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Apenas a existência de uma argumentação, que não seja 

nem coerciva nem arbitrária, confere um sentido à 

liberdade humana, condição de exercício de uma escolha 

racional. Se a liberdade fosse apenas adesão necessária 

à ordem natural previamente dada, excluiria qualquer 

possibilidade de escolha; se o exercício da liberdade não 

fosse fundamento de razões, toda escolha seria irracional 

e se reduziria a uma decisão arbitrária atuando num vazio 

intelectual. Graças à possibilidade de uma argumentação 

que forneça razões, mas razões não-coercivas, é que é 

possível escapar ao dilema: adesão a uma verdade 

objetiva e universalmente válida, ou o recurso à sugestão 

e à violência para fazer que se admitam suas opiniões e 

decisões. 

(PERELMAN &TYTECA, 2005) 
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RESUMO 
 
 

Este trabalho é o resultado de uma pesquisa que teve como objetivo investigar o 
processo de argumentação em artigos científicos publicados em Anais do VI 
Congresso Internacional da Associação Brasileira de Lingüística (ABRALIN), 
produzidos por alunos graduados e por pesquisadores doutores, observando como 
são construídos os sentidos para as suas temáticas de pesquisa, a fim de provocar a 
adesão de seus possíveis interlocutores e de justificar a pertinência de suas idéias e 
de seu trabalho. A importância desse trabalho dissertativo consiste em diagnosticar 
a construção argumentativa da produção científica dos graduados/graduandos e 
doutores da área de Letras no Brasil, verificando se a produção escrita destes 
autores estabelece um diálogo com a comunidade científica a respeito de novas 
visões teóricas, capazes de influir na prática pedagógica de professores de língua 
portuguesa. Esta pesquisa centra-se em dois pontos essenciais. Em primeiro lugar, 
por estudar o processo de construção argumentativa em trabalhos acadêmico-
científicos de pesquisadores iniciantes e pesquisadores doutores, aponta as 
estratégias argumentativas da redação acadêmica, demonstrando que uma análise 
lógica seria insuficiente para a compreensão de um discurso que se pretende 
científico; em segundo lugar, por verificar se os processos e os mecanismos de 
argumentação se apresentam de forma diferente de acordo com as condições de 
produção dos textos, tais como níveis de formação e maturidade intelectual. 
Considerando a perspectiva de abordagem do ensino de língua materna, em 
especial leitura e produção de texto, a pesquisa é bibliográfica e de análise de 
corpus, com procedimento descritivo e interpretativo. Entre os critérios de 
constituição do corpus, consideraram-se os textos que: (i) tenham sido escritos 
sobre o ensino de língua portuguesa; (ii) analisem dados empíricos, envolvendo o 
ensino de língua materna; (iii) apresentem maior densidade, tamanho (número de 
palavras), com análise mais detalhada dos fenômenos; (iv) sejam assinados pelos 
pesquisadores e, no caso dos alunos, de preferência que o nome do docente 
apareça somente como orientador; (v) apresentem, se possível, as seções do artigo 
bem definidas.  Esse trabalho tem ancoragem na Teoria da Argumentação ou Nova 
Retórica (PERELMAN E TYTECA, 2002), nos estudos sobre argumentatividade na 
linguagem (SOUZA, 2008; REBOUL, 2000), sobre o discurso acadêmico-científico 
(MOTTA-ROTH,1999; CORACINI, 1989) e sobre o ensino de língua materna 
(GERALDI, 1997; SOARES, 2002). Concluiu-se ser a argumentação primordial na 
produção de efeitos de sentido do artigo científico, cuja requerida objetividade 
precisa ser repensada. 

 
 

Palavras-chave: Argumentação. Língua materna. Artigo científico. 
 
 
 
 

 
 

 



 7 

RESUMEN 

 
 
Este trabajo es el resultado de una pesquisa con objeto de investigar el proceso de 
argumentación en los artículos científicos publicados en Actas del VI Congresso 
Internacional da Associação Brasileira de Lingüística (ABRALIN), elaborado por 
estudiantes graduados y investigadores de doctorado, tomando nota de cómo se 
construyen los sentidos en sus textos con el fin de persuadir a sus interlocutores y 
justificar la relevancia de sus ideas y su trabajo. La importancia de esta disertación 
es diagnosticar la construcción argumentativa de la producción de 
graduados/graduandos y doctores del curso de Letras en Brasil, asegurándose de 
que la producción escrita de estos autores establecen un diálogo con la comunidad 
científica respecto de las nuevas perspectivas teóricas, capaces de influir en la 
práctica pedagógica de los profesores de la lengua portuguesa. Esta investigación 
se centra en dos puntos esenciales. En primer lugar, con el estudio del proceso de 
construcción argumentativa de los escritos acadêmicos de los investigadores 
graduados y doctores, señala las estrategias argumentativas de la escritura 
acadêmica y demostrar que un análisis lógico sería insuficiente para comprensión de 
un discurso que tiene ganas de ser científico; y, en segundo lugar, evaluar si los 
procesos y mecanismos argumentos son presentados de forma diferente según con 
las condiciones de producción de textos, tales como los niveles formación y madurez 
intelectual. Teniendo en cuenta la perspectiva de acercamiento a la enseñanza de la 
lengua materna, en especiales de lectura y producción de textos, la investigación es 
bilbiográfica y de análisis del corpus, con el trámite descriptivo e interpretativo. Entre 
los criterios para la formación del corpus, hemos considerados los textos que: (i) se 
han escrito sobre la enseñanza de la lengua portuguesa; (ii) analizan los datos 
empíricos sobre el tema de la enseñanza de la lengua materna; (iii) tienen una 
mayor densidad, tamaño (número de palabras), con un análisis más detallado de los 
fenômenos; (iv)  sean escritos por los investigadores y, en el caso de los 
estudiantes, que el nombre del maestro aparece sólo como una guía; (v) 
apresentam, si es posible, las secciones de Artículo claramente definidos. Este 
trabajo se basa en la teoria de la argumentación o Nueva retórica (PERELMAN y 
TYTECA, 2002, 2002), en los estudios sobre argumentatividad en la lenguage 
(SOUZA, 2008; REBOUL, 2000), los estudios acerca del discurso académico-
científico (MOTTA-ROTH,1999; CORACINI, 1989) y en estudios sobre la enseñanza 
de lengua materna (GERALDI, 1997; SOARES, 2002). Se concluye que el 
argumento es decisivo en la producción de los efectos de sentidos del artículo 
científico, y la objetividad senãlada en el artículo debe ser repensada. 
 
 
Palabras-clave: Argumentación. Lengua materna. Artículo científico. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

O presente trabalho é sobre a Teoria da Argumentação e indaga como se 

articula argumentativamente as redações acadêmicas, especificamente, os artigos 

científicos. A investigação que ocasionou estes resultados foi sobre o processo de 

argumentação dos artigos publicados nos Anais do VI Congresso Internacional da 

Associação Brasileira de Lingüística (a ABRALIN), produzidos por alunos graduados 

e por pesquisadores doutores, tendo por tema o ensino de língua materna. 

Observamos quais são os efeitos de sentido construídos pelas argumentações, a fim 

de provocar a adesão de seus possíveis interlocutores e de justificar a pertinência de 

suas idéias e de seu trabalho.  

Tomamos como marco teórico a Teoria da Argumentação de Perelman e 

Tyteca (2005), que lança um olhar revisionista na concepção tradicional de razão e 

arquiteta meios de se pensar o racional fazendo uma releitura da retórica clássica, 

através de um diálogo entre a filosofia da linguagem e ciência. Buscou-se também 

dialogar com as raízes profundas da arte de persuadir, elaboras por Aristóteles (s.d.) 

em sua Arte Retórica.  

Por se tratar de uma pesquisa que analisa artigos que tematizam o ensino de 

língua materna, buscamos nas teorias interacionistas sobre a língua, especialmente 

nas originadas das reflexões de Bakhtin sobre os gêneros do discurso, um ponto de 

apoio para compreender os dilemas complexos que envolvem um fazer cotidiano do 

professor de língua portuguesa. 

Os resultados desta pesquisa podem ser utilizados para se compreender 

melhor o funcionamento do ensino de língua portuguesa nas IES, uma vez que os 

dados coletados e os resultados obtidos enfatizam os métodos dos professores 

como fator primordial para o fracasso das competências de leitura e escrita. Nos 

artigos analisados, ressalta-se que há investimentos tanto em estrutura quanto em 

formação continuada para professores, mas, ainda assim, os docentes utilizam 

métodos inadequados e não conseguem atingir o desenvolvimento do senso crítico 

dos discentes.  

 A língua portuguesa, enquanto atividade de ensino, concentrou-se nas regras 

da gramática durante anos. Estas regras constituíram normas do falar e escrever 

bem a serem seguidas para organização lógica do pensamento e da linguagem. 
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Como resultado desta forma de ensino da língua, instaurou-se uma ditadura do certo 

e do errado, um assujeitamento dos alunos, cabendo ao professor a função de 

repassar as regras. Para se ocorresse uma melhoria da escola dentro, haveria de 

ocorrer uma transformação no trabalho do professor em sala de aula. 

A dissertação se divide em seis partes e o desenvolvimento da pesquisa em 

quatro capítulos. Na primeira parte do desenvolvimento, o objetivo foi traçar uma 

panorâmica de como a Retórica se estabeleceu através de uma circunstância 

sociopolítica e como a Filosofia reagiu mediante sua proporção de influência sobre a 

visão reflexiva ou refratária da linguagem que  desenhava os fatos pelo discurso dos 

oradores para, então, compreender como ocorreu a revalorização da Teoria da 

Argumentação, no século XX, resgatada por Perelman e Tyteca ( 2005) em meio à 

crise de paradigmas  que  surgiu, possibilitando, assim, uma abertura de uma lógica 

que se instala nas lacunas do racionalismo cientificista. Além deste contexto 

histórico, abordamos também os instrumentos técnicos de prova e refutação de 

teses, que são as técnicas argumentativas e a importância do auditório para o 

processo de argumentação.    

Na segunda, tratamos de delimitar o objeto de estudo – o artigo científico – a 

partir dos pressupostos conceituais de ciência e de gêneros discursivos. No primeiro 

momento, abordamos os aspectos concernentes à ciência, aos discursos científicos 

e aos pontos de convergência desse discurso com a argumentação; já no segundo 

momento, abordamos a noção de gênero discursivo, adentramos nas peculiaridades 

do gênero artigo científico e em seus aspectos sociocognitivos e formais.  

 Na terceira parte, desenhamos o processo metodológico da pesquisa no que 

diz respeito à constituição do corpus, ao universo de estudo, aos critérios de 

constituição do corpus, critérios para seleção e análise de textos, questões de 

pesquisa e procedimentos de codificação e tabulação dos dados. 

 Na quarta parte, efetivamos uma análise dos processos argumentativos dos 

artigos científicos, procurando identificar as teses sobre o ensino de língua 

portuguesa e seus efeitos de sentido, as principais técnicas axiais de argumentação, 

as correlações entre os processos argumentativos de artigos e doutores e os 

múltiplos sentidos sobre o que se argumenta a respeito do ensino de língua 

materna. 

A importância desse trabalho dissertativo consiste em diagnosticar a 

construção argumentativa da produção científica dos graduados/graduandos e 
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doutores da área de Letras no Brasil, verificando se a produção escrita destes 

autores estabelece um diálogo com a comunidade científica a respeito de novas 

visões teóricas, capazes de influir na prática pedagógica de professores de língua 

portuguesa. Esta pesquisa centra-se em dois pontos essenciais. Em primeiro lugar, 

por estudar o processo de construção argumentativa em trabalhos acadêmico-

científicos de pesquisadores iniciantes e pesquisadores doutores, aponta as 

estratégias argumentativas da redação acadêmica, demonstrando que uma análise 

lógica seria insuficiente para a compreensão de um discurso que se pretende 

científico; em segundo lugar, por verificar se os processos e os mecanismos de 

argumentação se apresentam de forma diferente de acordo com as condições de 

produção dos textos, tais como níveis de formação e maturidade intelectual. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 16 

 
2 RETÓRICA: DE ARTE DA MANIPULAÇÃO PELA PALAVRA À CIÊNCIA DA 
ARGUMENTAÇÃO 
 

2.1 Origem histórica da Retórica 

 

A arte retórica1 foi concebida, desde a Antigüidade grega, como uma técnica 

discursiva que objetiva perceber teoricamente o que ocasiona persuasão em 

situações diversas. Assim como a Filosofia, a Retórica se desenvolveu no mundo 

grego e está intimamente ligada ao surgimento da cidade, por isso ela é 

conseqüência política de um pensar democrático, pautado na liberdade de 

expressão, já que falar e argumentar, ou seja, expor e justificar opiniões são funções 

sociais e políticas.  

Por ser uma modalidade oriunda de discursos (entendida aqui como uma 

capacidade de expor idéias através da oralidade), a Retórica não é um instrumento 

neutro; contrariando tal assertiva, preocupa-se com a adesão, modificando 

convicções e atitudes, colocando o plano da verdade num patamar secundário. Seu 

principal objetivo é fazer com que o auditório aprove as teses que são expostas. 

Foi pela tendência de secundar o papel da verdade que, no Ocidente, recaiu 

um verdadeiro anátema sobre a Retórica. A metafísica de raiz platônica e a ciência 

moderna legaram à nossa tradição de pensamento um discurso declarativo e 

unívoco como norma de descrição da linguagem, acusando de incongruente e falsa 

toda e qualquer investigação sobre a linguagem que não se apoiasse numa 

concepção essencialista de mundo, concepção essa que opera com uma noção de 

verdade como descrição de uma essência, não cabendo ao signo verbal mais que 

uma função passiva, reprodutiva, de captação neutra do ser. Dessa forma, para 

essa tradição prevalecente, palavras como retórica e sofista ganharam muitas vezes 

uma conotação negativa, significando afastamento da verdade. 

Mas esse quadro modificou-se sensivelmente, de forma acentuada no século 

XX, na medida em que em diferentes disciplinas – como a Filosofia, a Lingüística e a 

Teoria da Argumentação – retomou-se, implícita ou explicitamente, os rastros 

                                                             
1
 Quando se diz arte retórica retoma-se a expressão habitual grega para designar essa atividade. Arte em grego 

antigo diz-se técnhe, palavra que se pode traduzir por “arte” ou ainda por “habilidade” ou “destreza”.  Como se 

vê, o sentido grego de arte era mais amplo que o nosso atual. Ver Abbagnano (1998). 
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deixados pela tradição sofística grega, reorientando as reflexões sobre a linguagem 

para uma dimensão dialética e dialógica.  

Dentro desse processo de reconsideração do papel da linguagem na tradição 

ocidental, Perelman e Tyteca, com a revisão crítica que empreenderam nas bases 

da tradição retórica, ocupam um lugar de grande destaque. O falar, o ato de tomar a 

palavra enquanto representação de poder, objetivando convencer uma audiência, 

sempre se constituiu como objeto do desejo humano. Percebendo o potencial do 

falar, o homem, na Antiguidade Clássica, começou a empreender formas de articular 

a palavra possibilitando a origem de um campo de conhecimento chamado Retórica. 

Conhecida como arte de argumentar, a Retórica é caracterizada como uma técnica 

de articulação racional da linguagem para convencer uma audiência através das 

emoções ou da racionalidade sobre a veracidade de algo. Nesse contexto, a 

Retórica se caracteriza como uma modalidade discursiva em que a forma se 

encontra num patamar superior ao conteúdo a ser exposto e se aplica às mais 

variadas disciplinas (BARILLI, 1987). 

O que vai nos interessar neste tópico é frisar o contexto histórico de 

fundamento da Retórica para tentarmos entender seus mecanismos de persuasão e, 

assim, delinear algumas observações sobre seus propósitos comunicacionais. 

Assim, objetivamos traçar uma panorâmica de como a Retórica se estabeleceu 

através de uma circunstância sociopolítica e como a Filosofia reagiu mediante sua 

proporção de influência sobre a visão reflexiva ou refratária da linguagem que 

desenhava os fatos pelo discurso dos oradores para, então, compreender como 

ocorreu a revalorização da teoria da argumentação, no século XX, resgatada por 

Perelman e Tyteca (2005).  

A origem historiográfica da Retórica advém de uma circunstância 

sociopolítica. Segundo as narrativas sobre o percurso histórico da Retórica, ela 

surgiu na Sicília, no século V, quando alguns proprietários espoliados, que perderam 

suas terras, tiveram a oportunidade de restituí-las e, para isso, era necessário 

defender sua causa verbalmente para readquiri-las (MEYER, 2007).  

Sendo o exercício da função política tributário da habilidade de raciocinar, 

falar e argumentar de forma coerente, os primeiros “profissionais” na arte retórica 

eram conhecidos pelo nome de sofistas: articuladores da palavra que empregavam o 

recurso da sabedoria psicológica para intervir em favor de uma causa. O problema 

foi o caráter mercenário e antiético que alguns sofistas emprestavam a seus 
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saberes, o que ocasionou uma visão pejorativa da Retórica que, vista como o saber 

do indistinto, restringiu seu campo de atuação à margem do incerto, do vago, do 

duvidoso (MEYER, 2007). Exemplo claro desta postura pode ser vista em Górgias, 

que, segundo Guthrie (1995), ouvia questões da platéia sobre os mais diversificados 

temas e respondi-as sem qualquer preparo. Em sua obra Elogio de Helena, uma das 

poucas que chegou até nós, Górgias (2009, p. 03) doa à Retórica um poder quase 

encantatório, capaz de reverter o curso dos nossos sentimentos: “Com efeito, os 

encantamentos inspirados pelos deuses por meio dos discursos tornam-se 

introdutores de prazer, desvios de dor. Pois, encontrando com a opinião da alma, o 

poder do encantamento enfeitiça, persuade e altera a alma por sortilégio”. 

Apesar dos atributos negativos legados aos mestres do bem falar, cabe 

enfatizar aqui as suas contribuições positivas, pois foram eles os primeiros 

impulsionadores da educação política grega, proporcionando um aprimoramento da 

Paidéia2 helênica. Jaeger (2001, p. 334) confirma este ponto de vista sobre os 

sofistas ao afirmar que: 

 
 
Inicia-se no tempo de Sófocles um movimento espiritual de 
incalculável importância para a posteridade. Já tivemos de falar dele. 
É a origem da educação no sentido estrito da palavra: a Paidéia. Foi 
com os sofistas que esta palavra, que no séc. IV e durante o 
helenismo e o império haveria de ampliar cada vez mais a 
importância e a amplitude de seu significado, pela primeira vez foi 
referida à mais alta areté [excelência, virtude] humana e, a partir da 
“criação dos meninos” [...] acaba por englobar o conjunto de todas as 
exigências ideais, físicas e espirituais, que formam a kalokagathia, no 
sentido de uma formação espiritual consciente.  
 
 

 A arte da palavra como invólucro do raciocínio ou como encantamento se 

tornou motivo de um acirrado debate filosófico que atravessou séculos, pois a 

Filosofia, que se estabelece na busca especulativa da verdade, a busca do saber 

real em detrimento do saber aparente, quando percebeu a importância que os 

gregos desprendiam em adquirir domínio da Retórica, lançou um olhar oblíquo sobre 

esta. Com tal proporção de influência que chegou a arte retórica, a condenação de 

                                                             
2 Em suas origens, o termo grego padéia vem de “paidos “ (criança) e implicava a idéia de "criação de meninos".  

Em seguida, passou a referir-se  ao ideal de formação humana da pessoa individual, como homem e como 

cidadão, termo que os romanos verteram para humanitas. Em nosso idioma, a palavra paidéia encontra um termo 

aproximativo em educação (não só no sentido de conhecimento e bons modos, mas também no sentido de 

preparação correta para a vida política consciente). Ver Abbagnano (1998) e Jaeguer (2001). 
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Platão foi decisória para os rumos que esta arte seguiu na Antiguidade Clássica e se 

perpetuou até meados do século XX. 

Nos seus diálogos sobre a Retórica – em especial nas obras Górgias e 

Protágoras, referência dada a dois sofistas famosos – a preocupação de Platão se 

direciona ao âmbito da verdade, buscando harmonizá-la com sua filosofia idealista. 

Para ele, a verdade é um elemento perfeito que pertence ao mundo das Idéias. 

Sendo assim, Platão identifica a Retórica como “manipulação desenfreada e imoral 

das técnicas argumentativas”, a fim de subverter, de esconder a verdade.  

 
 

Nestes diálogos, torna-se patente a preocupação de Platão com o 
domínio político exercido pelos sofistas que, utilizando-se muitas 
vezes de suas habilidades para fins escusos, acabam por se tornar 
peça importante no processo de decadência da Polis ateniense. Essa 
situação leva Platão a identificar a retórica apenas com a 
manipulação desenfreada e imoral das técnicas argumentativas com 
o intuito de subverter a verdade. (PACHECO, 2009, p.02). 

 
 
Dessa forma, a doutrina platônica é uma reação ao modo não moral pelos 

quais oradores com seus talentos (naturais ou adquiridos) buscam convencer seus 

interlocutores não com elementos racionais, mas com instrumentos de racionalidade 

manipulatória. 

Olhando a Retórica por este viés persuasório, é previsível a atitude de Platão 

em repugná-la. Mas, apesar da severa crítica platônica contra o uso inadequado 

desta técnica, ocorrem mudanças no pensamento desse filósofo que foram expostas 

nas linhas do seu diálogo Fedro. Percebe-se então um abrandamento radical desta 

crítica (PLATÃO, 2002). Nesse diálogo, Platão pensa numa Retórica subordinada às 

ciências psicológicas e políticas, que fosse utilizada como um instrumento para a 

realização de seus valores superiores, uma Retórica que abandonasse os artifícios 

contra a ética, e fosse capaz de ocasionar uma adesão, através do valor da 

argumentação, de um auditório exigente como o dos deuses (REBOUL, 2000) 

Apesar do debate platônico a respeito dos fundamentos da Retórica, foi com a 

Arte Retórica de Aristóteles (s.d.) que a Retórica recebeu sólida base teórica. 

Confirmando a sua vocação para sistematizar, Aristóteles, nesta obra, hierarquiza os 

conceitos fundantes da Retórica, categorizando-os e dando nomes às diversas 

técnicas utilizadas para afetar os espíritos através da oratória. Essa obra, ainda nos 

dias de hoje, serve de base para os estudos da Retórica; foi a partir dela que 
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Perelman e Tyteca (2005) revisitaram seus conceitos e os ampliaram, adequando-os 

às contingências contemporâneas.  

 Aristóteles mirou a Retórica enquanto instrumento ou ferramenta racional, 

uma disciplina formal puramente utilizável nos variados campos do conhecimento. 

Dessa forma, o olhar aristotélico a identificava com a faculdade de saber 

teoricamente o que, em cada caso, pode ser capaz de gerar a persuasão 

(ARISTÓTELES, s.d.). O pioneirismo do filósofo sobre a Retórica incide, em primeiro 

lugar, na relevância dada por ele ao conhecimento do auditório3, visto que boa parte 

de seus escritos abordam análises de comportamento; em segundo, em reconhecer 

o caráter neutro da arte retórica enquanto instrumento que pode tanto ser usado 

para o bem quanto para o mal. 

 Em seus escritos, Aristóteles (s.d.) classifica a Retórica em gêneros de 

acordo com o objetivo a que se propõe, denominando-os deliberativo, judiciário e 

epidítico. O gênero deliberativo é também conhecido como gênero do discurso 

político; seu auditório é a assembléia e sua função é aconselhar ou desaconselhar. 

Já o gênero judiciário, tendo o tribunal como auditório, possui a função de acusar ou 

defender. Por último, o gênero epidítico tem como auditório os espectadores, ou 

seja, todos aqueles que são ouvintes do discurso; sua função é censurar ou louvar 

homens ou categorias de homens. Visando ilustrar melhor os tipos de gêneros 

retóricos classificados por Aristóteles, abaixo segue um quadro síntese dos gêneros  

com suas respectivas funções e a adequação ao tipo de auditório. 

 

A função e respectivos auditórios dos gêneros retóricos  

Gênero Função Auditório 

Deliberativo Aconselhar,desaconselhar Assembléia 

Judiciário Acusar;defender Tribunal 

Epidídico Censurar, louvar Espectadores 

Quadro n° 1- Gêneros retóricos e seus objetivos 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Concebe-se como auditório, segundo Perelman e Tyteca (2005), o conjunto de todos aqueles que o orador quer 

influenciar mediante o seu discurso. Esta noção será pormenorizada ainda neste capítulo. 
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2.2 O sistema retórico: as quatro partes que compõem um discurso retórico  

 

 

Sendo uma criação de Aristóteles, o grande sistematizador da Filosofia, não é 

de se admirar o processo classificatório que caracteriza o sistema retórico. 

Decomposto em quatro partes, tal classificação explicita as fases pelas quais passa 

quem compõe um discurso. Elas são: a invenção, a disposição, a elocução e a ação.  

Caracterizada como a busca de argumentos e de outros meios persuasivos 

para afetar, por meio das idéias, o auditório, a invenção é o que se particulariza 

como resultado de uma ação especulativa a respeito da recepção do auditório. Um 

orador, sem escutar a necessidade “auditiva” do seu público, pode correr o risco de 

não convencer com seu discurso (PERELMAN & TYTECA, 2005). A noção de 

invenção situa-se entre dois pólos: o “inventário”, que consiste na detecção pelo 

orador de todos os argumentos ou procedimentos retóricos disponíveis, e a 

“invenção” no sentido hodierno, a criação de argumentos e de instrumentos de 

prova. 

  Sendo um código a serviço da criatividade, a disposição é um lugar, um 

plano ao qual se recorre para construir o discurso. É o momento em que o orador 

organiza seu discurso. Seguindo a linha clássica, pode-se dividir em cinco  partes a 

disposição: exórdio, narração, confirmação, digressão e peroração. O exórdio é a 

parte com que se inicia o discurso. Trata-se de uma exposição clara e breve da 

questão a ser tratada. Sua função é essencialmente fática e procura tornar o 

auditório dócil, atento e benevolente. A narração é a exposição dos fatos 

concernentes a uma dada situação. Embora pareça objetiva, pauta-se nas 

necessidades da acusação ou da defesa. Visa a buscar clareza dos termos 

empregados e a organização de preferência cronológica de texto; brevidade, pela 

eliminação do que seja inútil; e credibilidade, demonstrando que os atos corroboram 

o caráter do seu autor (REBOUL, 2000).  

A confirmação se caracteriza como o conjunto de provas seguido por uma 

refutação que destrói os argumentos adversários. Recorre ao pathos4, despertando 

no auditório piedade ou indignação. Pode estar dentro da narração em que cada 

                                                             
4 O pathos, de acordo com Aristóteles (s.d.), remete à sentimentalidade do público para promover a persuasão. 

Mais adiante, neste mesmo capítulo, o estudaremos de forma mais pormenorizada. 
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seqüência constitui uma prova. A peroração tem a função de distrair, indignar, 

apiedar o auditório. Já a digressão é um trecho móvel do discurso que pode ser 

utilizado como prova indireta quando feita como evocação histórica do passado. 

Sendo elemento finalizador do discurso, pode ser dividido em amplificação, paixão e 

recapitulação. Trata-se da ocasião por excelência em que afetividade e 

argumentação se unificam (PERELMAN & TYTECA, 2005).  

A disposição tem função econômica, pois permite o orador nada omitir sem 

nada repetir; além de possibilitá-lo se situar com segurança a cada momento do 

discurso. Através da disposição o orador faz o auditório encaminhar-se pelas vias e 

pelas etapas racionalmente gerenciadas por ele.  

Considerada como a redação do discurso, a elocução é a parte da Retórica 

que Cícero (2005) admite estar mais próxima ao orador, pois nela se exprime 

enquanto tal. Constituindo o ponto de fusão entre Retórica e literatura, é na elocução 

que o orador externa seu estilo e demonstra suas escolhas pessoais. O orador ao 

proferir seu discurso indiscutivelmente ele deveria possuir um bom léxico, pois o 

valor da formalidade lingüística era incontestável.  

 
 
Para os antigos, o primeiro problema da elocução é o da correção 
lingüística. O orador deve pôr-se a serviço, ou melhor, sentir-se 
responsável por aquilo que os gregos chamavam de to hellenizein, 
os latinos de latinitas, e que traduziríamos por “bom vernáculo” 
(REBOUL, 2000, p. 61). 
 
 

O orador precisa estar atento para o fato de que, para persuadir o grande 

público, é fundamental afastar-se das imprecisões e incorreções vocabulares, bem 

como do preciosismo técnico. Os valores sobre os quais a elocução deve se pautar 

são: a correção, a clareza, a adequação e a elegância.  

Caracterizada como o arremate, a ação é o fechamento dos discursos, e 

possui uma função fática. É na ação que o orador constrói seus valores, seu ethos, 

reforçando a relevância de sua mensagem para ter mais poder de adesão.    

Quanto aos meios de prova utilizados pelos oradores, Aristóteles (s.d.) as 

caracteriza como prova não artística, quando relacionadas às evidências concretas 

como testemunhos ou documentos, e provas artísticas aquelas inventadas pelo 

orador. Sobre as provas artísticas, nos deteremos mais adiante em detalhá-las para 
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melhor compreender o mecanismo de assentimento que as técnicas argumentativas 

produzem.  

Um dos pontos fundamentais na arte de persuadir está na qualidade das 

provas empregadas pelo orador. Aristóteles (s.d.) observa que existem as provas 

dependentes e as independentes. As independentes ocorrem por meio de 

testemunhas, confissões por torturas ou por convenção escritas, ou seja, não 

dependem do orador. As provas que são tributárias do método e dos meios do 

orador são consideradas dependentes. A respeito das provas dependentes, 

Aristóteles (s.d., p. 33) observa que “precisamos de as encontrar”. No quadro abaixo 

sintetizamos as principais partes do sistema retórico.  

 

 

Invenção  Ação especulativa a respeito da recepção do auditório. A 

busca de argumentos e de outros meios persuasivos para 

afetar. 

Disposição Um plano ao qual se recorre para construir o discurso. É o 

momento em que o orador organiza seu discurso.  

 

Elocução  Redação do discurso. Constitui o ponto de fusão entre 

Retórica e literatura. Demonstração do estilo e das escolhas 

pessoais do orador. 

 

Ação O arremate, o fechamento dos discursos. Lugar onde o 

orador constrói seus valores, seu ethos, reforçando a 

relevância de sua mensagem.    

 

Quadro n° 2: As  partes do sistema retórico. 

 

 

Entre as provas fornecidas pelo discurso, o filósofo destaca três espécies: as 

que residem no caráter moral do orador, as que dependem da disposição que se cria 

no ouvinte e as que estão no próprio discurso, pelo que ele demonstra ou parece 

demonstrar. 

O que está em jogo na arte de convencer pelo discurso não é a verdade, mas 

os índices que provoquem os efeitos de verdade, levando os auditórios a sentirem 
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uma paixão, "porque os juízos que proferimos variam consoante experimentamos 

aflição ou alegrias, amizade ou ódio" (ARISTÓTELES, s.d., p. 33). 

Depreendemos, assim, que na arte de convencer temos três elementos de 

provas dependentes articulados pelo discurso, um centrado no orador, outro 

centrado no ouvidor e, por fim, um último centrado no próprio modo do discurso. Tais 

provas são, respectivamente, denominadas de ethos, pathos e logos. O ethos 

relaciona-se com o caráter de honestidade que o orador do discurso mostrará para 

parecer digno de credibilidade perante os interlocutores. Em algumas passagens da 

Arte Retórica (ARISTÓTELES, s.d.), ethos também evoca hábitos, modos e 

costumes.  

Longe de serem termos excludentes, tais campos semânticos são elementos 

fundamentais na arte de convencer, já que o ser e o parecer são elementos 

argumentativos na persuasão. Como afirma Barthes (2001), o ethos engloba os 

traços de caráter que o orador deve mostrar ao auditório para causar boa impressão, 

pouco importando se tais traços sejam sinceros ou não. 

Ao enunciar, o orador deve construir sua imagem em função da imagem que 

ele cria do seu auditório; para que isso ocorra, é necessário o orador se indexar de 

representações sociais valorizadas pelos seus interlocutores. O ethos prévio ou pré-

discursivo (MAINGUENEAU, 2002) é esse espelhamento de imagens com base na 

história pregressa, no caráter e nos costumes do orador que, contrabalanceados, 

vão ocasionando um efeito de sentido no discurso, possibilitando assim a autoridade 

do orador. 

O ethos, o mostrar-se, o vender a aparência com o valor de essência é um 

jogo discursivo que, além das abstrações das idéias (ou mesmo das ideologias), 

necessita de um corpo, físico ou imaginário, instrumento que obedecerá às ordens 

enunciativas. Para Maingueneau (2002), a fala do enunciador é incorporada e a 

maneira de dizer atesta, de alguma forma, a legitimidade do que é dito, conferindo 

autoridade ao enunciador.  

Constituem ethos, além da circunstância dimensional da voz, as 

determinações físicas e psíquicas que são essenciais para a construção ética da 

imagem do enunciador. Assim, é constitutivo do ethos “o policiamento tácito do 

corpo, uma maneira de habitar o espaço social [...] Constitui-se através de um 

conjunto de representações sociais do corpo ativo em múltiplos domínios” 

(MAINGUENEAU, 2001, p. 139). 
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O ethos do texto escrito é identificado por meio das manifestações diversas 

dos tons, que é a representação dos enunciados que o interlocutor, com base nos 

índices fornecidos pelo texto, deve construir por marcas, traços e pistas deixados no 

enunciado. Assim como na música, o instrumentista vai amalgamado notas musicais 

e a melodia construída imprime no ouvinte sensações diversas de paz, alegria, 

movimento, tristeza, angústia; o tom discursivo textual que constitui o ethos nos 

possibilita construir no imaginário características psicossociais que ocasionarão 

juízos estéticos e de valores de um ser real ou imaginário.   

O pathos, as paixões de um modo geral, é constituído pelas afecções que 

vêm acompanhadas de prazer ou dor. Na perspectiva retórica aristotélica, o pathos 

remete à sentimentalidade do público para promover a persuasão; é a reação 

provocada no auditório, ou seja, o conjunto de valores implícitos das respostas fora 

de questão, que alimentam as indagações que um indivíduo considera pertinente 

(MEYER, 2007). É a dimensão retórica que comporta: a) as perguntas do auditório; 

b) as emoções que ele experimenta diante dessas perguntas e suas respostas; c) os 

valores que justifiquem, a seus olhos, essas respostas e essas perguntas.  

O logos é a dimensão que recorre à racionalidade para o convencimento do 

público. Na política, podemos compará-lo aos projetos apresentados nas 

campanhas e sua eficácia diante dos que são mostrados pelos oponentes. Segundo 

Sousa (2003, p. 8), “o logos, constituindo o discurso argumentativo, é a parte mais 

importante da oratória, aquela a que se aplicam as principais regras e princípios da 

técnica retórica”. O logos se apresenta sob duas faces: induções, ou o uso de 

exemplos, e deduções, chamadas em Retórica de entimemas. Ainda segundo Sousa 

(2003), entimema é o tipo de dedução próprio da oratória. Parece um silogismo, mas 

não é, pois só do ponto de vista formal mantém semelhanças com o silogismo 

científico ou demonstração. A grande diferença reside nas suas premissas que, 

contrariamente ao que acontece no silogismo científico, não são nem necessárias, 

nem universais, nem verdadeiras. O entimema parte de premissas apenas 

verossímeis, que se verificam em muitos casos e são aceitas pela maioria das 

pessoas, particularmente, pela maioria dos respectivos auditórios. Quanto ao 

exemplo, ele é o tipo de indução característico da oratória e consiste em citar 

oportunamente um caso particular, para persuadir o auditório de que assim é em 

geral. Nas linhas que se seguem resumimos as idéias das principais provas 

dependentes do orador classificada por Aristóteles.   
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Ethos Traços de caráter que o orador deve mostrar 

ao auditório para causar boa impressão. 

