamente, objetivos positivos. Conforme o artigo 2º- , 

alguns propósitos nos são indicados, como a conservação da diversidade biológica, 

proteção das espécies ameaçadas de extinção, exploração do potencial ecoturístico 

e comercial sustentável. No entanto, até que ponto essa “exploração sustentável” 

nos assegura que a extração madeireira, por exemplo, não prejudicará o 
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ecossistema da região? E quanto à possibilidade do desgaste do solo? Parece 

contraditório um investimento com base na conservação, se haverá exploração de 

madeira e de subprodutos no local. Nessa circunstância, as palavras “conservação” 

e “exploração” parecem ser antônimas. 

Diante da discussão apresentada, penso que a raiz do problema não reside 

na “privatização”, mas na condução irresponsável de ações que degradem o meio 

ambiente em prol do lucro de algumas empresas e não asseguram o acesso da 

população ao local como espaço de lazer. Seria plausível que realmente houvesse 

responsabilidade no desenvolver do projeto, como reflorestamento, acompanhado 

de suporte técnico, de maneira a garantir a conservação do espaço e o emprego 

correto dos recursos financeiros. Além disso, é indispensável garantir que as portas 

do Horto sejam abertas para todos e não apenas para os que visam benefícios 

pessoais. 

 

Professora: Telma Aparecida Luciano 

Escola: E. E. Professora Leny Barros da Silva – Assis (SP) 
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Anexo M – A semente do ouro 

Aluno: José Augusto Somavilla 

 

“Nas encostas do rio, esperança, um novo lugar para se viver”. Assim diz o 

hino de Jacuizinho, município localizado a Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul 

e banhado pelo rio que o nomeia, cujas águas além da fertilidade, trazem inúmeras 

histórias. Uma dessas histórias é de luta e foi protagonizada pelos Monges 

Barbudos, messiânicos que enunciavam a igualdade e a preservação ambiental, 

alertavam que a vida vale mais que o dinheiro e eram contrários à cultura da soja, 

chamada por eles de “semente do ouro”, por trazer degradação ambiental e 

prejuízos à saúde. 

Em 1930, os Monges foram exterminados em um triste episódio que ficou 

conhecido como “Massacre do Fundão”. Seus ensinamentos e alertas foram 

completamente soterrados e a soja foi tornando-se gradativamente a maior cultura 

do município, sobretudo, a partir de 1960. Contudo, hoje, transcorrido mais de meio 

século desde a primeira safra, são visíveis os benefícios trazidos pela semente. 

Grande percentual do PIB municipal é proveniente dos impostos relativos ao 

produto, possibilitando a oferta de serviços básicos de qualidade aos munícipes, 

como saúde, educação, habitação, assistência social e outros. 

Isso faz que os prefeitos, até o momento, também produtores de soja, e a 

população acreditem piamente que o grão é sinônimo de avanços. Porém, a meu 

ver, certos estavam os Monges: a soja traz rentabilidade, mas os prejuízos são 

superiores aos lucros obtidos. 

Por exigir altos investimentos em infraestrutura, essa cultura tornou-se 

privilégio dos grandes agricultores, os quais, para aumentar a produtividade, foram 

expandindo seus domínios. Dessa forma, hoje o maior percentual das terras 

jacuizinhenses está concentrado nas mãos de um seleto grupo de latifundiários. 

Com pouco incentivo à agricultura familiar e à policultura, os pequenos 

agricultores, “esmagados” pela monocultura, arrendam ou vendem suas terras, 

resultando num grave problema que afeta o município: a falta de emprego. Muitas 

famílias e grande parte dos jovens veem como única alternativa abandonar o interior 

e migrar para centros urbanos em busca de melhores condições de vida, 

caracterizando assim um alarmante quadro de êxodo rural. 
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Aos que decidem continuar no município, restam poucas opções 

empregatícias. Uma das mais acessíveis é o trabalho para os granjeiros, como são 

chamados os latifundiários da soja. No entanto, apenas uma minoria desses 

trabalhadores possui carteira de trabalho assinada, os demais trabalham sem 

nenhum registro, apenas com contratos “de boca”, tornando-se reféns dos abusos 

cometidos por seus empregadores, já que desconhecem seus direitos. 

