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pois, assim como não é possível dar o que não se tem, não se 

pode transmitir o que a mente não criou ou não aprovisionou”.   

(Othon M. Garcia) 



RESUMO 

 

Nossa pesquisa tem por objetivo melhorar a capacidade de escrita dos alunos do 9º ano do 

Ensino Fundamental por meio de uma sequência didática com o gênero textual artigo de 

opinião. Delimitamos nosso estudo sob o olhar das abordagens sociodiscursiva e 

sociorretórica. Para tal, lançamos mão das pesquisas fundamentadas em Bakhtin (2003), 

Swales (1990), Marcuschi (2008) em relação ao estudo de gêneros textuais. Para 

complementar, utilizamos outros autores importantes que alicerçam esta pesquisa que são 

Fiorin (2018), Perelman e Tyteca (2005) e Toulmin (2001) que discorrem sobre 

argumentação. Além disso, baseado na proposta teórico-metodológica de Dolz e Schneuwly 

(2004) e na metodologia de Thiollent (2011), utilizamos tanto os conhecimentos da sequência 

didática quanto da pesquisa-ação para embasar os procedimentos de nossa investigação. A 

partir de nossos critérios de análise, definimos um corpus contendo 14 produções textuais 

realizadas nas produções inicial e final da sequência didática. Em comparação com a 

produção inicial, os textos apresentaram um avanço equivalente a 28,44 % de incremento em 

relação à pontuação obtida inicialmente. A evolução nas cinco competências analisadas, a 

saber, leitura e desenvolvimento da proposta, desenvolvimento do gênero discursivo, 

argumentação, coesão e aspectos gramaticais, alcançou uma média aproximada de 29,00%. 

De acordo com os resultados obtidos na análise, consideramos que a abordagem da sequência 

didática alcançou os objetivos desta pesquisa. 

 

Palavras-chave: Gênero textual. Artigo de opinião. Sequência Didática 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Our research aims to improve the writing ability of students in the 9th grade of elementary 

school through a didactic sequence with the textual genre opinion article. We delimit our 

study under the perspective of the sociodiscursiva and sociorreorical approaches. For this, we 

used the research based on Bakhtin (2003), Swales (1990), Marcuschi (2008) in relation to the 

study of textual genres. To complement, we use other important authors that support this 

research, which are Fiorin (2018), Perelman and Tyteca (2005) and Toulmin (2001) who 

discuss arguments. In addition, based on the theoretical-methodological proposal of Dolz and 

Schneuwly (2004) and the methodology of Thiollent (2011), we use both the knowledge of 

the didactic sequence and the action research to support the procedures of our investigation. 

From our analysis criteria, we defined a corpus containing 14 textual productions made in the 

initial and final productions of the didactic sequence. Compared with the initial production, 

the texts presented an improvement equivalent to 28.44% increase in relation to the score 

obtained initially. The evolution of the five competences analyzed, namely reading and 

development of the proposal, development of the discursive genre, argumentation, cohesion 

and grammatical aspects, reached an average of approximately 29 %. According to the results 

obtained in the analysis, we consider that the didactic sequence approach reached the 

objectives of this research. 

 

Keywords: Textual genre. Opinion article. Following teaching 
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1  INTRODUÇÃO 

  

Nas últimas décadas, o ensino de produção textual vem sofrendo 

transformações.  Para se ter uma ideia, o ensino de Língua Portuguesa do final do século XIX 

preconizava o ensino de redação a partir da imitação dos mais belos trechos das obras-primas 

nacionais, baseando-se numa concepção de ensino-aprendizagem beletrista. Nas décadas de 

1960 e 1970, com as contribuições da LDB nº 5692/71, os professores começaram a inserir 

textos de leitura para estimular o processo criativo. Além disso, em janeiro de 1978, os 

vestibulares incluíram obrigatoriamente a prova de redação em Língua Portuguesa. Até então, 

o ensino de produção de textos estava voltado para verificar se o aluno aprendeu no decorrer 

das aulas de gramática as normas gramaticais e as técnicas de escrita, numa concepção 

puramente formal. 

No entanto, as pesquisas recentes confrontam esse reflexo da visão positivista, que 

entende o texto como produto (final), e não como processo. A nosso ver, nesse processo, três 

peças-chave são indispensáveis para o sucesso do aprendizado: um aluno motivado, um bom 

professor e uma boa estratégia de ensino.  

A maioria dos professores sabe que a garantia do aprendizado depende de vários 

fatores. Quantas vezes um professor experiente não se deparou com uma aula frustrada, que 

conquanto tenha sido planejada, outros fatores impediram o aproveitamento, por exemplo, um 

evento na escola ou na comunidade, a indisciplina, a violência, as drogas, o desinteresse, salas 

quentes e desconfortáveis, falta de recursos etc. Nessa lista de fatores, um dos cruciais seria a 

desmotivação do aluno. Tal barreira constitui-se intransponível à boa vontade e ao 

conhecimento intermediado pelo professor. Para reverter tal situação, é imprescindível uma 

tomada de consciência por parte do aluno. 

Já o papel do professor, sem dúvidas, é importante para a boa formação do aluno. No 

tocante à língua portuguesa, desempenha um papel, digno de menção, fulcral, para a 

progressão escolar do discente, haja vista que a interpretação textual constitui-se um fator 

importante para o entendimento das demais disciplinas como também das necessidades do 

mundo real.  

Um exemplo muito comum é aquele aluno que não consegue interpretar um texto. 

Caso o professor não intervenha nessa situação, é muito provável que ele terá dificuldades em 

seu caminho pessoal e profissional para responder às demandas cotidianas.   
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Convém lembrar, ainda, que no intuito de responder à pergunta como ensinar a 

expressão oral e escrita, muitos pesquisadores têm buscado estratégias de ensino. A 

sequência didática é uma delas. Conforme Dolz (2004, p.82), “uma sequência didática é um 

conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero 

textual oral ou escrito”. Neste ponto, surge um questionamento: quais conteúdos serão 

escolhidos e o modo como serão apresentados?   

Nesta perspectiva, e de forma pontual a que este trabalho se destina, que é o ensino do 

gênero textual artigo de opinião, propomos como questões norteadoras da proposta de ensino 

de gêneros textuais por meio da sequência didática as seguintes:  

1. Que recursos teóricos e práticos devem ser desenvolvidos para ampliar a capacidade 

de pensamento, escrita e produção do artigo de opinião? 

2. Como se dá a estrutura composicional do gênero artigo de opinião? 

3. Que estratégias podem ser usadas para o ensino da produção escrita do gênero 

artigo de opinião? 

No intuito de responder a esses questionamentos, estabelecemos como objetivo geral 

melhorar a capacidade de escrita dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental por meio de 

uma sequência didática com o gênero textual artigo de opinião. Diante disso, definimos como 

objetivos específicos de nossa pesquisa: 

 ampliar a capacidade de escrita dos alunos do Ensino Fundamental em relação 

ao planejamento do texto do artigo de opinião; 

 investigar a estrutura composicional do gênero textual artigo de opinião de 

modo a compor o embasamento dos módulos da sequência didática; 

 elaborar uma sequência didática para o ensino de produção escrita do gênero 

artigo de opinião, de acordo com as peculiaridades linguísticas e sua 

funcionalidade;  

 

Tendo em vista a organização de nossa proposta, na introdução, abordamos as 

informações gerais e introdutórias acerca do ensino de produção textual. A partir disso, 

expomos o embasamento teórico desta pesquisa. No segundo capítulo, apresentamos a noção 

de gênero textual, na perspectiva da teoria sociodiscursiva e sociorretórica de forma a 

estabelecer as características que foram abordadas durante o transcurso das aulas teóricas. 

Partindo do pressuposto que o conhecimento da estrutura de um gênero textual é fundamental 

para a sua construção, optamos por avaliar esses aspectos porque o conhecimento dos 

movimentos retóricos proporcionará aos discentes o desenvolvimento de sua capacidade de 
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escrita. Ademais, apresentamos uma breve exposição acerca do artigo de opinião e de suas 

características, de forma a estabelecer as bases para a didatização da sequência textual. 

 No terceiro capítulo, discutimos sobre o ensino de gêneros por meio da sequência 

didática, apresentando as orientações e pressupostos teóricos de Dolz e Schneuwly (2004). 

Resumidamente, constam os fundamentos subjacentes, a modelização didática e a estrutura da 

sequência didática.  

 No quarto capítulo, explicitamos as bases metodológicas, os procedimentos, os 

critérios adotados, a seleção do corpus e a descrição das atividades realizadas durante a 

investigação.  