Remete ao orador 

Pathos Sentimentalidade do público-alvo para 

promover a persuasão; é a reação provocada 

no auditório. 

Remete ao auditório 

Logos Elemento de racionalidade, exposição de 

argumentos; parte mais importante da 

oratória qual se aplicam as principais regras e 

princípios da técnica Retórica. 

 

Remete aos argumentos 

Quadro n°3 Provas dependentes do orador 
 

 

A Retórica, pois, exerce a persuasão, ou seja, provoca uma mudança de 

pensamento e conseqüentemente de atitude nos interlocutores do discurso. Sendo 

assim, é a adesão intelectual do auditório que interessa, e para isso é fundamental o 

uso do argumento: razões, indícios, fatos que objetivam obter o assentimento do 

auditório à tese que se apresenta (PERELMAN & TYTECA, 2005).   

A Retórica não se ocupa do que é certo, nem do que é errado; o seu lugar de 

atuação é nas lacunas do discurso e o seu objetivo é convencer. Não se limita ao 

âmbito da busca do que é verdadeiro, e isso não implica um julgamento de valor 

pejorativo a ela, pois seu foco se encontra na possibilidade de adesão5. Assim, o seu 

domínio está no campo do verossímil, do plausível, na medida em que este último 

escapa às certezas do cálculo. Por ser uma técnica construída para os cidadãos da 

Polis, ela se utiliza da linguagem comum do dia-a-dia, visando a um comportamento 

concreto, já que ela propõe modificar convicções e atitudes.  

Perelman e Tyteca (2005), na continuidade da abordagem da Retórica feita 

por Aristóteles, afirmam seu distanciamento do racionalismo cartesiano ao enfatizar 

concepção redutora da razão ali proposta. Para Descartes (2005), a evidência é a 

marca da razão, e só há verdades nas demonstrações lógicas. Nesta perspectiva, a 

credibilidade da argumentação é colocada na berlinda por estar no campo do 

verossímil, do plausível, do provável. Perelman e Tyteca propugnam um outro 

                                                             
5 Sendo a Retórica uma técnica neutra, é plausível admitir que o mau uso dessa arte pode trazer sérios danos 

sociais. Perelman e Tyteca (2005, p. 239), a este respeito, ressaltam que “o valor e a qualidade de uma 

argumentação não pode medir-se unicamente pelo efeito obtido: ela depende ainda e essencialmente da 

qualidade do auditório que se consegue ganhar através do seu discurso”.  
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racionalismo, e retomam a dialética aristotélica6 como forma de ampliar as áreas do 

conhecimento sobre a verdade. No tópico seguinte abordaremos analiticamente 

como se deu o estabelecimento da Teoria da argumentação mediante o impasse 

entre a tradição racionalista e os rompimento dos paradigmas descartianos no 

século XX. Veremos que, pensando no uso efetivo da linguagem em situações reais 

de interação social, Perelman e Tyteca (2005) acreditam que para compreender a 

linguagem humana jamais podemos vê-lo como linear e totalmente racional; ao 

contrário, temos de vê-la como um meio de interação social, como algo que emerge 

de um sujeito historicamente situado e se dirige a outros sujeitos em situações 

semelhantes, refletindo, nessa interação, as ambigüidades e controvérsias das 

relações dialéticas e dialógicas que permeiam as relações humanas (SOUSA, 2003). 

Abaixo sintetizamos as idéias de filósofos e sofistas e suas respectivas visões a 

respeito da retórica. 

 

Pensadores Retórica 

 

Platão Arte de manipulação, forma de esconder a 

verdade dos fatos. 

Aristóteles Instrumento, uma ferramenta racional, uma 

disciplina formal puramente utilizável nos 

variados campos do conhecimento. 

Cícero Poder de encantamento 

Perelman Busca de assentimento, maneira de discutir e 

chegar a um acordo sobre os valores sem 

abandonar o campo da razão, mas 

transcendendo-a. 

Quadro  n° 4 Visões dos pensadores sobre a Retórica  

 

 

2.3 Retórica e tradição racionalista: a razão possui suas razões. 

 

Num sentido amplo, a razão é concebida como faculdade de julgar tendo como 

mediador o raciocínio a priori, ou seja, o raciocínio estabelecido independente da 

                                                             
6 A dialética aristotélica, conforme Reboul (2000), consiste num jogo cujo objetivo é provar ou refazer uma tese 

respeitando as regras do raciocínio. A dialética é, assim, um instrumento da Retórica que permite construir 

argumentos. 
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experiência que visa atingir “a verdades” através de demonstrações, justificativas e 

evidências; neste âmbito, ela articula conceitos e proposições de acordo com os 

princípios lógico-formais (ABBAGNANO, 1998).  

A Teoria da Argumentação desenvolvida por Perelman e Tyteca (2005) lança 

um olhar oblíquo nesta concepção tradicional de razão e arquiteta meios de se 

pensar o racional fazendo uma nova leitura da retórica clássica, através de um 

diálogo entre a filosofia da linguagem e a epistemologia. O que se pretende neste 

tópico da dissertação é justamente discutir como a Teoria da Argumentação ou Nova 

Retórica promove o redimensionamento e uma abertura à noção de razão. 

Na antiguidade clássica, Aristóteles (s.d.), filósofo que sistematizou o pensar 

via racionalidade, expôs os dois modos deste pensamento: através de 

demonstração analítica ou por argumentação dialética. Nos meandros da história, 

estas maneiras de pensar não progrediram uniformemente. As demonstrações 

fundadas em proposições evidentes, que conduzem o pensamento a conclusões 

verdadeiras, ou seja, o pensamento lógico-formal foi o que obteve maior destaque 

em detrimento dos argumentos sobre os enunciados prováveis nos quais se 

resultam conclusões verossímeis. Este último tipo de raciocínio ficou por muito 

tempo marginalizado, 

 
 
foi relegado ao plano dos sofistas, identificada às técnicas de 
persuasão sem compromisso ético, aos discursos vazios de 
oradores hábeis em convencer auditórios, quaisquer que fosse as 
teses, a dialética não alcançou o estatuto de seriedade e 
consistência concedida á sua irmã, a analítica. A filosofia, com 
efeito, deu relevância aos métodos do conhecimento, o quanto 
possível rigoroso, da verdade, coisa que, decididamente, a dialética 
nunca foi (PERELMAN & TYTECA, 2005, p. 12).  

 
 

  Vista de forma refratária como uma técnica mesquinha, que objetivava utilizar 

quaisquer meios para se chegar aos fins pretendidos, a arte retórica, no decorrer do 

tempo, foi injustiçada e forte contribuição negativa deveu-se às pressuposições dos 

princípios religiosos do cristianismo e dos princípios cientificistas cartesianos. Para o 

cristianismo, as verdades fundamentais são reveladas por Deus em detrimento das 

verossimilhanças construídas pelas opiniões dos homens.  

Nesta perspectiva, verdade e verossimilhança ficam hierarquicamente 

assimétricas; enquanto a primeira fica num patamar divino, digna de Deus, por isso 
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mesmo incontestável, a segunda fica no plano da doxa, da opinião, elemento 

inconsistente.   

O grande prestígio desfrutado pela Retórica desde o Império Romano 

esmaeceu ainda mais com o predomínio do pensamento cartesiano; a ascensão do 

pensamento racional e mecanicista negligenciou o estudo dos meios de provas 

utilizadas para obter a adesão mediante argumentos.  O desejo de construção de 

um sistema de pensamento que pudesse atender à dignidade de uma ciência 

racional não poderia se contentar com opiniões mais ou menos aceitáveis, nem com 

demonstrações obtidas com base em premissas apenas plausíveis, mas somente 

com provas analíticas, ou seja, aquelas obtidas necessariamente por meio de 

premissas absolutamente verdadeiras e universalmente válidas, em conformidade 

com o método científico característico das ciências naturais.  

A Teoria da Argumentação é uma resposta aos impasses evidenciados na 

discussão do formalismo gnosiológico7 e da ruptura para com a lógica formal8. 

Aqueles que se limitam à competência da razão no aspecto formal do saber, 

segundo Perelman, sabem que para prevalecer um ponto de vista não se pode 

recorrer a cálculos nem a demonstrações formais, mas sim à argumentação, que é o 

único uso possível no caso (PERELMAN, 1999).   

Na obra Tratado da argumentação, escrita em parceria com Tyteca (2005), 

Perelman, percebendo  lacunas na lógica formal, busca sistematizar um pensamento 

de racionalidade ética no contexto de uma lógica específica para os valores. Mas por 

meio da constatação da não existência de uma lógica de valores, a produção 

intelectual de Perelman converge para o campo da Retórica, considerada por ele 

como meio de discutir e chegar a um acordo sobre os valores sem abandonar o 

                                                             
7 O Formalismo compreende, numa concepção geral, qualquer doutrina que recorre à forma em detrimento da 

matéria (ABBAGNANO, 1998). O sentido vulgar do termo formalismo centra-se na importância concedida às 

formalidades, ao exterior, à estrutura. No sentido filosófico, consiste em negar a existência real da matéria e 

reconhecer-lhe somente a forma.  O sistema formal pode ser caracterizado como um elemento ideal que gera, por 

meio de paradigmas e de objetos considerados válidos, outros objetos que são igualmente reconhecidos como 
válidos dentro de uma comunidade científica. Segundo Kant (1980), as formas de cognição próprias ao ser 

humano predeterminam o conteúdo de nossos conhecimentos possíveis. As bases do formalismo gnosiológico 

partem do pressuposto de que estamos presos às formas e delas não podemos sair para apreender as “coisas em 

si". Por exemplo, espaço e tempo não são realidades, mas formas internas à mente humana, às quais 

enquadramos os dados que recebemos do real, de modo que nada percebemos fora do quadro espaço-temporal 

que nos é próprio. 
8
 Perspectiva que atribui um caráter puramente formal aos princípios e leis da lógica e, portanto, tende a torná-

los meras convenções. O conjunto dos enlaces lógicos formaria uma totalidade autônoma, radicalmente separada 

das conexões reais entre seres ou partes do ser (ABBAGNANO, 1998). 
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campo da razão, mas ultrapassando as categorias da lógica formal (TORDESILHAS, 

1991). 

O raciocínio retórico-dialético, proposto em resposta à lógica formal, visa a 

estudar “as técnicas discursivas que permitem provocar ou aumentar a adesão dos 

espíritos às teses que são apresentadas ao seu assentimento” (PERELMAN & 

TYTECA, 2005, p.17). O sucesso da argumentação, nesse âmbito, se dá 

basicamente pelo conhecimento do auditório determinado pelos acordos prévios.   

Envolvendo e modificando o conceito de razão, a Nova Retórica transforma a 

imagem que o Ocidente faz de si, ao repensar a cientificidade no âmbito das 

ciências humanas e sociais. A Nova Retórica, para Perelman e Tyteca (2005), 

ultrapassa a fronteira do falar como ornamento, noção equívoca que o senso comum 

atribui à Retórica, e aprofunda-se transcendendo fronteiras da interpretação nos 

campos dos conhecimentos. A noção de verdade é deslocada do seu pedestal e 

passa a ser concebida também numa dimensão subjetiva; o eixo da referência é 

desfocado da objetividade, que visa o objeto em si, e passa a ser analisado pela 

concepção pragmática e dialógica.  

O imenso território da linguagem não-formalizada e jamais inteiramente 

formalizável possibilitou também um limite externo do formalismo. O campo da 

linguagem corrente, natural não é necessariamente território do alógico, do não-

racional, da desrazão. É domínio de outro tipo de racionalidade, fundamentada 

noutro modelo de construção diferente do que sustenta a arquitetura lógico-

matemática, pois utiliza outros recursos probatórios que não exclusivamente as 

provas analíticas (PESSANHA, 1989). 

 A Teoria da argumentação proclama que a noção de prova e de razão é 

limitadora. A racionalidade retórica pressupõe uma razão pautada no âmbito do 

verossímil, do plausível, do provável. Daí que, para ela, a diferença entre 

demonstração e argumentação seja basilar. O domínio da demonstração, como se 

verá a seguir, é demasiado estreito para um racionalismo que busque superar o 

monismo9 que marcou grande parte da filosofia moderna.  

                                                             
9 Perspectiva filosófica segundo o qual a realidade é regida por um princípio fundamental único 

(ABBAGNANO, 1998). 
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A demonstração é um conceito introduzido por Aristóteles (s.d.) na sua lógica 

formal como sendo um silogismo10 que deduz uma conclusão de princípios primeiros 

e verdadeiros ou de outras proposições deduzidas de silogismos verdadeiros e 

evidentes. Segundo Perelman e Tyteca: 

 
 
Quando se trata de demonstrar uma proposição, basta indicar 
mediante quais procedimentos ela pode ser obtida como última 
expressão de uma seqüência dedutiva, cujos primeiros elementos são 
fornecidos por quem construiu o sistema axiomático dentro do qual se 
efetua a demonstração (2005, p. 16) 
 

 
A demonstração é, pois, um processo lógico-racional que marca uma evidência 

por meio do conhecimento de suas causas axiomáticas e formais. Já a 

argumentação é um procedimento também racional de provas e indícios que visa 

persuadir, ou seja, cooptar o assentimento de um auditório induzindo a uma 

convicção e  a uma mudança de postura. 

A argumentação é a conclusão de comprovação e defesa das teses das 

ciências humanas. Uma vez que a sua meta é fazer o auditório aderir às teses que 

são propostas, faz-se necessário o locutor possuir duas características 

fundamentais: a) estabelecer uma solidariedade entre a tese proposta e aquelas que 

já são admitidas pelo auditório; b) romper a solidariedade constatada ou presumida 

entre as teses já admitidas e as que opõem à tese pelo argumentador.  

Fica evidente que as idéias de Perelman e Tyteca (2005) refratam os aspectos 

teóricos da razão advinda da postura descartiana. O interesse em resgatar a 

importância da Retórica o faz trilhar rumo ao campo fecundo e diversificado das 

correntes de pensamento da linguagem, em consonância com teorias como as de 

Frege, Wittgenstein, Strawson e Austin11, dentre outros, que deslocaram os 

problemas da filosofia para os problemas da linguagem, superando uma filosofia da 

consciência por uma filosofia da linguagem (COSTA, 2002). 

Dentro do quadro da Nova Retórica, bem como em diversas perspectivas da 

filosofia da linguagem, questiona-se a concepção de razão intemporal, coagente, 

monológica, que aparece sustentada por diferentes tipos de monismos, 

                                                             
10

 Método de dedução de uma conclusão a partir de duas premissas por implicação lógica (ABBAGNANO, 
1998). 
11 Para uma visão sumária das linhas de pensamento desses filósofos que deslocaram os problemas tradicionais 

da filosofia, trazendo a linguagem para o centro do debate, cf. Costa (2002). 
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principalmente o monismo ontológico e o monoteísmo judaico-cristão, influências 

decisivas no pensamento ocidental.  Perelman reconhece alguma virtude aos 

monismos à medida que “fornecem, em cada domínio, uma concepção 

sistematizada e racionalizada do universo, em todos os seus aspectos, permitindo 

visualizar todos os conflitos de opinião e para todas as divergências” (PESSANHA, 

1989, p. 241), mas, por outro lado, as doutrinas monistas favorecem um 

reducionismo difícil de tolerar e podem mesmo gerar violência. Em nome de 

fundamentos unos e absolutos – Deus, Razão, Estado – violências e sistemas 

totalitários podem surgir.  

Ao reconstruir as bases da Retórica, Perelman e Tyteca (1999, 2005), sem 

negar o domínio da razão nos processos argumentativos, não apenas retomam as 

idéias da Retórica antiga e da dialética. A Nova Retórica ou Teoria da Argumentação 

amplia a concepção de lugares comuns, utilizando a expressão “lugares do 

preferível”, distinguindo-os em dois tipos fundamentais: os lugares de quantidade e 

os de qualidade. Perelman e Tyteca, pois, alicerçam a razão na concretude, na 

historicidade e no processo dialógico. Segue abaixo um quadro síntese sobre as 

diferenças de processos racionais da demonstração e da argumentação.  

 

 

Demonstração Processo lógico-racional que marca 

uma evidência por meio do 

conhecimento de suas causas 

axiomáticas e formais. 

Razão com base no 

verdadeiro. 

Argumentação Procedimento racional de provas e 

indícios visando cooptar o 

assentimento de um auditório 

induzindo a uma convicção e uma 

mudança de postura. 

 

Razão pautada no âmbito do 

verossímil, do plausível, do 

provável. 

Quadro n° 5 Elementos comparativos entre demonstração e argumentação 
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2.4 Os instrumentos técnicos de prova e refutação: as teses argumentativas 

  
 
 Inferido, através da Nova Retórica, uma nova faceta da razão, fora do 

cerceamento reducionista do formalismo, convém sondar um fator basilar do 

processo argumentativo, e que terá grande centralidade aplicativa em outro capítulo 

deste trabalho: a noção de tese. 

Segundo Perelman e Tyteca (2005), chama-se tese o elemento central da 

argumentação, que se caracteriza como o conhecimento sólido, o lado racional da 

argumentação. Não existe argumentação eficaz se não se apoiar na provocação ou 

requisição de uma tese. A tese deve ser buscada na idéia central, mais verossímil, 

provável.  

As teses de um texto revelam os discursos historicamente situados, já que 

nelas situam-se perspectivas sócio-ideológicas que enunciam os efeitos de sentidos 

provocados pelo texto. São nas teses que as técnicas argumentativas encontram 

seu eixo de valor. As teses, como domínio do logos, constituem respostas a um 

questionamento, a um julgamento que aparentemente se resolveu quando 

explicitadas no discurso. 

Enquanto as teses constituem o lado racional da argumentação, as técnicas 

argumentativas, que serão vistas no próximo tópico, são instrumentos de elaboração 

das teses.  

Perelman e Tyteca (2005), sistematizando as técnicas constitutivas da 

argumentação, propõem a seguinte classificação por meio de associações e 

dissociações de idéias: argumentos quase-lógicos; argumentos baseados na 

estrutura do real; argumentos que fundamentam a estrutura do real; e a dissociação 

das noções.  A seguir, abordaremos de modo abreviado, tomando como fundamento 

as reflexões contidas na obra Tratado da Argumentação (PERALMAN & TYTECA, 

2005), essas técnicas argumentativas. 

 
 
 2.4.1  Argumentos quase-lógicos 

 
 
Segundo Perelman e Tyteca (2005), argumentos quase-lógicos são aqueles 

que pretendem encerrar força de convicção por se apresentarem como comparáveis 

a raciocínios formais, lógicos ou matemáticos. Amparados por princípios teóricos 
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lógicos, estabelecem pontes entre definições, comparações e distinções como os 

princípios de identidade (a = a ≠ b) e não identidade (a ≠ b). Apresentam-se nas 

modalidades explicitadas a seguir. 

 

 

a) Argumentos de contradição, incompatibilidade e ridículo. 

Caracteriza-se como uma asserção, dentro do mesmo sistema, de uma 

proposição e de uma negação. A contradição torna o sistema incoerente e, com 

isso, inutilizável. Assemelhando à contradição formal, apresentam duas teses: uma 

de negação e outra de afirmação para serem aplicadas simultaneamente a uma 

mesma realidade, ocorrendo a incompatibilidade de harmonizar tais idéias. Na 

autofagia, a função é mostrar que o enunciado do adversário se destrói por si 

mesmo. A retorsão retoma o argumento do adversário mostrando que, na verdade, 

esse é aplicável contra ele mesmo. Esse é o uso mais célebre da autofagia. O 

ridículo consiste naquilo que merece ser sancionado pelo riso de exclusão; modo de 

condenar um comportamento excêntrico. Uma afirmação é ridícula quando entra em 

conflito com uma opinião aceita, pecando contra a lógica ou se equivocando com a 

realidade dos fatos. 

 

 

b) Argumento por identidade: definição, analiticidade e tautologia.  

Umas das técnicas essenciais da argumentação quase-lógica é a 

identificação de diversos elementos que são objeto do discurso. É na identificação 

que encontramos o elemento de essencialidade do objeto, ou seja, sua identidade. 

Segundo Abreu (2008), as definições de identificação podem ser lógicas, quando 

abordamos o gênero mais os elementos diferenciadores; expressas, quando não há 

compromisso com a lógica, sendo apenas um ponto de vista; normativas, quando 

indicam o sentido que se quer dar a uma palavra em um determinado discurso e 

dependem de um acordo feito com o auditório; e etimológicas, se fundamentadas na 

origem das palavras. 

 O argumento por analiticidade engloba toda análise, constituindo-se, como 

indica a etimologia do termo, na quebra das partes do objeto com o intuito de se 

observar com mais detalhe o todo, na medida em que se apresenta como 
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convencional; pode ser considerada com uma forma de direcionamento objetivando 

a persuasão.  

Já o argumento por tautologia se caracteriza no processo argumentativo por 

ocasionar uma “repetição” literal no âmbito formal. Ao enfatizar que “um livro é um 

livro”, a qualificação da tautologia ocasiona noções não isoladas do contexto. Apesar 

de parecer evidente que pode aparentar ensinar nada de novo, a tautologia se 

traveste de figura discursiva. 

 

 

c) Argumento da regra de justiça e reciprocidade 

 Fundamenta-se no tratamento idêntico a seres e situações integrados em uma 

mesma categoria. Pressupõe uma planificação dos direitos dentro de uma ótica 

indutiva  

 

 

 d) Argumento de transitividade  

 É uma propriedade formal de certas relações que permitem passar da 

afirmação de que existe uma mesma relação entre os termos a e b e entre os termos 

a e d, à conclusão de que existe entre os termos a e c, as relações de igualdade, de 

superioridade, de inclusão, de ascendência: são relações transitivas (PERELMAN & 

TYTECA, 2005). O silogismo é um tipo de argumento por transitividade, por parecer 

uma equação matemática, pois é desta característica que o argumento por 

transitividade tira seu fundamento. 

 
 

e) Argumento de inclusão 

Esse tipo de argumento busca a sua eficiência na relação com o todo, que 

dessa relação tira conseqüências do tipo ou “o todo vale mais que uma parte” ou “o 

que não é permitido ao todo não é permitido à parte” (PERELMAN & TYTECA, 2005 

p. 89). 

 
 
f) Argumento de divisão 

Argumento para o qual a divisão do todo em partes surge como orientação 

argumentativa. A concepção do todo como a soma de suas partes serve de 
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fundamento para uma série de argumentos. “O argumento por divisão está na base 

do dilema, forma de argumento em que se examinam duas hipóteses para concluir 

que, seja qual for a escolhida, chega-se a uma opinião, a sua conduta, de mesmo 

alcance” (PERELMAN & TYTECA, 2005, p. 268). 

 

 

i) Argumento de comparação 

As comparações são uma das molas mestras da argumentação, pois são 

colocadas em pauta vários objetivos para julgar, avaliar uns em relação ao outro. É 

necessário se fazer a distinção entre argumentos de identificação e as analogias. 

Enquanto nas analogias não estão subjacentes a noção de medição, nas 

comparações é a noção de medida que conduz o processo argumentativo. As 

comparações ocorrem por opinião ou por ordenação. 

 

 

j) Argumento de sacrifício 

É um tipo de comparação que alega o sacrifício a que se está disposto a 

sujeitar-se para se obter resultado. Este argumento está na base de todo sistema de 

trocas, de venda ou nos contratos de prestação de serviço, apesar de não estar 

reservado ao campo econômico. 

 
 
l) Argumento de probabilidades  

A técnica da argumentação da probabilidade está fundamentada numa 

aparente esquematização da variabilidade do real, apresentando idéias não 

quantificáveis. O expositor poderá apresentar seres e fatos semelhantes num 

aspecto e diferente de outros, demonstrando de um modo quase matemático as 

freqüências de mudanças. 

 

 

2.4.2 Os argumentos baseados na estrutura do real 

 
 
Segundo Abreu (2006, p. 58), “os argumentos baseados na estrutura do real 

não estão ligados a uma descrição objetiva dos fatos, mas a pontos de vista, ou 
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seja, a opiniões relativas a ele”. Dividem-se em argumentos de ligação de sucessão, 

quando unem um fenômeno às suas conseqüências ou às suas causas, e os 

argumentos de ligação de coexistência, quando unem uma pessoa a seus atos, um 

grupo aos indivíduos que eles fazem parte e, em geral, uma essência e suas 

manifestações. 

 
 

a) Argumentos de ligação de sucessão 

  O argumento causalidade objetiva, com base em dado acontecimento, a 

aumentar ou a diminuir a crença na existência de uma causa que explique ou de um 

efeito que dele resultaria um acontecimento. Os argumentos pragmáticos são 

aqueles que permitem apreciar um ato ou um acontecimento consoante suas 

conseqüências favoráveis ou desfavoráveis. Esse desempenha um papel de 

transferência de ordem de valores. A primeira interpretação tende a valorizar o fim 

em relação ao meio, ou o fato em relação à conseqüência.  

Já o argumento do desperdício refere-se à sucessão dos acontecimentos, das 

situações, sem excluir a noção de causalidade. Esse argumento consiste em dizer 

que uma vez começada sua obra, já que se aceitaram os sacrifícios, cumpre não 

renunciá-lo para não haver perdas. Tal argumento pode ser reportado a preferências 

concedidas ao que é decisivo descartando o supérfluo. 

O argumento de direção evoca ações que, embora diferentes da ação em 

questão, acarretaram mudanças, tornando-se decisório no sentido de possibilitar a 

modificação de uma decisão posterior. Tal argumento desperta o temor de que sua 

ação nos envolva num encadeamento de situações cujo desfecho se receia.  

Argumento de superação, por sua vez, insiste na possibilidade de ir sempre 

mais longe num certo sentido, sem que se entreveja um limite nessa direção. 

Transcender e ir além das referências objetivadas são formas de promoção de 

certas condutas. Esta técnica é utilizada para transformar argumentos contra em 

pró, demonstrando que obstáculos são meios para chegar a um estágio superior. 

 
 

b) Argumentos de ligação de coexistência 

 

 Os argumentos de autoridade são aqueles influenciados pelo prestígio, e tal 

prestígio dependerá da opinião que o auditório tem dessa pessoa. Tal argumento 
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utiliza-se de atos ou juízos de uma pessoa ou de um grupo de pessoas como meio 

de provar uma tese. 

 Já os argumentos que utilizam a técnica de ruptura e de refreamento rompe 

ou refreia a interação entre os atos e pessoas quando há incompatibilidade entre o 

que julgamos da pessoa e o que pensamos do ato. A técnica de ruptura oposta dá 

importância ao ato, que independentemente da opinião que se tem da pessoa, este 

expressa um fato ou essência de uma verdade. A técnica de refreamento consiste 

no amortecimento por meio de preconceitos ou prevenções do agente em relação ao 

ato. A técnica do refreamento é rara, pois na maioria dos casos ocorre quebra do 

acordo de confiança entre a pessoa e o ato, ou seja, dá-se a ruptura. 

No argumento de ato e essência, os acontecimentos caracterizam uma 

época, as obras, um estilo, as instituições, um regime. Os comportamentos dos 

homens são explicados não só por pertencer a um grupo, mas também pela 

historicidade. O recurso à noção de essência permitirá reportar-se a acontecimentos 

variáveis, a uma estrutura estável; são construções intelectuais que se empenham 

em associar e em explicar fenômenos particulares, concretos, individuais, tratando-

os como manifestação de uma essência que se expressa igualmente em outros 

acontecimentos, objetos, seres ou instituições. 

Sabe-se que o símbolo, diferente do signo, não é puramente convencional, 

possui um significado e um valor representativo. O vínculo simbólico é encarado 

como fazendo parte do real. O argumento de ligação simbólica acarreta 

transferências de valores, de “figuras” e de acontecimentos positivos ou negativos, 

ocasionando vínculos. É inegável a ação do símbolo sobre aqueles que o 

reconhecem, mas pode não ter serventia para um grupo que não compartilha a 

cultura do simbolizado. 

Outra modalidade de argumentos de ligação de coexistência são os de 

hierarquia dupla. Esses exprimem suas idéias de proporcionalidade direta ou 

inversa, fazendo parte dos acordos que servem de premissa aos discursos através 

do estabelecimento de uma escala de valores entre termos. É relacionando com 

outras escalas admitidas pela sociedade que se estabelece a duplicação da 

superioridade de um argumento sobre outros. É o argumento a fortiori que valoriza o 

que está com maior razão, que busca o limite para valorizar uma das duas.  

Lançando um olhar sobre o argumento de hierarquia dupla, as 

argumentações que lhe servem de fundamento podem ser quantitativas ou 
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qualitativas. Temos, assim, os Argumentos concernentes às diferenças de grau e de 

ordem. Os primeiros apresentam entre seus termos diferenças numéricas, de grau e 

de intensidade; os segundos representam diferenças axiológicas de ordem. 

 

 

2.4.3 Argumentos que fundam a estrutura do real 

 

 

Segundo Perelman e Tyteca (2005), argumentos que fundam a estrutura do 

real são aqueles que partem de um fato ou evento particular para se chegar a 

determinadas generalizações. Apresentando-se como argumentos indutivos, eles 

podem se apresentar de diversas formas, como se mostra a seguir: 

 

 

a) Argumento pelo exemplo 

Buscando exemplificar para dar fundamento a uma tese, este tipo de 

argumento visa a apresentar eventos ou casos particulares com vista a uma 

generalização. Para fortalecer a adesão pelo exemplo, o orador poderá recorrer a 

exemplo de hierarquias duplas para reforçar uma tese generalizante ou provocar 

uma rejeição da tese ao expô-la (PERELMAN & TYTECA, 2005). 

 

 

b) Argumento por ilustração  

Tal argumento usa fatos ou eventos particulares para esclarecer o enunciado 

geral, buscando “reforçar a adesão a uma regra reconhecida e aceita” (PERELMAN 

& TYTECA, 2005, p. 407). Diferente do exemplo, a ilustração pode ser duvidosa e 

também proceder à generalização, caso seja comprobatória e sustente a idéia geral 

do orador. 

 

 

c) Argumento pelo modelo e anti-modelo 

São aqueles que são apresentados como modelo a ser imitado ou não. Longe 

de ser qualquer ação que é digna de ser imitado, o modelo só é imitado por aqueles 
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de prestígio devido às suas virtudes. O modelo induz ao pensamento generalizar a 

situação provocando a imitação; o anti-modelo indica um exemplo a ser distanciado. 

 

 

     d) A analogia 

Consiste no raciocínio que produz a interação entre elementos similares de 

estrutura. “O argumento por analogia busca, na verdade, esclarecer o tema (o que 

se quer provar, o mais abstrato) pelo foro (algo concreto, sensível); é uma busca 

pela verdade, pela prova dos fatos, a partir de uma semelhança de relações” 

(SOUZA, 2003, p. 79). 

 

 

2.4.4 Os argumentos por dissociação das noções  

 

 

Tais argumentos visam a remover uma incompatibilidade entre uma tese, fato 

ou verdade, como o próprio nome remete; ele pretende romper, buscando modificar 

a estrutura da tese decompondo os conceitos por meio de pares hierarquizados: 

aparência/realidade, meio/fim, conseqüência/fato/, existência/essência.  

O argumento por dissociação das noções, ao procurar confrontar uma tese 

com outras, busca, na verdade, fazer uma reestruturação conceitual do real para 

adquirir nova consistência argumentativa. Nas linhas a seguir encontraremos um 

quadro síntese com os principais tipos de argumentos classificados por Perelman e 

Tyteca. 
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                                        I Procedimentos de ligação 

 

Argumentos  
Quase-lógicos 

Contradição, 
incompatibilidade e ridículo 

 

Identidade, definição, 
analiticidade e tautologia 

Regras de justiça e 
reciprocidade, inclusão, 
divisão, comparação, 
sacrifício e probabilidade 

Argumentos baseados na 
estrutura do real 

Ligações de sucessão Vínculo causal, 
pragmático, desperdício, 
direção e superação 

Coexistência Ruptura e refreamento, ato 
essência, ligação 
simbólica, hierarquias 
duplas concernentes ás 
diferenças de grau e 
ordem 

Argumentos que fundam a 
estrutura do real 

Fundamento pelo caso 
particular 

Exemplo, ilustração, 
modelo 

Raciocínio por analogia Analogia  
metáfora 

 
 
 

                                              II Procedimentos de dissociação 
 

 

Dissociações  
de noções 

Pares hierarquizados Aparência/ realidade 

Conseqüência/fato 

Meio/fim 

          Quadro n° 6 As técnicas argumentativas. 

 
 

2.5 O auditório 

 

 

É impossível se pensar em argumentação sem um elemento primordial: os 

ouvintes, ou seja, o auditório. Perelman e Tyteca definem auditórios como "o 

conjunto daqueles que o orador quer influenciar com sua argumentação" (2005, 

p.22). Desta maneira, infere-se que a eficácia de um argumento é sempre relativa ao 

auditório. O auditório pode ser caracterizado como universal quando se trata de um 

conjunto de ouvintes sobre os quais não se tem controle de variações (gênero, 

quantidade, classe social, profissão, nível de instrução, diferentes culturas), ou 

particular caso se trate de um conjunto de pessoas cujas variáveis controlamos. No 
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caso do auditório particular, deve o orador ser sensível às crenças e juízos de valor 

comuns a um determinado grupo no momento de selecionar os argumentos mais 

adequados para se obter a adesão. 

Há de se ter um especial cuidado quando se está diante de um auditório 

particular: o de nunca manifestar uma perspectiva que não pode ser defendida 

também dentro de um auditório universal. Tal decisão dá-se por dois motivos: ética e 

auto-interesse (ABREU, 2008). 

Ainda em relação à própria pessoa, deve ela lembrar que o processo de 

interação dá-se não somente em relação a outros ouvintes, mas também consigo 

mesmo, o que Perelman e Tyteca (2005) denominam deliberação íntima.  

 O próximo capítulo versará sobre o discurso científico, focando a atenção no 

gênero artigo científico. O resultado teórico lá obtido somar-se-á ao que emergiu 

desta discussão para que possamos concretizar a meta proposta nesta dissertação, 

qual seja, investigar como se constroem argumentativamente os artigos científicos 

de graduados e doutores publicados nos Anais do VI Congresso Internacional da 

Associação Brasileira de Lingüística (ABRALIN).    
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3 O DISCURSO CIENTÍFICO E O GÊNERO ARTIGO CIENTÍFICO: DELIMITAÇÃO 
DO OBJETO DE ESTUDO 

 

Uma vez que o gênero textual escolhido como objeto de análise é o artigo 

científico, cumpre reservar este espaço para discuti-lo. Assim, pretende-se aqui 

refletir sobre os aspectos vinculados à ciência e à linguagem em que ela se 

expressa, para, em seguida, busca caracterizar o artigo considerado enquanto 

gênero discursivo.  

 

3.1 Ciência e linguagem científica 

 

O senso costumeiro vê coisas, fatos e acontecimentos; a atitude científica vê 

problemas e obstáculos que precisam ser explicados e, se preciso forem, afastados. 