Contudo, as questões socioeconômicas estão longe de serem os únicos 

problemas potencializados pelo advento da soja. Com o crescimento das áreas de 

plantio da leguminosa, desequilíbrios ambientais como o desmatamento, até de 

matas ciliares, vêm se agravando a cada dia. Milhares de árvores são derrubadas 

sem licenciamento e a poluição das águas por meio do uso exacerbado de 

agrotóxicos também tem se tornado um fator preocupante, prejudicando a vida 

humana e animal. 

Outro fator que impacta negativamente no que tange aos mananciais é a 

drenagem dos banhados, uma das alternativas encontradas para ampliar as terras 

cultiváveis. Somam-se a isso os pivôs de irrigação, que, sobretudo, nos períodos de 

estiagem, retiram água do rio para irrigar as lavouras e garantir a produtividade. 

O rentável grão, portanto, desenha em Jacuizinho um quadro semelhante ao 

que a mineração desenhou em Minas Gerais: o enriquecimento de um seleto grupo, 

o empobrecimento da maior parte da população e a degradação ambiental. Tal 

cenário precisa ser revertido urgentemente através de políticas públicas que primem 

pelo desenvolvimento socioeconômico, incentivem o pequeno produtor a 

permanecer no campo e a diversificar sua produção e respeitem o meio ambiente. 

Os Monges pagaram com suas próprias vidas o alto preço por lutarem por tais 

ideais. Enquanto isso, a semente do ouro reina cada vez mais absoluta, na ilusão de 

que é possível cobrir com dinheiro seu rastro de destruição. 

Professora: Gisele da Rocha 

Escola: E. E. E. M. Menino Jesus – Jacuizinho (RS) 
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Anexo N – Os dois lados da moeda em terras Guarani Kaiowá 

Aluna: Isabela de Oliveira Marques 

 

Nos últimos dias a cidade de Caarapó, localizada no Estado do Mato Grosso 

do Sul, tem acompanhado de perto a disputa acirrada de terras entre índios, 

fazendeiros e sitiantes. Travou-se, uma batalha envolvendo demarcações de terras 

e derramamento de sangue. De um lado estão os indígenas Guarani Kaiowá, 

assegurados através da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto do Índio (Lei nº- 

6.001/1973) que concede a eles o direito à terra; do outro, estão os fazendeiros e 

sitiantes que adquiriram suas terras de forma legítima e com o esforço de seu 

trabalho e suor. 

De acordo com o Decreto-Lei assinado momentos antes do afastamento da 

presidente do Brasil Dilma Rousseff – “Decreto que institui a Política Nacional de 

Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas” –, as terras demarcadas 

pertencem aos índios. Porém, não houve um estudo aprofundado para que tais 

terras fossem divididas de forma justa. Contrariando assim, a política da boa 

vizinhança, ou seja, travou-se um conflito armado: flechas, fuzil, veículos 

incendiados, barricadas, animais mortos e sangue de inocentes derramado em solos 

onde outrora pairava a sustentação de sonhos e ideais de vida. 

Estamos falando de indígenas que estão lutando pelos seus direitos, 

passando por cima dos direitos dos fazendeiros e sitiantes da região. O certo é que 

está constituída por lei a posse das terras indígenas e, segundo a antropóloga 

Tatiana Klein, do Instituto Socioambiental (ISA) que acompanha o conflito, “a 

estratégia dos Guarani Kaiwoá de realizar retomadas é histórica, porque 

simplesmente não aguentam mais esperar”. Mas isso não deve ser usado como 

justificativa para dar início a um conflito, colocando em risco não só a vida dos 

envolvidos, mas também a dos moradores da região.  

Nossos agricultores tiveram suas residências saqueadas, destruídas e 

incendiadas pelos ataques, suas plantações foram inutilizadas. Os patrimônios 

conquistados com muito esforço e o lucro advindo da produção de suas terras foram 

perdidos. E agora: quem irá pagar as contas em seus vencimentos? Como ficarão 

nossas riquezas que sempre foram exploradas e exportadas gerando renda ao 

nosso município? 
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É necessário discutir e repensar a atual conjuntura política, onde o direito à 

terra está assegurado e o direito à vida faz parte das regras de convivência e é um 

direito constitucional. Uma iniciativa favorável,que soa como um norte, foi a 

realização das consultas regionais, envolvendo a Funai, o Ministério do Meio 

Ambiente e os movimentos indígenas. Estas consultas tiveram como foco debater e 

apresentar propostas que visem assegurar o uso sustentável dos recursos naturais. 