Em seguida, no quinto capítulo, evidenciamos a análise do corpus e os resultados 

obtidos com a sequência didática.  

Por fim, nas considerações finais, evidenciamos a reflexão sobre o alcance desta 

pesquisa na melhora da capacidade de escrita do artigo de opinião, além de sugestões para 

próximas pesquisas. 

Posto isso, torna-se evidente o intuito de contribuir no aprimoramento da capacidade 

de escrita do artigo de opinião para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental por meio do uso 

da sequência didática. Esta pesquisa, portanto, destina-se aos professores de Língua 

Portuguesa que desejam elevar o desempenho estudantil no que se refere à produção de 

textos.  
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 2. GÊNERO TEXTUAL/DISCURSIVO: UMA BREVE DISCUSSÃO 

  

Neste capítulo, apresentamos as considerações referentes à noção de gêneros 

textuais, discorrendo sobre o início de sua investigação, características e concepções, 

procurando discutir sobre seus principais aspectos constitutivos de modo que a partir desse 

conhecimento, possamos propor as bases de nossa proposta. Nos subtópicos, cabe mencionar 

ainda a perspectiva do gênero textual como instrumento e ação social. 

2.1 NOÇÃO DE GÊNERO TEXTUAL/DISCURSIVO 

 

O estudo sobre os gêneros textuais/discursivos (orais e escritos) remonta ao tempo de 

Platão e Aristóteles, conforme Marcuschi (2008). Eles promoveram um estudo sistemático 

sobre a natureza dos gêneros e do discurso. Buscavam compreender como o discurso era 

produzido (retórica) e de que aspectos sociodiscursivos eram constituídos.  Atualmente, o 

estudo dos gêneros discursivos cresceu bastante e, sobretudo, no intuito de estabelecer a 

discussão, a descrição e a proposição de projetos de ensino de leitura e de produção textual 

tanto no âmbito acadêmico como escolar, a Linguística Aplicada tem-se debruçado sobre essa 

área a partir da perspectiva teórica bakhtiniana e de outros teóricos para tratar a problemática 

que surge na conceituação dos gêneros discursivos e na definição de seu lugar e papel 

linguístico. Contudo, não entraremos na diferenciação minuciosa entre os gêneros discursivos 

e gêneros textuais
1
, porque, de acordo com Marcuschi (2008, p. 152) “as abordagem dos 

gêneros textuais os encaram como uma forma de realizar linguisticamente objetivos 

específicos em situações sociais particulares”.  

Consoante Bakhtin (2003), a linguagem está envolvida nos inúmeros campos da 

atividade do ser humano. Basicamente, a língua é disposta em enunciados, orais ou escritos, 

os quais reproduzem as condições, necessidades e finalidades de acordo com as áreas 

específicas do conhecimento. Esses enunciados vão refletir a temática e o estilo de linguagem 

marcadamente pela escolha dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua. Esses 

três elementos – conteúdo temático, estilo e construção composicional – estão intrinsicamente 

                                                 

1
 Bakhtin (2003) e alguns teóricos utilizam a terminologia gênero discursivo para o plano da enunciação e efeitos 

de sentidos enquanto Marcuschi (2008) e outros autores definem o termo gênero textual para o plano das formas 

linguísticas e de sua organização. Embora os sentidos não sejam intercambiáveis, nesta pesquisa, adotamos a 

expressão gênero textual para nos referir também a gênero discursivo.  



21 

 

ligados ao conjunto do enunciado, especificados em cada campo da comunicação. Por essa 

razão, cada campo de uso da língua cria uma padronização relativamente estável de 

enunciados, que são chamados, de acordo com Bakhtin (2003), de gêneros textuais.   

A diversidade dos gêneros textuais consiste na riqueza e nas infindáveis 

possibilidades do ser humano se comunicar que demandam novas atividades, que crescem e 

ganham complexidade, as quais elaboram um repertório de gênero textual para contemplar 

tais necessidades. Há vários gêneros textuais como a réplica de um diálogo cotidiano, o relato, 

a carta, o comando militar etc. Uma característica deles é a heterogeneidade discursiva, pois, 

de acordo com Authier-Revuz (2004), o discurso é atravessado por outros discursos e pelo 

discurso do outro.  

Vale ressaltar que os gêneros discursivos são distinguidos, segundo Bakhtin (2003), 

entre primários e secundários. Os primários, na perspectiva bakhtiniana, são os que mantêm 

um vínculo com a realidade concreta, um diálogo, por exemplo. Já os secundários, na ótica 

bakhtiniana, englobam o conteúdo de um ou mais gêneros primários, tornando-se complexos 

ao replicá-los em suas estruturas. Alguns gêneros secundários são o teatro, o romance, o 

discurso ideológico, o discurso científico etc. Por exemplo, uma peça teatral já engloba 

solilóquios e diálogos em sua representação, tornando-se um gênero mais complexo.  

Outro ponto importante é que o ponto principal dos estudos linguísticos e filológicos 

está centrado na investigação, consoante Bakhtin (2003), dos enunciados concretos (escritos 

ou orais) relacionados aos variados campos da atividade humana e da comunicação. Os 

tratados, anais, textos de leis, documentos de escritórios, gêneros literários, científicos, 

publicísticos, cartas oficiais, réplicas de diálogos, etc. são os objetos dos pesquisadores para 

os fatos linguísticos. O desconhecimento da natureza do enunciado e a indiferença às 

peculiaridades dos mais variados gêneros discursivos resultam em formalismo, deformando a 

investigação e enfraquecendo as relações da língua com a vida, porque, de acordo com 

perspectiva bakhtiniana, nas escolhas lexicais, esfera, estilo, composição, atividade humana 

marcam a ontogênese do gênero textual. 

Convém lembrar que a estilística, por sua vez, estuda a produção do enunciado 

observando como o discurso reflete um determinado estilo. Consoante Fiorin (2003), a 

estilização é a reprodução do conjunto dos procedimentos do discurso de outrem. No entanto, 

alguns gêneros admitem de modo restrito a inserção da individualidade do falante na 

linguagem do enunciado.  

Por um lado, os gêneros de ficção são ideais na análise de um estilo individual. Por 

outro lado, os gêneros discursivos que exigem uma forma padronizada, como os documentos 
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oficiais, restringem as marcas individuais a aspectos muitos superficiais. Para Fiorin (2003), o 

estilo é um epifenômeno do enunciado, um produto complementar, não alterando o sentido do 

discurso.  

 Ademais, para Bakhtin (2003), os estilos de linguagem cumprem os propósitos de 

determinadas esferas da atividade humana e da comunicação. Em cada área são empregados 

gêneros que se referem a funções específicas – científica, técnica, oficial, publicística – as 

quais geram determinados tipos de enunciados estilísticos, temáticos e composicionais 

relativamente estáveis (BAKHTIN, 2003). No entanto, a estilística da língua nem sempre 

dispôs de embasamento ou teve reconhecimento geral. Alguns autores, por inobservância, 

deturpam seu uso com classificações aleatórias, resultado do desconhecimento da natureza do 

gênero textual e dos estilos de linguagem. Exemplificando, Bakhtin (2003) cita que a 

linguagem literária, por ser um sistema mais complexo, está em constante mudança e por 

integrar também estilos não literários torna-se um sistema ainda mais complexo. A evolução 

da linguagem está diretamente ligada à utilização dos gêneros primários e secundários que 

permitem uma reconstrução ou renovação dos gêneros discursivos.  

O estilo é importante para construção estética da escrita dos gêneros textuais, que, 

segundo Bakhtin (2003, p.268) “onde há estilo há gênero.” Evidentemente, cada categoria do 

gênero do discurso determina um estilo que lhe é próprio, porque, de acordo com Bakhtin 

(1997), as pequenas divergências, que ocorrem em relação à interseção da estilística com a 

gramática são apenas questões metodológicas relativas ao estudo do enunciado. 

Desse ponto de vista, fica evidente que a noção de gêneros discursivos advinda pela 

teoria de Bakhtin perpassa diversos pontos fundamentais como a composição do enunciado, a 

heterogeneidade discursiva, a classificação (primários e secundários), a variedade de gêneros, 

a função discursiva e social e, por fim, a estilística. Todos os pontos elencados convergem 

para o processo em que o sujeito tem como objetivo operar a produção linguística e expressar-

se. Compreender o funcionamento dos gêneros discursivos irá garantir as condições propícias 

e corretas para a comunicação. 