A ciência é desconfiada das adesões imediatas, da ausência de crítica e da falta de 

curiosidade, já que não acredita gratuitamente na veracidade de nossas certezas. 

Assim, conforme afirma Japiassu (1975), o fundamento da ciência não é apenas 

descobrir, mas construir o conhecimento humano com base na sistematização, na 

organização dos fatos que se entrelaçam e se relacionam.  

Calcada em pressupostos rigorosamente racionalistas e num empirismo que 

exclui a metafísica, o pensamento científico preocupa-se com a verdade e a busca 

orientada pelo critério de objetividade. (CORACINI, 1991). Com base nessa procura 

da ciência pela objetividade, pode-se interrogar sobre que maneira a verdade se 

imanta na noção de cientificidade. Coracini (1991), numa perspectiva lingüística, 

enfatiza o fator enunciativo para explicitar a relatividade da verdade. Segundo a 

autora, a verdade só pode ser concebida num processo consensual, subsidiada por 

uma cultura partilhada pelos indivíduos dentro de uma esfera de historicidade num 

determinado estágio das descobertas científicas e num determinado local 

geográfico. 

 

 

Se aceitar a relatividade da verdade, a idéia clássica que remonta a 
Aristóteles, segundo a qual existiria uma lógica cujas proposições se 
baseariam num valor de verdade independente da natureza particular 
da enunciação (sujeitos, momentos, enfim, condições de produção 
do discurso), não teria lugar nos enunciados das línguas naturais, 
nem mesmo naqueles que enunciam as „ditas verdades universais‟, 
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pois, mesmo estes se ligam à enunciação, à natureza dos 
participantes da comunicação verbal e de sua situação no espaço e 
no tempo (CORACINI, 1991, p.122). 

 

  

Vivenciando sua historicidade, o cientista divide com os participantes de sua 

área de estudo a confiança em normas prescritivas que lhe permitem vislumbrar 

desta ou daquela forma os fatos, os seres e os fenômenos, de maneira que mesmo 

o ato de ver e o de perceber são condicionados pelas expectativas que os hábitos 

lingüísticos e as convicções teóricas produziram nos homens, conforme depreende 

Coracini (1991).  

A linguagem científica é um tipo de metalinguagem em cujos fundamentos 

encontram-se o desejo de silenciar os demais discursos possíveis ou fazer com que 

a sua verdade apareça não como um construto, mas como uma descrição fiel das 

coisas do mundo (CORACINI, 1991)12. Mas, conforme aponta criticamente Ferreira 

da Silva (2009, p. 51), este intuito de descrição neutra do mundo da ciência é 

falacioso: 

 
 
A ciência sempre se revestiu de uma serena atmosfera de isenção e 
de imparcialidade relativamente ao seu objeto de estudo. Dizia ela 
não pretender mais do que auscultar a linguagem forte e sincera das 
coisas, captando a sua confissão mais íntima. Apesar dessas 
demonstrações de equilíbrio e de objetividade, há muito tempo que a 
reflexão filosófica sobre os fundamentos da ciência revelou quão 
falsa é essa sua pretensão e quanto de imposição, escolha e 
elaboração existe no método da ciência. A ciência não aceita tudo, 
mas unicamente o que lhe convém: é uma construção e não um 
retrato fiel. 

 

 

 Uma vez que persegue uma verdade cristalizada, universal e pretensamente 

a-histórica, a linguagem da ciência, conforme assevera Coracini (1991), primará pelo 

                                                             
12 Esta é a meta da ciência fundamentada no positivismo, que difundiu a idéia de supremacia da ciência e de sua 

suma objetividade, e que ainda hoje exerce sua influência. A partir das reflexões de epistemólogos como Karl 

Popper (1972), esta realidade é reconsiderada. Popper (1972) defende que em ciência o método deve ser o 

falsificacionista, verificador da falibilidade dos conhecimentos e que consiste em submeter permanentemente as 

hipóteses científicas a testes e críticas com o fito de apontar erros ou falhas. Visa estes testes a tentar mostrar que 

as teorias são falsas e não provar que são verdadeiras. Assim, o trabalho do cientista não é verificar as suas teses, 

mas antes submetê-las a rigorosas tentativas de refutação. Segundo Popper (1972), se teoria resiste aos testes da 

sua falsificação, não podemos dizer que ela é verdadeira, só podemos dizer que a teoria é verossímil e assim 

deve ser aceita enquanto sobreviver aos testes.   
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apagamento do sujeito da enunciação, silenciando os índices de heterogeneidade 

do seu discurso e primando por uma desejada transparência em suas enunciações.  

O lugar de estabelecimento desses supostos sentidos neutros é a 

comunidade científica, que constitui uma formação discursiva com um regime de 

produção de verdades à qual o cientista se assujeita (FOUCAULT, 2002). O cientista 

deve se esmerar no conjunto de técnicas e procedimentos que validarão seus 

experimentos e, antes de divulgar resultados, deve assimilar uma metalinguagem 

complexa e alheia ao falar cotidiano. Isto dará ao sujeito o estatuto de cientista. 

Ao instrumentalizar a linguagem, o pesquisador a utiliza como meio de operar 

uma transparência a fim de tornar visível uma realidade empírica e isenta. A ciência 

não permite que a sua transmissão seja afetada, por isso a linguagem científica 

participa do acontecimento no campo da ausência, negando ser parte daquilo que 

ela descreve (MACHADO, 1987), excluindo a pessoalidade na sua formação e a 

neutralidade se constitui seu elemento fundante. 

 O papel da linguagem, ao relatar fatos científicos, é transpor uma realidade 

neutra para um papel, relatando o mundo exterior tal como ele é. A linguagem 

científica torna-se, assim, um instrumento a que não cabe interferir nem pode ser 

reconhecida no texto sob pena de roubar do acontecido narrado a objetividade que 

deve ter; cabe a ela apenas transmitir, pois é veículo e não elemento de criação 

(MACHADO, 1987; CORACINI, 1991). 

 A comunicação científica acadêmica está fincada nas bases normatizadoras 

de uma comunidade científica, por isso cabe a esta comunidade definir de que modo 

a linguagem se caracterizará para a produção de gêneros textuais, já que a redação 

científica se expressa através de um vocábulo específico. Na perspectiva de Marconi 

& Lakatos ( 2003, p.250): 

 

 

 A linguagem científica deve [...] ser a mais didática possível. Requer 
linguagem perfeita em relação ás regras gramatical, evitando não só 
o vocábulo popular, vulgar, mas também o pomposo. Se uma das 
finalidades é a objetividade, o trabalho científico deve ter caráter 
impessoal.  
 

 

O reconhecimento máximo do poder da ciência está na eficácia da palavra e 

do pensamento que induz o pesquisador que escreve narrando os fenômenos dentro 
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da estrutura aceita por sua comunidade. Neste contexto, percebe-se, então, 

conforme argumentação de Machado (1987) que há um paradoxo: ao mesmo tempo 

em que a ciência impõe a não participação do cientista na linguagem, ela admite e 

estimula a presença do autor na sistematização do pensamento.  

Sendo o conhecimento científico conseqüência de produção intelectual, social 

e histórica “a produção da ciência reproduz a sociedade em que nela se inscreve 

seus objetivos, seus agentes são condicionados pelo projeto que alicerça o 

desenvolvimento dessa mesma sociedade, inclusive pelas instâncias econômicas, 

políticas e ideológicas” (MACHADO, 1987, p.337).  

Portanto, a ciência é interpretação porque é histórica e a função da linguagem 

científica é tentar apagar esta evidência. Cabe ao cientista manipular a palavra, 

buscando anular sua autonomia despojando da linguagem os elementos que 

implicam a subjetividade. No entanto, como assevera Orlandi (1986), se a linguagem 

é um produto histórico, ela é carregada de representações e ideologias angariadas 

nos nichos sociais. Por ser um veículo ideológico, a linguagem está imersa numa 

rede subjetiva de relações, preso a modos que influenciam e determinam as formas 

de representar a realidade; por isso, o ideal de linguagem neutra e objetiva é 

inconcebível de ser alcançado. 

 

 

3.2 Discurso científico e argumentação 

 
 
Neste tópico do segundo capítulo, exporemos teorias diversas de autores que 

trabalharam com a linguagem e, em especial, a linguagem científica. A diversidade 

de autores e teorias consiste em mostrar uma panorâmica conceitual do discurso 

científico. 

Segundo os postulados de Koch (2002), os textos são mecanismos que 

gerenciam a humanidade por serem formas de construção de conhecimento: 

possibilitam a produção, a preservação e a transmissão do saber. Por isso, a 

evolução e revolução do conhecimento exigem formas de representação eficientes e 

renovadas, que se enquadram nas várias modalidades de gêneros textuais.  

Sabendo, então, que os textos são formas de concretização de discurso, nas 

linhas que se seguem abordaremos os aspectos do discurso científico-acadêmico 
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com o intuito de caracterizar a forma representativa do discurso dos artigos 

científicos, objeto desta pesquisa. Ao abordar a linguagem científica num patamar de 

objeto de estudo, isso corresponde ao desejo de compreender os mecanismos de 

sua formação e de sua especificidade. Os atributos que instituem numa linguagem o 

caráter de científica são os mesmos que transformam determinados procedimentos 

em ciência. 

O texto de caráter científico geralmente é caracterizado por produções sem 

permissão de uso de elementos persuasivos. Por serem textos “fechados”, pois 

seguem normas preestabelecidas, resultados de acordos da comunidade, o autor 

pesquisador insere-se num ritual em que, ideologicamente, deve está 

completamente ausente como sujeito de seu discurso (TASCHETTO, 2006).  

Coracini (1991), no entanto, reitera que os textos de caráter científico estão 

submersos numa “camuflagem enunciativa” no sentido que, ao intentar dar crédito à 

“sua” verdade, o pesquisador utiliza escolhas para direcionar suas interpretações; 

neste sentido, a argumentação aparece no texto acadêmico, pois, ao escrever 

buscando aceitabilidade, a subjetividade e a parcialidade emergem na tentativa de 

persuadir o leitor sobre a veracidade dos fatos explicitados. Assim, Araújo (2006, p. 

24) expõe que: 

 
 

Na escrita acadêmica, as escolhas e práticas discursivas dependem 
das relações entre participantes e do posicionamento do escritor, que 
é em parte influenciado por práticas sociais de sua área disciplinar. 
Tais práticas são socialmente definidas pela comunidade discursiva, 
que detém conhecimento especializado para estruturar e comunicar 
um gênero acadêmico e para reconhecer tal uso por seus pares. O 
uso de tais formas ajuda a revelar para o leitor a atitude do escritor, o 
aparente compromisso com as informações apresentadas e o grau 
de envolvimento com o leitor, que funciona como elemento de 
influência e persuasão no texto. Os sentidos no texto são desta 
forma, socialmente mediados e influenciados pelas comunidades ás 
quais os escritores e leitores pertencem. 

 

 

Pelo que percebemos em Araújo (2006), o poder da comunidade científica 

molda os discursos ao gerenciar os “dizeres” do pesquisador. É nessa perspectiva 

que não se pode investigar os gêneros de forma descontextualizada, sem abordar 
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os aspectos de poder e ideologias que perpassam a matéria e o conteúdo de um 

gênero textual13. 

      Mas, mesmo uma linguagem como a dos cientistas, com suas exigências 

de rigor e objetividade, é compartilhada entre os pares. Isto implica que a 

subjetividade do discurso científico exige ser pensada: não há empreendimento 

humano neutro. Para Coracini (1991), categorias analíticas como a intertextualidade 

e a polifonia, que pressupõem a presença do outro no discurso que se produz, 

permeiam a linguagem da ciência e abalam seu edifício de impessoalidade, como 

explicita Coracini: 

 

 

Aceitar o outro na construção do discurso científico é aceitar a 

existência da intersubjetividade (subjetividade partilhada) como 
componente integrante da atividade de produção e de interpretação 
do discurso. É aceitar, na própria linguagem, a presença do 
convencional, resultante das relações e contratos sociais. Conclui-se 
daí que nenhum texto seria obra de um único indivíduo, mas do 
entrelaçamento de experiências e ideologias que pressupõem a 
presença ativa e efetiva do outro  (CORACINI, 1991, p. 150). 

 

 

  Já Carioca (2008, p. 828) assevera que “o discurso acadêmico é uma 

construção perpassada pela heterogeneidade e que sua constituição é alicerçada 

por um sujeito que ora se mostra ora de esconde”. Como exemplo de 

heterogeneidade do discurso acadêmico, Carioca cita dois alicerces de reforço 

argumentativo dos artigos científicos: a citação e a paráfrase. Ao citar ou parafrasear 

um enunciado, o autor de um determinado artigo científico permite a “atenuação da 

responsabilidade do produtor textual” (2008, p. 830), já que ele cria um espaço 

intersubjetivo de cooperação, e ainda por cima, através do recurso ao argumento de 

autoridade, imprime “um caráter de cientificidade maior ao que diz” (CARIOCA, 

2008, p.830).  

Ainda remetendo ao caráter argumentativo do discurso científico, convém 

lembrar que os textos instrumentalizam estratégias de linguagem para aumentar o 

caráter público da informação e, ao mesmo tempo, esconder a presença do autor e 

de seus interesses pessoais. O trabalho escrito produzido pelos pesquisadores tem 

                                                             
13 O item 2.3 trará uma discussão sistemática sobre gênero textual, reportando-se, com especial atenção, para o 

gênero artigo científico. 
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por objetivo relatar experiências, resultado de uma investigação metódica. Ao 

cientista, portanto, não basta descobrir uma verdade; o passo seguinte, não dos 

mais simples, é comunicá-la. Ao expor ao público especializado suas descobertas, o 

pesquisador objetiva metas institucionais e individuais, pois ao colocarem 

informações que aumentam a compreensão por parte dos acadêmicos, também 

fortalece a sua reputação enquanto cientista.  

O trabalho de produção e a validação do resultado de pesquisas científicas 

não estão apenas na esfera da habilidade do cientista em investigar um fenômeno 

ou um objeto com segurança, o que será válido no âmbito da pesquisa é 

socialmente negociado com os representantes pesquisadores da área em estudo.  

Para isso, o autor do texto utiliza-se de argumentações como estratégia 

cooptativa para ser bem aceito na comunidade, pois nos trabalhos acadêmicos é 

papel do autor convencer seus leitores da importância de se estudar o fenômeno em 

questão, da confiabilidade e conveniência das teorias e métodos aplicados e da 

validez da interpretação dos resultados. Nestas circunstâncias, o que importa nos 

relatos de uma pesquisa não é o que é verdadeiro, mas como convencer a 

academia de que a interpretação dos fatos é verdadeira (MCCLOSKEY, 1994, 

p.106). 

Por isso, a persuasão possui papel importante no discurso científico, pois nem 

sempre uma informação exposta pode ser automaticamente aceita pelo público. 

Assim, a tática é simular uma abordagem direta do objeto, exorcizando o elemento 

figurativo da expressão – como se não se estabelecessem relações subjetivas entre 

o enunciador e seu enunciado (CORACINI, 1991). Desse desejo de neutralidade 

emergem jargões específicos, aparentemente límpidos de marca de subjetividade, 

que objetivam um distanciamento do discurso, almejando a imparcialidade e a 

objetividade. Neste contexto, Lakoff e Johnson afirmam que: 

 

 

As palavras têm significados fixos, isto é, nossa linguagem expressa 
os conceitos e as categorias em termos dos quais pensamos. Para 
descrever a realidade corretamente, precisamos de palavras cujos 
significados sejam claros e precisos, palavras que correspondam à 
realidade. Essas palavras podem surgir naturalmente, ou podem ser 
termos técnicos de uma teoria científica. (LAKOFF & JOHNSON, 
2002, p. 296) 
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Enfim, como observa Carioca (2008, p. 833), e como se expôs neste tópico, “a 

argumentatividade está na base de tal discurso e é ela que gera todo o dizer do 

pesquisador que assume o ethos de cientista ou o ethos de professor”.  

 

3.3 O artigo científico considerado como gênero discursivo 

3.3.1 A noção de gênero discursivo 

 
A noção “gênero” remete à tradição literária e retórica grega. O filósofo Platão 

(2000), em A República, propôs uma tripartição dos gêneros literários, a que 

denominou lírico, épico e dramático. Aristóteles (s.d.), sempre devotado a classificar, 

repensa a classificação de Platão e propõe outra tripartição dos gêneros literários, a 

que batizou de épico, trágico e cômico. Na tradição retórica, o mesmo Aristóteles 

(s.d.) sugeriu, como vimos no capítulo inicial, a existência de três gêneros: o 

deliberativo, que tem a finalidade de aconselhar ou desaconselhar; o judiciário, que 

se atém a acusar ou defender uma pessoa e o epidítico, que visa promover a 

censura ou o elogio. 

No âmbito da ciência da linguagem, foi Bakhtin (2003) quem conceituou os 

chamado “gêneros do discurso”, considerando-os padrões comunicativos 

socialmente utilizados como paradigmas comunicativos globais, ancorados num 

conhecimento social localizado em situação concreta.  

Os gêneros do discurso, para o teórico russo, possuem uma riqueza plástica 

porque estão relacionados às várias possibilidades de atividade e 

conseqüentemente de comunicação humana. Conhecidos por “tipos relativamente 

estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 2003, p. 262), são inesgotáveis em suas 

múltiplas possibilidades de atuação no campo social.  

Eventos comunicacionais, os gêneros não são instrumentos estanques e 

passíveis de enrijecimento da ação criativa; são paradigmas de formas de interação 

humana que, mantendo uma relação com as inovações tecnológicas, surgem da 

necessidade e atividades socioculturais (MARCUSCHI, 2005). 

Nossa fala é moldada pelas circunstâncias históricas e sociais, e o gênero é o 

instrumento por excelência que conduz nosso modo de falar. “Ao ouvir a fala do 

outro, sabemos logo, desde as primeiras palavras, descobrir seu gênero” (BAKHTIN, 
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2003, p. 265). Assim é que Bazerman (1997) defende que os gêneros funcionam 

como frames para a ação social. Eles são um ponto de partida por meio do qual os 

enunciadores podem organizar seus discursos e os ouvintes/leitores podem orientar 

suas expectativas. Sendo assim, o gênero é um fator primordial para o sucesso da 

ação comunicativa. 

Considerando-o como fator de economia cognitiva, Maingueneau (2002) 

ressalta que, devido nossos conhecimentos prévios sobre gêneros, não 

necessitamos nos concentrar detalhadamente em todos os enunciados, já que 

possuímos na memória os modelos pré-estabelecidos e, possivelmente, os 

discursos engendrados no suporte genérico. Além da economia, a utilidade dos 

gêneros possibilita assegurar a comunicação, já que permitem “evitar a violência, o 

mal-entendido, a angústia de um ou outro dos participantes da troca verbal” 

(MAINGUENEAU, 2002, p. 64). 

Bakhtin (2003) propõe classificar os gêneros do discurso em duas categorias: 

os primários e os secundários. Os gêneros classificados como simples ou primários 

são aqueles que estão vinculados às ideologias do cotidiano e possuem uma 

relação direta com a realidade, em interação verbal direta e espontânea. Um diálogo 

do dia-a-dia, a conversa familiar, uma carta pessoal pode servir de ilustração de 

gêneros primários.  

Já os gêneros secundários ou complexos formam uma rede constitutiva dos 

gêneros primários; eles surgem das condições de um convívio cultural mais 

complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado (BAKHTIN, 2003). É 

nesta classificação que se deve colocar o artigo científico. 

Cumpre ainda dizer que, sendo a viabilidade dos gêneros do discurso 

desempenhar uma função sócio-comunicativa, é incongruente defini-los 

exclusivamente com base em seus traços formais. Como nos alerta Marcuschi 

(2005), os gêneros discursivos: 

 
 

caracterizam-se muito mais por suas funções comunicativas, 
cognitivas e institucionais do que por suas peculiaridades lingüísticas 
e estruturais. São de difícil definição formal, devendo ser 
contemplados em seus usos e condicionamentos sócio-pragmáticos 
caracterizados como práticas sócio-discursivas (MARCUSCHI, 2005, 

p. 20). 
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3.3.2 O gênero artigo científico: aspectos sociocognitivos 

 

 

O conhecimento se concretiza no texto quando organizamos em idéias as 

experiências vivenciadas e vividas apontando argumentos que sustentam as 

posições interpretativas do pesquisador. Dependendo do papel social que a pessoa 

ocupa, e das situações experienciadas, ela se manifestará utilizando diferentes 

gêneros; por isso, torna-se imprescindível compreender as peculiaridades e a 

linguagem dos gêneros. Segundo Schneuwly e Dolz (1999), cada gênero necessita 

de uma abordagem específica, com adaptações de linguagem e de organização. 

Não ocorre diferente com os textos acadêmicos: 

 
 
Os textos acadêmicos possuem caráter expositivo, pois estes se 
propõem a explicar, interpretar ou elucidar fenômenos ou ocorrências 
da vida, a relatar resultados de pesquisa, a divulgar princípios delas 
resultantes que poderão ser aplicadas a outras situações.  
(NOGUEIRA, 2007, p.71).  

 

 

A concretização do conhecimento sobre a prática, com o intuito de evidenciar 

o que foi processado cognitivamente ou que falta processar, se constitui quando se 

escreve sobre uma ação realizada, registrando os caminhos do processo.  Swales 

(1990) afirma que o gênero artigo científico é associado a gêneros escritos que 

empreendem uma investigação sistemática visando à apresentação de descobertas 

e/ou à discussão de questões teóricas e/ou metodológicas. A ABNT, por sua vez, 

define artigo científico como “parte de uma publicação com autoria declarada, que 

apresenta e discute idéias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas 

áreas do conhecimento.” (ABNT. NBR 6022, 2003, p. 2). 

Para Lakatos e Marconi (1991), os artigos científicos têm as seguintes 

características: a) não constituem matéria de um livro; b) são publicados em revistas 

ou periódicos especializados; c) permitem ao leitor, por serem completos, repetir a 

experiência. 

Para  Bernardino (2007, p. 40), os objetivos do gênero artigo seriam:  
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Estabelecer a produção cientifica em questão como uma novidade 
para a comunidade disciplinar; reconhecer produções anteriores e 
estabelecer as hipóteses em questão dentro do contexto geral do 
discurso disciplinar; oferecer garantias sobre as proposições 
construídas no artigo; demonstrar um ethos disciplinar apropriado e 
habilidade para negociar com os pares na academia. 

 

 

Ainda segundo Bernardino (2007, p. 40-41), a produção e circulação do 

gênero artigo científico atende a duas necessidades da comunidade científica: “a 

necessidade de estabelecer uma interação constante e dinâmica entre os membros 

experientes ou iniciantes da academia e a necessidade, por parte dos(as) 

autores(as), de terem seus trabalhos reconhecidos para efeito de financiamento 

junto a órgãos de fomento”. 

Para Motta-Roth (1999), o pesquisador que desconhece as especificidades 

que envolvem o gênero artigo científico, acima expostas, podem encontrar sérias 

dificuldades de inclusão no mundo acadêmico-científico. É necessário, ainda, além 

do que se apontou acima, que o artigo agregue valor à área de estudo, apresente 

uma aplicação ou idéias novas. Weiss (2009, p. 01), a este respeito, afirma que:  

 

 

O pesquisador, isoladamente ou em grupo, investiga, experimenta e 
produz constantemente conhecimentos em sua área de estudo e em 
outras áreas correlatas, buscando relações e comparações entre 
conceitos e teorias, corroborando-os ou não, colaborando deste 
modo com o avanço da ciência que se viabiliza por meio de um 
processo de construção do conhecimento que flui através da 
comunicação. [grifo nosso] 

 

 

Ainda segundo Motta-Roth (1999, p. 124), o artigo científico, enquanto 

gênero, é usado na academia com o fim de “produzir conhecimento a partir da 

atividade de pesquisa sobre um problema específico dentro de um campo de 

conhecimento”.  

De acordo com Weiss (2009), baseado na disciplina e na natureza do estudo, 

podem-se apontar artigos priorizando a divulgação de:  

- procedimentos e resultados de uma pesquisa científica (de campo); 

- abordagem bibliográfica e pessoal sobre um tema; 
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- relato de caso ou experiência (profissional, comunitária, educacional, etc.) 

pessoal e/ou grupal com fundamentação bibliográfica;  

-revisão bibliográfica de um tema, que pode ser mais superficial ou bem 

aprofundado, também conhecido como review. 

Como em qualquer outro gênero, na escrita de artigos científicos deve-se 

demonstrar o domínio de determinadas habilidades para que o texto tenha aceitação 

no meio acadêmico. Motta-Roth (1999, p. 125) elabora a seguinte síntese de tais 

habilidades: 

 
 
1. Selecionar as referências bibliográficas relevantes ao assunto; 
2. Refletir sobre estudos anteriores na área; 
3. Delimitar um problema ainda não totalmente estudado na área; 
4. Elaborar uma abordagem para o exame desse problema; 
5. Delimitar e analisar um conjunto de dados (corpus) representativo 
do universo sobre o qual se quer alcançar generalizações; 
6. Apresentar e discutir os resultados da análise do corpus; 
7.Concluir, elaborando generalizações a partir desses resultados, 
conectando-as aos estudos prévios dentro da área de conhecimento 
em questão. 

 
 

Os assuntos dos artigos deverão sempre respeitar a cientificidade14 da 

disciplina em pauta e a relação com o programa no curso. Apesar dessa 

cientificidade, o artigo científico não tem obrigatoriedade de abranger todo o 

conteúdo programático de um curso ou área do saber. Da mesma forma, não 

precisa se submeter, rigorosa e convencionalmente, a estruturas enrijecidas e sem 

criatividade (ensinadas em alguns manuais) e transparecer a busca de uma verdade 

absoluta e objetiva.  

 O trabalho científico, incluindo aí o artigo científico, é avaliado, segundo 

Demo (1991), por dois critérios: pela sua qualidade política e pela sua qualidade 

formal. Qualidade política diz respeito, em essência, aos conteúdos e fins da 

pesquisa científica. Qualidade formal refere-se aos meios e às escolhas formais que 

se fez durante a produção do trabalho. Refere-se, ainda: a) ao domínio de técnicas 

de coleta e interpretação de dados; b) à seleção e manipulação de fontes de 

informação; c) ao conhecimento e segurança demonstrados na apresentação do 

referencial teórico; d) à apresentação, por escrito ou oralmente, em conformidade 

com os ritos acadêmicos. 

                                                             
14 Ver, supra, nos dois itens anteriores a este, a crítica que se fez dos pressupostos da cientificidade. 
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Também não se pode descuidar do estilo de redação do artigo científico.  

Uma vez que se trata de um gênero que deve construir um conhecimento (ao menos 

aparentemente) objetivo e impessoal, o artigo científico deve manter uma escrita 

destituída de floreios retóricos e de marcas de subjetividade, prezando, acima de 

tudo, pela clareza da exposição. Weiss (2009, p. 09, 10), a partir de dados 

fornecidos por Santos (2000), oferece o seguinte quadro sinótico do estilo de 

redação e das propriedades do gênero artigo científico: 

 

 

TIPO CARACTERÍSTICAS DESCRIÇÃO 

 

 
 
 
 
Estilo da  
Redação 

 

Brevidade 
Concretude 
Consistência 
Impessoalidade 
Precisão 
Simplicidade 

- afirmativas compactas e 
claras; 
- evita substantivos 
abstratos e sentenças 
vagas; 
- usa termos correntes e 
aceitos; 
- visão objetiva dos fatos, 
sem envolvimento 
pessoal; 
- usa linguagem precisa 
(correspondência entre 
a linguagem e o fato 
comunicado); 
- texto sem complicações e 
explicações longas. 

 

 

 

Propriedades  
do texto 

 

Clareza 
Coerência 
Direção 
Objetividade 
Seletividade 

- redação clara, 
compreendida na 1ª leitura; 
- as partes do texto são 
interligadas; 
- indica o caminho que vai 
seguir (unidade de 
pensamento); 
- imparcialidade na 
redação; 
- prioriza conteúdos 
importantes; 

Quadro n° 7: Estilo e propriedades do gênero artigo científico 

FONTE: Weiss (2009) 
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3.3.3 Caracterização formal do artigo científico 

 

 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (2003, 

p.1), chama-se artigo ao “texto com autoria declarada, que apresenta e discute 

idéias, métodos, processos, técnicas e resultados nas diversas áreas do 

conhecimento”. 

A mesma ABNT (2003) reconhece dois tipos de artigos:  

a) artigo original: aquele que apresenta temas ou abordagens próprias. Em geral, 

expõe resultados de pesquisa e é chamado em alguns periódicos de artigo científico, 

a fim de diferenciá-los de outros gêneros, como o ensaio e o artigo de opinião. 

b) artigo de revisão: constitui a súmula de um tema, quando resumindo e analisando 

informações já divulgadas. É fruto de pesquisa bibliográfica. 

 

 

a) Elementos pré-textuais  

 

Constituem elementos pré-textuais: o título, que deve ser a expressão clara e 

sintética do conteúdo do artigo; a autoria, já que o artigo deve indicar o(s) nome(s) 

do(s) autor(es) – geralmente até três autores, na maior parte dos periódicos – 

acompanhado de suas qualificações na área de saber do artigo; o resumo, que 

consiste num parágrafo que sumariza os objetivos do autor ao produzir o texto, a 

metodologia e as conclusões alcançadas. Para elaborar o resumo, deve-se 

embasar-se na NBR 6028(NB88) da ABNT. Após o resumo devem vir as palavras-

chave, isto é, os vocábulos escolhidos que trazem em si o cerne do conteúdo do 

artigo.   

 

 

b) Elementos textuais  

 

Os elementos textuais são os seguintes: o texto, que se constrói em três 

momentos bem delineados: Introdução, Desenvolvimento e Conclusão. Caso seja 

dividido em seções, deverá seguir o Sistema de Numeração Progressiva (NBR 

6024(NB69) ABNT). A Introdução apresenta o objetivo do autor, a finalidade do 
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artigo e a metodologia usada na sua construção.  O Desenvolvimento expõe os 

tópicos abordados para atingir o objetivo proposto. Nos artigos chamados originais, 

que relatam resultados de pesquisa, o desenvolvimento deve expor a análise e a 

discussão dos resultados.    

A Conclusão sumariza os resultados a que se chegou e expressa a reflexão 

conclusiva do autor. Notas, citações, quadros, fórmulas e ilustrações – elementos 

presentes no decorrer do texto do artigo – são considerados elementos de apoio ao 

texto. Em se tratando de citações, devem elas ser apresentadas de acordo com a 

NBR10520,2001 da ABNT. Por fim, têm-se as Referências, isto é, a lista de 

documentos citados nos artigos de acordo com a NBR 6023:2000 da ABNT. 

 

 

c) Elementos pós-textuais  

 

Consideram-se elementos pós-textuais: o apêndice, constituído documentos 

que complementam o artigo; o anexo, isto é, os documentos cuja utilidade é ilustrar, 

comprovar ou fundamentar o que se disse; a tradução do resumo, isto é, 

apresentação do título do artigo e do resumo em uma língua estrangeira moderna, 

geralmente, dentro da tradição acadêmica brasileira, o inglês ou o francês;  por fim, 

tem-se a nota editorial, o sumário do currículo do autor, endereço para contato e 

data de entrega dos originais (NBR 6023:2000 da ABNT). 

 

 Uma vez caracterizado o artigo científico como discurso científico, em 

especial como gênero textual nos seus aspectos formal e sociocognitivo, no próximo 

capítulo pode-se avançar, de forma mais segura, na análise dos artigos que serão 

objeto de estudo. 
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

 

4.1 Constituição do corpus: abordagem da pesquisa  
 
 

Neste capítulo faremos uma visualização geral do processo investigativo que 

ora adotamos neste empreendimento a partir da apresentação sobre os elementos 

metodológicos da pesquisa, procurando fazer uma abordagem teórica sobre os 

procedimentos que utilizamos. O objetivo é dar um esclarecimento sobre a tipologia 

de pesquisa que estamos trabalhando, além de apresentar as razões que nos 

motivaram a selecionar os sujeitos da pesquisa e as técnicas para a constituição, 

análise e interpretação do corpus.  

  Do ponto de vista dos procedimentos de coleta dos dados, a presente 

pesquisa será de caráter bibliográfico documental. Segundo Lakatos e Marconi 

(2003, p.157) 

 

 

A característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de 
dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que 
se denomina de fontes primárias. Estas podem ser feitas no 
momento em que o fato ou fenômeno ocorre, ou depois. 
 

   

O corpus será recortado dos anais da VI ABRALIN, que ocorreu no ano de 

2009 em João Pessoa - PB. Por se tratar de documentos escritos, o procedimento 

de análise será qualitativo, por isso nos valeremos dos processos descritivo e 

interpretativo (LAKATOS & MARCONI, 1991) 

A pesquisa descritiva objetiva analisar e interpretar os dados com maior 

precisão possível, dos fatos ou fenômenos em sua natureza e características, 

procurando observar, registrar e analisar relações e conexões e interferências. 

Procura-se, assim, “conhecer e comparar as várias situações que envolvem o 

comportamento humano, individual ou em grupos sociais ou organizacionais, nos 

seus aspectos social, econômico, cultural, etc.” (MICHEL, 2005, p.36). 
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Na pesquisa descritiva, os fatos e os fenômenos devem ser coletados do 

ambiente natural, da vida real onde ocorrem, e investigados à luz das forças 

externas que o ambiente exerce sobre ele.  

 

 

 4.1.1 Temática do corpus a ser investigado: o ensino de língua portuguesa  

 

 

Os textos que embasaram esta pesquisa possuem como temática o ensino de 

língua materna. Assim, temos aqui a pretensão de oferecer, sumariamente, uma 

síntese diacrônica sobre diferentes formas de se conceber, dos meados do século 

XX até a atualidade do século XXI, sobre o que seja a língua e qual sua forma mais 

adequada de ensino.  

Tradicionalmente, os estudos da língua portuguesa se fundamentaram na 

chamada gramática normativa15. Tal gramática reinou soberana e inquestionável até, 

pelo menos, a primeira metade do século XX. Ao longo dos anos, observa Evanildo 

Bechara (1995, p. 34), “veio a escola procurando ensinar a língua materna (...) 

através dessa gramática escolástica sem que ficassem bem definidos os limites e a 

eficácia do método”.  

Apesar da assistematicidade e das incoerências internas, a gramática 

normativa, para o bem ou para o mal, foi cumprido seu papel, “muito mais pela 

participação consciente e adesão [do aluno] a um sistema lingüístico diferente 

daquele a que poderíamos chamar natural, do que pela manipulação das regras e 

conceitos aprendidos na sala de aula” (BECHARA, 1995, p. 34).    

Porém, nos anos 60, do século XX, essa modalidade de ensinar, considerado 

por alguns estudiosos, como ensino de caráter opressor por ser centrado numa 

única variante idiomática, começa a mostrar sua insuficiência. Dá-se o início da 

inserção das camadas populares da sociedade no ensino público que, até então, 

não se estendia àquela faixa da população (APARÍCIO, 2001).  

Isso significou um desafio novo aos professores, que até então estavam 

habituados a ensinar a língua materna apenas aos oriundos das classes abastardas 

                                                             
15 Franchi (1991) faz a útil distinção entre gramática normativa, descritiva e internalizada.  Embora se fale 

apenas em gramática, a que este estudo contempla é exclusivamente a normativa, isto é, aquela que constitui o 

“conjunto sistemático de normas para bem falar e escrever, estabelecida pelos especialistas, com base no uso da 

língua consagrado pelos bons escritores” (FRANCHI, 1991, p. 48) 
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e média alta, para quem o português padrão já era um hábito trazido da família. 