No entanto, ao povo, resta aguardar que as autoridades superiores intervenham 

nessa situação, tendo esperança que de lá venha a verdadeira justiça, de forma que 

haja harmonia e paz para os dois lados envolvidos no caso apresentado. 

 

Professora: Eucinéia Artheman de Melo Menegatti 

Escola: E. E. Professor Joaquim Alfredo Soares Vianna – Caarapó (MS) 
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Anexo O – Alguma coisa acontece em Sampa 

Aluna: Paula Floriano de Aguiar 

 

Sempre que ando pelas ruas da minha cidade sou despertada de um sonho 

por sentimentos contraditórios: o deslumbre e a decepção. Quem nasce na periferia 

desta célebre metrópole acaba criando uma imagem idealizada do centro, já que 

São Paulo tornou-se, ao longo das últimas décadas, cenário de novelas de sucesso 

e de campanhas publicitárias. Por um lado, um perfeito retrato do progresso: 

edifícios suntuosos, comércio fervilhante, shoppings e monumentos históricos. Por 

outro, desrespeito ao meio ambiente, problemas sociais e dinheiro público sendo 

empregado, muitas vezes, em obras urbanísticas mal planejadas e executadas. 

O Elevado Presidente João Goulart, antigamente batizado como Costa e 

Silva, é um dos exemplos de grandes construções que provocam divergências a 

respeito de sua utilização e importância para o deslocamento urbano. Mais 

conhecido como Minhocão, ele possui 3,4 quilômetros de extensão e foi inaugurado 

em 1971, durante o mandato de Paulo Maluf (1969-1971), para fazer parte da 

ligação Leste-Oeste. Suas quatro faixas começam no bairro de Perdizes e terminam 

na Praça Roosevelt. 

Antes mesmo de ser erguida a primeira viga, o projeto não foi bem recebido 

pela população devido aos impactos negativos à região, principalmente no que se 

refere à desvalorização imobiliária e comercial. Além disso, a Avenida São João, que 

tanto inspirou o compositor Caetano Veloso na homenagem a São Paulo na canção 

“Sampa”, foi praticamente sufocada por tanto concreto suspenso. Nos versos: “... É 

que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi / Da dura poesia concreta de tuas 

esquinas...”, se revela o desencanto de um baiano recém-chegado, o próprio 

Caetano, diante da realidade urbana. Isso porque há inúmeras reclamações acerca 

da poluição sonora e da do ar, visto que, em alguns trechos, as janelas estão a cinco 

metros de distância da construção, fato que gera danos à saúde e à qualidade de 

vida dos habitantes dos arredores. 

  Apesar dos transtornos, o elevado é defendido veementemente por quem o 

atravessa diariamente de carro em direção ao trabalho. Seguindo a uma velocidade 

constante e com os vidros fechados, praticamente não é possível reparar em 

buracos, ruídos, ambulantes, pedestres, usuários de drogas e desabrigados. 

Todavia, logo abaixo do elevado, esses elementos tomam forma e o descaso 
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ressurge aos olhos de todos. Sem falar nos constantes congestionamentos durante 

o horário de pico. 

O Minhocão representou, durante algum tempo, uma forma de atender às 

necessidades de mobilidade dos paulistanos. Porém, a crença de que ele é 

indispensável para atravessar a cidade e de que está intrinsecamente vinculado à 

mobilidade urbana dos paulistanos não pode ser mantida, considerando-se a 

tendência das grandes metrópoles de investirem cada vez mais em ciclovias e 

transporte coletivo visando menor impacto ambiental. Também, de acordo com a 

Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), circulam pela via aproximadamente 

6.000 veículos nos horários mais movimentados, o que poderia ser facilmente 

realocado pelas avenidas do entorno ou por outras regiões. 

Haja vista que o fechamento do Minhocão aos domingos, aos sábados a partir 

das 15 horas e de segunda à sexta-feira depois das 21h30, vem sendo aproveitado 

de forma totalmente espontânea pela população como um ambiente de lazer e 

descontração. Com isso, muitos indivíduos defendem a transformação definitiva 

desse espaço em um parque. 