Acresça-se a isso que Swales (1990, p.33) afirma que “hoje, gênero é facilmente 

usado para referir uma categoria distintiva de discurso de qualquer tipo, falado ou escrito, 

com ou sem aspirações literárias
2
”. E muitos estudiosos de áreas diversas estão se 

interessando cada vez mais por ele, tais como “teóricos da literatura, retóricos, sociólogos, 

                                                 

2
 Toda, genre is quite easily used to refer to a distinctive category of discouse of any type, spoken or written, 

with or without literary aspiratons. 
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cientistas da cognição, tradutores, linguistas da computação, analistas do discurso, 

especialistas no Ensino de inglês para Fins Específicos e professores de língua”. 

(MARCUSCHI, 2008, p.149)  

Portanto, a análise de gênero textual perpassa por uma análise do texto, do discurso e 

de sua finalidade na sociedade. De maneira geral, o gênero textual é uma representação 

tipificada de discursos
3
 que permeiam os eventos sociais

4
.  

De fato, como observa Coutinho (2004), uma das tendências atuais é a de não 

distinguir de forma rígida texto e discurso, pois se trata de frisar mais relações entre ambos e 

considerá-los, como aspectos complementares da atividade enunciativa
5
. Trata-se de reiterar a 

articulação entre o plano discursivo e textual, considerando o discurso como o objeto de dizer 

e o texto como o objeto de figura. Outro ponto de vista que deve ser levado em consideração é 

que 

 

o discurso dar-se-ia no plano do dizer (a enunciação) e o texto no plano da 

esquematização (a configuração). Entre, ambos, o gênero é aquele que condiciona a 

atividade enunciativa. Isso implica afirmar que os textos são, na realidade, os objetos 

empíricos aos quais temos acesso direto como o plano dos observáveis.  

(MARCUSCHI, 2008, p. 81).  

 

  De acordo com Marcuschi (2008), o gênero textual adjunge tanto a enunciação quanto 

a configuração, condicionando, assim, sua atividade enunciativa e, também, a estruturação do 

texto. Outro autor que retoma a diferenciação entre discurso e texto é Adam (1990) ao afirmar 

que o discurso é o texto mais contexto. Para evidenciar mais claramente essa definição, ROJO 

(2005) estabelece o seguinte diagrama para definição de discurso: 

FIGURA 1 - DEFINIÇÃO DE DISCURSO POR ADAM (1990) 

  

                                   Fonte: Rojo (2005, p. 192) 

 

                                                 

3
 Discurso, para o escopo deste trabalho, de acordo com Adam (1990), é aquilo que um texto produz ao se 

manifestar em alguma instância discursiva.  
4
 De acordo com Bazerman (2006), eventos sociais são ações humanas produzidas por meio dos gêneros 

textuais. 
5
 Atividade enunciativa, de acordo com Bazerman (2006), é o ato de fala, realizado através de formas textuais 

padronizadas, típicas e inteligíveis que ocorrem nas atividades humanas. 
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A partir do diagrama presente no quadro 1, pode-se depreender que o discurso 

somente terá existência por meio de um texto localizado num determinado contexto, pois para 

o discurso se manifestar é necessário que o texto seja inserido nas condições de produção e 

recepção adequados, ou seja, dentro de um contexto que permitirá a construção de um sentido. 

Por sua vez, o estudo do gênero tem como objetivo entender seu funcionamento e a 

noção de fato social, pois um fato social é uma ideia aceita pelos falantes que a tomam como 

verdade.  De acordo com isso, o gênero textual pode ser sistematizado e categorizado. Na 

realidade, esse estudo se torna interdisciplinar, embora o foco esteja, sobretudo, nas áreas de 

linguagem, cultura e sociedade. Além disso, uma característica marcante dos gêneros textuais 

é que eles não são modelos estanques, mas sim entidades dinâmicas sujeitas a critérios 

situacionais (MARCUSCHI, 2008). Para Marcuschi (2008), essas determinadas características 

distinguem o gênero do discurso do tipo textual, pois fica nítida essa percepção quando o 

autor afirma que 

 

os gêneros têm uma identidade e eles são entidades poderosas que, na produção 

textual, nos condicionam a escolhas que não podem ser totalmente livres nem 

aleatórias, seja sob o ponto de vista do léxico, grau de formalidade ou natureza dos 

temas, como bem lembra Bronckart (2001). Os gêneros limitam nossa ação na 

escrita. [...] Não devemos imaginar que a distinção entre gênero e tipo textual forme 

uma visão dicotômica, pois eles são dois aspectos constitutivos do funcionamento da 

língua em situações comunicativas da vida diária. (MARCUSCHI, 2008, p.156) 

 

Na perspectiva apresentada, é de suma importância o estudo do gênero do discurso 

bem como o seu ensino. É importante destacar, ainda, que a produção textual está diretamente 

ligada ao conhecimento do gênero, e que, sem ele, dificilmente, escrever-se-á adequadamente 

aos objetivos pretendidos, porque, segundo Bakhtin (2003), nós nos comunicamos através dos 

gêneros textuais que emanam das diversas esferas da atividade humana. 

Outro ponto importante são os movimentos retóricos do gênero textual tratados por 

Swales (1990).  A sua pesquisa deu-se principalmente no âmbito acadêmico em que tal atuava 

quando se dispôs a ajudar seus alunos, ensinando-os os construtos e características 

fundamentais para a produção de algum gênero textual acadêmico, pesquisa que se 

fundamentou na teoria advinda da estrutura composicional proposta por Bakhtin (2003). 

Na perspectiva swalesiana, a análise linguística do gênero textual, por sua vez, 

fornece o caminho para a construção do texto e revelará que práticas sociais o permeiam. Para 

Swales (1990), a conscientização retórica é bastante eficaz para o ensino e aprendizagem. 

Simplificadamente, o termo modelo é a denominação adequada, no entanto, pode ser 

encontrado, nos trabalhos do autor, transfigurado nas palavras caracterização ou definição. 
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Sua pesquisa é um conjunto de saberes advindo das tradições de muitos campos de 

estudo, tais campos são o Folclore, Estudos Literários, Linguística e Retórica. Basicamente, 

foram estudados os seguintes aspectos: a estrutura temática, a coesão, a coerência e os 

macropadrões de discurso. Para Swales (1990), há vantagens para a aprendizagem quando o 

professor lança mão de uma análise direta de cada texto, explorando a estrutura temática e 

outros elementos textuais.  

Martin (1985, p.250) declara que “os gêneros são a forma pela qual se faz as coisas 

quando a linguagem é usada para realizá-las”, ou seja, os gêneros são os promotores dos 

eventos sociais através da linguagem. Denomina-se essa informação, conceito importante, de 

evento comunicativo, que é composto por discurso, participantes, função do discurso e 

ambiente onde é produzido e recebido.  

Vale destacar também que, para o autor Swales (1990), o propósito comunicativo é 

outra característica fundamental que os gêneros textuais têm, cuja função é realizar um 

objetivo específico. Inicialmente, em seus primeiros trabalhos, o propósito comunicativo era o 

critério de maior importância, porque o propósito motiva a ação e é vinculado ao poder. Em 

trabalhos posteriores, ao reavaliar o problema da não identificação do propósito comunicativo 

em alguns gêneros, Swales (1992) entende que o critério não deve ser utilizado como critério 

básico para conceituação do gênero, mas que se constitui num elemento fundamental interno 

ao GT. Outro pesquisador que complementa essa visão é Bathia (1993) ao afirmar que os 

membros mais experientes exploram o gênero, manipulando os elementos de intenção, 

posicionamento, forma e função para as suas intenções pessoais, e o fazem dentro de 

propósitos socialmente reconhecidos. Em consequência disso, a identificação do propósito 

comunicativo se complica, utilizando o exemplo de um jornalista que explora a reportagem 

para inserir a sua visão política do tema. (HEMAIS, B.; BIASI-RODRIGUES, p. 118, 2005)  

Diante disso, ainda assim, podemos utilizar o propósito comunicativo como um 

componente de análise do gênero textual, porque, apesar de não ser determinante, mas é um 

componente essencial. Fica claro que há um objetivo mínimo na hora de se utilizar um 

determinado gênero do discurso, porém, identificar seu propósito comunicativo nem sempre 

será uma alternativa viável. Em sua revisão do conceito, Swales (1992), a manipulação da 

intenção, forma e função é uma escolha, exclusiva, do produtor do texto.  

Apresentaremos a seguir outra perspectiva do GT, como instrumento, que permite ao 

sujeito atuar sobre determinado objeto ou situação. 
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2.1.1 O gênero como instrumento  

 

Conforme o posicionamento da Psicologia, em geral, a atividade do indivíduo é 

concebida a partir de dois elementos: o sujeito, de um lado, e o objeto, de outro, sobre o qual 

ele age ou a situação na qual ele age. Nesta perspectiva, o gênero textual funcionará como 

ferramenta de interligação da intenção do indivíduo com o mundo real e seus interlocutores. 