Essa nova realidade exigiu um repensar no tratamento que era dado ao ensino de 

língua materna (APARÍCIO, 2001). Assim, inteiramente centrado na gramática 

normativa, o ensino de português não só desautorizava as variedades lingüísticas 

que os novos alunos traziam, como também discriminava qualquer variedade 

lingüística que desviasse do que se entendia como o certo, o normativo. 

 Esse abismo entre a experiência de mundo e de língua do professor e a do 

aluno fez emergir a consciência de que o ensino, da maneira como vinha sendo 

ministrado, não teria qualquer eficácia. Brotava, assim, um movimento de 

contestação do ensino tradicionalista de língua portuguesa, um ensino calcado nas 

normas impostas pela gramática normativa (MADEIRA, 2005). 

Entre as décadas de 1960 e 1970, o Brasil conhece, em plena vigência da 

ditadura militar, o princípio de sua democratização do ensino. Uma parcela da 

população que não havia até então ascendido às práticas escolares chega à escola 

se expressando numa variação idiomática que colidia frontalmente com a variante 

ensinada até então. 

Sabe-se que a idéia dos gestores educacionais ligados à ditadura era 

proporcionar uma educação de cunho imediatista e mecânico que esteve 

prioritariamente a serviço do desenvolvimento do país, ainda que isto custasse o 

esvaziamento do conteúdo humanístico da educação. Nesse contexto, o que se 

denominara Português passa a se chamar Comunicação e expressão, nas séries 

iniciais do antigo 1º grau, Comunicação em língua portuguesa, nas séries finais do 

então chamado 1º grau e, no antigo 2º grau, Língua portuguesa e literatura 

brasileira. 

 O centro da mudança de concepção no ensino de língua materna marca-se 

no termo “comunicação”. O que pressupõe esse termo? Que tipo de mudança no 

ensino se infere com base nele? É preciso notar que tal palavra confirma o sentido 

utilitarista atribuído à educação no período. A língua passa a ser vista como mero 

instrumento de comunicação e o aluno como receptor de mensagens16. Preconiza-

se, assim, um ensino que, embora valorizando um pouco mais a leitura, passa a 

considerá-la como mera decodificação dos conteúdos do texto, como se na 

                                                             
16 Sobre as diferentes formas de se conceber a relação entre língua e sujeito, ver. Koch (2005).  A noção de 

língua como instrumento de comunicação, tal como era preconizada nesse momento histórico, pressupõe a ilusão 

de um sujeito autônomo, dono de suas vontades e ações, escamoteando, assim, a força de assujeitamento que está 

no bojo de qualquer uso da língua.  
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produção dos sentidos não houvesse qualquer participação ativa do sujeito-leitor. O 

aluno, nesse caso, é eficaz quando é capaz de “descobrir” o que a autor quis dizer 

em tal ou qual passagem.    

Nesse estado de coisas, a gramática, por seu teoricismo e falta de 

praticidade, começa a perder espaço. Os livros didáticos começam a amenizar o 

conteúdo de regras e aos poucos vão introduzindo textos. Segundo Soares (2002), é 

neste ponto em que emerge a polêmica acerca da vantagem ou não do ensino da 

gramática normativa. 

 A década de 1980 ocupa o vértice das mudanças que vinham ocorrendo nas 

últimas décadas. A questão da metodologia de ensino adequada para as classes 

proletárias passa a ser uma questão premente. Tornava-se urgente conscientizar o 

professor acerca de seu papel social e de sua prática pedagógica. Conforme Geraldi 

e Fiad (1996, p. 311), 

 

 

A mudança da escola, a sua melhoria e conseqüentemente a efetiva 
democratização da educação, a despeito do que exigiria em termos 
de uma política educacional verdadeiramente comprometida com os 
interesses e necessidades da maioria da população; a despeito de 
sua necessária articulação com o fortalecimento das entidades e 
associações dos trabalhadores da educação, passaria também 
inevitavelmente por uma transformação do trabalho do professor em 
sala de aula. Não bastaria a locação de recursos no setor 
educacional, sequer modificação de estruturas. O investimento a ser 
feito seria no professor como fator de mudança.  

 

 

É nesse período que as teorias lingüísticas começam a mostrar sua força de 

influências e de transformação nas concepções de língua e método de ensino. Este 

fato cria um clima de intensas revisões no ensino de língua materna; Como atestam 

Geraldi e Fiad:   

 

 

A partir de então, multiplicam-se propostas; há um intenso movimento 
editorial de publicação de dissertações e teses; uma infinidade de 
cursos de atualização destinados a professores; fonólogos e 
foneticistas voltam-se para a alfabetização; pesquisadores já 
renomados dedicam-se a gramáticas pedagógicas; na esteira do 
estado de São Paulo, quase a totalidade de secretarias estaduais de 
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educação publica novos planos curriculares. (GERALDI & FIAD, 1996, 
p. 309) 

 

 

Por mais distintas que fossem essas propostas geradas no seio da 

intervenção da lingüística no âmbito do ensino de língua materna, Geraldi e Fiad 

(1996) apontam quatro direções que elas tomaram:  

a) a concepção sócio-interacionista de linguagem inspirando as atividades de 

ensino voltadas para situações da língua em uso;  

b) a noção de texto como fruto de situações de interação permeadas por 

certas condições de produção;  

c) a naturalização da idéia de variedade lingüística como algo inerente às 

línguas, o que abala a noção gramatical de certo e errado;  

d) o lugar de privilégio, nas práticas de sala de aula, dado à leitura e à 

produção textual. 

Muda-se toda uma maneira de conceber a língua, o que acaba trazendo 

sérias repercussões para ensino do português.  A língua deixa de ser um 

instrumento transmissor unilateral, a noção de certo e errado quanto ao uso de 

idioma passa a ganhar nuanças e a leitura, para muitos, passa a ser o foco central 

do ensino de língua materna.   

A década de 90 vai acentuar a necessidade de um ensino de língua materna 

que se centre no texto. A ênfase recai na escrita como trabalho e na linguagem, 

conforme pressupostos vindos de Bakhtin (1981), como lugar de interação social e 

negociação de sentidos. Segundo Zanini (1999, p. 84), 

 

 

afasta-se a idéia de que só sabe escrever quem tem vocação. E, 
para isso, só seria necessário apresentar um assunto, ou até 
mesmo um simples título e exigir que os alunos escrevessem. Quem 
tem vocação, consegue. Também se descarta o pressuposto de que 
a escrita surge como conseqüência do domínio da oralidade: se o 
aluno fala, conseqüentemente escreve. (...) O texto passa a ser o 
ponto de partida e de chegada das atividades. 

 

 

Parte-se da tese de que a linguagem é forma de interação, e passe-se a 

enfatizar a capacidade de uso concreto da língua por parte do educando, 
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conduzindo-o a adequar a língua, em seu nível e sua variante, às mais diversas 

situações. Assim, embora continue privilegiada, a variante padrão tem de 

reconhecer a legitimidade de outras variantes em diversas situações de uso da 

língua. 

 Para Geraldi (1997), o ensino de língua materna, se deseja ser crítico e 

consciente de seus objetivos, deve pôr em questão a concepção de linguagem que o 

envolve. Admitindo o caráter genérico da classificação, Geraldi (1997) aponta três 

concepções de linguagem correntes:  

a) a linguagem como expressão de pensamento, que enforma o ensino 

tradicional de língua materna (gramática tradicional); 

b) a linguagem como instrumento de comunicação, que se liga à visão da 

teria da comunicação e que marcou fortemente os estudos estruturalistas; 

c) a linguagem como forma de interação, que supõe um emissor como sujeito 

que prática ações, já que a linguagem é arena de disputa de sentido e assunções de 

compromissos. Esta concepção vincula-se à teoria da enunciação. 

Geraldi (1997) defende essa última como a concepção de linguagem mais 

apta para uma postura educacional diferenciada. Diante dela, “é insuficiente fazer 

uma tipologia entre frases (...) é muito mais importante estudar as relações que se 

constituem entre sujeitos no momento em que falam do que simplesmente 

estabelecer classificações e denominar os tipos de sentença” (GERALDI, 1997, p. 

42).  

Esta concepção diferenciada, segundo o pesquisador, exige igualmente uma 

nova metodologia de ensino e, da mesma forma, uma revisão no currículo. Sem 

deixar de ter seu valor e sua importância, o dialeto padrão não pode mais servir de 

meio de coagir e constranger os alunos que chegam à escola sem o seu 

conhecimento.  

Em Linguagem e escola, Soares (2002) irá exatamente colocar a questão da 

variação como um ponto central para se repensar o ensino de língua materna aos 

alunos pertencentes às camadas populares. A pesquisadora defende a tese de que 

há de se transformar a estrutura social a fim de se conseguir uma sociedade mais 

justa. Para tanto, deve-se reconsiderar as relações entre o ensino de língua na 

escola e suas conseqüências sociais. Tal como Geraldi, sua posição em relação à 

variante padrão não é de simples descarte: 
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Um ensino da língua materna comprometido com a luta contra as 
desigualdades sociais e econômicas reconhece, no quadro dessas 
relações entre a escola e a sociedade, o direito que têm as camadas 
populares de apropriar-se do dialeto de prestígio, e fixa-se como 
objetivo levar os alunos pertencentes a essas camadas a dominá-lo, 
não para que se adaptem às exigências de uma sociedade que 
divide e discrimina, mas para que adquiram um instrumento 
fundamental para a participação política e a luta contra as 
desigualdades sociais (SOARES, 2002, p. 12-13). 

 

 

 Soares (2002), como se vê, flagra uma luta social e seus processos de 

segregação no bojo da própria escola. A democratização da escola mostra-se 

falaciosa na medida em que a heterogeneidade social, cultural e lingüística não 

recebe nela um tratamento adequado, o que põe em situação de desconforto os 

alunos das classes populares.  

A segregação implícita na pseudo-democratização da escola, com todos os 

seus jogos de artimanha, fica patente quando se explica como e por que pessoas 

das classes populares são mais propensas ao fracasso escolar. Soares (2002) 

apresenta três respostas dadas para o insucesso do povo na escola, chamadas 

por ela “ideologia”: a) a ideologia do dom; b) a ideologia da deficiência cultural e c) 

ideologia das diferenças culturais.  

Todas elas são maneiras de culpabilizar o indivíduo de classe desfavorecida 

ou o grupo social a que ele pertence, seja devido à falta de capacidades inatas, 

seja por causa de uma pobreza lingüística no ambiente familiar, seja ainda pela 

alegação de que as diferenças culturais entre as classes criam, para os menos 

favorecidos, uma barreira quase instransponível para a aquisição da variante de 

maior prestígio social.  

Tomando de empréstimo o pensamento de Labov, Soares (2002) argumenta 

que o fato de existirem variáveis lingüísticas não deve ser razão para se predicar, 

direta ou indiretamente, a deficiência ou inferioridade de uma variável em relação 

a outras. Se a escola assim o faz, é porque ela, sob o pretexto de dar 

oportunidade a todos, contribui, na verdade, para a manutenção de uma 

dominação secular. 

Numa postura convergente com Soares, mas por outra perspectiva, Possenti 

(1996, 1997) advoga a necessidade de se ensinar a variante padrão, mas sem 
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desvinculá-la de questões que, em última instância, são de natureza política e 

envolvem concepções sobre as classes populares. Para Possenti (1996), as 

dificuldades de apreensão e, mais ainda, de uso efetivo da norma padrão dá-se 

em grande parte pelos valores sociais dominantes e as estratégias escolares, 

ambas calcadas no preconceito contra toda variante que não seja a padrão.  

Supõe-se, freqüentemente, que os grupos populares só falam formas 

populares e que elas são totalmente equivocadas por destoarem das formas 

empregadas pelos grupos dominantes. Assim, acaba-se por valorizar ou não as 

idéias expostas ou a eficácia da comunicação não por suas qualidades em si, mas 

por virem ou não conforme a variante padrão.  

É o que Bagno (1999) também vem estudando sobre a noção de preconceito 

lingüístico, que se funda, segundo ele, na restrição da língua ao escopo da 

gramática normativa. Entende esse autor que a função do professor de língua 

materna é desconstruir este equívoco; da mesma forma que uma receita de bolo 

não é o bolo, a gramática não encerra toda a língua e suas potencialidades 

expressivas; Como expressa o comentário abaixo: 

 

 

A língua é um enorme iceberg flutuando no mar do tempo, e a 
gramática normativa é a tentativa de descrever apenas uma parcela 
mais visível dele, a chamada norma culta. Essa descrição, é claro, 
tem seu valor e seus méritos, mas é parcial (no sentido literal e 
figurado do termo) e não pode ser autoritariamente aplicada a todo 
o resto da língua [...]. Mas é essa aplicação autoritária, intolerante e 
repressiva que impera na ideologia geradora do preconceito 
lingüístico (BAGNO, 1999, p. 08-09). 

 

 

Assim, tanto para Bagno quanto para Possenti e Geraldi, toda e qualquer 

concepção de língua, assim como de seu ensino, traz em seu bojo, implícita ou 

explicitamente, um posicionamento político. A gramática normativa, na medida em 

que mantém uma postura prescritiva, deixa mais explícita ainda sua face política. 

No entanto, como lembra Possenti (1997), não há uma concepção una do que 

seja gramática, e esse é um dado importante porque a cada conceito que se der ao 

termo corresponderá uma distinta postura político-educacional. Assim, para Possenti 

(1997), há três diferentes conceitos de gramática.  
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a) As gramáticas em que o conteúdo descrito é, também, o prescrito. Sua 

finalidade é expor um conjunto de regras voltadas para o bem falar e o bem 

escrever. São as gramáticas tipo 1; 

b) As gramáticas que constituem ”um conjunto de leis que regem a 

estruturação real de enunciados produzidos por falantes, regras que são utilizadas” 

(POSSENTI, 1997, p. 48).  Para gramáticas que seguem este conceito, chamadas 

gramáticas do tipo 2, a preocupação centra-se em como se diz, não havendo 

interesses prescritivos; 

c) “A palavra gramática designa o conjunto de regras que o falante de fato 

aprendeu e do qual lança mão ao falar” (POSSENTI, 1997, p. 48). Aqui o conceito se 

confunde com a noção de “repertório lingüístico”: o conhecimento das regras 

lingüísticas que um falante possui e pode acionar seu uso. Possenti (1997) chama-a 

gramática do tipo 3. 

Às gramáticas do tipo 1, dado o seu caráter prescritivo, está associada uma 

concepção de língua que “recobre apenas uma das variedades lingüísticas utilizadas 

efetivamente pela comunidade” (POSSENTI, 1997, p. 49), isto é, a norma culta. Isto 

faz com que este tipo de gramática, que é a mais ensinada nas salas de aula, seja 

excludente e elitista. Ela exclui o caráter histórico das línguas, assim como renegam 

todas as variações, exceto uma, e despreza a fala, considerada uma espécie de 

degeneração da escrita.  Possenti (1997, p. 56) considera graves as conseqüências 

do ensino deste tipo de gramática: “A adoção de gramáticas do tipo 1 pelas escolas 

é bem um sintoma de que elas pouco se preocupam efetivamente em analisar uma 

língua, mas, antes, em transmitir uma ideologia lingüística”.  

Já as gramáticas do tipo 2 apontam para a concepção de língua do 

estruturalismo, isto é, a língua tomada como sistema homogêneo e abstrato, distante 

do seu uso. Aqui também ocorre a exclusão da fala e a negação das transformações 

históricas da língua.  

As gramáticas de tipo 3, embora reconheçam que a língua se compõe de um 

conjunto de variedades, revelam também uma dimensão opressora. Dimensão que 

não é imposta pelos especialistas, como se viu nos outros dois tipos, mas pela 

comunidade de falantes: “é a própria comunidade que fala a língua que trabalha 

politicamente, impingindo normas de linguagem e excluindo os que não se 

submetem” (POSSENTI, 1999, p. 55). 
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Uma síntese dessa reflexão – depois de se ter passado em revista algumas 

reflexões críticas sobre o ensino de língua materna fundado na gramática – é a 

certeza da ligação entre o ensino de gramática normativa e uma visão estática e 

monológica do que seja a língua. Isto, certamente, não invalida a função da norma 

culta, mas nos obriga a repensar radicalmente o modo de ensiná-la.     

Em termos de efeitos práticos para o ensino de língua materna, na década de 

1990, um fato capital foi o surgimento dos Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCN, em 1998. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

2000), a escola deve propiciar o acesso ao universo dos textos que circulam 

socialmente, além de estimular, por diversos meios, a produção e interpretação ativa 

de textos.  

A publicação dos PCN foi realizada com o fim de estimular o ambiente 

educacional a fazer cumprir ações educacionais presumidas em diversos 

documentos legais, mormente a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional 

(LDB). Tomando a escola como instituição autorizada pela cultura a ensinar a ler e a 

escrever e como parâmetro do saber útil e autorizado, os PCNs oferecem como 

referência para as discussões curriculares da área e como fonte de revisão e 

elaboração de propostas didáticas, conforme se pode ler na Apresentação do 

documento.  

Buscando alargar as formas de pensamento reflexivo como fundamento para  

ler e interpretar textos em situações de interação, a constituição pedagógica dos 

PCN deu uma imensurável contribuição à prática do ensino de língua materna, pois 

ao fazer o resgate das teorias contemporâneas da linguagem como elemento 

mediador das práticas sociais, que são reconhecidas e socializadas por membros de 

uma cultura, resgataram o espaço da sala de aula como um campo interativo. A 

língua, neste contexto, é trabalhada sistematicamente não como substância abstrata 

dentro de uma dimensão monológica, moldada pela estrutura, isolada; a língua é 

atualizada pelo fenômeno social da interação verbal realizada através de 

enunciações (BAKHTIN, 1981). 

As atribuições interativas e dialógicas, resgatadas das idéias bakhtinianas, 

são evidenciadas nos objetivos gerais e específicos, nos Parâmetros Curriculares do 

ensino de língua materna (BRASIL, 2000). Dentre as metas gerais se destacam:  
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a) propiciar ao estudante conhecimentos teóricos e metodológicos relativos ao 

processo de ensino-aprendizagem da língua materna para que ocorra uma atuação 

competente e ativa;  

b) contextualizar os aspectos teóricos e metodológicos da língua materna 

dentro do quadro socio-político-cultural demonstrando as prerrogativas críticas e 

criativas do educador;  

c) desenvolver reflexões em torno da problemática do ensino de língua 

portuguesa e do letramento, ocasionando discussões para se encontrar caminhos e 

possibilidades de integrar teoria e prática (BRASIL, 2000). 

Diante dessas metas, os objetivos específicos sobrevêm visando: 

 a) estimular a reflexão dos estudantes frente a questões de ensino e 

aprendizagem, incluindo o próprio discurso pedagógico, a linguagem da produção 

textual, a análise lingüística, a leitura e a literatura, favorecendo a construção de um 

conhecimento articulado ao propósito da linguagem;  

b) trabalhar conteúdos e propostas metodológicas na área de língua 

portuguesa, buscando o desenvolvimento;  

c) oportunizar o conhecimento de elementos para um trabalho pautado na 

interdisciplinaridade partindo do diálogo entre normas e textos, língua e literatura;  

d) aprofundar as discussões e estimular propostas de trabalho sobre a 

interação teoria-prática-teoria (BRASIL, 2000). 

Os PCN modificaram substancialmente a prática de produção de textos ao 

adotorem as postulações sobre os gêneros do discurso segundo a perspectiva de 

Mikhail Bakhtin (1981; 2003). Com isto, passa-se a considerar fundamental a 

situação discursiva de produção de textos orais e escritos, ressaltando-se que 

estes devem ser compreendidos nas esferas públicas, implicando uma superação 

da tipologia cristalizada nas estruturas de textos escolares, onde havia uma 

tendência em desconsiderar as circunstancias de produção. O gênero é uma 

proposta de redimensionar o ensino de língua materna ao propor para as aulas de 

língua portuguesa a integração das atividades de leitura e produção de textos e a 

reflexão sobre as formas da língua, de acordo com as esferas de comunicação.  

 Não obstante o salto qualitativo que os PCN promoveram no ensino de língua, 

há que se considerarem suas incongruências. Marina Mendonça (2004), nesse 

sentido, assinala uma contradição que está no bojo da política do atual governo 

federal como sua política de distribuição de livros didáticos nas escolas públicas. 
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Segundo Mendonça, caso se deseje seguir a proposta de ensino de língua materna 

como se propõe nos Parâmetros, não há sentido em se adotar livro didático. A 

justificativa de Mendonça para tal fato está contida nas seguintes indagações: 

 

 

Como o professor vai trabalhar os aspectos gramaticais que são 
interessantes no texto do aluno e ao mesmo tempo seguir a ordem 
gramatical proposta pelo livro? Como o professor vai trazer para a 
sala de aula textos que procurem sanar uma deficiência de leitura 
percebida em seus alunos e ao mesmo tempo seguir a ordenação 
temática e tipológica de textos propostos pelo livro? (MEDONÇA, 
2004, p. 261) 

 

 

Com isso, não parece que Mendonça queira desconsiderar o valor dos PCN, 

mas sim propor-lhe aprimoramentos. Na verdade, as perspectivas sobre o ensino de 

língua materna formam uma teia de fios heterogêneos, ainda que todos urdidos com 

a finalidade de formar leitores e produtores de textos conscientes. 

 

 

4.1.2 Universo de estudo: os Anais da ABRALIN 
 

  

A Associação Brasileira de Lingüística (ABRALIN) é uma sociedade civil 

destinada a congregar os profissionais da Lingüística, com o objetivo de promover, 

desenvolver e divulgar entre os interessados os estudos de lingüística teórica e 

aplicada no Brasil, promovendo reuniões científicas, cursos e publicações 

(ABRALIN, 2010). 

 A ABRALIN foi fundada em 9 de janeiro de 1969, em São Paulo,  numa 

assembléia presidida pelo pesquisador Joaquim Mattoso Câmara Júnior. Sua 

primeira sede foi no Rio de Janeiro, sendo que a cada gestão muda-se a sede. 

Atualmente, desde o dia 13 de agosto de 2009, a sede da ABRALIN localiza-se em 

Curitiba, Paraná, onde funcionará até o segundo semestre de 2011.   

A ABRALIN destina-se a congregar os profissionais que atuam nos diversos 

segmentos que formam a Lingüística. Seu objetivo precípuo é “desenvolver e 

divulgar entre os interessados os estudos de lingüística teórica e aplicada no Brasil, 

promovendo reuniões científicas, cursos e publicações” (ABRALIN, 2010) 
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 De acordo com a nova gestão, que irá gerir a instituição no Biênio 2009-2011, 

os compromissos assuntos pela ABRALIN são: 

 

  

 Representar politicamente a comunidade lingüística, 
administrando os problemas e encaminhando soluções, após ouvir 
representantes da área e das subáreas envolvidas. 
 Dar continuidade aos  avanços obtidos por gestões 
anteriores  na organização da ABRALIN e incrementar ações tendo 
em vista a constante atualização da página e dos dados dos 
associados e a divulgação de informações de interesse dos 
lingüistas.  
 Organizar o Congresso e Instituto de forma a contemplar o 
interesse manifestado pelas diferentes áreas. 
 Gerenciar  os recursos de modo a garantir a viabilidade 
financeira da Instituição e a continuidade de sua situação fiscal 
regular. 
 Encaminhar ao Conselho Consultivo todas as questões que 
demandam posicionamento e implementar as medidas aprovadas. 
 Garantir condições para que a Revista da ABRALIN se 
mantenha em dia e que seja um referencial na área. (ABRALIN, 
2010). 

  

 

   A presente pesquisa incidirá sobre os artigos presentes nos anais do 

Congresso Internacional da Associação Brasileira de Lingüística (ABRALIN), 

ocorrido em os dias 4 e 7 de março de 2009, na cidade de João Pessoa, na Paraíba.  

O ano de 2009 foi especial para a ABRALIN por tratar da comemoração dos 40 anos 

de sua fundação.  

A conferência inaugural, com o tema “A lingüística como ciência no Brasil: 

1969-2009”, foi proferida por Aryon Dall‟Igna Rodrigues, da Universidade de Brasília, 

um dos fundadores da instituição. Entre os participantes estiveram pesquisadores de 

relevo internacional, como Willem Adelaar (Universidade Leiden, Holanda), Cristina 

Altman (Universidade de São Paulo), Lyle Campbell (Universidade de Utah, Estados 

Unidos), Margarita Correia (Universidade de Lisboa, Portugal) e Dolores Azorín 

Fernández (Universidade de Alicante, Espanha). 

 Nos anais do ABRALIN de João Pessoa foram publicados 724 artigos de 

pesquisadores de diversos níveis de formação (de graduados a doutores), 

abordando variadas questões concernentes à Lingüística. Vejamos abaixo uma 

tabela que totaliza os textos dos anais publicados e suas categorias de classificação. 
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Temáticas dos textos da ABRALIN * 

 

TEMÁTICAS QUAT 

Sociolingüística 44 

Ensino de língua estrangeira 64 

Semiótica 14 

Libras 6 

Gêneros textuais 32 

Letramento 8 

Interacionismo  sociodiscursivo  5 

Psicolingüística 7 

Literatura 16 

  

Educação á distancia 01 

Análise do discurso 102 

Lingüística textual 59 

Lingüística histórica 3 

Dislexia 3 

Teorias lingüísticas 21 

Gramática 57 

Lingüística funcionalista 30 

Língua, identidade e cultura 64 

Lingüística enunciativa 16 

Linguagem e psicanálise 8 

Aquisição da linguagem na criança 19 

Ensino de língua portuguesa 85                             

Retórica 9 

Lexicologia/fonologia 51 

Total 724 

Quadro  n°8 :Temáticas dos textos da ABRALIN    * Tabela elaborada pela pesquisadora 
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As abordagens temáticas no Congresso em João Pessoa foram muito 

abrangentes. Destas temáticas, escolheu-se trabalhar sobre o ensino de língua 

portuguesa por conter informações que já fazem parte da vida acadêmica e 

profissional da pesquisadora, possibilitando, dessa forma, maior facilidade de 

identificar os argumentos. Do total de 724, foram encontrados 85 textos sobre ensino 

de língua materna, os quais foram classificados em três grupos: processos de leitura 

e escrita (corpus); análise lingüística e formação docente.  

A escolha por se analisar textos sobre os processos de leitura e escrita deveu-

se a questões quantitativas, pois essa categoria possui o maior número de textos; 

sendo assim, nela se concentra uma amostragem significativa de 

graduados/graduandos e doutores, sujeitos de nossa pesquisa.  

 

 

72%

20%

8%

Grupos de textos sobre o ensino de língua portuguesa 

processo de leitura e escrita  

formação docente

análise linguistica

 

Gráfico n°1:  Grupos de textos sobre língua materna 

 

 

 
A respeito da formação dos autores que publicaram nos Anais da ABRALIN na 

área do ensino de língua materna, dos 85 textos, 23 são doutores, 22 de mestres, 16 

de especialistas e 11 de graduados/graduandos; a 13 deles categorizamos como 
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mistos, por terem sido escritos por doutores com mestre ou graduados, especialistas 

com graduados, doutores com graduados. 

Optamos por trabalhar com artigos que não possuem as características mistas, 

a fim de dar mais uniformidade às nossas análises. 

 

 

27%

26%19%

13%

15%

Formação acadêmica dos autores dos artigos 

doutores mestre especialistas graduado/graduando mistos

                               

Gráfico nº 2: Formação acadêmica dos autores dos artigos 

 

 

4.1.3 Critérios para a constituição do corpus 
 
 
  Considerando que, nesta pesquisa, a investigação recai sobre o processo 

argumentativo que dá sustentação à construção de sentido de artigos científicos, o 

corpus leva em consideração os discursos a serem analisados nessa pesquisa que 

serão recortados de artigos científicos produzidos por alunos graduados/graduandos 

e doutores da área de língua portuguesa, em especial dos artigos que abordam a 

leitura e a escrita em contextos escolares.     

  Entre os critérios de constituição do corpus, consideraram-se os textos que: (i) 

tenham sido escritos sobre metodologia/didática do ensino de língua 

portuguesa/materna; (ii) analisem dados empíricos, envolvendo o ensino de língua 

materna; (iii) apresentem maior densidade no que diz respeito a quantidade (número 

de palavras), com análise mais detalhadas dos fenômenos; (iv) sejam assinados 

pelos pesquisadores e, no caso dos alunos, de preferência que o nome do docente 
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apareça somente como orientador, e não como co-autor; (v) apresentem, se 

possível, as seções de artigo/comunicação científico/a bem definidas com base na 

ABNT.  

Mediante estes critérios foram selecionados 17 artigos científicos; este número 

se justifica pela escolha do corpus que ora adotamos. Dentre os textos sobre leitura 

e escrita encontramos 6 escritos por graduados/graduandos e 11 textos por 

doutores. 

 

Título dos textos selecionados para análise sobre processos de leitura e escrita com 
a formação acadêmica dos autores 
 

N°                                          Título Formação 

1 Leitura e escrita: o que dizer do desempenho do aluno de letras na 
apreensão do gênero editorial? 

Dout 

2 Produção escrita: uma reflexão sobre o ponto de vista do aluno Grad 

3 Evento de oralidade e de letramento de aula de língua portuguesa Grad 

4 Gêneros textuais e textualidade em materiais de ensino de língua 
Portuguesa 

Dout 

5 A atividade de leitura nas aulas de língua portuguesa Grad 

6 A produção de sentido nas atividades de produção de texto: uma 
abordagem sociocognitiva da linguagem. 

Grad 

7 Ensino de gêneros textuais: contrapontos teóricos e propostas 
didáticas 

Dout 

8 Escritas do cotidiano e escritas escolares em grupos populares: 
um convite à pesquisa 

Dout 

9 Ensino de língua materna no ensino médio:o que muda com a 
relação oralidade e escrita 

Grad 

10 O ensino que deu certo – as práticas de letramento de uma escola 
pública brasileira 

Grad 

11  Estratégias de leituras virtuais e não virtuais no ensino 

fundamental 

Dout 

12 Aprender a escrever na academia: dos saberes de referência 
à prática de textos acadêmicos 

Dout 
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13 Práticas docentes de gêneros textuais: uma proposta a partir de 

um estudo de caso. 

Dout 

14 O lugar do professor reflexivo em sala de aula: revisitando o que 
se diz sobre o ensino da produção de textos 

Dout 

15 Produção de texto: aplicação de meta-regras e apreensão de 
sentidos 

Dout 

16 Trabalhando os gêneros, avaliando a escrita: algumas estratégias Dout 

17 Gêneros textuais e reescrita: uma proposta de metodologia 
para o ensino de língua materna 

Grad 

            Quadro n° 9: Temas dos artigos e titulação dos sujeitos da pesquisa selecionados.  

 
 
4.1.4  Questões centrais norteadoras da pesquisa 

 

 

A pesquisa apóia-se na seguinte questão-problema: como se constituem o 

processo de construção argumentativa em trabalhos acadêmico-científicos por parte 

de pesquisadores graduados/graduandos e pesquisadores doutores?  

Busca-se, então, com esse questionamento, apontar como se dão os 

processos de produção textual, considerando as teses defendidas sobre o ensino de 

língua portuguesa, em especial sobre o processo de leitura e escrita; as questões de 

pesquisa e a organização argumentativa da redação acadêmica. 

  Questiona-se, ainda, se as teses sobre a temática, os processos e as técnicas 

de argumentação se apresentam de forma diferente de acordo com as condições de 

produção dos textos, tais como níveis de formação e maturidade intelectual. Abaixo, 

segue as questões que norteará o percurso de nossa análise. 

 
 

a) Quais as teses sobre o ensino de língua portuguesa e seus efeitos de 
sentido nos artigos de doutores e graduados/graduandos? 

 
b) Quais as aproximações e distanciamentos dos sentidos do ensino de 

língua portuguesa em artigos de doutores e graduados/graduandos? 
 

c) Quais as técnicas axiais de argumentação? 
 
 

d) Quais os argumentos de autoridade especiais: os teóricos e as teorias?  
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e) Quais os argumentos que fundam a estrutura do real: os exemplos, as 

ilustrações e os modelos? 
 

f) Quais as correlações entre os processos argumentativos de artigos de 
doutores e de graduados/ graduandos? 
 

g) O que se argumenta sobre o ensino de leitura e produção textual e 
seus múltiplos sentidos?     

 
 

Com as respostas encontradas nestas questões, que serão aplicadas 

igualmente a todos os artigos, articularemos os dados, codificando-os e tabulando-

os, estabelecendo, assim, comparações e quadros demonstrativos para 

fundamentar a análise e interpretação. 

Recorremos ao seguinte roteiro para fundamentar as discussões na análise: 

 

- Identificar as teses axiais de ancoragem que dão sustentação às questões dos 

artigos de graduados/graduandos e dos doutores em Letras que tematizem o ensino 

de língua materna, em especial os dilemas que envolvem a leitura e a escrita, 

relacionando-as ao processo de construção de sentidos; 

 

- Identificar as técnicas argumentativas de autoridade, de modelo, ilustração e 

exemplo que possibilitam os elementos persuasivos nos artigos. 

 

- Apontar teses, conclusões e/ ou efeitos de sentido17 se aproximam e/ou se 

distanciam entre os textos analisados. 
 

Para, então, tentar responder à questão-problema de como se constituem o 

processo de construção argumentativa em trabalhos acadêmico-científicos por parte 

de pesquisadores graduados/graduandos e pesquisadores doutores, no capítulo 

seguinte faremos uma coleta das teses, dos sentidos e dos processos 

argumentativos dos artigos científicos. 

 
 
 

                                                             
17 Nas perspectivas retóricas e discursivas, o sentido não é algo estável e fixo, a que se espera que o leitor capte 

sem esforço construtivo (ORLANDI, 1986). Daí ser mais apropriado se falar em efeitos de sentido, expressão 

que indica a instabilidade dos sentidos de um texto, que variam conforme as condições de produção – isto é, a 

historicidade e as questões pragmáticas – que permeiam a recepção dos textos.   
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5 ANÁLISE DOS SENTIDOS SOBRE O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA EM 
ARTIGOS CIENTÍFICOS 

 
 
5.1 As teses sobre o ensino de língua portuguesa e seus efeitos de sentido18 
 

Decidimos investigar os processos argumentativos dos artigos científicos 

publicados nos Anais da ABRALIN 2009 porque compreendemos que: 1) toda 

argumentação desenvolve-se em função de um destinatário, que influencia direta ou 

indiretamente a forma como evoluem os argumentos propostos (PERELMAN & 

TYTECA, 2005); e 2) os textos de caráter científico estão submersos numa 

“camuflagem enunciativa” no sentido que, ao intentar dar crédito à “sua” verdade, o 

pesquisador utiliza escolhas para direcionar suas interpretações; neste sentido, a 

argumentação aparece no texto acadêmico, pois, ao escrever buscando 

aceitabilidade, a subjetividade e a parcialidade emergem na tentativa de persuadir o 

leitor sobre a veracidade dos fatos explicitados (CORACINI, 1991) 

 Nas páginas seguintes, trataremos de analisar os discursos de artigos 

científicos de graduado/graduandos (AG) cujos títulos são:  

 

N°                          Título 

AG01 Produção escrita: uma reflexão sobre o ponto de vista do aluno 

AG02 Evento de oralidade e de letramento de aula de língua portuguesa 

AG03 A atividade de leitura nas aulas de língua portuguesa 

AG04 A produção de sentido nas atividades de produção de texto: uma 
abordagem sociocognitiva da linguagem. 