Entendo, portanto, que a readequação do Elevado em um parque é a melhor 

escolha, pois demolir representaria mais gastos aos cofres públicos e manter a 

situação como está não seria benéfico aos moradores da região. São Paulo é 

multifacetada: pode ser cinza ou colorida, triste ou cheia de vida, calma ou dinâmica. 

Conforme os versos de Caetano: “... Da feia fumaça que sobe, apagando as estrelas 

/ Eu vejo surgir teus poetas de campos, espaços...”, nós merecemos uma cidade 

mais limpa e com paisagem mais aprazível. 

Professora: Aline Izabel Alves 

Escola: Escola Técnica Estadual Jaraguá – São Paulo (SP) 
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Anexo P – O amargo sabor da castanha 

Aluno: Jônatas Oliveira de Farias 

 

Jacaraú é um município paraibano, localizado próximo a João Pessoa, capital 

do Estado, com população de aproximadamente 15.000 habitantes. Nos últimos 

anos o pequeno município ficou conhecido como “Terra da castanha de caju”, 

produto que movimenta parte significante da economia municipal, todavia, a 

castanha tão saborosa que consumimos esconde um grave problema: a mão de 

obra infantil que emprega. O trabalho com esse produto, apesar de gerar renda para 

centenas de famílias jacarauenses, está estimulando o aumento do índice de 

crianças expostas diariamente ao trabalho braçal, cada vez mais cedo. 

Ainda que algumas pessoas possam afirmar que o trabalho precoce seja 

benéfico para a formação do jovem, fazendo-o valorizar cada conquista, a verdade é 

que, segundo o Art. 60 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): “É proibido 

qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz’’. Quando 

autorizado, o plano de trabalho deve ser compatível com os princípios dessa lei e 

não pode, em hipótese alguma, expor a criança a situações que apresentem perigo, 

como as encontradas na produção da castanha. 

Minha preocupação começou a crescer a partir do momento em que fui 

pesquisar sobre o assunto para um trabalho escolar. Juntamente com um grupo de 

amigos, visitamos famílias que trabalham com a produção da castanha nas 

redondezas da cidade. Na ocasião, não imaginava a real proporção do problema: 

cinco de oito famílias entrevistadas afirmam utilizar mão de obra infantil, dos seus 

próprios filhos, e disseram que muitos deles começam a trabalhar com apenas 3 

anos. 

As condições de trabalho que esses menores enfrentam são um ponto a 

considerar, visto que muitos colhem, assam e quebram a castanha sem nenhuma 

proteção. Crua, a castanha solta um tipo de óleo ácido, o Líquido da Castanha de 

Caju (LCC) que provoca queimaduras, alergias e pode, a longo prazo, apagar as 

digitais das crianças. Além disso, a queima pode causar acidentes, sobretudo, com 

crianças pequenas. 

 É importante destacar, contudo, que a atividade com a castanha de caju, 

garante a renda familiar mensal de grande parte dos moradores locais, a senhora 
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Maria das Graças, que trabalha quebrando castanha há dez anos, nos disse que 

sem esse trabalho, não sabe o que fazer para se sustentar. Nesse contexto, apesar 

dos problemas que envolvem essa atividade indispensável na comunidade, pois, se 

ela não existisse a taxa de desemprego atingiria boa parcela dos residentes locais 

envolvidos com a castanha. Constatei também que existem famílias que trabalham 

com a castanha há vinte anos, sem nenhum benefício, e se por algum motivo 

fossem impedidos de trabalhar, estariam em total desgraça, pois não possuem 

nenhuma qualificação profissional. 

Posso concluir que o problema é enorme e de difícil solução. No entanto, um 

grande projeto que envolva os setores da sociedade, desde o cidadão comum até as 

autoridades constituídas, passando pelas ONGs e associações de toda ordem, pode 

ser o início da resolução do problema. A implantação de uma fiscalização justa e 

precisa para evitar que essas crianças trabalhem, seria o fornecimento de 

transporte, saúde e educação de qualidade. É importante também constituir 

associações para legalizar o trabalho com a castanha inibindo então o trabalho 

infantil. Essas atitudes certamente minimizará o problema, afinal, como diz o 

provérbio português “Os fins não justificam os meios”. 