Schneuwly (2004, p. 21) afirma que os gêneros são instrumentos entre o indivíduo que age e o 

objeto sobre o qual ou a situação na qual ele age: eles determinam seu comportamento, 

guiam-no, afinam e diferenciam sua percepção da situação na qual ele é levado a agir. Neste 

enquadramento metafórico, percebem-se sua funcionalidade e sua dimensão.  

Outro ponto a ser visto é que o gênero textual não é um artefato engessado. Ele é um 

meio discursivo em que os falantes podem, através das suas necessidades, estabelecer uma 

sistematização da linguagem de modo a favorecer as reais situações de interlocução.  

Schneuwly (2004) aponta ainda que este instrumento torna-se, assim, um lugar 

privilegiado da transformação dos comportamentos: explorar suas possibilidades, enriquecê-

las, transformá-las são também maneiras de transformar a atividade que está ligada a sua 

utilização. Ou seja, de acordo com as possibilidades discursivas, ele permitirá atualizações 

e/ou renovações. 

A proposição de vê-lo como instrumento de duas faces é importante. Por um lado, há 

o artefato material ou simbólico, isto é, o produto material existente fora do sujeito, 

materializando, por sua própria forma, as operações que tornam possíveis os fins aos quais o 

instrumento é destinado; por outro lado - o do sujeito - há os esquemas de utilização do objeto 

que articulam suas possibilidades às situações de ação como tarefas a resolver. 

Inclusive, conforme a teoria bakhtiniana, a escolha do gênero se faz em função da 

definição dos parâmetros da situação que guiam a ação, pois “se não existissem os gêneros 

textuais e se não os dominássemos; se tivéssemos de criá-los pela primeira vez no processo da 

fala; se tivéssemos de construir cada um dos nossos enunciados, a comunicação verbal seria 

impossível” (BAKHTIN 2003, p. 283).  

Segundo os pressupostos de Bakhtin (2003), apresentados por Dolz e Schneuwly 

(2004), a comunicação se dá mediante os gêneros textuais, e os parâmetros irão permitir que o 

usuário da língua possa conhecê-lo e dominá-lo, sem isso, não haveria a possibilidade real de 

interação. 
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Complementando essa perspectiva, ver o gênero como instrumento é compreender 

que ele possui um mecanismo de funcionamento, que obedece a certas regras de 

funcionamento e para fins bastante específicos. Um ponto interessante é que ao vê-los por 

esse prisma, seus mecanismos podem ser estudados de modo que se saiba como manipulá-los.   

Outro conceito importante é a noção de gênero como ação social. Para Bakhtin 

(2003), como dito anteriormente, o enunciado é composto não só por conteúdo e estilo como 

também por sua construção composicional. A partir da menção desses três aspectos, podemos 

discutir sobre outro elemento que pode direcionar e influenciar esses aspectos: a ação social 

do gênero.  

Para adentrarmos a essa questão, precisamos refletir um pouco mais sobre a noção de 

ação social na perspectiva linguística. De acordo com as pesquisas de Miller (1984), os 

gêneros textuais realizam uma ação social a partir do momento que os propósitos de uma certa 

comunidade discursiva são atingidos não só por meio da ação humana realizada, mas também 

concretizados por intermédio da linguagem. Para a pesquisadora, “os gêneros são 

responsáveis por organizar a experiência humana, atribuindo-lhe sentido; são os meios pelos 

quais vemos e interpretamos o mundo e nele agimos” (CARVALHO, 2005, p. 133). 

Miller (1984) reitera que compreender os gêneros socialmente pode nos ajudar a 

explicar como encontramos, interpretamos, reagimos e criamos certos textos. O gênero 

espelha a experiência de seus usuários – e um texto é a materialização desta experiência, por 

meio da ação ali levada a cabo, de sua forma e sua substância.  

A partir desse ponto de vista, a ação social pode ser definida como a materialização 

(produto) do propósito comunicativo, enquanto este como a intenção. Há de ressalvar que a 

ação social pode envolver um longo processo, pois da escrita do texto à recepção deste pelo 

leitor, várias fases são vencidas para que a leitura do gênero possa gerar uma transformação. 

A organização da experiência humana através de um gênero textual é importante para que o 

usuário possa realizar sua interação social por meio da comunicação.  

Neste capítulo, evidenciamos a noção de gênero textual, basicamente, explorando 

suas características e classificações; a de gênero como instrumento, ao evidenciar que ele 

estabelece uma ação sobre um objeto ou uma situação; e por fim, seu papel como ação social 

ao promover organização da experiência humana.  
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2.2 O GÊNERO TEXTUAL ARTIGO DE OPINIÃO 

  

Nesta seção, apresentamos a origem dos textos argumentativos e a caracterização do 

artigo de opinião em torno de sua estrutura composicional e dos movimentos retóricos que 

subjazem ao processo de construção do texto. 

2.2.1 A origem dos textos argumentativos 

 

Desde o tempo de Homero (século IX ou VIII a.C.) que a capacidade de persuadir do 

discurso fascinou os gregos, mas o seu interesse por essa capacidade só se desenvolveu a 

partir do momento em que a democracia se estabeleceu e derrubou os regimes monárquicos e 

oligárquicos das principais cidades da Grécia. Segundo uma tradição que remonta a 

Aristóteles, a retórica teria sido inventada nesse período quando se iniciou também o estudo 

da argumentação.  

Para um melhor entendimento sobre o nascimento da argumentação, é necessário 

voltar-se para o estudo de um elemento básico estudado, que é a noção de silogismo. Entende-

se o silogismo como uma expressão formal do método dedutivo que consiste em uma 

argumentação na qual se infere uma consequência a partir de duas informações iniciais e 

interligadas chamadas de premissas. Por exemplo:  

 

Todo candidato condenado por fraude é inelegível (Premissa maior) 

Ora Joaquim Temeroso foi condenado por fraude (Premissa menor) 

Logo, Joaquim Temeroso é inelegível. (Conclusão) 

(Fonte: próprio autor) 

 

Nesse silogismo, percebemos que o candidato Joaquim Temeroso não poderá ser 

mais eleito. Deve-se mencionar que este silogismo é verdadeiro, pois suas premissas são 

válidas. No entanto, o silogismo abaixo é falso. 

 

Todo comunista lê Karl Marx 

Ora, Joaquim Temeroso lê Karl Marx 

Logo, Joaquim Temeroso é comunista. 

(Fonte: próprio autor) 

 



29 

 

Nesse silogismo, a formulação das premissas induz a uma conclusão errada. Nesse 

contexto, designa-se a falácia, que é o uso de premissas, aparentemente, válidas com o intuito 

de levar o indivíduo a considerar a conclusão como verdadeira. 

A partir do conceito de silogismo, a compreensão sobre o estudo da argumentação 

pode ser aprofundado. Após os estudos iniciais dos gregos sobre a argumentação e discurso, o 

pensador francês René Descartes, em 1637, deu contribuições importantes para o estudo das 

proposições e da veracidade do discurso. Para ele, a concepção de verdade está diretamente 

ligada à conformidade dos fatos, pois “Todas as vezes que dois homens formulam sobre a 

mesma coisa um juízo contrário, é certo”, diz Descartes, “que um dos dois se engana” 

(Perelman; Olbrechts-Tyteca, 2005, p. 2). Há mais, nenhum deles possui a verdade; pois se 

um tivesse dela visão clara e nítida poderia expô-la a seu adversário, de tal modo que ela 

acabaria por forçar sua convicção. No entanto, fora das áreas científicas e exatas, o estudo da 

lógica e do raciocínio colidem com algumas dificuldades insuperáveis.  Perelman e Olbrechts-

Tyteca (2005) fazem uma reflexão sobre essa nova situação ao questionar que:  

 

Deveríamos, então, tirar dessa evolução da lógica e dos incontestáveis progressos 

por ela realizados a conclusão de que a razão é totalmente incompetente nos campos 

que escapam ao cálculo e de que, onde nem a experiência, nem a dedução lógica 

podem fornecer-nos a solução de um problema, só nos resta abandonarmos às forças 

irracionais, aos nossos instintos, à sugestão ou à violência? (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005. p. 3) 

 

Nessa perspectiva, a construção da definição de nova retórica vai se construindo. Um 

dos pontos importantes é que toda a evolução da lógica e dos progressos do uso da razão 

devem estar incluídos nela. Outro ponto importante é ainda mencionado pelo autor quando 

cita o pensamento de Descartes, mostrando o papel da evidência como fundamental para a 

teoria da argumentação, pois: 