AG05 Ensino de língua materna no ensino médio:o que muda com a relação 
oralidade e escrita 

AG06 O ensino que deu certo –as práticas de letramento de uma escola 
pública brasileira 

Quadro n°10: Títulos dos textos dos graduados/graduandos 

                                                             
18Nas perspectivas retóricas e discursivas, o sentido não é algo estável e fixo, a que se espera que o leitor capte 

sem esforço construtivo (ORLANDI, 1986). Daí ser mais apropriado se falar em efeitos de sentido, expressão 

que indica a instabilidade dos sentidos de um texto, que variam conforme as condições de produção – isto é, a 

historicidade e as questões pragmáticas – que permeiam a recepção dos textos.   
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5.1.1 Em artigos de graduados/graduandos 

 
 
AG01 
 

 
A linguagem escrita nos dias atuais ocupa um espaço bem acentuado na vida das 
pessoas, uma vez que a todo o momento estamos em contato com diversos textos 
escritos os quais produzimos,lemos ou apenas conseguimos extrair destes o que há 
de fundamental: a comunicação. Diante disso, o desenvolvimento das habilidades de 
escrita dos alunos tem sido cada vez mais enfatizado dentro do contexto escolar-
acadêmico, embora nem sempre este trabalho seja conduzido de forma satisfatória 
atendendo às necessidades dos discentes e considerando a multiplicidade de fatores 
que influenciam o processo de produção textual. 
  

 

AG02 

No ambiente escolar muitas vezes ocorre a exclusão e a marginalização social em 
relação àqueles que não se expressam de acordo com a norma culta da língua e não 
dominam o código escrito. Isso se deve ao preconceito  e á falta de conhecimento dos 
profissionais de língua em relação á sociolingüística. 

 

AG03 

Há fatores prejudiciais á  prática escolar  nas aulas de língua portuguesa,pois é raro 
encontrar estudantes que concebem a prática de leitura e produção de textos como 
uma atividade prazerosa. 

 

AG04 

Atualmente é grande a preocupação com a formação do leitor crítico transformador da 
realidade que o cerca, bem como o desenvolvimento da modalidade escrita da língua 
por alunos do ensino fundamental e médio, uma vez que é constatado através de 
estudos que os alunos, após anos de estudos, não desenvolvem a leitura crítica nem 
conseguem dominar a modalidade escrita da língua. 

 

No artigo AG01, o autor defende a tese de que, por a linguagem escrita 

delimitar espaço social, o desenvolvimento das habilidades de escrita dos alunos 

tem sido cada vez mais enfatizado dentro do contexto escolar-acadêmico, embora 

nem sempre este trabalho seja conduzido de forma satisfatória. 

  Já no artigo denominado AG02, a tese é que a não expressão de acordo 

com a norma culta da língua proporciona a exclusão e a marginalização social. O 
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autor do texto defende que a causa disso é o desconhecimento dos profissionais 

sobre os preceitos da sociolingüística. 

No artigo AG03, o autor afirma categoricamente que, dentre dos fatores 

prejudiciais à prática escolar, um dos maiores é a falta de prazer. No AG04, a tese 

gira em torno da preocupação atual das instituições em formar um leitor e escritor 

crítico e transformador da realidade que o cerca, por causa de constatações 

estatísticas segundo as quais os alunos não desenvolvem a leitura nem a escrita. 

AG05  

 

A relação entre linguagem oral e linguagem escrita sempre foi marcada por alguns 
conflitos. A escrita adquiriu socialmente grande importância, superando a fala e sendo 
vista como um fator de prestígio social. 

 
AG06  
 

Estatísticas oficiais nos mostram que o maior problema em relação ao desempenho 
em sala de aula da população em idade escolar no Brasil está relacionado à leitura. 
Embora haja um grande esforço por parte dos órgãos competentes para amenizar o 
problema, os resultados das provas oficiais continuam reafirmando, ano após ano, os 
baixos índices de desenvolvimento dos alunos do Ensino Fundamental em relação à 
leitura, que, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa 
para 1º e 2º ciclos – 1ª a 4ª séries (PCNs, 1997), é o eixo principal no que se refere à 
discussão do fracasso escolar. 

 
 

No AG05, a tese que se defende é a de que há conflito entre a linguagem oral 

e a escrita; para o autor do artigo, o elemento desencadeador deste conflito está no 

fato de que a escrita adquiriu importância social e superou a fala. No AG06 a tese é 

apresentada numa versão estatística que indica que o maior problema em relação 

ao desempenho em sala de aula da população em idade escolar no Brasil é a leitura 

e, apesar dos esforços dos órgãos competentes, as provas oficiais reafirmam os 

baixos índices de desenvolvimento dos alunos do ensino fundamental.  
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5.1.2 Em artigos de doutores (AD): 

 
 

N°                        Título 

AD01 Leitura e escrita: o que dizer do desempenho do aluno de letras na 
apreensão do gênero editorial? 

AD02 Gêneros textuais e textualidade em materiais de ensino de língua 
Portuguesa 

AD03 Ensino de gêneros textuais: contrapontos teóricos e propostas 
didáticas 

AD04 Escritas do cotidiano e escritas escolares em grupos populares: um 
convite à pesquisa 

AD05  Estratégias de leituras virtuais e não virtuais no ensino fundamental 

AD06 Aprender a escrever na academia: dos saberes de referência à prática 
de textos acadêmicos 

AD07 Práticas docentes de gêneros textuais: uma proposta a partir de um 

estudo de caso. 

AD08 O lugar do professor reflexivo em sala de aula: revisitando o que se diz 
sobre o ensino da produção de textos 

AD09 Produção de texto: aplicação de meta-regras e apreensão de sentidos 

AD10 Trabalhando os gêneros, avaliando a escrita: algumas estratégias 

AD11 Gêneros  textuais e reescrita:uma proposta de metodologia para o 

ensino de língua materna 

  Quadro n° 11:Título dos textos dos doutores 

 

 

AD01  

 o editorial lida com idéias, argumentos e críticas, por isso ele é o melhor gênero para 
ensinar o aluno a exercitar seu raciocínio crítico e levá-lo a praticar técnicas de 
produção escrita. 

 

AD02 

Considera-se que a textualidade é a essência do texto. Investigam-se as suas marcas 
em materiais de ensino que são apresentados aos alunos. Este artigo trata de 
questões relativas à apropriação das competências textuais do sujeito leitor, a partir 
da concepção interacionista da linguagem, especificamente a abordagem das práticas 
discursivas, tendo como material a exploração de textos em aulas de leitura de língua 
portuguesa, no ensino médio. 
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AD03 

(...)os livros didáticos nem sempre conseguem aplicar coerentemente os conceitos de 
tipologia e gênero textual, embora diversas pesquisas baseadas no que preconizam 
os Parâmetros defendam a abordagem de uma pluralidade de textos, considerando o 
papel social dos gêneros. 

 

AD04 

(...)a escrita representa um conjunto sócio-histórico de práticas que constituem as 
demais atividades sociais desenvolvidas pelos diferentes sujeitos em determinados 
contextos. Ou seja, observar as manifestações de escrita cotidiana de pessoas e a 
sua circulação em determinado meio sócio-cultural é procurar desvendar as suas 
funções no interior deste grupo, levando-se em conta que pessoas de níveis sócio-
econômicos e culturais diferentes podem atribuir funções diferentes aos usos da 
língua. 

 

No AD01, a tese gira em torno do gênero textual editorial e a autora explicita 

que este gênero é utilizado em sala de aula porque lida com idéias, argumentos e 

crítica, por isso ele é o melhor gênero para ensinar o aluno a exercitar seu raciocínio 

crítico e assim o ajuda a articular as idéias na construção textual. No artigo AD02, 

defende-se a tese de que, sendo a textualidade a essência do texto, é necessário 

que o sujeito leitor se aproprie das competências textuais a partir da concepção 

interacionista da linguagem. 

No AD03, enfatizam-se as lacunas dos conceitos de tipologia e gênero textual 

que os livros didáticos não expõem de forma coerente; já no AD04 a tese defendida 

é a de que as manifestações de escrita cotidiana  de pessoas e sua circulação em 

determinado meio social desvenda as funções das pessoas no interior do grupo 

social, ou seja, as atribuições das diferentes funções no uso da língua revelam 

níveis socioeconômicos e  culturais diferentes.      

 

AD05 

(...) as dificuldades de leitura de alunos do Ensino Fundamental, reconhecidas por 
professores e pesquisadores que trabalham com esse tema, e está apoiado em 
estudos sucessivos sobre estratégias de leitura para esse público, 

 

AD06 

 Apropriação dos estudantes de Licenciatura em Letras da escrita acadêmica 
fundamentando-se nas teorias de escrita estudadas nesse curso. 

 

AD07 

Nosso foco, no presente trabalho, é o professor - e os desafios enfrentados por ele 
em sua prática docente diária - já que acreditamos ser ele a peça-chave que poderá 
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desmontar a rede de poder encabeçada pelos que possuem maiores oportunidades 
educacionais. Para conhecer de forma mais aprofundada a realidade vivida pelo 
professor e por seus alunos, elaboramos uma pesquisa diagnóstica. Nosso principal 
objetivo foi obter, de maneira mais clara, o nível de conhecimento – no que tange aos 
gêneros textuais - dominados pelos alunos. 

 

AD08 

(...) a produção de sentidos só se dá em função do lugar discursivo que assume o 
sujeito da linguagem e, a partir desse lugar, desloca-se, porque se confronta com o 
outro (interlocutor), deslocamento que se dá pela interpelação, principalmente, do 
Outro ( Ideologia). Assim, desse lugar, o professor, sujeito do seu discurso, revela que 
mecanismos ideológicos e lingüístico fundamentam seu dizer, suas ações 

 

No AD05, a idéia em foco trata das dificuldades de leitura de alunos do ensino 

fundamental; sugere-se que cabe aos profissionais docentes desenvolver técnicas 

de aprendizado que partam do cotidiano do aluno como, por exemplo, programas de 

computador; no AD06 ressalta-se a importância do letramento na Academia a partir 

da concepção de leitura e escrita que os alunos de Letras possuem. No AD07, a 

tese se centraliza na prática docente, em especial, no nível de conhecimento 

adquirido pelo professor sobre os gêneros textuais; já a tese subjacente ao AD08 diz 

respeito ao lugar social do professor enquanto sujeito do seu discurso e que 

mecanismos ideológicos e lingüísticos fundamentam seu dizer e suas ações. 

 

AD09 

Para uma boa compreensão de um texto deve-se considerar três aspectos: o 
pragmático, que se refere ao seu funcionamento enquanto atuação informacional e 
comunicativa; o semântico-conceitual, relativo à sua coerência; e o formal, 
concernente à sua coesão. 

 

AD10 

(...) metodologia de produção a partir de seqüências didáticas (SD),cujo objetivo é 
criar contextos de produção delimitados e efetuar atividades, a fim de que o estudante 
aproprie-se de um determinado gênero em situações de comunicação diversas. 

 

AD11 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) sugerem que o texto, o qual se 
organiza sempre dentro de certas restrições de natureza temática, composicional e 
estilística, caracterizando-se como pertencente a este ou àquele gênero, seja a 
unidade de ensino. Cabe, dessa forma, aos teóricos da língua e da prática 
pedagógica pensar instrumentos didático-pedagógicos para a intervenção junto à 
escola, no sentido de transpor conhecimentos relativos a esses conteúdos, 
viabilizando, assim, uma efetiva aprendizagem. 
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 No AD09, revela-se que, para se ter boa compreensão de um texto, é 

necessário considerar os aspectos pragmáticos, semântico-conceitual e o formal. No 

AD10, enfatiza-se a importância da metodologia de produção textual a fim de criar 

contextos de produção delimitados, objetivando que o estudante se aproprie de 

comunicações diversas. O AD11 centraliza sua idéia na premissa de que os PCNs 

sugerem o texto como unidade de ensino e cabe aos estudiosos da língua e da 

prática pedagógica pensarem instrumentos didático- pedagógicos para intervir junto 

à escola a fim de viabilizar uma aprendizagem efetiva.  

Na perspectiva de Abreu (2008), ter uma tese definida e saber para que tipo 

de problema essa tese é resposta, é uma das condições  fundamentais para uma 

boa argumentação. Quais questões ambos os artigos tentam responder? Buscam 

eles responder que uma nova perspectiva do ensino de língua materna, fundado em 

teorias sócio-interativas, e absorvendo sugestões dos PCNs, requer o deslocamento 

da unidade de ensino, que passa a ser o texto. Não o texto como estrutura formal, 

fechada, monológica, mas como elemento de intersubjetividade e espaço de disputa 

de sentidos.  

As teses aqui defendidas refletem o momento histórico que estamos 

passando, e por isso estes artigos dialogam com os PCNs, as teorias 

sociolingüísticas e discursivas e o fazer dos professores.  

 
 

Nº12 Quadro síntese das teses sobre o ensino de língua portuguesa 

AG01   
  A linguagem escrita delimita o espaço social e o desenvolvimento das 
habilidades de escrita dos alunos tem sido cada vez mais enfatizado dentro 
do contexto escolar-acadêmico, embora nem sempre este trabalho seja 
conduzido de forma satisfatória. 

 

AG02 A não expressão de acordo com a norma culta da língua proporciona a 
exclusão e a marginalização social. O autor do texto defende que a causa 
disso é o desconhecimento dos profissionais sobre os preceitos da 
sociolingüística. 
 

AG03  Dentre dos fatores prejudiciais à prática escolar, um dos maiores é a falta de 
prazer.  

 

AG04 A preocupação atual das instituições consiste em formar um leitor e escritor 
crítico e transformador da realidade que o cerca. 

AG05 Há conflito entre a linguagem oral e a escrita; para o autor do artigo, o 
elemento desencadeador desse conflito está no fato de que a escrita 
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adquiriu maior importância social e superou a fala. 

AG06  O maior problema em relação ao desempenho em sala de aula da 
população em idade escolar no Brasil é a leitura e, apesar dos esforços dos 
órgãos competentes, as provas oficiais reafirmam os baixos índices de 
desenvolvimento dos alunos do ensino fundamental. 

AD01  O gênero textual editorial é utilizado em sala de aula porque lida com idéias, 
argumentos e crítica, por isso ele é o melhor gênero para ensinar o aluno a 
exercitar seu raciocínio crítico, ajudando-o a articular as idéias na construção 
textual.  
 

AD02  Sendo a textualidade a essência do texto, é necessário que o sujeito leitor 
se aproprie das competências textuais a partir da concepção interacionista 
da linguagem. 

AD03 Há lacunas dos conceitos de tipologia e gênero textual nos livros didáticos, 
que não expõem o assunto de forma coerente. 

AD04 As manifestações de escrita cotidiana de pessoas e sua circulação em 
determinado meio social desvendam as funções das pessoas no interior do 
grupo social, ou seja, as atribuições das diferentes funções no uso da língua 
revelam níveis socioeconômicos e culturais diferentes. 

AD05 Há dificuldades de leitura de alunos do ensino fundamental; cabe aos 
profissionais docentes desenvolver técnicas de aprendizado que partam do 
cotidiano do aluno como, por exemplo, programas de computador. 

AD06 É importante o letramento na academia universitária a partir da concepção 
de leitura e escrita que os alunos de Letras possuem. 

AD07 O professor é a peça-chave na promoção de conhecimentos sobre gêneros 
textuais por parte dos alunos. 

AD08 O lugar social do professor enquanto sujeito do seu discurso fundamenta seu 
dizer e suas ações e constituem mecanismos ideológicos e lingüísticos. 

AD09 Para se ter boa compreensão de um texto, é necessário considerar os 
aspectos pragmáticos, semântico-conceitual e o formal. 

AD10 A metodologia de produção textual através de seqüências didáticas criar 
contextos de produção delimitados, objetivando que o estudante se aproprie 
de comunicações diversas. 

AD11 Os PCN sugerem o texto como unidade de ensino e cabe aos estudiosos da 
língua e da prática pedagógica pensarem instrumentos didático- 
pedagógicos para intervir junto à escola a fim de viabilizar uma 
aprendizagem efetiva. 

                 Quadro nº 12: Síntese das teses apresentadas. 
 
 
 
5.2 Aproximações e distanciamentos dos sentidos sobre o que se argumenta 
sobre o ensino de língua portuguesa nos artigos de graduados/graduandos e 
doutores. 
 

 

Sabendo que as idéias expostas num texto provocam efeitos de sentido, nas 

teses dos artigos analisados observamos que, apesar da delimitação do corpus 
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focalizar leitura e escrita, os textos produzem sentidos que dizem respeito a 

aspectos socioculturais, à questão do letramento na academia e a aspectos 

metodológicos de condução das aulas de língua portuguesa. 

Quanto aos sentidos vinculados a aspectos sócio-culturais da atividade 

escrita observaram-se aproximações nos artigos AG02, AG06 e AD04.   

O efeito de sentido de AG02 ressalta que, por causa da exclusão social na 

escola em relação àqueles que não dominam a escrita, cabe aos profissionais 

reconhecer os preceitos da sociolingüística e aplicá-los em sala de aula, com o fim 

de gerar uma aceitação da heterogeneidade e da dinamicidade da língua, tornando 

o ambiente escolar inclusivo. Em AG06 acredita-se que a prática de letramento com 

sucesso é resultado dos aspectos históricos, sociais, econômicos e ideológicos de 

uma determinada comunidade, embora alguns professores tenham uma visão de 

ensino de que a abordagem autônoma de letramento constitui a única possível. 

O sentido de AD04 é que a escrita é resultado do contexto socio-histórico de 

práticas culturais, e neste sentido a prática escolar não deve se desvincular dos 

fazeres cotidiano. As atividades de escrita na escola não possuem relevância por 

serem meramente avaliativas. 

   A respeito do Letramento na academia, observamos aproximações nos textos 

AG01, AD06, AD09: 

 O sentido do AG01 é que os alunos dos cursos de Letras devem realizar uma 

reflexão crítica sobre o papel da teoria e reconhecer a importância da escrita na 

academia, atividade que requer treino e tempo, cabendo ao professor utilizar 

estratégias adequadas para desenvolvê-la. Em AD06 enfatiza que aprender a 

escrever também é responsabilidade da academia e que o letramento acadêmico é 

uma necessidade para o aluno desempenhar papel social diferencial, por isso é 

importante o professor universitário desenvolver métodos que exijam situações reais 

de uso dos gêneros. Já em AD09 a reflexão centra-se no trabalho de produção 

textual na academia, em que devem ser considerados os aspectos pragmático, 

semântico-conceitual e formal. 

Quanto à produção de sentidos sobre metodologia de condução da aula pelos 

professores, observamos aproximações em: AG04, AG05, AD01, AD02, AD03, 

AD05, AD07, AD08, AD10, AD11. 

O sentido de AG04 é que nem sempre foi preocupação do professor de língua 

portuguesa desenvolver o senso crítico nos alunos; apesar de esforços e tempo de 
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estudo dispensados, ainda é difícil desenvolver tal habilidade por causa de métodos 

inadequados utilizados pelos professores. Em AG05 acredita-se que é a 

metodologia do professor o diferencial que possibilita um melhor desempenho da 

expressão, sendo que a oralidade deve ser trabalhada com a escrita. 

No AD01, predica-se que o editorial é um gênero textual excelente para ser 

trabalhado em sala de aula por expor idéias em forma de críticas e, assim, ajudar o 

aluno a ter um raciocínio de julgamento. Argumenta-se também que é de extrema 

importância para o ensino de língua materna o professor trabalhar com a diversidade 

de textos que provoquem a capacidade reflexiva dos alunos. No AD02, acredita-se 

que uma das estratégias utilizadas pelo professor de língua portuguesa ao explorar 

diferentes textos são os questionamentos sobre temática ou estrutura formal. É 

necessário, predica-se ali, a visão interacionista da linguagem para desenvolver a 

competência textual do sujeito leitor. 

O efeito de sentido em AD03 é de que, apesar das propostas os PCNs em 

focalizar o ensino de língua portuguesa através dos gêneros, o ensino de leitura e 

produção de texto na perspectiva interdisciplinar ainda não foi incorporada pelos 

professores e os livros didáticos não conseguem aplicar coerentemente os conceitos 

de tipologia e gêneros textuais. Em AD 05, o sentido é que há dificuldades de leitura 

no ensino médio, por isso cabe ao professor utilizar estratégias virtuais nas 

atividades de leitura a fim de estimular o aluno, já que este tipo de instrumento já faz 

parte da vida dos alunos.  

No AD07 argumenta-se que professor de língua portuguesa possui o desafio 

de desmontar a rede de poder encabeçada pelos que possuem maiores 

oportunidades educacionais, mas os professores estão trabalhando os gêneros 

textuais de forma reduzida e os alunos não estão desenvolvendo a competência 

comunicativa que objetiva o estudo dos gêneros. Já o efeito de AD08 é que, através 

do reconhecimento do seu lugar discursivo, a prática do professor se constitui em 

ações didáticas pedagógicas. O professor compreende melhor sua função e se torna 

reflexivo quando sua prática é teoricamente fundamentada. 

Em AD10 argumenta-se para se escrever com competência um gênero 

textual é necessário ferramentas de monitoramento de escrita por parte dos 

professores, através de seqüências didáticas. Por fim, em AD11 o sentido é que o 

trabalho com produção textual é árduo e algumas vezes improdutivo, geralmente 

porque os professores levam em conta a questão formal e muitas não sabem avaliar 
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a atividade de escrita textual, constrangendo o aluno e o desmotivando.     

Percebemos, então, que os textos dos doutores e dos graduados se 

caracterizam como resultados de pesquisas já em andamento, como podemos 

observar nos AD01, AD03, AD05, AD06, AD08, AD10, AD11; nos textos dos 

graduados  identificamos  os textos AG01, AG02, AG03,AG05, AG06. 

A pesquisa também nos possibilitou demonstrar que, como os processos e as 

estratégias de argumentação dos artigos não se apresentam de forma tão 

distanciadas. O que nos favorece afirmar tal posicionamento é que os temas dos 

artigos, as teses apresentadas e os sentidos provocados não são convergentes.  

O que identificamos como elementos de distanciamento nos  textos dos 

doutores e graduados foram que, nos primeiros, nem todos fizeram apenas a 

descrição dos objetos observados: houve uma intenção intervencionista,  uma 

preocupação de sugerir estratégias, procedimentos e metodologias de trabalho em 

sala de aula para que o professor trabalhe melhor o conteúdo em questão. 

Já nos textos dos graduados percebemos o problema da descrição 

metodológica; este aspecto, em alguns textos, se encontra confuso, por exemplo em 

AG02, AG03 e AG05 não há clareza de suas metodologias e nos textos AG02, 

AG03 e AG05 não encontramos uma fundamentação teórica delimitada. 

Enquanto que nos textos dos doutores percebemos mais argumentos de 

definição, finalidade, causalidade, o que nos demonstra uma maior internalizarão e 

autorização no sentido de indicar métodos de trabalho no intuito de intervir no 

processo ensino/aprendizagem,  nos dos artigos dos graduados, poucos se sentiam 

habilitados a criar conceitos, preferindo eles a recorrer a citações para tal fim e fora 

o AG03, o trabalho foi  além de  expor experiências, sugerir métodos de trabalho. 

 

5.3 As técnicas axiais de argumentação 
 
 
5.3.1.Graduados/graduandos 
 
 
AG01 
 
Ex 01 

Acreditamos que uma reflexão partindo da óptica do aluno torna-se necessária e até 
mesmo interessante, uma vez que fornece aos graduandos e aos docentes subsídios 
para rever e refletir sobre as estratégias que foram consistentes na produção de um 
determinado gênero, bem como detectar pontos que ocasionam um desenvolvimento 
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limitado das habilidades de escrita destes aprendizes, além de fornecer subsídios 
para desenvolver uma proposta adequada a ser aplicada numa futura sala de aula de 
Língua Portuguesa. 

 
 
Ex 02   

Em linhas gerais pode-se dizer que todos estes avanços nos estudos acerca da 
linguagem escrita, desde o seu surgimento, há milhares de anos, até hoje propiciou 
um salto qualitativo no ensino nas abordagens de ensino, passando da noção de 
produto para processo, de individual para social, de estável para flexível, de tipo para 
gênero. Portanto, cabe ao professor adotar uma postura mais coerente considerando 
a escrita a partir dos seus usos sociais concretizados nos diversos gêneros textuais, 

 

 

No AG01, Ex01, temos um argumento baseado na estrutura do real de ato 

pessoa, já que é a reflexão (ato) que fornece aos graduados e docentes (pessoas) 

subsídios para rever e refletir as habilidades de escrita acerca  da produção de 

textos. No Ex 02, podemos identificar um argumento pragmático no sentido que 

ocorre uma apreciação do avanço dos estudos acerca da linguagem escrita 

consoante as conseqüências favoráveis que foi o salto qualitativo na abordagem de 

ensino, cabendo então ao professor adotar posturas coerentes a respeito da escrita 

e de uso social concretizado nos gêneros textuais.   

 
 
AG02 
 

Ex01 

Os estudos da oralidade e do letramento realizados atualmente não as analisam de 
forma dicotômica, separando a fala da escrita, mas, ao contrário, são vistas como 
práticas sociais interativas e complementares. 

   

 

Ex 02 

A escolha deste grupo deve-se ao fato da escola está localizada no Parque Piauí, um 
dos primeiros conjuntos habitacionais da Companhia Habitacional do Piauí (Cohab – 
PI) na cidade, destacando-se, atualmente, pelo comércio intenso e sua área de 
influência abrange vários bairros vizinhos. Além disso, por ter sido classificada entre 
as cinqüenta melhores escolas de Teresina de acordo com os dados do Enem 2007 
divulgados pelo MEC, mas, principalmente, por ser um grupo composto por 
informantes advindos de vários bairros, constituindo, assim, um ambiente favorável à 
manifestação de eventos de oralidade e de letramento. 

 

Ex 03 
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Os principais eventos de fala observados na sala de aula do 1º ano do Ensino Médio 
da Unidade Escolar Estado de São Paulo, em Teresina – PI correspondem ao diálogo 
realizado pelos professores, à discussão sobre o assunto de um bilhete e às 
conversas paralelas durante a aula, enquanto que os eventos de escrita vistos foram 
as atividades de ensino de língua, mediante o uso do caderno, do livro, do quadro, do 
diário de classe, dos bilhetes, do calendário dos dias de prova, dentre outros. 

 
 

A técnica argumentativa que identificamos no AG02, Ex 01, constitui um 

argumento quase lógico no que diz respeito à inclusão da parte no todo; isto pode 

ser observado quando o autor ressalta que os estudos da oralidade e do letramento 

não analisam fala e escrita de forma separada, mas como evento social interativo e 

complementar. No Ex 02 do referido artigo, temos um argumento baseado na 

estrutura do real de ligação de coexistência de fins e meios, pois a escolha da 

escola a ser investigada (fins) se deu na condição de ser localizada geograficamente 

numa área de influência comercial e populacional (meios) e por ter sido classificada 

entre as 50 melhores escolas pelo Enem 2007 (meios) e ser um ambiente favorável 

à manifestação de eventos de oralidade e de letramento (meios).  

No Ex 03, temos argumento de sucessão de fatos, já que os eventos de fala e 

escrita observada na sala de aula correspondem a uma série de sucessão de atos: 

diálogo dos professores, discussão do assunto e conversas paralelas na sala no que 

diz respeito à fala e uso do caderno, do livro, do quadro, dentre outros, no que diz 

respeito à escrita.    

 
AG03 
 
EX 01 
 

Infelizmente, o aluno, graças a algumas formas de ensino, não aprendeu o que é de 
mais importante na sua formação escolar e se apega a coisas desnecessárias e a 
práticas dispensáveis, não aplicáveis em sua interação na sociedade. Muitos 
professores, sobretudo de língua portuguesa, ainda não desenvolveram neles a 
capacidade de leitura e, por esse motivo, sentem muitas dificuldades quando lhes são 
exigidos que produzam textos próprios ou se posicionem criticamente diante de 
alguns temas importantes do seu cotidiano. 

 
EX 02 

Na verdade, trabalhar leitura na sala de aula não é uma tarefa muito fácil por diversos 
motivos: a mentalidade do professor com relação à sua concepção de leitura, a falta 
de conhecimento de estratégias de leitura e outras formas de motivação do aluno 
para a leitura dos variados textos. 

 
EX03 

Sabemos que a finalidade maior ou primordial das atividades de leitura no ensino de 
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língua portuguesa é desenvolver no aluno sua competência comunicativa, que 
compreende as capacidades gramaticais e textuais. 

 
 

No artigo AG03, Ex 01, identificamos um argumento de causalidade no 

sentido que algumas formas de ensino (causa) favoreceram aos alunos o interesse 

por coisas desnecessárias (conseqüências); além do argumento causal, 

identificamos também um argumento de coexistência de ato/pessoa no sentido em 

que os professores de língua portuguesa (pessoa) não desenvolveram nos alunos a 

capacidade de produzir textos (ato) com visão crítica e contextualizada. 

No Ex 02, também temos um argumento de causalidade, pois o autor enfatiza 

o trabalho da leitura como uma atividade árdua e, num processo de dedução, ele 

elenca os motivos numa seqüência de atos do professor como elemento 

fundamental: a mentalidade do docente, a falta de conhecimento e a ausência de 

oferta de textos variados. 

No Ex 03, temos um argumento de finalidade, já que os fins que se projetam 

nas atividades de leitura no ensino de língua portuguesa visam desenvolver no aluno 

sua competência comunicativa. Além do argumento de finalidade, temos também o 

argumento de definição, pois o autor cria um contorno conceitual sobre o que é a 

capacidade comunicativa que, segundo ele, é a capacidade de dominar os aspectos 

gramaticais e textuais.    

 
AG04 
 
 
Ex 01 

(...) o ensino de língua portuguesa teria como principal objetivo formar leitores 
competentes e que dominassem a variedade padrão da língua escrita. Contudo, 
durante muito tempo o texto em sala aula serviu apenas de pretexto para que fossem 
usadas as mesmas análises que perpetuavam um modelo de ensino ultrapassado. 

  
 
Ex 02 

(...) concebendo a língua como uma atividade realizada nas relações sociais, o 
trabalho com os gêneros textuais em sala de aula permite ao aluno a utilização da 
língua nas modalidades oral e escrita em diferentes situações de uso, tendo em vista 
que para cada finalidade específica de interação nós utilizamos um gênero textual 
diferente. 

 
 
Ex 03 

Com a proposta de ensino de língua portuguesa através dos gêneros textuais cada 
vez mais os professores da área buscam uma atualização pedagógica com o objetivo 
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de melhorar a qualidade de ensino e seguir as orientações dos parâmetros 
curriculares nacionais. 

 
 
Ex 04 

A perspectiva social da cognição agrupa na construção do saber elementos como 
processos mentais constituídos não isoladamente no indivíduo, mas ligados a 
elementos como interação social, cultura e contexto, o que presume a atividade 
lingüística constituída no meio social. Assim, as escolhas lingüísticas dos falantes vão 
estar estritamente ligadas ao seu conhecimento de mundo e as suas trocas de 
experiências com indivíduos da cultura na qual ele está inserido. 

 
 
Ex  05 

O produto das produções de textos dos alunos pode ser investigado a luz da teoria 
sociocognitiva, uma vez que entendemos que a língua é um fenômeno social 
construído na coletividade através da interação social entre os falantes. Se o falante 
utiliza a língua de acordo com a sua experiência de mundo e se esse mesmo falante 
através do processo de categorização seleciona os itens lingüísticos por ele utilizados 
a partir da sua divisão em categorias e sendo este um processo construído mental e 
individualmente, bem como social e coletivamente podemos compreender o processo 
cognitivo traçado pelo falante (aluno) desde a apresentação do tema proposto pelo 
professor para as atividades de produção de texto até a tarefa de produção na qual 
ele materializará em forma de texto os recortes que faz da realidade que o cerca 
através da categorização. 

 
 

No AG04, temos um argumento de finalidade. O fim do ensino de língua 

portuguesa aponta para a formação de leitores competentes que possam dominar os 

aspectos variantes do padrão da língua escrita. Além do argumento de finalidade, 

identificamos também um argumento de dissociação de noção na categoria de 

essência/aparência, pois o autor afirma categoricamente que o texto (essência), em 

sala de aula, serviu de pretexto para que fossem usados modelos ultrapassados do 

ensino de língua (aparência). 

No Ex 02, temos um argumento quase lógico de definição, pois o autor visa 

estabelecer uma identificação sobre o que é língua portuguesa. A definição aqui 

identificada é do tipo descritivo, pois pretende enunciar o uso do termo definido. 

Nesta circunstância, o autor define língua enquanto atividade realizada nas relações 

sociais. Além da definição, temos um argumento de finalidade, já que o trabalho com 

gêneros, segundo o autor, permite ao aluno utilizar a língua em diferentes 

modalidades e em diferentes situações de uso.  

 No Ex 03, temos um argumento causal, já que a proposta de ensino de língua 

portuguesa através dos gêneros provoca uma busca de atualizações por parte dos 
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professores da área; a atuação por parte dos professores tem um objetivo, possui 

um fim, na qualidade de ensino proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacional. 

 No Ex 04, temos um argumento fundado na estrutura do real de dupla 

hierarquia, já que o autor estabelece uma escala de valores; segundo o autor, a 

perspectiva social da cognição na construção do saber agrupa elementos como 

processos mentais, mas tais processos estão ligados à interação social, à cultura e 

ao contexto, por isso as escolhas lingüísticas dos falantes não estão ligadas ao 

conhecimento de mundo e à troca de experiência com indivíduos da cultura. 

 No Ex 05, temos, em primeira instância, um argumento de definição 

descritivo, pois se objetiva enunciar uma utilidade, o uso. Neste mesmo exemplo, 

temos um argumento quase lógico de transitividade, já que o falante utiliza a língua 

de acordo com a sua experiência de mundo e este esse mesmo falante, através do 

processo de categorização, seleciona os itens lingüísticos. Desta forma, podemos 

compreender o processo cognitivo traçado pelo falante desde o tema proposto pelo 

professor até a tarefa de produção texto, em que ele materializará suas idéias em 

forma de texto através do processo de categorização. 

 
AG05 
 
EX 01 

 
A relação entre linguagem oral e linguagem escrita sempre foi marcada por alguns 
conflitos. A escrita adquiriu socialmente grande importância, superando a fala e sendo 
vista como um fator de prestígio social. 
 

 
EX02 

 
Essa relação entre escrita e oralidade, em que esta é simplificada e aquela se torna 
detentora de grande prestígio, vem propagando muitos preconceitos, já que, desse 
modo, a escrita torna-se modelo para a língua falada. 
 

 

No artigo AG05, temos, no exemplo 01, um argumento de superação, já que 

se ressalta que a escrita, em termos de prestígio social, foi além da fala adquirindo, 

assim, grande importância. No exemplo 02, ao enfatizar que a oralidade é 

simplificada e a escrita detentora de prestígio social, idenfica-se um argumento de 

causalidade, pois o prestígio social ocasionado pela escrita favorece preconceito em 

relação à fala.   
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AG06 

Ex 01 

(...) entendemos que a apresentação das práticas de letramento desenvolvidas nesta 
escola e a identificação do modelo de letramento ao qual os alunos são expostos 
contribuem imensamente para a discussão sobre o funcionamento das práticas 
letradas em sala de aula, pois permitem que entendamos como elas estão sendo 
aplicadas e, efetivamente, como conduzem a resultados positivos, o que trará 
contribuições teóricas que poderão refletir no processo de ensino-aprendizagem e na 
prática dos professores enquanto profissionais engajados na formação de cidadãos 
conscientes de seu papel na sociedade. 