Professora: Andrezza Soares Espínola de Amorim 

Escola: E. E. E. F. M. Alzira Lisboa – Jacaraú (PB) 
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Anexo Q – Teu passado enobrece o teu presente, mas não impede o teu futuro 

Aluno: Rafael Ramon Santos Sena da Silva 

 

Uma das mais importantes cidades da Chapada Diamantina, Andaraí, situa-se 

na região central do território. Entre os séculos XIX e XX, o lugar e seus garimpos 

foram comandados por barões e coronéis. Hoje, só nos restam resquícios da época 

diamantífera e daqueles que se abrigaram na região. A cidade, em toda sua 

particularidade, apresenta casarões e praças com uma arquitetura colonial advinda 

ainda dos tempos de próspera mineração. Porém, nos últimos meses, nada 

próspera tem sido a concordância entre os moradores quando o assunto é a 

reestruturação urbana do município. 

Parte da população defende o pleno tombamento de toda a cidade de 

Andaraí, assim como o já ocorrido com a turística Igatu, distrito do município 

reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 

2000, como patrimônio histórico nacional. Se contrapondo à ideia de adequar a 

cidade aos padrões contemporâneos, requalificando e aprimorando a infraestrutura 

do Centro Histórico, alguns moradores argumentam que qualquer tipo de mudança 

estrutural na arquitetura e nos monumentos coloniais pode ser vista como um 

desacato à memória e à identidade popular. 

Ademais, a reestruturação das praças executada pela prefeitura, bem como a 

descaracterização das fachadas de casarões e ruas para a melhoria estética, além 

da construção de comércios modernos são avaliadas como medidas de ameaça à 

história do município. Entretanto, esquece-se que toda sociedade precisa de obras 

de intervenção e mobilidade urbana, haja vista a necessidade de formulação de 

projetos que visem a acessibilidade nas praças públicas e a requalificação, 

melhorando não só a aparência, mas a estrutura, já deteriorada com o tempo.  

Dessa maneira, penso que não se trata de demolir o Centro Histórico, mas, 

aprimorá-lo da melhor maneira possível, buscando aliar a qualidade de vida ao 

contexto contemporâneo. “Quero que vocês saibam que a cada proposta 

apresentada respeitamos cada espaço e a história deste lugar”, ressaltou Maria 

Luiza Bicallho, arquiteta responsável pela reforma da Praça Aureliano Gondim. Com 

base nessa atitude, analiso a questão do tombamento – cogitada por parte dos 

habitantes – como um dispositivo legal que passou a ser visto, em senso comum, 
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como a maneira mais eficaz e única de se preservar o patrimônio histórico-cultural, o 

que não passa de um grande equívoco. 

A proibição de reestruturar uma fachada ou um casarão ameaça não só a 

liberdade individual do proprietário e do comerciante, como o desenvolvimento do 

município em vários aspectos. Acaba-se criando na cidade de Andaraí um 

“confronto” ideológico e estético entre o antigo e o novo, entre a arquitetura colonial 

e a contemporânea. 

“Teu passado enobrece o teu presente / Construiremos com amor o teu 

porvir”, exalta orgulhosamente a letra do Hino de Andaraí, o que nos leva a um 

coerente questionamento: Será que para proteger a tradição municipal é necessário 

abster a cidade de qualquer forma de progresso? De fato, preservar a história local 

deve ser uma das principais pautas para o exercício da cidadania. Porém tenho a 

total convicção de que preservar o Centro Histórico, ultrapassa a ideia de conservar 

um cenário arquitetônico e monumental, uma vez que este deve ser aprimorado, 

pois influencia decisivamente na mobilidade urbana, na liberdade individual e na 

qualidade de vida da população. 

Vale ressaltar a necessidade de um diálogo aberto entre os diversos setores 

da sociedade andaraiense, fazendo com que todos entendam que preservar o 

patrimônio transcende o sentido de “tombamento”. Além disso, cabe ao poder 

público promover políticas educativas a respeito da relação do município com sua 

história evolutiva, visando a requalificação e o desenvolvimento, não o retrocesso do 

lugar onde vivo. 

 

Professor: João Lima Barbosa Neto 

Escola: Colégio Estadual Edgar Silva – Andaraí (BA) 

 

 

 

 

 

 

 

 