 

É a ideia de evidência, como característica da razão, que cumpre criticar, se 

quisermos deixar espaço para uma teoria da argumentação que admita o uso da razão 

para dirigir nossa ação e para influenciar a dos outros. A evidência é concebida, ao 

mesmo tempo, como a força à qual toda mente normal tem de ceder e como sinal de 

verdade daquilo que se impõe por ser evidente.” [...]“Com efeito, o objeto de estudo 

dessa teoria é o estudo das técnicas discursivas que permitem provocar e aumentar a 

adesão dos espíritos às teses que se lhes apresentam ao assentimento. (PERELMAN; 

TYTECA, 2005, p.4) 

 

A ótica trazida por Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) deixa claro que a evidência é 

o alicerce da arte de argumentar e, para quem deseja convencer os outros, ou seja, buscar a 

adesão dos espíritos sobre determinado assunto, é indispensável. 
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 De maneira sucinta, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) abordam os quatro 

principais elementos do âmbito da argumentação que são a demonstração e a argumentação; o 

contato dos espíritos; o orador e seu auditório; persuadir e convencer. Basicamente, são os 

aspectos que serão observados no gênero textual artigo de opinião nesta pesquisa, porque, 

para o escopo deste trabalho, esses aspectos da argumentação revelam que o aluno precisa 

conhecer os componentes mínimos do argumento, que inicialmente estão fundados no 

silogismo, porém, atualmente uma nova categoria de análise de argumentos existe. Vejamos 

adiante.  

Outro pesquisador que trouxe significativas colaborações para área da argumentação 

foi Toulmin (2001). Ele elaborou uma proposta de validação dos argumentos ao questionar a 

lógica advinda do silogismo e considerou que poderiam existir novas categorias para 

classifica-los de forma a verificar a veracidade da argumentação. Ver na figura 2. 

 

Figura 2 - Categorias dos argumentos 

 

Fonte: Toulmin (2001, p.146). 

 

A partir da figura 2 podemos encontrar o layout dos argumentos. De acordo com esse 

modelo, os elementos do argumento são: dado (D), garantia (G), apoio (A), qualificador (Q), 

refutação (R) e conclusão (C). Os dados (D) são as afirmações ou alegações feitas, que serão 

testadas com os demais itens. A garantia (G), por sua vez, é diferente da conclusão (C), pois 

nela primeiro encontramos uma informação implícita no enunciado que sustenta a conclusão. 

Por exemplo, João estava dirigindo com o licenciamento atrasado. Quinze dias depois, chegou 

uma multa. Nessa frase, a garantia é o que dispõe o Código de Brasileiro de Trânsito em seu 

artigo 230. Por fim, o qualificador (Q) é a força conferida pela garantia, e a refutação (R) são 

as circunstâncias que podem anular a garantia. 

Do ponto de vista da natureza composicional do artigo de opinião, que está dentro da 
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ordem de gêneros do argumentar (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004), é importante saber lidar 

com a construção dos argumentos e, além disso, saber testar sua validade. É muito comum 

encontrarmos falácias em textos de opinião, porém poucas pessoas sabem como identificá-las, 

porque, como vimos na seção anterior, o silogismo pode conter premissas aparentemente 

verdadeiras, porém, se forem utilizadas as categorias de Toulmin (2001), não encontraremos 

as garantias.  

2.2.2 Caracterização do artigo de opinião 

 

Desde os tempos de Aristóteles, os gêneros discursivos (orais e escritos) foram 

discutidos sobre suas funções nas práticas sociais. Naquela época, a defesa de um ponto de 

vista se fazia necessária nas situações de interlocução, mais especificamente nos debates 

durante a fase de transição de regimes políticos.  

No entanto, há momentos em que questões difíceis são postas em discussão e 

precisam ser apreciadas e debatidas. Nesse contexto, o artigo de opinião situa-se. Partindo 

desse gancho, segundo Dolz e Schwneuly (2004), os gêneros discursivos podem ser 

classificados em cinco agrupamentos: gêneros da ordem do narrar, do relatar, do argumentar, 

do expor e do descrever ações. Neste caso, o texto de opinião pertence à ordem do 

argumentar, pois, na perspectiva de Dolz e Schwneuly (2004), ele discute problemas sociais 

controversos através da sustentação, refutação, negociação e tomada de posição.  

Segundo Köche (2014, p.33), “o artigo de opinião consiste em um gênero textual que 

se vale da argumentação para analisar, avaliar e responder a uma questão controversa”, 

normalmente, produzido por um jornalista ou especialista na área em pauta, que “embora o 

produtor do artigo se constitua numa autoridade sobre o que é dito, muitas vezes ele busca 

outras vozes para a construção de seu ponto de vista. Apoia-se ainda nas evidências dos fatos 

que corroboram a validade do que diz”. (KOCHE, 2014, p.33) 

Outro ponto importante do artigo de opinião é sua natureza discursiva que se apoia 

essencialmente na tipologia dissertativa, tendo em vista que  

 

nesse gênero, a tipologia textual de base é a dissertativa. Cada parágrafo, 

habitualmente, contém um argumento que dá suporte à conclusão geral. Evidencia-

se a dialogicidade no processo de produção: o autor coloca-se no lugar do leitor e 

antevê suas posições para poder refutá-las. (KOCHE, 2014, p.34) 

 

 Por se tratar de base dissertativa, o artigo de opinião terá como estrutura três 
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componentes mínimos, a saber: situação-problema, discussão e solução-avaliação. 

Conforme Köche (2014), os conceitos podem ser definidos da seguinte forma: 

 

a) Situação-problema: coloca a questão a ser desenvolvida para guiar o leitor ao que 

virá nas demais partes do texto. Busca contextualizar o assunto a ser abordado por 

meio de afirmações gerais e/ou específicas. É comum, nesse momento, evidenciar o 

objetivo da argumentação que será sustentada ao longo do artigo, bem como a 

importância de discutir o tema.  

b) Discussão: expõe os argumentos e constrói a opinião a respeito da questão 

examinada.  Os argumentos baseiam-se nos conceitos apresentados, na adequação 

dos fatos para exemplificar esses conceitos, bem como na correção do raciocínio que 

estabelece relação entre conceitos e fatos.  

c) Situação-avaliação: evidencia a resposta à questão apresentada podendo haver a 

reafirmação da posição assumida ou a apreciação do assunto abordado. Nessa parte, 

não se faz a apresentação de um simples resumo e mera paráfrase das afirmações 

anteriores. (KOCHE, 2014, p. 34 - 35). 

 

Portanto, torna-se indispensável para a construção do artigo de opinião que o 

produtor do texto contemple esses três momentos da estrutura. Vale ressaltar, ainda, que se 

pode fazer um paralelo com a teoria de Swales (1990) em relação às unidades retóricas do 

gênero textual. Enquanto a descrição de Köche, Boff e Marinello (2014) evidencia os três 

componentes mínimos do artigo de opinião, a teoria swalesiana subdivide-os em unidades 

menores que encaminham e orientam o produtor do texto. Essas unidades serão vistas mais a 

frente, no capítulo três.    

2.2.3 Propósito comunicativo do artigo de opinião 

 

O discurso presente no artigo de opinião tem como objetivo persuadir e convencer o 

interlocutor, na intenção de que ele compartilhe uma opinião ou realize uma determinada 

ação, pois   

 

o conceito de propósito comunicativo é o critério privilegiado que embasa o gênero 

e determina não apenas sua estrutura esquemática, mas também as escolhas em 

torno de conteúdo e estilo. Graças a ele, o gênero se mantém focalizado em 

determinada ação retórica. (HEMAIS, B.; BIASI-RODRIGUES, 2005, p. 118) 

 

De acordo com Hemais e Biasi-Rodrigues (2005), se o propósito comunicativo é 

defender uma ideia sobre uma questão controversa, basicamente, sua estrutura textual 

obedecerá a um conjunto de regras que permitirá ao produtor do texto conduzir a escrita do 

gênero que optou através da articulação da sequência textual, do estilo e da composição.  

Outro ponto que merece destaque é a sua relevância sociodiscursiva. Nesse aspecto, 

o ensino deste gênero e a construção de textos escritos em sala de aula contribuem para o 
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conhecimento e domínio de um instrumento social que muitas vezes está distante das classes 

sociais menos favorecidas, permitindo assim sua participação através da escrita. 