 
 
EX 02 

Uma vez que letramento, para nós, é um fenômeno social relacionado às práticas de 
leitura e escrita de uma comunidade específica e que essas práticas variam de 
acordo com o contexto em que o indivíduo está inserido, a noção de contexto torna-se 
extremamente importante para este trabalho. 

 
Ex 03 

O contexto de letramento considerado aqui envolve as relações de poder não só em 
sala de aula, ou dentro da escola, mas também fora dela, tanto em relação à 
comunidade do aluno, como à comunidade do professor, pois, até então, as 
pesquisas relacionadas ao letramento analisam as práticas letradas dos alunos 
levando em conta apenas as práticas sociais deles, o contexto deles, sem refletir 
sobre as características dos professores, considerando-os como um modelo único. 

 
 

No AG06, Ex 01, temos um argumento de finalidade, de direção, pois, na 

perspectiva da autora, as práticas de letramento e a identificação do modelo de 

letramento que expõe aos alunos na referida escola, contribuem para se discutir, 

entender e conduzir resultados positivos, ocasionando uma reflexão no processo 

ensino-aprendizagem e nas práticas docentes, fato que possibilita uma 

conscientização do papel social do professor.  

Identificamos um argumento de definição no Ex 02 no momento em que o 

autor do artigo aborda o conceito de letramento na perspectiva do uso, ou seja, 

letramento, para o autor do texto, é uma prática de leitura e escrita que varia de 

acordo com o contexto em que o indivíduo está inserido. 

No Ex 03, temos um argumento de dupla hierarquia, pois há uma abordagem 

sobre letramento que aponta o envolvimento desta atividade nas relações de poder 

não só em sala de aula, ou dentro da escola, mas também fora dela, tanto em 

relação à comunidade do aluno, como também à comunidade do professor. Aqui nos 

é apontado uma escala de valor: poder da comunidade dos alunos > poder da 

comunidade dos professores, já que as pesquisas  analisam as práticas letradas dos 
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alunos levando em conta apenas o contexto dos alunos, sem refletir sobre as 

características dos professores, considerando-os como um modelo único.  

 
 
5.3.2 Doutores 

 
 
AD 01 
 
EX 01 
 

O gênero editorial é, por sua vez, portador da voz e da opinião da empresa 
jornalística que o veicula. Nele não há o compromisso com a imparcialidade que tanto 
se exige da notícia. Esta, junto com as reportagens distribuídas ao longo dos diversos 
cadernos do jornal, oferece ao leitor um relato dos fatos de forma narrativa e 
expositiva. Se o leitor quiser, por sua vez, uma opinião de um especialista ou de uma 
pessoa respaldada pela posição ocupada na sociedade, ele tem à disposição os 
artigos e as colunas de opinião; mas, ao procurar conhecer a posição do jornal, ele 
deve se dirigir ao editorial. 
 

  
Ex 02 

Muitas vezes, os editoriais assumem posições mais brandas, procurando veicular um 
ponto de vista de modo diplomático, a fim de mostrar que não quer influenciar o leitor. 
Em outras ocasiões, todavia, esse espaço torna-se de grande valor em discussões 
muito polêmicas na sociedade sobre a qual o veículo jornalístico quer ter grande 
influência.  

 
Ex 03 

O ser humano, como ser dotado de razão e vontade, está a todo tempo avaliando, 
criticando, expressando apreço ou desprezo por atos e objetos; em suma, está 
sempre formando juízos de valor. Não só o homem forma imagens do mundo e as 
interpreta como boas ou más para si, como também procura interferir na opinião e 
atribuição de valor que os seus pares produzem com a finalidade de modificá-las. 

     

 
Ex 04 

A importância da argumentação para o sucesso de nossa comunicação é tão grande 
que desde pequenos percebemos a necessidade de dominar algumas técnicas de 
persuasão, ainda que precárias, a fim de participarmos da vida social (mesmo que no 
caso de crianças a vida social seja entendida como puramente o ambiente familiar).  

 
Ex 05 

Trabalhar com o grupo de gêneros que argumentam é importante porque é a 
capacidade de argumentar que nos permite defender nossas opiniões perante outras 
e, acima de tudo, estar ciente das mensagens cifradas que nos chegam por meio de 
contextos que pretendem influir em nossa conduta. 

 

No artigo AD01, Ex 01, temos um argumento de definição descritiva, pois se 

conceitua o gênero editorial enfatizando sua função, que é ser o porta-voz da 

opinião da empresa jornalística. No Ex 02, ao ressaltar que os editoriais assumem 
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posições mais brandas, procurando veicular um ponto de vista diplomático a fim de 

mostrar que não quer influenciar o leitor, mas em outras circunstâncias ele se torna 

de grande valor em discussões polêmicas, podemos identificar um argumento de 

finalidade. No Ex 03, temos um argumento causal, pois por ser o homem dotado de 

razão e vontade, ele avalia, expressa apreço ou desprezo por atos e objetos. Neste 

caso, temos uma sucessão constante de fatos com nexo causal.  

No Ex 04, temos um argumento pragmático, já que o ato de argumentar é tão 

apreciado que é a partir da infância que se percebe a necessidade de persuadir. No 

Ex 05, temos também um argumento pragmático, pois o trabalho com grupos de 

gêneros que argumentam é apreciado em função da capacidade de defesa da 

opinião. 

 
 
AD02 
 
Ex 01 

Para se compreender melhor o fenômeno da produção de textos escritos, importa 
entender previamente o que caracteriza o texto, escrito ou oral, unidade lingüística 
comunicativa básica, já que o que as pessoas têm a dizer umas às outras não são 
palavras nem frases isoladas, são textos e, para um analista discurso, discursos é o 
que proferimos em situações concretas de interação verbal. 

 
Ex02 

Na exploração de diferentes textos na aula de português, uma das estratégias de 
ensino mais utilizadas pelo professor, antes mesmo da leitura propriamente dita, são 
os questionamentos sobre temática ou estrutura formal do texto 

 
 
 
Ex 03 

O leque de informações que um texto apresenta joga com o conhecimento prévio, as 
estratégias de previsibilidade que o leitor/produtor articula ao entrar em contato com o 
texto. O dado e o novo do texto interferem na construção do seu sentido e tem a 
função organizar textualmente as cadeias coesivas e os mecanismos de coerência 
textual, provocando a extração dos sentidos do texto, tanto pelo produtor como pelo 
leitor. 

 
 

No AD02, Ex 01, temos um argumento de direção, já que a noção de texto 

historicamente foi condicionada ao desenvolvimento das tecnologias da informação 

e, para se compreender o fenômeno da produção textual, é indispensável entender o 

que é um texto escrito ou oral como forma de direcionar aquela. 

No Ex 02, temos um argumento de coexistência em relação dos atos com a 

pessoa, pois é o ato (exploração de diferentes textos e questionamentos sobre a 
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temática) que se atribui às estratégias de ensino do professor (pessoa). No Ex 03, 

temos um argumento de causalidade, pois as informações que um texto apresenta 

são resultados do conhecimento prévio do leitor/produtor, sendo que estas 

informações interferem na construção do sentido da organização lógica do texto.    

 
 
AD03 
 
Ex 01 

Desde o final da década de 90, com a divulgação dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN), tem recebido destaque o trabalho com gêneros textuais variados, 
nas aulas de língua portuguesa. Porém, o ensino de leitura e produção textual, 
embora mobilize professores dos mais diversos níveis, numa perspectiva 
interdisciplinar, ainda não conseguiu incorporar totalmente as teorias de texto e 
discurso que orientam as propostas dos PCN. Muitas vezes o problema acontece 
porque o professor não conhece teorias como Lingüística Textual e Análise do 
Discurso, que se apropriam das idéias de Bakhtin (1929) sobre os gêneros e 
embasaram os PCN. Além disso, é comum o professor considerar o livro didático, em 
especial o Manual do Professor, como referencial teórico, mas nem sempre os 
autores desses manuais deixam claros os objetivos do trabalho com gêneros ou 
definem corretamente os conceitos básicos. 

 
Ex 02 

Percebe-se, portanto, que é necessário discutir de que maneira é possível incluir 
tipologia e gênero textual na elaboração de conteúdo programático e material 
didático. São poucos os livros que, de fato, abordam a produção de sentidos dos 
textos, com base nos gêneros. Além disso, não parece ter sido feita ainda uma 
sistematização da nomenclatura (tipologia, seqüência, gêneros textuais, gêneros do 
discurso...) e falta pensar numa metodologia de ensino que abarque esses conceitos 
sem considerá-los tópicos do conteúdo programático. 

 

  

No artigo AD03, no Ex 01, temos um argumento de coexistência ato/pessoa, 

pois o ensino de leitura e produção textual, apesar de mobilizar professores de 

diversos níveis na perspectiva transdisciplinar, ainda não conseguira incorporar as 

teorias do texto e discurso orientados pelos PCNs, e o problema se encontra, 

segundo o artigo, no desconhecimento destes professores das idéias de Bakhtin 

sobre os gêneros, pois muitos procuram fontes de consultas equivocadas.  

No Ex 02, temos um argumento de sucessão de fatos, já que há necessidade 

de discutir e incluir tipologia e gênero textual na elaboração do conteúdo 

programático e no material didático do professor, mas poucos são os livros que 

abordam a produção de sentido dos textos com base nos gêneros e parece que não 

se foi feita uma sistematização da nomenclatura; falta se pensar numa metodologia 

de ensino que englobe estes conceitos.    
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AD04 
 
 
Ex 01 

(...) estudos etnográficos sobre a escrita são importantes, pois buscam investigar o 
seu significado social na vida diária, já que não basta saber o que a língua é e nem 
ser capaz de medi-la e descrevê-la. É necessário indagar o que ela representa para 
os seus sujeitos, e como e por que a usam. Ainda mais que pouco se sabe sobre a 
diversidade de possibilidades de usos da escrita nos diferentes domínios discursivos. 

 
Ex 02 

Observa-se, portanto, que as manifestações de escrita que circulam nesta 
comunidade não se limitam a práticas individuais, e não são conseqüência direta do 
maior ou menor domínio da modalidade escrita da língua. E que elas refletem e 
constituem as relações de poder presentes no contexto, e regulam a vida de seus 
moradores a partir do papel que estes desempenham tanto na comunidade onde 
vivem como em contextos mais amplos da vida social. 

 

  

No artigo AD04, Ex 01, temos um argumento de finalidade. A importância dos 

estudos etnográficos sobre a escrita visa propiciar uma representação para os 

sujeitos usuários da língua. No Ex 02, temos um argumento pragmático, pois as 

manifestações de escrita que circulam numa comunidade não são uma prática 

isolada, mas se constituem em uma seqüência de fatos apreciados em função de 

uma conseqüência favorável a contextos amplos da vida social.  

  

AD05 
 
Ex 01 

O processo ascendente (botton-up) caracteriza-se pelo movimento das unidades 
menores para as maiores, sendo provável que seja utilizado quando o objetivo de 
leitura exige busca minuciosa no texto, quando o leitor dispõe de poucos 
conhecimentos prévios sobre o conteúdo, ou ainda quando seus conhecimentos 
sobre significados lexicais, estruturas gramaticais, esquemas textuais têm pouca 
densidade. O processo descendente (top-down) consiste num movimento do todo 
para as partes, sendo utilizado em situações em que o objetivo da leitura exige 
apreensão global das informações, o leitor está confortável em relação aos 
conhecimentos prévios sobre o conteúdo, a linguagem e o funcionamento do texto. 
Esse duplo processo é utilizado por um bom leitor, dependo da situação que se 
apresenta, não significando maior ou menor qualidade intrínseca de cada um deles. 

 
Ex 02 

É preciso considerar que alguns pré-conceitos contra a leitura virtual precisam ser 
derrubados, como o de que o computador é um dos grandes obstáculos para que as 
pessoas gostem de ler. Há que considerar, contrariamente, que o cérebro humano 
tem as condições favoráveis tanto para a leitura impressa como para a leitura virtual, 
sendo muitas as semelhanças entre o funcionamento cognitivo humano e o 
funcionamento da engenharia computacional. Não há também como ignorar que o 
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plano virtual possibilita interações humano-computador significativas. Finalmente é 
preciso ter presente que a diversidade de tipos de estímulo ocasiona diferentes 
processamentos cognitivo, donde uma combinação do virtual com o não-virtual deve 
contribuir para o aprendizado geral e para o desenvolvimento da competência leitora 
especificamente. 
 

 

No artigo AD05, Ex 01, temos um argumento de definição descritivo, pois 

objetiva caracterizar dois movimentos de leitura: o processo ascendente (botton-up) 

ou leitura minuciosa do texto; e o processo descendente (top-down) que constitui 

uma leitura global, objetivando uma apreensão geral das informações.  

No Ex 02, temos um argumento “a fortiori”, pois para se derrubar os pré-

conceitos contra a leitura virtual argumenta-se que o cérebro humano tem as 

condições favoráveis tanto para a leitura impressa como para a leitura virtual, já que 

há semelhanças entre o funcionamento cognitivo humano e o funcionamento da 

engenharia computacional; além disso, temos outro posicionamento: o de que o 

plano virtual possibilita interações humano-computador significativas.  

 
AD06 
 
Ex 01 

A escrita, entendida como um conjunto de caracteres (grafemas, letras e outros 
sinais) que representam a fala, foi durante longo tempo interpretada como um objeto 
autônomo, sem interdependências sociais. Assim, seu estudo se circunscrevia ao 
levantamento e descrição de unidades a serem decifradas, e dominá-las (reconhecê-
las e utilizá-las) era suficiente para quem necessitasse da escrita. 

 
 
Ex 02 

Em se tratando do letramento acadêmico, ele pode ser entendido como conjunto de 
práticas sociais envolvendo a leitura e a escrita com objetivos diversos, em 
instituições de ensino superior (universidades, faculdades, centros de ensino 
superior). Esse tipo de letramento não pode ser percebido de forma restrita nem 
definido como um conjunto de competências gerais, uma vez que essas podem ser 
adquiridas e transferidas de um contexto para outro, ocorrendo adaptações. 

 
Ex 03 

(...)para que o letramento acadêmico se desenvolva é necessário que o professor 
acompanhe os alunos em seu processo de aprendizagem da escrita acadêmica, 
desenvolvendo abordagens de trabalho que exijam mais atuação dos alunos, 
principalmente em situações reais de uso desses gêneros, e mais supervisão do 
professor. 

 

  

No AD06, Ex 01, identificamos um argumento de definição descritiva, pois o 

autor enfatiza a representação da fala através de sinais que durante algum tempo foi 
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interpretado como objeto solitário, sem analisar a importância do social para a 

escrita. No Ex 02, também encontramos um argumento de definição; neste caso, o 

que se busca definir é o letramento acadêmico que, na perspectiva da autora, 

constitui um conjunto de práticas sociais que envolvem a leitura e a escrita em 

instituições de ensino superior.  

No Ex 03, identificamos um argumento de ato/pessoa, pois são os atos dos 

professores que proporcionarão um processo de aprendizagem da escrita 

acadêmica quando estes exigem mais atuação dos alunos e trabalham situações 

reais de uso de gêneros acadêmicos.   

 

AD07  
 
Ex 01 

O professor, ao se deparar com essas habilidades, pode se perguntar como 
conseguir aplicar esses conceitos à sua prática pedagógica. Sabemos que a resposta 
não é simples, pois mesmo que as escolas disponibilizem livros, jornais, revistas e 
computadores com acesso à Internet, a motivação para a utilização dessas outras 
fontes de conhecimento deve ser, em parte, dos alunos. Essa motivação pode ser 
dada pelo professor em sua prática diária, ao explicitar a importância de se conhecer 
e de se dominar as modalidades de linguagem presentes nos diversos textos. É fato, 
também, que o background educacional dos pais influencia nas tomadas de decisão 
no que tange à formação intelectual de um aluno. Entretanto, nem sempre os pais dos 
estudantes são letrados ou dão total apoio a vida escolar dos filhos. Assim, deve 
partir do professor a criação de um ambiente em sala de aula propício à discussão e à 
formação letrada de seus alunos. 

 
Ex 02 

Acreditamos que os gêneros textuais são importantes ferramentas de acesso social, 
visto que o indivíduo plenamente letrado é aquele que domina as diversas formas de 
realização da linguagem na sociedade. A escola é vista como uma entidade 
promotora e formadora de cidadãos 

 
 
Ex 03 

Não acreditamos que existam fórmulas específicas para o tratamento dos gêneros em 
sala de aula, haja vista o número enorme de gêneros presentes em nosso convívio 
social. Porém, acreditamos que se faz necessária uma maior aproximação entre os 
gêneros primários (de conhecimento comum de todos os alunos), principalmente os 
que se realizam na fala, e os secundários, pois assim os alunos podem compreender 
melhor como a noção de gênero e as práticas sociais estão intrinsecamente ligadas. 

 
 

No AD07, Ex  01, identificamos um argumento de coexistência de ato/pessoa. 

Através de um questionamento sobre a aplicação dos conceitos sobre gêneros 

textuais, o artigo ressalta a importância da prática do professor no intuito de motivar 

seus alunos, apesar de as escolas disponibilizarem de materiais diversos como 
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instrumentos pedagógicos. No Ex 02, encontramos um argumento de causalidade; 

segundo o autor do artigo, os gêneros importantes ferramentas de acesso social e 

por eles serem conteúdos trabalhados na escola, ambos promove a formação de 

cidadãos.  

No Ex 03, temos um argumento pragmático, pois, por não existir fórmulas 

específicas para o tratamento dos gêneros em sala de aula pela quantidade que há 

desta modalidade educativa, a autora acredita que é necessária uma aproximação 

entre os gêneros primários e secundários para uma melhor apreensão da noção de 

gênero e prática social como fatores interdependentes.     

 

AD08 
 
Ex 01 

Consideramos, assim, que a produção de sentidos só se dá em função do lugar 
discursivo que assume o sujeito da linguagem e, a partir desse lugar, desloca-se, 
porque se confronta com o outro (interlocutor), deslocamento que se dá pela 
interpelação, principalmente, do Outro (Ideologia). Assim, desse lugar, o professor, 
sujeito do seu discurso, revela que mecanismos ideológicos e lingüísticos 
fundamentam seu dizer, suas ações. 

 
Ex 02 

A relação teoria-prática, por ser um processo complexo, sempre foi considerada uma 
questão-problema desafiadora no contexto do ensino universitário que responde por 
cursos responsáveis pela formação do profissional de Letras. Essa questão nos 
interessa, pois acreditamos que, por ser complexo, não pode eleger respostas 
prontas e nelas se fechar. 

 
 
Ex 03 

À medida que traçamos a leitura, traremos também a explicitação desses conceitos 
teóricos, porque tentamos também, na escrita, realizar a “parceria” teoria-prática. 
Focalizamos, então, nessa direção, um primeiro recorte de uma atividade de 
reescritura realizada pela aluna professora da 8ª série com seus alunos. É importante 
já frisar que esse tipo de atividade não fazia parte da prática do dia-a-dia dessa turma 
nas aulas de Língua Portuguesa. Logo, a “novidade” desafiava não só os alunos, mas 
também a aluna-professora. 

 
 

No artigo AD08, identificamos um argumento causal, já que o lugar discursivo 

é que proporciona a produção de sentidos. É no lugar discursivo que o professor, 

sujeito do seu discurso, revela os mecanismos ideológicos e lingüísticos que 

fundamentará seu dizer e suas ações.  

No Ex 02, temos um argumento de transitividade, pois por a relação teoria-

prática ser um processo complexo foi considerado uma questão problema no 
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contexto do ensino universitário. E esta questão, por ser complexa e problemática, 

não pode eleger respostas prontas e nela se fechar.  

No Ex 03, temos um argumento de finalidade, pois à proporção que é 

abordada a leitura, é explicitado conceitos sobre a parceria entre a teoria e a prática. 

Tal procedimento ocasionou um desafio tanto para os alunos quanto para os 

professores.    

 
AD09 
 
Ex 01 

A coerência é considerada, mesmo pelos leigos, o fator fundamental da textualidade, 
porque responsável pelo sentido do texto, por sua inteligibilidade. Todos nós já 
formulamos julgamentos, diante de textos que escapam algum esforço de 
compreensão, “não é coerente”. 

 
Ex 02 

O fato, porém, de um mesmo texto ser inteligível para alguns e perfeitamente 
compreensível para outros parece comprovar que a coerência envolve não só 
aspectos lógico-semânticos, mas também cognitivos, na medida em que depende do 
partilhar de conhecimentos entre os interlocutores. 

 
Ex 03 

A simples justaposição de eventos e situações pode ativar operações que recuperam 
e criam coerência, e essa contribuição que o conhecimento do leitor traz para o texto 
denomina-se inferência. Assim, como nem sempre as relações e os conceitos 
encontram-se explícitos num texto, o leitor pode inferi-los a fim de atribuir sentido ao 
que lê. 

 

 

No artigo AD09, Ex 01, temos um argumento de causalidade, já que a 

coerência é o fator fundante da textualidade e é por isso responsável pelo sentido do 

texto. No Ex 02, temos também um argumento de causalidade já que o ato que é 

apreciado (o texto a ser inteligível para uns e compreensível para outros) depende 

do partilhar de conhecimentos entre os interlocutores.  

No Ex 03, temos um argumento de definição. Para conceituar inferência, o 

autor argumenta que a justaposição de eventos e situações pode ativar operações 

mentais que possibilitam a recuperação e a criação de coerência é esta situação que 

se denomina inferência.    

 
AD10 
 
Ex 01 

 
A Lista de Constatações/Controle têm a finalidade de indicar-lhes (estudantes) os 
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objetivos a serem produzidos e dar-lhes, portanto, um controle sobre seu próprio 
processo de aprendizagem (O que aprendi? O que resta a fazer?), além de servir de 
instrumento para regular e controlar seu próprio comportamento de produtor de 
textos, durante a revisão e a reescrita; permitir-lhe avaliar os progressos realizados no 
domínio trabalhado. 
 

 
Ex 02 

A nosso ver, a lista de constatações permite que os docentes pratiquem critérios 
menos subjetivos e de comentários (às vezes, bilhetes interativos) incompreensíveis 
pelos estudantes. Sobretudo, a lista proporciona ao estudante um vocabulário mais 
inteligível por ele, uma vez que foram objetos de ensino durante a SD. 

 

  

No AD10, Ex 01, temos um argumento de finalidade, pois o autor expõe o 

objetivo, o fim a que é destinado a lista de constatação/controle e o fim dela é indicar 

aos estudantes, além dos objetivos a serem produzidos, um controle no processo de 

aprendizagem.  

No Ex 02, também temos um argumento de finalidade, pois, mais uma vez, a 

lista de constatação permite que os docentes pratiquem critérios menos subjetivos e 

evita também que se façam comentários incompreensíveis e proporciona 

vocabulário mais inteligível pelos estudantes.   

 
AD11 
 
Ex01 

Sabe-se que o trabalho com a elaboração de textos é árduo e, algumas vezes, 
improdutivo. Em geral, os professores levam em conta apenas a questão formal da 
produção, apontando desvios que envolvem, principalmente, a estrutura formal do 
produto final e a aplicação de regras gramaticais. Na verdade, escrever na escola tem 
a ver com simulação, ou seja, simula-se uma eventual necessidade de comunicação 
e pede-se que o aluno redija um texto, de um determinado gênero. 

 
Ex 02 

Para o aluno, escrever na escola é muito difícil, primeiro porque ele é obrigado a 
escrever dentro de padrões muito rígidos, previamente estipulados; seu desempenho 
será julgado e avaliado. Em segundo lugar, a língua tem sido vista e pensada, por 
muitos, como uma representação gráfica da fala, o que é um grande equívoco. 
Escrever nunca foi e nunca será a mesma coisa que falar: é uma operação complexa 
e que atua como complemento da oralidade, cumprindo certas atribuições que vão 
além das propriedades inerentes a esta. Cuidar para que elementos da oralidade, tão 
presentes no dia-a-dia das pessoas, não interfiram no processo da escrita, é uma 
atividade que exige muito esforço. 

 
Ex 03 

A escrita, por sua vez, é profundamente marcada pela sua assimilação por parte de 
camadas sociais privilegiadas que a manipulam. Escrever é, dessa forma, ascender 
socialmente. Dá status. Escrever dentro de certa modalidade mais formal dá mais 
visibilidade ainda. O processo de construção de um texto é uma eterna disputa entre 
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o que se sabe dizer, o que se pode dizer e como é possível fazê-lo, tendo em vista a 
imagem que se constrói do interlocutor em que se transforma o professor, enquanto 
detentor de um saber que lhe confere o direito de julgar, de avaliar, de corrigir e de 
atribuir notas. 

 
Ex 04 

É papel fundamental  o professor ensinar ao aluno como obter idéias, como 
selecioná-las e como ordená-las antes de escrever. O seu papel extrapola o âmbito 
da estruturação textual e vai até a aquisição do conteúdo, através da leitura, sobre o 
qual se vai escrever. A avaliação de um texto diz respeito não só à forma, mas ao 
conteúdo também. Os mecanismos de clareza do texto não são apenas as técnicas 
de encadeamento de idéias, mas a suficiência de dados, a eficácia da argumentação 
e a presença da informatividade. 

 

  

No AD11, Ex 01, identificamos um argumento de ato/pessoa, pois o trabalho 

de produção textual (ato), por ser árduo e muitas vezes improdutivo, faz com que os 

professores (pessoas), às vezes, levem em conta apenas a questão formal do 

produto final e a aplicação de regras gramaticais.  

No Ex 02, temos um argumento de dupla hierarquia, através da idéia de que 

escrever na escola é muito difícil; o autor do artigo expõe motivos para justificar esse 

ponto de vista: o aluno é obrigado a escrever dentro dos padrões rígidos, é um 

equívoco pensar que a língua é apenas uma representação gráfica da fala, pois, na 

visão da autora, escrever é uma operação complexa e atua como complemento da 

oralidade.  

No Ex 03, temos um argumento de definição sobre o processo da escrita e 

construção textual, dentro de uma definição oratória: o autor vai tecendo a idéia de 

que a escrita é profundamente marcada pela sua assimilação por parte de camadas 

sociais privilegiadas que a manipulam e, por isso, escrever é ascender socialmente. 

A definição para o processo da construção textual é que este é uma eterna disputa 

entre o que se sabe dizer, o que se pode dizer e como é possível fazê-lo 

visualizando, assim, como o leitor irá avaliar para atribuir uma nota a este processo. 

No Ex 04, temos um argumento de ato/pessoa, pois cabe ao professor 

(pessoa) o papel de ensinar ao aluno como obter idéias, como selecioná-las e como 

ordená-las antes de escrever. Este ato do docente extrapola o âmbito da 

estruturação textual e vai até o conteúdo. Além do argumento de ato/pessoa, temos 

também no Ex 04 um argumento de definição sobre a avaliação de um texto; para o 

autor, avaliar não é só a forma, mas também os conteúdos, pois o mecanismo de 
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clareza de um texto está relacionado à eficácia da argumentação e à presença da 

informatividade. 

 
 
5.4 Argumentos de autoridade especiais: os teóricos e as teorias 

 

 

Sabemos que a argumentação de autoridade é aquela influenciada pelo 

prestígio, e que tal prestígio depende da opinião que o auditório tem dessa pessoa 

(REBOUL, 2000). Tal argumento utiliza-se de atos ou juízos de uma pessoa ou de 

um grupo de pessoas como meio de provar uma tese.  

Neste tópico, elencamos os principais teóricos e teorias abordadas nos 

artigos analisados, a fim de fundamentar melhor as idéias expostas. Já que as 

produções se constituem trabalho científico, e é mister desta modalidade 

demonstrar, nada melhor que autores consagrados do estudo da linguagem para 

proporcionar uma ênfase nesta visão científica do trabalho.    

 
 
5.4.1 Graduados/Graduandos 

 
AG 01 
 
Ex 01 
 

Estudos como o de Garcez (1998) permitem uma reflexão em torno dos avanços nas 
pesquisas sobre a escrita. Segundo a autora, ao longo do tempo ocorreram grandes 
mudanças na forma conceber este tipo de linguagem, ocorrendo, assim, mudanças na 
concepção de “texto”, que por um longo período foi considerado a partir de uma 
abordagem centrada na noção de “produto”, interralicionando-se apenas com questões 
individuais do sujeito cognitivo. 

 
Ex 02 

A partir destes avanços metodológicos e conceituais, os estudos passaram a 
compreender a escrita como uma atividade processual complexa que envolve aspectos 
não apenas individuais e lingüísticos, como também, psicológicos, sociais e interativos, 
conforme ressaltam estudos de Kato (2001), Meurer e Mota-Roth (1997) e Bronckat 
(1998). Neste sentido, o trabalho com textos escritos passa a um grau maior de 
complexidade perpassando a “velha forma” de ensino, na qual um modelo de texto é 
repassado aos alunos sem se considerar as condições de produção, nem tampouco os 
diversos fatores que exercem influencia em uma produção textual. 

 
 

Ex 03 

Com os estudos de Bakhtin (2000) e a sua noção de “gêneros discursivos como 
formas relativamente estáveis de enunciados”, esta abordagem passou a ser 
repensada, pois se percebe que no meio social estamos em contato com diversos 
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textos que se diferem uns dos outros pelas suas características formais, funcionais e 
temáticas. 

 
Ex 04 

Como os gêneros tornaram-se necessários para o trabalho com textos, muito se 
pesquisa a respeito de métodos eficientes para a execução deste recurso dentro do 
contexto escolar-acadêmico.Uma dos principais métodos que se apresentam para o 
trabalho com gêneros atualmente é o de “seqüência didática”, adotados por autores 
como Dolz, Noverraz e Shneuwly (2004). Segundo eles, a seqüência consiste em “um 
conjunto de atividades escolares organizadas, de forma sistemática, em torno de um 
gênero textual oral ou escrito” (p. 97), cujo objetivo central é tornar o aluno apto a lidar 
com um determinado gênero em diversas situações comunicativas, obedecendo ao 
seguinte esquema: apresentação da situação, produção inicial, módulos e produção 
final. 

 

 

  No artigo AG01, “Produção escrita: uma reflexão sobre o ponto de vista do 

aluno”, se defende a idéia de que a comunicação é feita por textos diversos, por isso 

o desenvolvimento da habilidade escrita tem que ser um compromisso pedagógico e 

quem domina a escrita possui domínio do espaço social; o autor utiliza o argumento 

de autoridade, fundado em Garcez, para enfatizar melhor seu posicionamento; 

sustenta a idéia de que, ao longo do tempo, ocorreram grandes mudanças na forma 

de conceber a linguagem escrita, produzindo, assim, mudanças na concepção de 

“texto”.  

Além de Garcez, o autor do artigo cita Kato, Meurer e Mota-Roth e Bronckat e 

suas teorias, afirmando que os estudos mais recentes passaram a compreender a 

escrita como uma atividade processual complexa, que envolve aspectos não apenas 

individuais e lingüísticos, como também psicológicos, sociais e interativos. Vale-se 

também de Bakhtin (2000) e a sua noção de “gêneros discursivos como formas 

relativamente estáveis de enunciados”. 

Além destes teóricos supracitados, o referido artigo ressalta também a 

contribuição de Dolz, Noverraz e Shneuwly para fundamentar as idéias sobre 

seqüências didáticas (SD); tais seqüências para estes autores consistem em um 

conjunto de atividades escolares organizadas, de forma sistemática, em torno de um 

gênero textual oral ou escrito.  

 

 
AG 02 
 
Ex 01 

(...) segundo Marcuschi (2003:26), a oralidade tem “fins comunicativos que se 
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apresenta sob variadas formas ou gêneros textuais fundamentados na realidade 
sonora” e o letramento se relaciona às “diversas práticas da escrita (nas suas 
variadas formas) na sociedade”. 

 
 
Ex 02 

No ambiente escolar muitas vezes ocorre a exclusão e a marginalização social em 
relação àqueles que não se expressam de acordo com a norma culta da língua e não 
dominam o código escrito. Isso se deve ao preconceito e à falta de conhecimento dos 
profissionais de língua em relação à Sociolingüística que, segundo Alkmin (2001:21), 
corresponde à “uma área, dentro da Lingüística, para tratar, especificamente, das 
relações entre linguagem e sociedade”. Essa contribui com a educação por 
desmistificar a noção de que a língua resume-se à norma padrão, mas, ao contrário, 
apresenta-se como resultado das interações dos indivíduos no cotidiano. 

 

 

No artigo AG02, “Evento de oralidade e de letramento de aula de língua 

portuguesa”, em que é defendida a tese de que a não expressão de acordo com a 

norma culta da língua proporciona a exclusão e a marginalização social, o autor do 

artigo cita Marcuschi para fundamentar sua visão de oralidade e letramento: “a 

oralidade tem fins comunicativos que se apresentam sob variadas formas ou 

gêneros textuais fundamentados na realidade sonora” e o letramento se relaciona às 

“diversas práticas da escrita (nas suas variadas formas) na sociedade”.  

Cita também Alckmin para conceituar Sociolingüística, que corresponde, para 

este autor, a “uma área, dentro da Lingüística, para tratar, especificamente, das 

relações entre linguagem e sociedade”.  

 

 
AG 03 
 
EX 01 

Conforme Kock (2003) [apud Curso de especialização em Língua portuguesa, 2007], 
numa entrevista da revista virtual de estudos da linguagem, as aulas de língua 
portuguesa, quando priorizam as atividades de leitura e, consequentemente, a 
produção de textos, podem levar o aluno a refletir sobre o funcionamento da língua 
nas diversas situações de interação verbal, sobre o uso dos recursos que a língua 
lhes oferece para a concretização de suas propostas de sentido, bem como sobre a 
adequação dos textos a cada situação. 

 
Ex 02 

Conforme o lingüista Orlandi (2000), a leitura pode ser entendida como “atribuição de 
sentidos”, sendo esta concepção utilizada tanto para a escrita como para oralidade 
independente do conjunto de regras existentes nas diferentes situações de uso. 

 
Ex 03 

Quanto a essas concepções de leitura, Maria Helena Martins, em seu livro O que é 
leitura (2004), afirma que, ao grosso modo, essas concepções vigentes sobre leitura 
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podem ser sintetizadas em duas caracterizações: (a) leitura como decodificação 
mecânica de signos lingüísticos, por meio da perspectiva behaviorista-skinneriana, e 
(b) leitura como processo de compreensão abrangente que envolve componentes 
sensoriais, emocionais, intelectuais, fisiológicos, neurológicos, como também 
culturais, econômicos e políticos (perspectiva cognitivo-sociológica). 

 
 
Ex 04 

Conforme Reinaldo (2001) (apud Curso de especialização em Língua portuguesa, 
2007), no final dos anos 80 e início dos anos 90, o texto já era concebido como 
unidade de ensino/ aprendizagem, sobretudo para o ensino de produção textual. 
Essas e outras atividades só são possíveis de serem realizadas na escola devido à 
colaboração da direção, coordenação e dos demais professores, ao espaço 
disponibilizado para a exposição de trabalhos produzidos pelos alunos e a existência 
de materiais ou recursos necessários. 