2.2.4 Unidades retóricas do artigo de opinião 

 

Na teoria de Swales, o modelo CARS (create a research space) foi desenvolvido, 

inicialmente, a partir da análise de 48 introduções de artigos de pesquisa em que o autor 

constatou uma certa regularidade de movimentos (moves). Conforme Hemais e Biasi-

Rodrigues, “Swales identificou quatro movimentos realizados na introdução: M1 - estabelecer 

o campo de pesquisa; M2 - sumarizar pesquisas anteriores; M3 - Preparar a presente pesquisa; 

M4 - introduzir a pesquisa” (HEMAIS, B.; BIASI-RODRIGUES, p. 120).  

Baseando-se no modelo CARS e partindo da observação de outros autores sobre o  

artigos de opinião, determinou-se um conjunto de três movimentos mínimos que estão 

presentes na estrutura do gênero artigo de opinião bem como suas subunidades retóricas, 

chamadas de passos. 

De acordo com a teoria de Köche, Boff e Marinello (2014) o artigo de opinião 

apresenta em sua estrutura composicional três movimentos mínimos, que são situação-

problema, discussão e situação-avaliação. Cada etapa dessa pode ser dividida conforme as 

subunidades do quadro 2. O movimento 1, apresentar uma questão polêmica, subdividiu-se 

em três passos apresentam a contextualização do assunto a ser debatido, o posicionamento do 

produtor do texto e, por fim, a explicitação dos argumentos. 

O movimento 2, aprofundar a discussão,  subdividiu-se, também em três passos que 

basicamente se referem ao estabelecimento da argumentação do texto de opinião. Nele, o 

autor do texto deve mostrar razões, fatos, dados e provas concretas para defender e/ou refutar 

ideias contrárias à sua tese. 

Por fim, o movimento 3,  fazer o encerramento da discussão, em que o autor do texto 

precisa fazer o fechamento de seu texto. Há várias opções de se concluir, existem os tipos de 

conclusão terminados por síntese, por ampliação, por surpresa etc., de acordo com a 

preferência do autor. No entanto, ele precisa necessariamente reapresentar a sua tese, indicar 

novos caminhos para a solução do problema e fazer recomendações ou sugestões para novos 

debates.      

Em linhas gerais, o modelo CARS de Swales (1990) possibilita o desdobramento dos 

movimentos em outros passos opcionais. Esse modelo serve de base para que se definam 

regularidades na distribuição de informações, presentes nos textos de opinião. A organização 
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do gênero artigo de opinião se deu em torno das ações realizáveis no sentido de se alcançar 

um ou mais propósitos comunicativos. Recentemente, houve já algumas modificações a partir 

da análise de diferentes gêneros textuais (HEMAIS; BIASI-RODRIGUES, 2005). No entanto, 

em linhas gerais, o pesquisador Giddens (1984) afirma que os sistemas sociais são produzidos 

e reproduzidos a partir das interações sociais em seu tempo e espaço. E, por conta disso, 

estabelecem padrões, que Giddens (1984) chama de sistemas e estruturas, termos-chaves de 

seu pensamento. Os primeiros são formados por padrões recorrentes de interação e ação. As 

estruturas, por sua vez, são constituídas por regras e recursos, que orientam a manutenção e 

reprodução dos sistemas. 

Então, dispondo dessas informações, é bastante evidente que o gênero textual, meio 

pelo qual a defesa de uma opinião é realizada, também siga um determinado padrão, como um 

sistema predefinido, e um conjunto de regras que o produtor do texto necessariamente precisa 

obedecer para a realização do propósito comunicativo, que é persuadir um público leitor por 

um determinado viés, de forma que seu texto possa ser aceito pela comunidade discursiva em 

que está inserido. 
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3 GÊNERO TEXTUAL E ENSINO: A UTILIZAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

O ensino de gêneros textuais é uma realidade recente no Brasil. A partir de 1995, 

concomitante ao ensino de línguas estrangeiras e maternas, as teorias de gêneros textuais 

ganharam relevo devido aos novos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) que ensejavam 

o uso de gêneros textuais como objeto de ensino (Rojo 2005, p. 184). Nas últimas duas 

décadas, encontramos de forma incipiente pesquisas e projeções para o ensino de Língua 

Portuguesa, que pautavam a utilização do texto como centro das discussões. Basicamente, a 

intenção era ampliar a capacidade comunicativa dos alunos e resolver problemas semelhantes.  

Conforme Antunes (2002, p. 67) era necessário para a prática pedagógica “repensar, 

redimensionar e refazer as perspectivas e os paradigmas anteriores, tarefa que, sozinhos, os 

professores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio não conseguiam fazer”. Logo, 

pensou-se que trabalhar o texto, a construção do sentido e aspectos correlatos poderia ser bem 

melhor, haja vista que apenas o ensino das normas da língua não obtinha um resultado 

satisfatório.  

No entanto, inicialmente, o ensino de texto ficou pautado ainda de forma subjacente às 

práticas de análise morfológica e sintática. De acordo com Lajolo (1986, p.52) elas “servem 

apenas de pretexto para o ensino do mesmo: o do reconhecimento das unidades, de suas 

classificações e nomenclaturas”. Segundo Antunes  

 

faltou, numa percepção avançada, compreender que o saber linguístico naturalmente 

desenvolvido pelas pessoas, inclui o saber de seu funcionamento, de seus usos, o que 

equivale dizer que inclui o saber das condições de produção e recepção dos textos. 

(ANTUNES, 2002 p.68) 

 

Para a pesquisadora, os textos não devem ser determinados apenas por seus elementos 

imanentes, mas há outras dimensões importantes e complexas, como o seu funcionamento, 

usos e as condições de produção e recepção, ou seja, os aspectos estruturais, funcionais, 

sociais e históricos também devem ser considerados.     

 A partir disso, a perspectiva do trabalho com gêneros textuais começa a ganhar relevo. 

Para Antunes (2002) os gêneros textuais são classes de exemplares concretos de texto, 

manifestações típicas de sequências textuais, as quais circulam nas relações interpessoais de 

nossa sociedade. Por razões óbvias, é fato que trabalhar gêneros textuais é mais impactante 

para a aprendizagem do aluno, pois a atividade se insere em um contexto de uso real, engloba 

outros conhecimentos como o linguístico, o histórico, social etc. Conforme o pensamento da 

autora, o aluno  
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poderia até não ter treinado muito para distinguir as funções do que ou do se. Mas, 

corn certeza, teria ampliado sua competência de falar, ouvir, ler e escrever 

determinados  gêneros de texto, corn relevância e adequação, conforme sua atuação 

social vai-lhe solicitando. (ANTUNES, 2002, p. 73) 

 

 A importância dada ao uso dos gêneros textuais está no fato de que a ampliação da 

competência linguística do aluno se dá por uma atividade de uso real, em que a aplicação dos 

conhecimentos epistemológicos da língua se efetua quando o discente encontra um propósito 

comunicativo, um destinatário e precisa, diante disso, escolher um gênero, modular a 

linguagem, definir um suporte etc.  

 A partir dessa perspectiva, vê-se que ensinar um gênero textual demanda o 

aprendizado tanto dos elementos imanentes como da forma para operacionalizá-los. Uma 

forma bastante utilizada, atualmente, é a estratégia de ensino processual advinda da utilização 

da sequência didática.      

 No próximo tópico, tratamos, pormenorizadamente, dos aspectos formais da sequência 

didática.  

3.1 ORIGEM DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Inicialmente, os primeiros textos sobre Sequência Didática no ensino de gêneros 

textuais começaram a pulular por volta de 1994 com o texto Gêneros e tipos de discurso: 

considerações psicológicas e ontogenéticas, de Bernard Schneuwly. Após este, em 1996, é 

publicado outro intitulado Gêneros e progressão em expressão oral e escrita - Elementos 

para reflexões sobre uma experiência suíça (francófona), de Joaquim Dolz e Bernard 

Schneuwly. Além desses, foi publicado também, em 2001, o artigo Sequências didáticas para 

o oral e a escrita: Apresentação de um procedimento, de Dolz
6
, Noverraz e Schneuwly

7
. 

Como resultado dessas pesquisas, sob o viés do ensino de gêneros, a teoria da Sequência 

didática foi desenvolvida para instrumentalizar tanto professores quanto alunos.  

Os pesquisadores desenvolveram essas pesquisas iniciais no intuito de promover a 

produção de textos para alunos suíços. Como fundamentos subjacentes à construção desse 

trabalho embasaram-se em estudos da linguística, da psicologia, da pedagogia etc. Para o 

                                                 

6
 Bernard Schneuwly é professor titular da Universidade de Genebra e desenvolve trabalhos na área de 

desenvolvimento e ensino da linguagem oral e escrita e em didática de línguas.  
7
 Joaquim Dolz é professor titular da mesma instituição e realiza pesquisas em torno de didática de línguas 

relacionadas à produção de gêneros textuais orais e escritos. 
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desenvolvimento do modelo didático de ensino supracitado faz-se necessário apresentar 

alguns princípios subjacentes. Vejamos em seguida:  

3.2 FUNDAMENTOS SUBJACENTES 

 

Nesta seção, apresentaremos alguns tópicos que embasam a sequência didática. Dentre 

eles, estão a concepção de gênero textual, as considerações psicológicas e ontogenéticas, a 

zona de desenvolvimento proximal (ZDP) e a construção da teoria. 