 
Ex 05 

“A capacidade formativa possibilita aos usuários da língua produzir e compreender 
um número de textos que seria potencialmente ilimitado e, além disso, avaliar a boa 
ou má formação de um texto dado. (...) A capacidade transformativa possibilita aos 
usuários da língua modificar, de diferentes maneiras (reformular, parafrasear, resumir, 
etc.), um texto. (...) A capacidade qualificativa possibilita aos usuários da língua a 
que tipo de texto pertence um dado texto, naturalmente segundo uma determinada 
tipologia. Por exemplo dizer se é uma anedota, se é um romance, uma reportagem, 
uma receita, uma carta, uma narração, uma descrição, um discurso político, um 
sermão religioso, um artigo científico, um texto literário, etc.”( TRAVAGLIA, Luis 
Carlos. 1997). 

 

No AG 03, “A atividade de leitura nas aulas de língua portuguesa” – que 

possui como idéia norteadora a concepção de que, dentre os fatores prejudiciais da 

escola, a falta de prazer é o elemento desmotivador da prática escolar – o autor 

utiliza as teorias de Kock, para quem as atividades de leitura e, conseqüentemente, 

a produção de textos, podem levar o aluno a refletir sobre o funcionamento da língua 

nas diversas situações de interação verbal, e é necessário a adequação dos textos a 

cada situação de uso.  

Cita ainda o lingüista Orlandi (sic), para quem a leitura pode ser entendida 

como atribuição de sentidos e Maria Helena Martins, que em seu livro O que é 

leitura (2004) afirma que, grosso modo, as concepções vigentes sobre leitura podem 

ser sintetizadas em leitura como decodificação mecânica de signos lingüísticos, por 

meio da perspectiva behaviorista-skinneriana, e leitura como processo de 

compreensão abrangente que envolve componentes sensoriais, emocionais, 

intelectuais, fisiológicos, neurológicos, como também culturais, econômicos e 

políticos (perspectiva cognitivo-sociológica). Travaglia é abordado no artigo para 
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enfatizar as capacidades do usuário da língua, que para ele são três: a capacidade 

formativa, a capacidade transformativa e a capacidade qualificativa. 

AG 04 
 
Ex 01 

Para Bakhtin (1997), a comunicação verbal só é possível por meio de algum gênero 
textual. Como afirma Marcuschi, a perspectiva adotada por Bakhtin é a mesma 
defendida pela maioria dos autores que tratam à língua em seus aspectos discursivos 
e enunciativos, e não em peculiaridades formais. Esta visão segue uma noção de 
língua como atividade social, histórica e cognitiva. Privilegia a natureza funcional e 
interativa e não o aspecto formal e estrutural da língua. (Marcuschi, 2007) 

 
Ex 02 

No nosso trabalho utilizaremos – ainda que com algumas ressalvas – a cognição na 
perspectiva de Mondada. Para Mondada, a cognição é um conjunto de práticas 
sociais publicamente desdobradas em ações em contexto por e para seus 
participantes, não residindo unicamente nos indivíduos, mas muito mais na 
coletividade, e até mesmo distribuída nos artefatos, e sendo fortemente encarnada 
nas condutas corporais (Mondada 2003, p. 10). 

 
Ex 03 

Para Rodrigues - Leite (2005), uma das capacidades cognitivas fundamentais ao ser 
humano é a categorização, entendida como o processo mental de identificação, 
classificação e nomeação de diferentes entidades como membros de uma mesma 
categoria. 

 
 

  No artigo AG04, “A produção de sentido nas atividades de produção de texto: 

uma abordagem sociocognitiva da linguagem”, a tese gira em torno da preocupação 

atual das instituições de formar um leitor e escritor crítico e transformador da 

realidade que o cerca. As autoridades teóricas encontradas no artigo foram Bakhtin, 

que defende só ser a comunicação verbal possível por meio de algum gênero 

textual; e Marcuschi, que aconselha se trabalhar a língua em seus aspectos 

discursivos e enunciativos, e não em peculiaridades formais.  

Além destes teóricos supracitados, foram abordados: Mondado e sua teoria 

sobre a cognição, que para ele é um conjunto de práticas sociais publicamente 

desdobradas em ações em contexto por e para seus participantes, não residindo 

unicamente nos indivíduos, mas muito mais na coletividade; e Rodrigues Leite, 

fundamentando as idéias sobre categorização; para este autor, uma das 

capacidades cognitivas fundamentais ao ser humano é a categorização, entendida 

como o processo mental de identificação, classificação e nomeação de diferentes 

entidades como membros de uma mesma categoria. 

 



 109 

AG 05 
Ex 01 

 
“A escrita tem sido vista como de estrutura complexa, formal e abstrata, enquanto a 
fala, de estrutura simples ou desestruturada, informal, concreta e dependente do 
contexto” (Fávero, et. al, 2003:9) 
 

 
 Ex 02 

 
“(...) não se deve acreditar mais que a função da escola deve concentrar-se apenas 
no ensino da língua escrita, a pretexto de que o aluno já aprendeu a língua falada em 
casa” (Castilho 1998:13). 
 

 
  Ex 03 
 

 
“a importância da escrita como meio de registro, transmissão e conservação de 
atitudes, valores, sentimentos, informações, etc., a faz merecer uma instituição – a 
escola – que faz de seu ensino a atividade educacional primordial” (Lima, 1996:50). 

 

 

 

No AG05 “Ensino de língua materna no ensino médio: o que muda com a 

relação oralidade e escrita”, a tese gira em torno do conflito entre a linguagem oral e 

a escrita, sendo que o elemento desencadeador deste conflito, segundo o autor, 

está no fato de que a escrita adquiriu importância social e superou a fala.  

O autor do artigo fundamenta suas idéias em Fávero. Para esta teórica, a 

escrita tem sido vista como de estrutura complexa, formal e abstrata, enquanto a 

fala, de estrutura simples ou desestruturada, informal, concreta e dependente do 

contexto.  O teórico Castilho, outro citado, enfatiza que não se deve acreditar mais 

que a função da escola deve concentrar-se apenas no ensino da língua escrita, a 

pretexto de que o aluno já aprendeu a língua falada em casa.  

Para o teórico Lima, mais outro que recebe citação, a importância da escrita 

como meio de registro, transmissão e conservação de atitudes, valores, 

sentimentos, informações etc. merece uma instituição – a escola – que faz de seu 

ensino a atividade educacional primordial.  

 
AG 06 
 
Ex 01 

Tendo conhecimento de que o modelo de letramento sancionado nas escolas 
públicas brasileiras é, em geral, o modelo autônomo de letramento e que o ensino é 
focado principalmente nas regras gramaticais e em métodos de memorização, não 
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visando à formação de competências e habilidades relacionadas às práticas sociais 
dos aprendizes (MENDONÇA e BUNZEN, 2006) 

 
Ex 02 

Acreditávamos, também, que essa escola desenvolvia práticas de leitura e escrita 
muito próximas do que Street (1984) denominou modelo ideológico de letramento, 
que leva em conta, além das habilidades individuais de leitura e escrita, os aspectos 
sociais envolvidos nas práticas letradas dos indivíduos de determinada comunidade, 
como, por exemplo, as condições socioeconômicas, culturais, políticas e religiosas 
locais. 

 
 

No AG06, “O ensino que deu certo – as práticas de letramento de uma escola 

pública brasileira”, a tese indica que o maior problema em relação ao desempenho 

em sala de aula da população em idade escolar no Brasil é a leitura, apesar dos 

esforços dos órgãos competentes. 

 Mendonça e Bunzen são citados neste artigo para fundamentar uma crítica 

às idéias de letramento, já que o modelo de letramento sancionado nas escolas 

públicas brasileiras é, em geral, o modelo autônomo de letramento em que o ensino 

é focado principalmente nas regras gramaticais e em métodos de memorização. 

 O autor do artigo também trabalha com as idéias de Street para tratar do 

modelo ideológico de letramento; este tipo de letramento leva em conta, além das 

habilidades individuais de leitura e escrita, os aspectos sociais envolvidos nas 

práticas letradas dos indivíduos. 

 

 
5.4.2 Doutores  

 
AD  01 
 
EX 01 
Nas palavras de Koch (1996:19) “o ato de argumentar, isto é, de orientar o discurso 
no sentido de determinadas conclusões, constitui o ato lingüístico fundamental, pois a 
todo e qualquer discurso subjaz uma ideologia, na acepção mais ampla do termo.” 
[ênfase da autora] 

 
Ex 02 

Contudo, no ensino praticado nas escolas, os vários gêneros que apresentam 
seqüências argumentativas e que, de acordo com Schneuwly e Dolz (2004), estão 
inseridos no grupo de gêneros que argumentam, não são trabalhados de forma 
sistemática ou o são muito tardiamente, pois se pensa que produções argumentativas 
são muito complexas para os alunos. 

 
Ex 03 

No grupo de gêneros que argumentam, como os editoriais, não é tanto a estrutura 
superficial, o modo como as orações são encadeadas, que conta para o sucesso do 
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gênero em termos de persuasão, mas sim as estratégias discursivas usadas pelo 
editorialista para convencer o leitor. Entre estas estratégias estariam as que apelam 
para a razão e as que apelam para a sensibilidade.(Perelman, 2001) 
 

 
 

 No AD01, “Leitura e escrita: o que dizer do desempenho do aluno de letras 

na apreensão do gênero editorial?”, a tese gira em torno do gênero textual editorial. 

Para o autor,  este gênero é considerado  o melhor para ensinar por permitir  o aluno 

exercitar seu raciocínio crítico.  A teoria que se expõe é de Koch e defende que o ato 

de argumentar, isto é, de orientar o discurso no sentido de determinadas 

conclusões, constitui o ato lingüístico fundamental, pois em todo e qualquer discurso 

subjaz uma ideologia.  

As teorias de Schneuwly e Dolz são enfatizadas quando se aborda que, no 

ensino praticado nas escolas, os vários gêneros que apresentam seqüências 

argumentativas e estão inseridos no grupo de gêneros que argumentam, não são 

trabalhados de forma sistemática ou o são muito tardiamente, pois se pensa que 

produções argumentativas são muito complexas para os alunos.  

Também é utilizada a teoria de Flora Perelman, referente às estratégias 

discursivas usadas pelo editorialista para convencer o leitor. Entre estas estratégias 

estariam as que apelam para a razão e as que apelam para a sensibilidade. 

 
 
AD 02 
 
EX 01 
 

Considera-se que a textualidade é a essência do texto. Investigam-se as suas marcas 
em materiais de ensino que são apresentados aos alunos. Sustenta-se teoricamente 
nas contribuições dos estudos da linguagem apresentada por Mikhail Bakhtin (1986) e 
na conceituação de textualidade proposta por Costa Val (1991).  
 

 
Ex 02 

Chama-se textualidade ao conjunto de características que fazem com que um texto 
seja um texto, e não apenas uma seqüência de frases. Beaugrande e Dressler (1983) 
apontam sete fatores responsáveis pela textualidade: a coerência e a coesão, que se 
relacionam com o material conceitual e lingüístico do texto, e a intencionalidade, a 
informatividade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a informatividade e a 
intertextualidade, que têm a ver com os fatores pragmáticos envolvidos no processo 
sociocomunicativo. 

 
Ex 03 

Ainda suportada em Enlich (1986), Orlandi (1987) postula que o diálogo pedagógico é 
uma situação sociocomunicativa que se marca pelo incutimento de valores, quando 
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do predomínio de condições de produção discursivas autoritárias, instauradas nas 
relações de interação de professor para aluno, isto é, relações horizontais, que 
negam a interação com a linguagem. Enlich (1986) define diálogo escolar como “... 
um meio de incutir verdades e valores semelhantes e comuns as teorias 
prevalecentes na escola.  

 
Ex 04 

Como recorte teórico sobre o a concepção de linguagem que orienta o trabalho 
pedagógico, definiu-se pela concepção interacionista. Segundo Geraldi(1984)a 
linguagem é uma forma de interação: mais do que possibilitar a transmissão de 
informação de um emissor a um receptor, a linguagem é vista como um lugar de 
interação humana: através dela o sujeito que fala pratica ações que não conseguiria 
praticar a não ser falando; com ela o falante age sobre o ouvinte, constituindo 
compromisso e vínculos que não preexistiam antes da fala.(GERALDI, 1984, p. 43) 
 

 

 

No AD02,“Gêneros textuais e textualidade em materiais de ensino de língua 

Portuguesa”, defende-se a tese de que sendo a textualidade a essência do texto, é 

necessário que o sujeito leitor se aproprie das competências textuais a partir da 

concepção interacionista da linguagem.  

Os teóricos que fundamentam este artigo são: Mikhail Bakhtin, que engendrou 

a teoria do Interacionismo na linguagem; Costa Val para a conceituação de 

textualidade e Beaugrande e Dressler quando estes apontam os fatores 

responsáveis pela textualidade. Além destes encontramos, Enlich e Orlandi, que 

enfatizam ser o diálogo pedagógico uma situação sociocomunicativa que se marca 

pela introjeção de valores, quando do predomínio de condições de produção 

discursivas autoritárias, instauradas nas relações de interação entre professor e 

aluno. 

 

AD 03 
 
Ex 01 

Em diversos textos, como Dolz & Schneuwly (2004), Marcuschi (2002), Dionísio et al. 
(2002) destaca-se a tradição escolar no que se refere à pluralidade de gêneros, 
visando à formação de leitores e produtores de textos, ainda que em LDP mais 
antigos predominassem textos do domínio discursivo literário. 

 
Ex 02 

Segundo Bunzen (2007: 9), é importante observar, nos LDP, como os “gêneros foram 
selecionados/tratados e quais domínios discursivos são priorizados neste percurso”. 
O que se percebe, muitas vezes, conforme alerta o autor, é a ênfase em um ou outro 
domínio discursivo, como o jornalístico e o literário, sem que a análise dos textos e as 
propostas de “redação” leve em consideração as características intrínsecas aos GT 
em questão. 
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No AD03, “Ensino de gêneros textuais: contrapontos teóricos e propostas 

didáticas”, a idéia central enfatiza as lacunas dos conceitos de tipologia e gênero 

textual que os livros didáticos não expõem de forma coerente. Estas idéias são 

sustentadas pelas pessoas de Dolz & Schneuwly, Marcuschi e Dionísio, que 

enfatizam a necessidade de a escola trabalhar com uma pluralidade de gêneros, 

visando à formação de leitores e produtores de textos. 

O artigo também aproveita as idéias de Bunzen para expor uma crítica à 

respeito da utilização dos livros didáticos; para este autor, o que se percebe, muitas 

vezes, é a ênfase em um ou outro domínio discursivo, sem que a análise dos textos  

leve em consideração as características peculiares dos gêneros abordados. 

 
 
AD 04 
 
Ex 01 

Street (1981), ao se referir estudo etnográfico das manifestações de escrita, 
argumenta que pesquisas recentes sobre elas em grupos urbanos modernos têm 
mostrado a riqueza e a diversidade de suas práticas e de seus significados, a 
despeito de pressões por uniformização exercidas pelo Estado e pelos sistemas 
educacionais modernos. A escrita, defende o autor, é uma construção social e não 
uma tecnologia neutra: ela varia de uma cultura ou de um grupo social para outro e 
seu uso está relacionado a relações de poder. 

 
Ex 02 

segundo Marcuschi (2001, p.33), "as relações entre fala e escrita não são óbvias nem 
lineares, pois elas refletem um constante dinamismo fundado no continuum que se 
manifesta entre essas duas modalidades de uso da língua”. Fala e escrita 
apresentam, portanto, um contínuo multidimensional de variações e, segundo o autor, 
o seu estudo deve basear-se nas relações que ambas constroem a partir dos seus 
usos, fundados em um contínuo de gêneros textuais. 

 
Ex 03 

Kleiman (2001), ao se referir ao modelo autônomo acima citado, argumenta que nesta 
perspectiva a escrita seria um produto em si mesmo, apartado do seu contexto de 
produção. A sua interpretação determina-se aqui pelo seu funcionamento interno e 
lógico, no limite do texto. 

 
Ex 04 

Heath (1983), que propõe os eventos de letramento como unidade de trabalho, 
lembra que as tradições orais são em geral consideradas basicamente as mesmas 
por se achar que apresentam diferenças culturais mínimas, sempre que usadas para 
caracterizar determinada sociedade. E que muitos estudos sobre a escrita detêm-se 
nas características universais de suas formas e funções, como, por exemplo, os 
estudos das funções individuais e sociais da escrita que limitam suas análises à prosa 
expositiva e aos fenômenos a ela relacionados, ou aos usos da escrita, ou gêneros 
textuais, valorizados pela educação formal. 
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O AD04, “Escritas do cotidiano e escritas escolares em grupos populares: um 

convite à pesquisa”, defende a tese que as manifestações de escrita cotidiana de 

pessoas e sua circulação em determinados meio social desvendam as funções das 

pessoas no interior do grupo social, ou seja, as atribuições das diferentes funções no 

uso da língua revelam níveis socioeconômicos e culturais diferentes. Cita Street, que 

ao se referir estudo etnográfico das manifestações de escrita, argumenta que 

pesquisas recentes sobre elas em grupos urbanos modernos têm mostrado a 

riqueza e a diversidade de suas práticas e de seus significados, a despeito de 

pressões por uniformização exercidas pelo Estado e pelos sistemas educacionais 

modernos.  

A escrita, defende o autor, é uma construção social e não uma tecnologia 

neutra: ela varia de uma cultura ou de um grupo social para outro e seu uso está 

relacionado a relações de poder. Segundo Marcuschi (2001, p.33), outro que foi 

citado, "as relações entre fala e escrita não são óbvias nem lineares, pois elas 

refletem um constante dinamismo fundado no continuum que se manifesta entre 

essas duas modalidades de uso da língua”.  

Já Kleiman, também citada, argumenta que nesta perspectiva a escrita seria 

um produto em si mesmo, apartado do seu contexto de produção. Também é citado 

Heath, que propõe os eventos de letramento como unidade de trabalho, lembrando 

que as tradições orais são em geral consideradas basicamente as mesmas por se 

achar que apresentam diferenças culturais mínimas, sempre que usadas para 

caracterizar determinada sociedade. 

 

AD 05 
 
Ex 01 

Segundo as concepções psicolingüísticas dessas pesquisas (GOODMAN 1976, 1991; 
SMITH 1999, 2003; COLOMER & CAMPS, 2004), ler significa fazer e testar hipóteses 
sobre o conteúdo do texto, isto é, fazer antecipações sobre esse conteúdo. No caso 
de o leitor confirmar suas predições, ele segue o caminho iniciado. No caso de não 
confirmá-las, ele modifica o seu caminho. Tais procedimentos são influenciados por 
algumas variáveis - objetivo da leitura, conhecimentos prévios do leitor (conteúdo e 
linguagem), características do texto (tipo de seqüência dominante, gênero) e estilo 
cognitivo do leitor (percursos cognitivos mais ou menos utilizados), contribuindo para 
a definição do processo de leitura – ascendente ou descendente. 

 
Ex 02 

As regras de coerência textual (CHAROLLES, 1978) abrangem: a manutenção 
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temática (o eixo temático deve ser mantido ao longo de todo o texto), a progressão 
temática (o tema deve evoluir através de tópicos sucessivos vinculados ao eixo), a 
ausência de contradição interna (os tópicos de desenvolvimento não podem 
apresentar inconsistências entre si) e a relação com o mundo (os tópicos de 
desenvolvimento devem estar vinculados ao mundo em que estão situados). 

 
Ex 03 

As regras de coesão lexical (HALLIDAY & HASAN, 1976) implicam o uso de palavras 
lexicais- substantivos, adjetivos e verbos. Realizam-se por meio da repetição de 
palavras-chave ou palavras tema, da sinonímia (ou quase-sinonímia), dos 
superordenados (hiperonímia/hiponímia), da associação por contigüidade (campos 
semânticos), do nome genérico. As regras de coesão gramatical (HALLIDAY & 
HASAN, 1976) implicam o uso de palavras gramaticais – pronomes, artigos, 
numerais, advérbios, preposições, conjunções. Realizam-se por meio da referência 
pessoal, da referência demonstrativa, da substituição, da elipse e da conjunção. 

 
No AD05, “Estratégias de leituras virtuais e não virtuais no ensino 

fundamental”, a tese que se defende é que há dificuldades de leitura e escrita por 

parte dos alunos do ensino fundamental e, diante deste problema, cabe aos 

professores criarem estratégias. Para fundamentar essa idéia a autora buscou 

sustentação nas concepções psicolingüísticas de Goodman, Smith, Colomer & 

Camps.  

Para esses teóricos, ler significa fazer e testar hipóteses sobre o conteúdo do 

texto. Além desses autores, o artigo cita também: (i) Charolles, ao tratar das regras 

de coerência: a manutenção temática, a progressão temática, a ausência de 

contradição interna e a relação com o mundo e (ii) Halliday & Hasan para basear as 

idéias sobre coesão lexical. Estas implicam o uso adequado de palavras lexicais: 

substantivos, adjetivos e verbos. 

 
 
AD 06 
 
Ex 01 

Street, no entanto, afirma que essas concepções de letramento (autônomo e 
ideológico) não são opostas, pois o modelo ideológico de letramento envolve o 
autônomo. Esse modelo reconhece que essas habilidades técnicas estão sempre 
sendo empregadas em um contexto social e ideológico, que dá significado às próprias 
palavras, sentenças e textos com os quais o aprendiz se vê envolvido. 

 
Ex 02 

Reconhecemos, com Lea e Street (2006), que as práticas de letramento na academia 
implica três modelos: 1) de habilidades de estudo - a escrita e o letramento como 
habilidades cognitivas e individuais; 2) de socialização acadêmica - a aculturação dos 
alunos quanto aos gêneros e discursos disciplinares, presumindo que estes são 
relativamente estáveis e que, uma vez que tenham aprendido suas regras básicas, os 
alunos serão capazes de reproduzi-los sem qualquer dificuldade; e 3) de letramentos 
acadêmicos relacionado à identidade, ao poder e à autoridade. 
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AD06 intitula-se “Aprender a escrever na academia: dos saberes de 

referência à prática de textos acadêmicos”. A tese que se defende é a de que a 

prática do letramento é também responsabilidade da academia. Para justificar esta 

tese, o autor se fundamenta em Street e sua concepção de letramento. Para este 

autor, as concepções de letramento (autônomo e ideológico) não são opostas, pois o 

modelo ideológico de letramento envolve o autônomo. Fundamenta-se também em 

Lea e Street, segundo os quais as práticas de letramento na academia implicam três 

modelos: habilidades de estudo, de socialização acadêmica e de letramento 

acadêmicos relacionado à identidade, ao poder e à autoridade. 

 
 
AD 07 
 
Ex 01 

Atualmente, muito se tem falado a respeito de gêneros textuais, já que “o estudo dos 
gêneros não é novo, mas está na moda” (MARCUSCHI, 2008:147). No Brasil, os 
PCN’s impulsionaram o estudo dos gêneros textuais, já que eles implantaram novas 
perspectivas para o ensino de língua materna com base no estudo dos gêneros. 

 
Ex 02 

Ana Maria Raposo Preto-Bay, em artigo publicado no livro Teorias e Práticas do 
Letramento, afirma que a inserção social só será efetiva se soubermos utilizar em 
nossa vida diária as diversas fontes de conhecimento. 

 
Ex 03 

Martins (2008) critica os PCN’s, já que eles propõem uma didatização visando um 
enquadramento dos gêneros em certos padrões, o que vai de encontro com a 
mutabilidade e a flexibilidade dos gêneros do discurso: 

 
Ex 04 

Já Koch (2006) defende que o estudo dos gêneros é uma preocupação constante dos 
PCN’s e da Lingüística Textual, mostrando seu caráter flexível determinado pelas 
práticas sociais. 

 

 

No AD07, “Práticas docentes de gêneros textuais: uma proposta a partir de 

um estudo de caso”, a tese se centraliza na prática docente, em especial, a do nível 

de conhecimento adquirido pelo professor sobre os gêneros textuais, conforme 

idéias fundamentadas em Marcuschi. Já Ana Maria Raposo Preto-Bay, outra autora 

em que o artigo busca autoridade, afirma que a inserção social só será efetiva se 

soubermos utilizar em nossa vida diária as diversas fontes de conhecimento. 
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 Martins, também referido, critica os PCN por eles proporem uma didatização 

visando a um enquadramento dos gêneros em certos padrões. Koch é citada por 

defender que o estudo dos gêneros é uma preocupação constante dos PCN e da 

Lingüística Textual, mostrando seu caráter flexível determinado pelas práticas 

sociais 

 
 
AD 08 
 
Ex 01 

Lembramos a contribuição de Matêncio (2001) e Perrenoud (2002). Aquela traz uma 
abordagem processual da interação em sala de aula (professor/aluno), defendendo, 
assim, a sistematização desse processo como meio de levar o professor a uma 
prática reflexiva. Aquele, dentre outros aspectos, apresenta uma análise 
esclarecedora sobre as diferentes concepções do que seja uma prática reflexiva, 
tendo como centro das questões, o professor reflexivo. 

 
Ex 02 

Trabalhamos com a noção de discurso (PÊCHEUX [1982]/2002) e ORLANDI (2004), 
considerado como prática de produção de sentidos, historicamente situada. Discurso, 
assim, constitui-se, sempre, numa rede de sentidos (interdiscurso – discursos outros 
e de outros que circulam num ir e vir, constante, e por isso historicizam-se) que se 
operacionaliza no movimento do intradiscurso, funcionamento dos discursos, pela 
prática discursiva dos sujeitos. 

 
Ex 03 

Pela ação discursiva dos sujeitos, instaurados na linguagem, os discursos produzem 
sentidos devido a regras (Formação Discursiva, (FD), FOUCAULT, [1969]/2007) que 
estabelecem seu funcionamento. 

 
Ex 04 

Trazemos, portanto, a contribuição de Authier-Revuz ([1998]/2001), acerca dos 
modos como o sujeito se revela na cadeia enunciativa por formas lingüísticas que, no 
caso, tratamos como nãocoincidências interlocutivas entre dois co-enunciadores. 

 

 

No AD08, “O lugar do professor reflexivo em sala de aula: revisitando o que 

se diz sobre o ensino da produção de textos”, a tese central focaliza o lugar social do 

professor enquanto sujeito do seu discurso e que mecanismos ideológicos e 

lingüísticos fundamentam seu dizer e suas ações.  

Para fundamentar essa idéia, o autor busca amparo nas teorias de Matêncio e 

Perrenoud, que trazem uma abordagem processual da interação em sala de aula 

(professor/aluno), no que diz respeito a uma prática reflexiva. 

 A concepção de discurso como prática de produção de sentidos, 

historicamente situada, é sustentada por Pêcheux e Orlandi, os quais o artigo 
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também recorre como fonte de autoridade. A noção de formação discursiva é 

enfatizada e citada a partir Foucault, para quem a ação discursiva dos sujeitos, 

instaurados na linguagem, possibilitam aos discursos produzem sentidos devido a 

regras que estabelecem seu funcionamento. Além desses autores citados, o artigo 

busca amparo na teoria de Authier-Revuz acerca dos modos como o sujeito se 

revela na cadeia enunciativa por formas lingüísticas que, no caso, tratamos como 

não coincidências interlocutivas entre dois co-enunciadores. 

 
 
AD 09 
 
Ex 01 

Do ponto de vista teórico (Charolles, 1988), a coerência consiste no conjunto de 
maneiras pelas quais os componentes do mundo textual – conceitos e relações 
subjacentes à superfície do texto – são acessíveis e relevantes aos leitores. 

 
Ex 02 

Segundo Halliday e Hasan, 1976, p. 296 “A unidade que o texto tem é uma unidade 
de sentido em contexto, uma estrutura que expressa o fato de que ele se relaciona 
como um todo com o ambiente no qual está inserido”. 
 

 
Ex 03 

Nessa perspectiva, Rastier (1989, p. 21-37) se posiciona dizendo que os textos são 
entendidos, fundamentalmente, como representantes empíricos das atividades do 
discurso produzidos dentro de uma prática social (os gêneros, como carta, ensaio, 
etc.) e fixadas sobre um suporte qualquer (jornal impresso, livro, etc.) 

 
 

  O AD09 recebe o título de “Produção de texto: aplicação de metas-regra e 

apreensão de sentidos” e defende a idéia de que para se ter boa compreensão de 

um texto é necessário considerar os aspectos pragmáticos, semântico-conceitual e o 

formal. Para dar maior ênfase nesse ponto temático, o autor do artigo buscou 

amparo na teoria de Charolles sobre um dos elementos primordiais de apreensão do 

sentido de um texto: a coerência. Este elemento consiste no conjunto de maneiras 

de acessibilidade e relevância dos componentes do mundo textual.  

Outra base teórica citada é Halliday e Hasan, ao enfatizar a relação entre 

texto e contexto. Já o teórico Rastier é posicionado no artigo como teórico que 

percebe os textos como representantes empíricos das atividades do discurso 

produzidos dentro de uma prática social. 

 
AD 10 
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Ex 01 

Bain & Schneuwly (1993) alertam que a lista de constatações é uma ferramenta que 
sintetiza de forma explícita os resultados das atividades e exercícios elaborados 
durante a SD. 
 

 
Ex 02 

Pasquier & Dolz (1996) propõem que, na fase de aprendizagem de um gênero textual 
qualquer, haja uma distância temporal entre a primeira versão e a versão final. 
 

 
 

No AD10, “Trabalhando os gêneros, avaliando a escrita: algumas estratégias”, 

a idéia central focaliza a importância da metodologia de produção textual a fim de 

criar contextos de produção delimitados para que o estudante se aproprie de 

comunicações diversas.  

Este artigo tem por base teórica a reflexão das seguintes autoridades: (i) Bain 

& Schneuwly, que refletem sobre a lista de constatação e controle por ser um 

instrumento pedagógico que sintetiza de forma explícita os resultados das atividades 

e exercícios elaborados durante as seqüências didáticas; e (ii) Pasquier & Dolz, que 

ressaltam sobre a distância temporal das refacções textuais na fase de 

aprendizagem de um gênero textual. 

 
 
AD 11 
 
Ex 01 

De acordo com Kleiman (2003), tal direção apontada pelos PCNs desencadeou uma 
intensa e significativa atividade de pesquisa no intuito de descrever uma diversidade 
considerável de gêneros, como também de apresentar sugestões didáticas para o uso 
de textos enquanto exemplares e fonte de referência de um determinado gênero.  
 

 
Ex 02 

Segundo Dolz e Schneuwly (2004), é possível ensinar a escrever textos e a exprimir-
se oralmente em situações públicas escolares e extra-escolares. Para isso, eles 
defendem que é preciso criar contextos de produção reais, efetuando-se atividades 
ou exercícios múltiplos e variados. 

 
Ex 03 

Para Geraldi (2004:128), o caráter artificial da escrita em sala de aula dominará todo 
o processo de trabalhos com textos. Entretanto, é preciso acabar com a idéia de que 
“na redação não há um sujeito que diz, mas um aluno que devolve ao professor a 
palavra que lhe foi dada pela escola”. O texto do aluno precisa passar a ser produto 
de uma reflexão ou uma tentativa de, usando a modalidade escrita, estabelecer uma 
interlocução com um leitor possível 
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Ex 04 

De acordo com Therezo (2006), corrigir redações supõe não apenas o exercício 
mecânico de apontar falhas gramaticais, mas o de tornar claro em que sentido essas 
falhas podem interferir na coerência e na coesão, comprometendo a clareza do texto. 
Não basta ao professor contentar-se em sublinhar inadequações, apontá-las em 
códigos, deixando a cargo de o aluno verificar o que está impreciso. É preciso ensinar 
a redigir e isso é um processo lento, que supõe, também, a correção. 

 

 

O AD11, “Gêneros textuais e reescritas: uma proposta de metodologia para o 

ensino de língua materna”, aponta a idéia central de que PCNs, ao sugerirem o texto 

como unidade de ensino, deixou aos estudiosos da língua e  da prática pedagógica 

o mister de pensar em instrumentos didático-pedagógicos para intervir junto à escola 

a fim de viabilizar uma aprendizagem efetiva.  

Para tal empreendimento teórico, o autor do artigo buscou amparo nas teorias 

de Kleiman, para quem a direção apontada pelos PCN desencadeou uma intensa e 

significativa atividade de pesquisa no intuito de descrever uma diversidade 

considerável de gêneros, como também de apresentar sugestões didáticas para o 

uso de textos enquanto exemplares e fonte de referência de um determinado 

gênero.  

Além de Kleiman, encontramos referências em Dolz e Schneuwly, segundo os 

quais é necessário criar contextos de produção reais, efetuando-se atividades ou 

exercícios múltiplos e variados para se ensinar a escrever. 

Geraldi (2004, p. 128) também é citado para enfatizar que é preciso acabar 

com a idéia segundo a qual “na redação não há um sujeito que diz, mas um aluno 

que devolve ao professor a palavra que lhe foi dada pela escola”.  

No quesito de correção de redações, o autor do artigo fundamenta-se nas 

idéias de Therezo, já que esta autora supõe não apenas o exercício mecânico de 

apontar falhas gramaticais, mas o de tornar claro em que sentido essas falhas 

podem interferir na coerência e na coesão, comprometendo a clareza do texto.  
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5.5 Argumentos que fundam a estrutura do real: os exemplos, as ilustrações e 
os modelos. 
 
 
5.5.1. Graduados/Graduandos 

 
 AG01 
 
Ex 01 

Orientados pelas sugestões dos PCN‟s (1998) e cientes dos avanços das pesquisas 
sobre a escrita, julgamos necessário que no trabalho de produção textual sejam 
considerados fatores que variem desde as orientações fornecidas para a produção 
até a maneira como a atividade é entendida e elaborada, priorizando as condições de 
produção. 

 
AG 02 
 
Ex 01 

No ambiente escolar muitas vezes ocorre a exclusão e a marginalização social em 
relação àqueles que não se expressam de acordo com a norma culta da língua e não 
dominam o código escrito. Isso se deve ao preconceito e à falta de conhecimento dos 
profissionais de língua em relação à Sociolingüística 

 
 
 
AG 03 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa (Brasil, 1998), 
diretrizes curriculares vigentes para o ensino da língua materna no Brasil, orientam 
técnicos e professores para revisão e elaboração de propostas didáticas que 
possibilitem o uso da língua escrita e falada em diferentes situações sociais dentro e 
fora da escola. No documento, é proposta uma formação que possa ir além do que é 
identificado como modelo tradicional de alfabetização, compreendido por atividades 
simples e mecânicas com a escrita, características do espaço escolar 

 
 
AG04 
Transcrição 1 - Evento: Aula de Produção de texto 
 
P = vamus escolher o tema da redação 
P = podemos trabalhar o mesmo conteúdo dos seminários 
A = vai ser um tema para cada grupo 
P = não. Todos farão o mesmo tema. Vamos escolher 
A = então vamus fazer sobre homossexualismo 
P = pode ser 
A = detesto homossexuais 
A = isso se chama preconceito 
P = cada um deve dar a sua opinião no texto 
A = isso é uma doença 
A = é uma escolha 
A = é falta de vergonha 
A = se for mulher ta normal. homem é que é feio 
A = não tem nada a ver 
P = escrevam no texto. Cuidado com a norma culta 
A = é uma opção de cada um 
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A = eles sofrem com isso 
P = vamos começar a escrever 

 
AG05 
Ex 01 

Hoje, infelizmente, a escola é uma das principais propagadoras dessa idéia. Por meio 
de pesquisas realizadas na área da educação, é possível perceber que, na escola, a 
maior parte das atividades desenvolvidas na sala de aula privilegiam a escrita em 
relação a oralidade.  

 

 
Ex 02 

PROFESSOR: Bom dia! 
PROFESSOR: Hoje nós vamos trabalhar com formação de palavras. Todo mundo 
abra os cadernos e copiem. É pra copiar, podem ficar sentados e 
calados. 
PROFESSOR: Quem sabe o que é radical? 
ALUNOS: A base de significação de uma palavra. 
PROFESSOR: Muito bem! 
 
Nesta situação, o professor solicita a participação dos alunos. Mas, nesta outra, ao 
conversarem 
entre si, o professor, rapidamente, os reprimem: 
 
PROFESSOR: Mônica, eu já pedi silêncio, eu não vou pedir outra vez. Da 
próxima vez você vai para fora da sala, ta me ouvindo? Eu quero silêncio 
todo mundo copiando. 

 
Ex 03 

 
                                               EXERCÍCIO 
 
 
1) O que é radical? 
2) Encontre o tipo de processo presente na formação da cada palavra? 
a) infeliz b) automóvel c) ilegal 
3) Na palavra “embora”, qual é o processo de formação dessa palavra? 
A) Derivação prefixal 
B) derivação sufixal 
C) Composição por aglutinação 

 
AG 06 
 

Estatísticas oficiais nos mostram que o maior problema em relação ao desempenho 
em sala de aula da população em idade escolar no Brasil está relacionado à leitura. 
Embora haja um grande esforço por parte dos órgãos competentes para amenizar o 
problema, os resultados das provas oficiais continuam reafirmando, ano após ano, os 
baixos índices de desenvolvimento dos alunos do Ensino Fundamental em relação à 
leitura, que, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa 
para 1º e 2º ciclos – 1ª a 4ª séries (PCNs, 1997), é o eixo principal no que se refere à 
discussão do fracasso escolar. Nos exames da Prova Brasil de 2005, por exemplo, no 
qual participaram 55 mil escolas públicas em todo o país, os alunos da 4ª série do 
Ensino Fundamental alcançaram um Ideb1 médio de 3,8 (numa escala de 0 a 10), 
número considerado muito aquém do mínimo considerado satisfatório, que é igual ou 
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 Nas linhas abaixo, em harmonia com o nosso empreendimento investigativo, 

mostraremos formas de argumentação nos textos acadêmicos que são: as 

ilustrações, os exemplos e os modelos. Buscando exemplificar para dar fundamento 

a uma tese, os argumentos de modelo, exemplo e ilustração apresentam eventos ou 

casos particulares com vista a uma generalização. 

No AG01, temos os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN como 

argumento de modelo, pois os professores são orientados a tomá-lo como 

paradigma de atuação didática e conteudista; isto significa que, se o docente seguir 

as trilhas metodológicas dos PCN, haverá uma grande probabilidade de se efetivar 

um conhecimento verdadeiro sobre a língua materna. No Ex 02, é a disciplina 

Leitura e Elaboração de Texto II que é utilizada como exemplo para dar reforço às 

idéias de que as habilidades de leitura e produção textual fazem parte o currículo 

dos cursos universitários. 

No AG02, o autor do artigo utiliza também o exemplo do ambiente escolar 

para enfatizar que este local é alvo da exclusão e da marginalização social no que 

diz respeito ao domínio da leitura e escrita. No AG03, os PCN mais uma vez são 

abordados como modelo de instrumento de orientação para os professores de língua 

portuguesa no que diz respeito à revisão e à elaboração de propostas didáticas que 

possibilitam o uso da língua em diferentes situações. 

No artigo AG04, o autor utiliza como ilustração, buscando dar maior ênfase à 

sua pesquisa, uma transcrição de uma aula de língua portuguesa em que ocorre um 

diálogo entre professor e aluno. No AG05 Ex 01, a escola é utilizada como exemplo 

de forma negativa, por ser ela uma das propagadoras da idéia de que a escrita 

possui privilégios sobre a oralidade. No Ex 02, ocorre também uma transcrição de 

um diálogo da sala de aula para ilustrar a metodologia repressiva e desestimulante 

do professor de língua portuguesa numa escola de nível médio. No Ex 03, é utilizado 

um exemplo de atividade desmotivadora de escrita que exige que os alunos 

transponham, sem uma discussão crítica, conceitos gramaticais sobre o tema 

abordado. 

maior que 6,0. Porém, considerando a nota individual de cada escola, verifica-se que 
160 delas – apenas 0,2% – alcançaram bons resultados no que se refere à qualidade 
do ensino, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE)2 
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No AG06, o autor utiliza estatísticas para ilustrar o problema do desempenho 

em sala de aula em relação à leitura e à escrita; mais uma vez os PCN servem de 

ilustração para exemplificar como os docentes devem seguir as orientações 

pedagógicas para a disciplina língua portuguesa.   

  

5.5.2 doutores 
 
 
 AD 01 
  

Uma vez que o editorial representa, um dos gêneros midiáticos mais complexos a 
serem apreendidos pelos alunos ,decidimos explorá-lo no projeto “Os gêneros 
textuais e a comunicação humana”, que faz parte do NUCEPI-UFPE (Núcleo de 
Estudos em Compreensão e Produção Interlingüísticas) e que trata dos gêneros 
jornalísticos, sobretudos dos editoriais e das notícias. 
 

 
 
AD 02 

 
 
TextoI 

TEXTO CARTILHADO 
A Baba e o bebê 
Bia é a babá. 
Bibi é o bebê 
A babá é boa. 
O bebê bebe. 
 
Texto II 
TEXTO ESPONTÂNEO1 

Era uma vez 
Uma pai muito 
Legal que adorava a filha um dia 
Ela perguntol pai 
Voce será o único pai do mundo 
Obrigada a mi griar 
Papai você é a pessoa mais legal do Brasil 
Porizo lidol o único presente 
Do mundo obrigada 
Por migriar 
Ass: Mari. 
 
 
Texto III 
 
POEMA 

A campanhia 
O coração 
O suor frio 
A campanhia 
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A ansiedade 
A campanhia 
O coração 
A taquicardia 
Rompante. 
A maçaneta 
A porta aberta 
O homem 
A promissória 
O enfarto. 
 
O nada. 

 
AD 03 
Ex 01 

Desde o final da década de 90, com a divulgação dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN), tem recebido destaque o trabalho com gêneros textuais variados, 
nas aulas de língua portuguesa. Porém, o ensino de leitura e produção textual, 
embora mobilize professores dos mais diversos níveis, numa perspectiva 
interdisciplinar, ainda não conseguiu incorporar totalmente as teorias de texto e 
discurso que orientam as propostas dos PCN. 

 
Ex 02 

Os livros didáticos nem sempre conseguem aplicar coerentemente os conceitos de 
tipologia e gênero textual, embora diversas pesquisas baseadas no que preconizam 
os Parâmetros defendam a abordagem de uma pluralidade de textos, considerando o 
papel social dos gêneros. 

 
 
 
AD04 

 A autora, em seu estudo, faz um relato etnográfico de duas comunidades norte-
americanas, Trackton e Roadville. E no capítulo referente às tradições de escrita 
(literate traditions), ela observa as manifestações de escrita que fazem parte do 
cotidiano das pessoas das duas comunidades, suas semelhanças, diferenças e 
relações diversas com a oralidade.  

 
AD 05 

A primeira pesquisa foi realizada no Campus Aproximado da PUCRS utilizando 
materiais virtuais gerados no Creative Writer, um editor de texto com recursos de 

cores e imagens interessantes para a faixa etária dos sujeitos. As oficinas foram 
monitoradas por acadêmicos de Letras, sendo o trabalhado vinculado ao plano de 
uma disciplina de Língua Portuguesa do Nível III do Curso de Letras. 

 
AD06 

Exemplo 1 
 
A1: Porque assim::na escola quando a gente estava aprendendo gêneros textuais:: a 
resenha deve ser::uma vez eu fui assistir o filme “O Alto da Compadecida” pra fazer a 
resenha, aí você faz um pequeno resumo sobre o filme e dá sua opinião no final. 
P: Num é bem facilzinho assim? 
A1: Era basicamente essa estrutura. 
P: Mas assim todo mundo faz resenha. Aí sim, com base nesse depoimento de A1 
você tem um modelo. Pra fazer resenha tem que ser sempre desse jeito? É um 
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resumo e depois um comentário? 
A2: Às vezes durante o resumo (...) você já vai tecendo opiniões por trás do resumo 
vai fazendo tudo entrelaçado. 

 
AD07 

No Brasil, os PCN‟s impulsionaram o estudo dos gêneros textuais, já que eles 
implantaram novas perspectivas para o ensino de língua materna com base no estudo 
dos gêneros. 

 
AD08 

Não percebe APII que está diante de uma posição discursiva contraditória. Enquanto 
traz para os alunos um discurso do “novo”, dizendo que não está errado repetir 
discursos de outros no texto que se escreve (afirmação que não discute com os 
alunos), apresenta, por outro lado, um discurso que internalizou acerca do que é 
escrever (L80) e que ele se posicionou diante do texto como todos fizeram (+) mas 
tinha essas coisinhas....(+) você ter mais consciência de estruturar seu texto 
direitinho... (+) organizar as idéias desse texto que aparentemente são soltas...Vemos 

que o discurso revela um sujeito do discurso circulando em mais de uma formação 
discursiva (FD): aquela que o identifica, nesse momento, com a concepção de que 
ser professor é ensinar a pensar, a partir de uma direção dada por uma leitura e que, 
para isso, é preciso trabalhar a forma, organizar as idéias “sem mudar”. 

 
AD 09 

Mesmo que a produção de textos na universidade/faculdade em corpus escolhido – 
prova - fuja, em parte, ao sentido de uso da língua, pois os alunos escrevem para o 
professor (único leitor), em situação de emprego da língua artificial, utilizar esses 
textos em pesquisa, para auxiliar na formação de professores, justifica a pesquisa na 

Universidade para um envolvimento que vá da pré-escola ao ensino médio (regulares 
e supletivos), 
 

 
AD 10 

A nosso ver, a lista de constatações permite que os docentes pratiquem critérios 
menos subjetivos e de comentários (às vezes, bilhetes interativos) incompreensíveis 
pelos estudantes. Sobretudo, a lista proporciona ao estudante um vocabulário mais 
inteligível por ele, uma vez que foram objetos  de ensino durante a SD. 
 

 
AD 11 
 
Ex 01 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) sugerem que o texto, o qual se 
organiza sempre dentro de certas restrições de natureza temática, composicional e 
estilística, caracterizando-se como pertencente a este ou àquele gênero, seja a 
unidade de ensino. Cabe, dessa forma, aos teóricos da língua e da prática 
pedagógica pensar instrumentos didático-pedagógicos para a intervenção junto à 
escola, no sentido de transpor conhecimentos relativos a esses conteúdos, 
viabilizando, assim, uma efetiva aprendizagem. 

 
 
Ex 02 

 
POEMA TIRADO DE UMA NOTÍCIA DE JORNAL 
Manuel Bandeira 
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João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro da Babilônia num 
barracão sem número 
Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 
Bebeu 
Cantou 
Dançou 
Depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. 

 
 

No artigo AD01, o autor exemplifica com o gênero textual editorial por ele ser 

considerado pelo autor um dos gêneros midiáticos mais complexos a serem 

apreendidos pelos alunos, por ter elementos textuais que incentivam a capacidade 

cognitiva de argumentar.  

No AD02, o autor do artigo dá exemplos de gêneros textuais explorados em 

uma aula através de diferentes textos. Exemplifica com os textos A baba e o bebê e 

o texto espontâneo II, ampliando os questionamentos suscitados pelos alunos com a 

apresentação de um terceiro texto, de autoria de Arnaldo Antunes. Através destas 

criações verbais, os alunos indicaram fatores inerentes à textualidade, a partir da 

constituição de um jogo de interação leitor/texto e da análise contrastiva entre os 

textos.  

 AD03, Ex01, os PCN são utilizados como argumento de modelo a fim de 

justificar que, apesar do destaque com trabalho com gêneros textuais variados nas 

aulas de língua portuguesa e dos esforços no sentido de priorizar o texto, o ensino 

de leitura e produção textual, embora mobilize professores dos mais diversos níveis, 

numa perspectiva interdisciplinar, ainda não conseguiu incorporar totalmente as 

teorias de texto e discurso que orientam as propostas dos Parâmetros.  

No Ex02, também temos argumento de modelo; desta vez são os livros 

didáticos que, na visão da autora do texto, nem sempre conseguem aplicar 

coerentemente os conceitos de tipologia e gênero textual, não obstante diversas 

pesquisas baseadas no que preconizam os Parâmetros defendam a abordagem de 

uma pluralidade de textos, considerando o papel social dos gêneros. 

AD04, para exemplificar manifestações de escrita como um componente 

cultural, faz um relato etnográfico de duas comunidades norte-americanas, Trackton 

e Roadville, para enfatizar as manifestações de escrita que fazem parte do cotidiano 

das pessoas das duas comunidades, suas semelhanças, diferenças e relações 

diversas com a oralidade. 
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 No AD05, o autor do artigo apresenta como modelo materiais virtuais gerados 

no Creative Writer, um editor de texto com recursos de cores e imagens 

interessantes para a faixa etária dos sujeitos. No AD06, o autor ilustra seu trabalho 

com uma transcrição de um diálogo de alunos sobre suas produções textuais. 

No AD07, mais uma vez, os PCN  são utilizados como exemplo por eles terem 

impulsionado o estudo dos gêneros textuais; formam os Parâmetros que 

implantaram novas perspectivas para o ensino de língua materna com base no 

estudo dos gêneros. No AD08, o autor fundamenta suas observações numa 

transcrição de um diálogo de professores e alunos a fim de fundamentar seu objeto 

de estudo, que é o discurso do professor. No AD09, o autor exemplifica seu trabalho 

de pesquisa com trechos de provas dos alunos de Ensino Superior, objetivando 

demonstrar, nestas produções, os fatores de textualidade.  

No AD10, o modelo que serve de argumentação e que está na lista de 

constatações permite que os docentes pratiquem critérios menos subjetivos nos 

comentários (às vezes, bilhetes interativos) incompreendidos pelos estudantes.  A 

lista proporcionará ao estudante um vocabulário mais inteligível, uma vez que foram 

objetos de ensino durante as seqüências didáticas.  

 No AD11, Ex 01, mais uma vez os Parâmetros Curriculares Nacionais são 

utilizados como modelo; sugere-se que o texto, o qual se organiza sempre dentro de 

certas restrições de natureza temática, composicional e estilística, caracterizando-se 

como pertencente a este ou àquele gênero, seja a unidade de ensino. Cabe, dessa 

forma, aos teóricos da língua e da prática pedagógica pensar instrumentos didático-

pedagógicos para a intervenção junto à escola, no sentido de transpor 

conhecimentos relativos a esses conteúdos, viabilizando, assim, uma efetiva 

aprendizagem.  

No AD11, EX 02, temos um argumento de ilustração que constitui uma proposta de 

produção textual aplicada em sala de aula, sugerindo alguns procedimentos de 

avaliação. A atividade proposta foi a elaboração de um texto de gênero “notícia”, a 

partir de um texto em versos, mais precisamente, um poema. 
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5.6 Correlações entre os processos argumentativos de artigos de doutores e 
de graduados 
 

 

AG01 Ato/pessoa pragmático   

AG02 Parte/todo Fins/meios Sucessão  

AG03 Causalidade Ato/pessoa Finalidade  

AG04 Finalidade definição Causal Dupla hierarquia 

AG05 Superação causalidade   

AG06 Finalidade definição Dupla hierarquia  

             Quadro n° 13: Argumentos axiais de graduados/graduandos 

 

 

AD01 Definição Finalidade causalidade Pragmático 

AD02 Finalidade Ato/pessoa causalidade  

AD03 Ato/pessoa Sucessão   

AD04 Finalidade Pragmático   

AD05 Definição “a fortiore”   

AD06 Definição Ato/pessoa   

AD07 Ato/pessoa Causalidade Pragmático  

AD08 Causalidade Definição   

AD09 Finalidade    

AD10 Ato/pessoa Dupla hierarquia Definição  

AD11 Ato/pessoa Dupla hierarquia Definição  

              Quadro n° 14: Argumentos axiais de doutores 

 

 

AG01 Garcez Kato Meurer Motta_Roth Brockart Bakhtin 

AG02 Dolz Noverraz Schneuwly    

AG03 Koch Orlandi Martins    

AG04 Bakhtin Marcuschi Rodrigues-

Leite 

Mondada   

AG05 Fávero Castilho Lima    

AG06 Street Bunzen Mendonça    

                Quadro n° 15: Argumentos de autoridade dos graduados/graduandos 
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AD01 Koch Schneuwly Dolz Flora Perelman  

AD02 Bakhtin Costa Val Beaugrande & 

Dressler 

Enlich Orlandi 

AD03 Dolz Schneuwly Marcuschi Dionísio Bunzen 

AD04 Street Marcuschi    

AD05 Goodman Smith Colomer & 

Camps 

Charolles Halliday 

& Hasan 

AD06 Street Lea    

AD07 Marcuschi Preto-Bay Martins Koch  

AD08 Matêncio Perrenoud Pêcheux Orlandi Focault 

AD09 Charolles Halliday & 

Hasan 

Rastier   

AD10 Bain Schneuwly Pasquier Dolz  

AD11 Kleiman Dolz Schneuwly Geraldi Therezo 

                Quadro n ° 16: Argumentos de autoridades especiais dos doutores 

 

AG01 PCNs Modelo 

AG02 Escola Exemplo 

AG03 PCN Modelo 

AG04 Transcrição e diálogo Ilustração 

AG05 Escola Exemplo 

AG06 PCNs Exemplo 

                Quadro n° 17: Argumentos de exemplos, ilustração e modelo dos graduados/graduandos 

 

AD01 Gênero editorial Modelo 

AD02 Textos diversos Ilustração 

AD03 PCNs Modelo 

AD04 Livro didático Exemplo 

AD05 Comunidades americanas Exemplos 

AD06 Transcrição de aula Ilustração 

AD07 PCNs Modelo 

AD08 Transcrição de diálogo Ilustração 

AD09 Prova de alunos Modelo 

AD10 Lista de constatação Ilustração 

AD11 PCNs Modelo 

                  Quadro n° 18 Argumentos de exemplos, ilustração e modelo dos doutores. 
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O que se infere, no nosso trabalho investigativo, é que, dentre os principais 

argumentos axiais identificados nos textos dos graduados e doutores, encontramos 

em maior número argumentos de finalidade, definição, causalidade, ato/pessoa, 

pragmáticos. Isto nos leva a inferir que há uma intencionalidade de um conteúdo que 

está intrinsecamente engajado nos fins de sua ação, demonstra também a 

preocupação por parte dos autores dos artigos em informar e direcionar práticas a 

uma comunidade científica formada por professores de língua portuguesa. 

Nos argumentos de autoridade, dentre os mais citados, estão Bakhtin, 

Marcuschi e Schneuwly, o que demonstra está o foco nas questões das aulas de 

língua portuguesa centrado nos trabalhos com os gêneros, no intuito de estimular a 

reflexão dos estudantes frente a questões de ensino e aprendizagem, incluindo o 

próprio discurso pedagógico; a linguagem da produção textual, a análise lingüística, 

a leitura e a literatura, favorecendo a construção de um conhecimento articulado ao 

propósito da linguagem. Propõem-se trabalhar conteúdos e propostas metodológicas 

na área de língua portuguesa, buscando o desenvolvimento e oportunizar o 

conhecimento de elementos para um trabalho pautado na interdisciplinaridade 

partindo do diálogo entre normas e textos, língua e literatura que são exatamente os 

objetivos propostos pelos PCN para se trabalhar a variedade de textos em sala de 

aula.  

 Em relação aos argumentos de exemplo, ilustração e modelo, os PCN são 

citados com mais freqüência por ambos os sujeitos de pesquisa como referência a 

ser usada, ou seja, como modelo a ser seguido pelos professores no que diz 

respeito às suas sugestões metodológicas. 

 

 

5.7 Análise das teses, sentidos construídos e processos argumentativos sobre 
o ensino de leitura e produção de textos dos graduados/graduandos e 
doutores. 
   
   

A língua portuguesa, enquanto atividade de ensino, concentrou-se nas regras 

da gramática durante anos. Estas regras constituíram normas do falar e escrever 

bem a serem seguidas para organização lógica do pensamento e da linguagem. 

Como resultado desta forma de ensino da língua, instaurou-se uma ditadura do certo 
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e do errado, um assujeitamento dos alunos, cabendo ao professor a função de 

repassar as regras. Para se ocorresse uma melhoria da escola dentro, haveria de 

ocorrer uma transformação no trabalho do professor em sala de aula: longe de se 

pensar uma mudança na educação através de recursos instrumentais ou 

modificação de estruturas físicas, é mais urgente e eficaz uma profunda alteração da 

concepção de conhecimento dos docentes e a execução destes conhecimentos em 

sala de aula. (SOARES, 2002),  

É exatamente essa assertiva que vimos confirmadas nas teses que 

apresentamos nos artigos: a maioria deles enfatiza os métodos dos professores 

como fator primordial para o fracasso das competências de leitura e escrita. Nos 

artigos analisados, ressalta-se que há investimentos tanto em estrutura quanto em 

formação continuada para professores, mas, ainda assim, os docentes utilizam 

métodos inadequados e não conseguem atingir o desenvolvimento do senso crítico 

dos discentes; pois é a metodologia do professor o diferencial que possibilita um 

melhor desempenho da expressão, sendo que a oralidade deve ser trabalhada com 

a escrita.  

Também foi abordado que os professores não utilizam instrumentos que 

motivam os alunos e a universidade, a academia, possui sua contribuição no 

fracasso das aulas de língua portuguesa, pois os professores universitários, na 

maioria das vezes, não trabalham com seus alunos situações reais de escrita; os 

professores estão trabalhando os gêneros textuais de forma equivocada, pois os 

alunos não estão desenvolvendo a competência comunicativa que objetiva o estudo 

dos gêneros. Acrescente-se o argumento de que o professor compreende melhor 

sua função e se torna reflexivo quando sua prática é teoricamente fundamentada; 

muitas vezes, o professor que não sabe avaliar a atividade de escrita textual 

constrange o aluno e os desmotiva.  

Nessas circunstâncias, a escola só promoverá um ensino voltado ao 

desenvolvimento da criticidade e da competência discursiva do aluno a partir do 

momento em que o professor receber uma formação acadêmica sólida, que o 

capacite a auxiliar seus aprendizes a se tornar, também do ponto de vista da língua, 

cidadãos.   

Para fundamentar as questões socioeconômicas da linguagem e suas 

conseqüências, recorre-se às teorias de Soares (2002); segundo esta autora, para  

que o ensino de língua materna ocupe o lugar de elemento constituidor de uma 
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mentalidade humanizadora, é necessário se partir da compreensão dos elementos 

sociolingüísticos, das condições socioeconômicas que explicam os prestígios das 

variedades lingüísticas, por isso é essencial ao aluno compreender o lugar que 

ocupa através da sua forma de falar e entender as razões de estigmatizações 

sociais. A linguagem formal deve ser apresentada ao aluno através de motivos 

sociais e não como imposição; o bidialetismo deve ser trabalhado como fator de 

transformação.  

Nos artigos analisados encontramos ecos desta visão de Soares quando se 

argumenta, em muitos deles, que por causa da exclusão social na escola – exclusão 

daqueles que não dominam a escrita – cabe aos profissionais conhecer os preceitos 

da sociolingüística para aplicar em sala de aula, ocasionando uma aceitação da 

heterogeneidade e da dinamicidade da língua, o que pode tornar o ambiente escolar 

inclusivo.  

Identificamos também a idéias de que a  escrita é resultado do contexto sócio-

histórico de práticas culturais, por isso a prática escolar não deve se desvincular da 

pratica cotidiana.  

Como pressuposto teórico fundante na maior parte dos artigos analisados, 

defende-se que, com base numa educação em que se prioriza o pensamento 

reflexivo como elemento axial na tarefa de leitura e interpretação textual, os PCN 

deram uma imensurável contribuição à prática do ensino de língua materna ao 

resgataram o espaço da sala de aula como um campo interativo.  

Encontramos fundamentos dessas idéias quando os autores dos artigos 

tratam de gêneros textuais, por exemplo, do editorial – gênero textual por excelência 

para ser trabalhado em sala de aula, por expor idéias em forma de críticas e, assim, 

ajudar o aluno a desenvolver um raciocínio de julgamento. É de extrema importância 

para o ensino de língua materna, argumenta-se nos artigos, o professor trabalhar 

com a diversidade de textos que provoquem a capacidade reflexiva dos alunos.   

Nos artigos, essas idéias são recorrentes a partir das constatações de que 

uma das estratégias utilizadas pelo professor de língua portuguesa ao explorar 

diferentes textos são os questionamentos sobre temática ou estrutura formal. È 

necessário a visão interacionista da linguagem para desenvolver a competência 

textual do sujeito leitor.  

Porém, apesar das propostas os PCN em focalizar o ensino de língua 

portuguesa através dos gêneros, o ensino de leitura e produção de texto na 
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perspectiva interdisciplinar, segundo os artigos, ainda não foi incorporado pelos 

professores e os livros didáticos não conseguem aplicar coerentemente os conceitos 

de tipologia e gêneros textuais.                                      

Com base nos efeitos de sentidos produzidos pelos artigos, e aqui analisados 

em harmonia com as teorias sobre o ensino de língua materna, a necessidade de 

mudança do ensino de língua portuguesa  é incontestável. Como a linguagem não 

pode ser dissociada do poder, professores e alunos estabelecem relações muitas 

vezes desiguais, que tomam a linguagem no âmbito da interdição.  

Mediante tantas especulações em torno da língua e o trabalho com textos, 

Mendonça (2004), através de recategorização teórica a partir das idéias de Focault, 

aborda o conceito de “políticas de fechamento” para falar da nova cara do ensino de 

língua materna pós-PCN. A política de fechamento consiste na promoção de 

mecanismos de controle do discurso e do sujeito que criam sentidos equivocados 

sobre o ensino de línguas, através dos discursos autorizados dos formadores de 

opinião. “Tais políticas acabam provocando uma estereotipação do gênero 

discursivo e banimento das variedades lingüísticas não privilegiadas”. (MENDONÇA, 

2004, p.244). Acompanhando as conseqüências da leitura de Mendonça afirma 

Paiva (2008, p. 29) que:  

 
 
Nas aulas de interpretação textual, [...] as políticas de fechamento 
também seguem esse mesmo movimento, que muitas vezes 
desautoriza os sentidos recuperados pelo aluno na leitura do texto 
apenas por eles não coincidirem integralmente com a leitura feita 
pelo autor do livro didático, apresentada como resposta autorizada a 
ser adotada pelo professor. Ou ainda, o professor considera a sua 
leitura pessoal como a única possibilidade de leitura viável. Já nas 
aulas de gramática, o texto é utilizado como mero pretexto para que 
se extraiam dele categorias gramaticais, como se ele se prestasse 
obedientemente a este exercício de mutilação. 

 

 

Estas observações de Mendonça e de Paiva encontram ressonâncias em 

vários dos artigos analisados, especialmente no que refere ao ensino mecanizado 

das categorias gramaticais. Outro traço que se deve assinalar, a respeito das 

políticas de fechamento teorizadas por Mendonça, é divergência com a política 

educacional do atual governo federal quando se trata da distribuição de livros 

didáticos nas escolas públicas. Nessa perspectiva desta, não há sentido em se 
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adotar livro didático caso se deseje seguir a proposta de ensino de língua materna 

como se propõe nos Parâmetros. Com isso, não parece que Mendonça queira 

desconsiderar o valor dos PCN, mas sim propor-lhe aprimoramentos. Nos artigos 

analisados, também seus autores são veementes na crítica às insuficiências do livro 

didático, embora ninguém tenha proposto seu descarte. 

Urge que o registro público do conhecimento, sustentado pela idéia de 

compartilhar, possua sua qualidade formal e sociocognitiva, já que o resultado das 

pesquisas científicas pertence tanto ao auditório particular, no caso a comunidade 

científica de estudiosos em Letras, quanto ao auditório universal, ou seja, todos que 

queiram ou necessitem ter um olhar contextualizado. Neste caso, é importante que o 

profissional que publica o artigo científico dialogue com teorias de diversas épocas e 

produza novas visões de mundo. Sendo assim, o artigo agrega uma perspectiva 

social por representar medida tangível de sua contribuição e de avaliação da 

comunidade científica. 

 Nos artigos produzidos graduados/graduandos que foram analisados 

percebemos uma preocupação em situar as questões sociais como fator primordial 

para apreensão formal dos modos de falar e de escrever correspondentes à 

gramática normativa. A consciência da diversidade textual e o contexto escolar são 

elementos óbvios para a aprendizagem; apesar disso, os professores de língua 

portuguesa ainda não estão preparados didaticamente para estes desafios. 

 Nos artigos de graduandos/graduados, as idéias partem de uma prática que 

ainda não ocorreu mas está em eminência, ou já ocorreu, mas está em conflito: 

como aplicar os conhecimentos da universidade na prática? No artigo AG04, por 

exemplo, há uma exposição bastante questionadora sobre a formação do leitor 

crítico; para seu autor, é constatado através de estudos que os alunos, mesmo após 

longos anos de escola, não desenvolvem a leitura crítica nem conseguem dominar a 

modalidade escrita da língua. Nos artigos dos doutores, constatamos a preocupação 

em especificar um aspecto da prática docente, já que a maioria se deteve em 

abordar os gêneros, demonstrando estarem atualizados com as teorias emergentes. 

 No percurso do trabalho analítico, percebeu-se que os argumentos de 

autoridade são tão importantes quanto os dados empíricos. Isto mostra que os 

professores ou aspirantes percebem a inoperância de uma teoria sem a prática e 

vice-versa. Graduados/graduandos (professores inexperientes ou apenas aspirantes 

à profissão) e professores doutores partem de lugares sociais diferentes, fator que 
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leva a inferir que tantos os processos argumentativos quanto a abordagem dos 

dados empíricos de ambos apresentam desníveis. É visível, por exemplo, certa 

inconsistência dos dados empíricos colhidos por graduados/graduandos, por ainda 

terem lacunas em sua formação científica. 

 Apesar da inexperiência dos graduados/graduandos, a imaturidade de 

abordagem deles constitui um processo normal de aprendizagem, compreensível 

vindo de quem que se encontra no início da formação como pesquisador. Mais 

preocupante é o número pouco expressivo de graduados e graduandos que 

produzem artigos científicos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Investigou-se o processo de construção argumentativa em trabalhos 

acadêmico-científicos por parte de pesquisadores graduados e pesquisadores 

doutores, apontando como se dão os processos de produção textual, considerando 

as justificativas, as questões de pesquisa e a organização argumentativa da redação 

acadêmica. 

Procuramos, nos capítulos anteriores, demonstrar que os artigos científicos são 

textos que se desenvolvem em função de uma comunidade científica a qual se 

dirige, e que esta comunidade é um auditório universal formado por alunos, 

professores e estudiosos da linguagem. No decorrer de nossa análise, constatamos 

que as idéias expostas por ambos os grupos de sujeitos foram convergentes no 

sentido de se ressaltar que investimentos por parte dos órgãos competentes, tanto 

em estrutura quanto em formação continuada para professores objetivando melhorar 

o sistema educacional, existem mas, apesar de tudo, os professores ainda utilizam 

métodos inadequados e não conseguem atingir o desenvolvimento do senso crítico 

dos discentes. 

Além disso, ressalta-se que os professores não usam instrumentos que 

motivem os alunos; neste sentido, é amplamente aceita a constatação de que é a 

metodologia do professor o diferencial que possibilita um melhor desempenho 

comunicacional, sendo que a oralidade deve ser trabalhada com a escrita. Os 

professores, conclui-se ainda, estão trabalhando os gêneros textuais de forma 

equívoca, pois os alunos não estão desenvolvendo a competência comunicativa que 

objetiva o estudo dos gêneros. 

Outro ponto enfatizado nos artigos, tanto dos doutores quanto dos graduados, 

foi a questão da Universidade. Foi abordado que a academia universitária possui 

sua parcela de culpa no fracasso das aulas de língua portuguesa, pois os 

professores universitários, na maioria das vezes, não trabalham com seus alunos 

situações reais de escrita; o professor compreende melhor sua função e se torna 

reflexivo quando sua prática é teoricamente fundamentada. Muitas vezes, porém, o 

professor, mal preparado, que não sabe avaliar a atividade de escrita textual, 

constrange o aluno e o desmotiva. 
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No nosso trabalho, não corroboramos a assertiva de que os textos acadêmicos 

possuem apenas caráter expositivo e que se propõem a explicar, interpretar ou 

elucidar fenômenos ou ocorrências da vida, a relatar resultados de pesquisa, a 

divulgar princípios delas resultantes que poderão ser aplicadas a outras situações; 

pois, dentre os principais argumentos axiais identificados nos textos dos graduados 

e doutores, encontramos em maior número argumentos de finalidade, definição, 

causalidade, ato/pessoa, pragmáticos, revelando, assim, uma intencionalidade dos 

autores em direcionar práticas a uma comunidade científica formada por professores 

de língua portuguesa. 

Nos argumentos de autoridade, dentre os autores mais citados estão Bakhtin, 

Marcuschi e Schneuwly, o que demonstra o foco nas questões das aulas de língua 

portuguesa estar centrado nos trabalhos com os gêneros, no intuito de estimular a 

reflexão dos estudantes frente a questões de ensino e aprendizagem. Os PCN são 

citados reiteradamente por ambos os sujeitos da pesquisa (graduados e doutores) 

como referência a ser usada, ou seja, como modelo a ser seguido pelos professores, 

no que diz respeito às suas sugestões metodológicas; outros gêneros também são 

abordados como exemplos ou ilustração a fim de generalizar uma circunstancia de 

prática na aplicação de conteúdos. 

 A pesquisa também nos possibilitou demonstrar que os processos e as 

estratégias de argumentação em alguns textos se apresentam de forma diferente; 

enquanto nos doutores percebemos mais argumentos de definição, finalidade, 

causalidade – o que nos demonstra uma maior internalização e autorização no 

sentido de indicar métodos de trabalho no intuito de intervir no processo 

ensino/aprendizagem – nos dos artigos dos graduados poucos se sentiram 

habilitados a criar conceitos, preferindo recorrer a citações para tal fim; fora o AG03, 

o trabalho foi mais de expor experiências do que sugerir métodos de trabalho.   

Deduziu-se que uma análise lógica seria insuficiente para a compreensão de 

um discurso que se pretende científico, uma vez que o que observamos não foi uma 

demonstração objetiva de premissas e conclusões, mas discursos que constituem 

valores que carecem de persuasões, por isso a argumentação se fez presente: 

porque mesmo uma linguagem como a dos cientistas, com suas exigências de rigor 

e objetividade, é compartilhada entre os pares. Isto implica dizer que a subjetividade 

do discurso científico exige ser repensada: não há empreendimento humano neutro. 

 Instrumento indispensável para desvendar as formas variadas de o cientista 
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transitar entre o discurso demonstrativo objetivo da premissa e conclusão, a análise 

argumentativa tornou-se um meio de interação entre orador e auditório num jogo de 

influências múltiplas. 
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