3.2.1 Concepção de gênero textual 

 

  A proposta da SD tem como um dos pilares a teoria bakhtiniana. Nela, os autores 

acolhem as diretrizes que caracterizam os gêneros textuais, as quais são importantes para a 

fundamentação da modelização didática. Da proposta de Bakhtin, três elementos resumidos 

são apontados:  

 

● cada esfera de troca social elabora tipos relativamente estáveis de 

enunciados: os gêneros; 

● três elementos os caracterizam: conteúdo temático - estilo - construção 

composicional; 

● a escolha de um gênero se determina pela esfera, as necessidades da 

temática, o conjunto dos participantes e a vontade enunciativa ou intenção do 

locutor. (BAHKTIN 2003, p. 262) 

 

Conforme os três pontos elencados da teoria de Bakhtin, parece conveniente, em 

primeiro lugar, mencionar que o gênero textual é a ferramenta principal da sequência didática. 

Em segundo lugar, o gênero textual, por ser composto de enunciados relativamente estáveis,  

permite a criação de modelos didáticos para o ensino tanto escrito como oral, pois os gêneros 

textuais são determinados pela sua esfera, finalidades, propósito comunicativo e comunidade 

discursiva em que permeiam. Nas palavras de Bakhtin, “se os gêneros do discurso não 

existissem e nós não os dominássemos, se tivéssemos de criá-los pela primeira vez no 

processo do discurso, de construir livremente e pela primeira vez cada enunciado, a 

comunicação discursiva seria quase impossível” (BAKHTIN, 2003, p. 283) 

De acordo com o autor, a existência dos gêneros textuais e a compreensão de seu 

funcionamento é, sem dúvida, imprescindível para a comunicação verbal.  Acompanhando 

esse raciocínio, Dolz e Schneuwly (2004) afirmam que “a ação discursiva é, portanto, ao 

menos parcialmente, prefigurada pelos meios. Para esclarecer esta questão, recorramos ao que 
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dizem os autores  

 

Os outros esquemas de utilização podem ser concebidos como os diferentes níveis de 

operações necessárias para a produção de um texto, cuja forma e cujas possibilidades 

são guiadas, estruturadas pelo gênero como organizador global: tratamento do 

conteúdo; tratamento comunicativo; tratamento linguístico. poderíamos aqui construir 

uma outra metáfora: considerar o gênero como um “megainstrumento”, como uma 

configuração estabilizada de vários subsistemas semióticos (sobretudo linguísticos, 

mas também paralinguísticos), permitindo agir eficazmente numa classe bem definida 

de situações de comunicação. (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 25) 

 

Segundo vimos acima, fica evidente que o gênero textual exercerá a função de 

instrumento comunicativo, organizando não só os elementos linguísticos e retóricos da 

linguagem, mas também a ação social dos sujeitos. 

 Em relação à proposta dos autores, fica evidente que o desenvolvimento da SD 

subordina-se à luz da teoria Bakhtiniana.  Essa particularidade deriva do fato que a linguagem 

depende de um instrumento, segundo vimos, denominado gênero, para que a comunicação 

verbal entre os indivíduos aconteça. 

Para o aprofundamento dessa questão, é importante destacar a definição de 

instrumento, que será vista no tópico seguinte. 

 

3.2.2 Considerações psicológicas e ontogenéticas 

 

 Conforme as reflexões de Schneuwly (2004, p.21) sobre a concepção de gênero como 

um instrumento, é válido ressaltar duas ponderações psicológicas importantes que são 

destacadas pelo autor. A primeira delas apresenta dois pólos: o sujeito e o objeto. Nessa 

primeira, o enfoque construtivista a embasa, pois, nessa relação, a construção do 

conhecimento é dada pela capacidade de aprender do indivíduo. A segunda apresenta a noção 

de instrumento, viabilizada pela vertente interacionista, de visão é tripolar, a qual inclui a ação 

como terceiro elemento. Para o objetivo de nossa pesquisa, é importante determo-nos nas 

concepções subjacentes à proposta da sequência didática.  

 De acordo com a primeira ponderação, Schneuwly (2004, p.21) aponta que 

 

Os instrumentos encontram-se entre o indivíduo que age e o objeto sobre o qual ou a 

situação na qual ele age: eles determinam seu comportamento, guiam-no, afinam e 

diferenciam sua percepção da situação na qual ele é levado a agir. [...] O instrumento 

torna-se, assim, o lugar privilegiado da transformação dos comportamentos: explorar 

suas possibilidades, enriquecê-las, transformá-las são também maneiras de 

transformar a atividade que está ligada à sua utilização. (DOLZ; SCHNEUWLY, 

2004, p.21) 
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 Conforme o conceito apresentado pelo autor, podemos compreender que os 

instrumentos geram a transformação dos comportamentos dos sujeitos. Para que isso ocorra, é 

necessário que esse objeto seja fruto de experiências socialmente aceitas, de gerações 

anteriores, que transferem conhecimentos aos sucessores.   

 A partir das duas noções psicológicas supracitadas, é notório frisar que o sujeito pode 

atuar sobre um objeto e, plenamente, se devidamente instrumentalizado. Em se tratando da 

SD, podemos definir o sujeito como o aluno que irá aprender sobre determinado gênero 

textual, neste caso, podemos citá-lo como objeto, mas, em outros, irá atuar como instrumento, 

se o objetivo for a comunicação; e , por fim, a ação, que serão as subfinalidades parciais 

desenvolvidas ao longo das atividades da SD.   

Para uma compreensão mais apurada desse viés psicológico, é necessário, antes de 

mais nada, conhecermos o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal,  desenvolvido por 

Vygotsky. 

3.2.3 Zona de Desenvolvimento Proximal 

 

O interacionismo social de Vygotsky estabeleceu um conceito chamado de Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP) que tem importância significativa na construção da teoria 

da sequência didática de Dolz e Schneuwly (2004).  Segundo a definição vygotskyiana,  

 

A ZDP é definida como a distância entre o nível de desenvolvimento atual da 

criança – detectado pela capacidade de resolver determinado problema 

individualmente – e o nível de desenvolvimento potencial – determinado pela 

capacidade de resolução de certo problema com o auxílio de pessoas mais 

experientes (VIGOTSKY, 2008a). 

 

Tomando como base este conceito e interligando-o ao uso da sequência didática 

podemos perceber que a sua primeira ação – produção inicial do aluno – tem como objetivo 

avaliar o nível de desenvolvimento atual do discente. Basicamente, a ideia central de 

Vygotsky é que a aprendizagem de novos conhecimentos garantirá o desenvolvimento de 

processos evolutivos do indivíduo, por intermédio de um indivíduo especializado ou mais 

experiente. Conforme Baquero (1998), há algumas cláusulas que devem ser observadas em 

relação a Zona de Desenvolvimento Proximal: 

 

1. O que hoje se realiza com a assistência, ou com auxilia de uma pessoa mais 

especializada, no futuro se realizará com autonomia, sem necessidade de dita 

assistência. 
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2. Esta autonomia no desempenho se obtém, um tanto paradoxalmente, como 

produto da assistência ou auxílio, o que forma uma relação dinâmica entre 

aprendizagem e desenvolvimento. 

3. O conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal remete aos processos de 

constituição dos Processos psicológicos Superiores. 

4. O auxílio ou assistência dada pelo sujeito com maior domínio deve reunir uma 

série de características, nem toda situação de interação entre pessoas de competência 

desigual geram desenvolvimento. ‘A boa aprendizagem é aquela que precede ao 

desenvolvimento e permite sua reprodução.’ E segundo o autor a boa aprendizagem 

deveria operar sobre os níveis superiores da Zona de Desenvolvimento Proximal, 

quer dizer sobre aquelas conquistas de desenvolvimento ainda em aquisição e 

somente conseguidas em colaboração com o outro. (BAQUERO, 1998, p. 97-98) 

 

 De acordo com o autor, fica evidente que o desenvolvimento cognitivo e psicológico 

do indivíduo é permeado pela participação ativa de outro sujeito mais especializado, cujo 

auxílio guiará a aprendizagem do sujeito menos especializado, podendo gerar um 

desenvolvimento dos processos psicológicos superiores, garantindo, assim, a ampliação da 

Zona de Desenvolvimento Proximal. Consoante Vygostky (1988, p. 133),  

  

o que cria a ZDP é um traço essencial da aprendizagem, quer dizer a aprendizagem 

desperta uma série de processos evolutivos internos, capazes de operar apenas 

quando a criança está em interação com as pessoas de seu meio e em cooperação 

com algum semelhante. Uma vez que esses processos tenham se internalizado, 

torna-se parte das conquistas evolutivas independentes da criança. 

 

 Em relação a esta ideia, podemos considerar que o processo de aprendizagem, 

intermediado pelas interações com as pessoas e em cooperação, promove a internalização dos 

processos cognitivos caros ao fomento da aprendizagem. Sob esse viés, cabe mencionar que o 

funcionamento da SD baseia-se, sobretudo, na produção de módulos organizados assistidos 

por um docente (sujeito especializado) que interage com o aluno (sujeito menos 

especializado) propondo atividades que irão ampliar o nível de desenvolvimento atual. 

3.2.3.1 O papel da atividade no desenvolvimento da ZDP 

 

Estreitando ainda mais a discussão, é preciso destacar a relevância da atividade na 

ampliação da ZDP. Segundo Leontiev, discípulo de Vygotsky, a atividade realiza a interface 

entre o sujeito e o objeto. Para ele, a atividade funciona como um sistema que dirige as ações 

e operações necessárias para a consecução do objetivo. Normalmente, a origem da atividade 

se dá em uma necessidade humana, como a sobrevivência, as necessidades fisiológicas, 

intelectuais ou emocionais.  Conforme o autor, "o objeto da atividade é seu motivo real" 

(LEONTIEV, 1983, p. 83).  Nas palavras de Leontiev  
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na atividade, o objeto é transformado em forma subjetiva ou imagem; ao mesmo 

tempo, a atividade é convertida em resultado objetivo ou produto. Vista nessa 

perspectiva, a atividade emerge como um processo de transformações recíprocas entre 

o pólo do sujeito e do objeto. LEONTIEV (1978, p. 50) 

 

Como Leontiev assinala, o objeto da atividade é transformado em forma subjetiva ou 

imagem, que, neste caso, para seu alcance, é necessário que o sujeito realize ações, ou seja, dê 

respostas às subfinalidades parciais, cujo processo promove transformações recíprocas entre o 

sujeito e o objeto, que, como se notará, é a própria atividade. Outro conceito importante para 

aprofundar é o de apropriação. Segundo Leontiev (1983, p. 136),    

 

o processo de apropriação realiza a necessidade principal e o princípio fundamental 

do desenvolvimento ontogenético humano: a reprodução das aptidões e propriedades 

do indivíduo, das propriedades e aptidões historicamente formadas pela espécie 

humana, incluindo a aptidão para compreender e utilizar a linguagem 

 

Pelo visto, é inegável que a apropriação é um pré-requisito fundamental para a 

evolução humana. Então, é intuível que para o desenvolvimento da ZDP é indispensável que o 

indivíduo adquira aptidões e conhecimentos para a realização de qualquer atividade humana. 

Acompanhando esta afirmação, é importante mencionar que  

 

Esse processo de apropriação se realiza durante a atividade que a criança desenvolve 

em relação a objetos e fenômenos do mundo do meio ambiente, onde se concretizam 

essas aquisições da humanidade. Tal atividade não se pode formar por si mesma na 

criança; forma-se mediante a comunicação prática e verbal com as pessoas que a 

rodeiam, numa atividade comum com elas. (LEONTIEV, 1983, p. 262) 

 

Importa notar que o processo de apropriação está diretamente vinculado à interação 

entre dois sujeitos. Como mencionamos anteriormente, o indivíduo mais especializado 

mediante a comunicação, realiza comandos, verbais ou não verbais, durante a atividade, que, 

aos poucos, instruem o indivíduo menos especializado. Nessa lógica, o conjunto de ações, que 

o sujeito desenvolveu, fornece a assimilação de um conjunto de informações e de aptidões 

necessárias à sua evolução. 

Em linhas gerais, pode-se dizer que a compreensão da ZDP é indispensável para 

estudos que estão vinculados à teoria e à prática educativa. Segundo vimos, no decorrer da 

explanação, há aspectos subjacentes à psicologia natural do homem que precisam ser 

observados para garantir seu aprendizado e seu desenvolvimento. Embora nem todas as 

atividades gerem o avanço da ZDP, convém reiterar, no entanto, que a interação é 

impreterível, nesse caso. 
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Tomando como base este conceito e interligando-o ao uso da sequência didática 

podemos perceber que na etapa da produção inicial do aluno, implicitamente, o objetivo é 

avaliar a zona de desenvolvimento proximal (doravante ZDP). É importante destacar que esse 

procedimento é a base para o desenvolvimento dos módulos da SD, tendo em vista que as 

dificuldades encontradas serão trabalhadas processualmente.  

3.3 MODELIZAÇÃO DIDÁTICA 

 

       Conforme vimos anteriormente, a estruturação da teoria da SD utilizou como base vários 

conceitos importantes da Linguística e da Psicologia para a criação de um modelo didático de 

ensino de gêneros textuais. Segundo Barros (2013), os pesquisadores de Genebra 

“desenvolveram um quadro teórico-metodológico para o ensino da língua fundamentado em 

uma engenharia didática, a qual oferece instrumentos/ferramentas para mediar a ação 

docente”. Além de promover o aprendizado de um gênero textual, a estratégia e os 

instrumentos, fornecidos por esse modelo didático, têm dado suporte à prática docente no 

âmbito escolar. De outro ângulo, Bronckart (1996) afirmar que as atividades podem ser 

decompostas em ações, e estruturas de comportamento não diretamente articuladas aos 

motivos, mas orientadas por objetivos intermediários que advêm da vontade consciente e que 

implicam uma representação de seu efeito no âmbito da cooperação e da interação sociais.  

Como o autor declara, a modelização didática de um gênero textual será distribuída 

numa sequência de ações estruturadas dentro das atividades que obedecem ao objetivo final, 

embora algumas dessas ações não estejam diretamente vinculadas, no entanto intermedeiam 

objetivos menores. 

Disso, importa notar que a modelização didática seguirá alguns princípios diretamente 

vinculado às características do gênero textual e, também, às capacidades dos sujeitos. Uma 

das preocupações dos pesquisadores filiados ao Interacionismo Discursivo, é a progressão. 

Eles postulam que “comunicar-se oralmente e por escrito pode e deve ser ensinado 

sistematicamente” (Dolz e Schneuwly, 2004, p.43)  

 

De maneira mais concreta, uma ação de linguagem consiste em produzir, 

compreender, interpretar e/ou memorizar um conjunto organizado de enunciados orais 

e escritos. [...] Toda ação de linguagem implica, por outro lado, diversas capacidades 

da parte do sujeito: adaptar-se às características do contexto e do referente 

(capacidade de ação), mobilizar modelos discursivos (capacidades discursivas) e 

dominar as operações psicolinguísticas e as unidades linguísticas (capacidades 

linguísticas) (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p.63)  
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Acompanhando estes autores, podemos delimitar alguns tópicos a partir de sua 

declaração. Sobre a capacidade do sujeito, por exemplo, podemos avaliar se ele detém 

conhecimentos linguísticos, retóricos e discursivos do gênero textual. Feita esta avaliação e 

diagnosticadas as dificuldades, passa-se a elaboração dos módulos (compostos por 

instrumentos e ferramentas) que irão orientar a progressão sistemática em conteúdo 

previamente planejado. Segundo Dolz e Schneuwly (2004, p. 70), a elaboração de um modelo 

didático compreende três princípios, a saber, o de legitimidade (o saber teórico dos 

especialistas); o de pertinência (objetivos e finalidades do ensino-aprendizagem); e de 

solidarização (coerência dos saberes em função dos objetivos).  

Em relação às condições de produção de textos, convém lembrar a importância da 

situação de ação de linguagem. A modelagem didática do gênero textual deve levar em conta 

alguns aspectos importantes como os mundos formais (físico, social e subjetivo) que podem 

exercer influência sobre a escrita, o contexto de produção e o conteúdo temático. Para 

esclarecer esse tópico, Bronckart (1999) afirma que a linguagem possui alguns parâmetros 

que a definem tanto como unidade psicológica como unidade comunicativa.  

Consoante Bronckart (1999, p. 91), “os mundos formais são conjuntos de 

representações sociais que podem ser objetos de uma descrição a priori”. Sob esse viés, o 

autor assinala que há duas situações de linguagem: a interna e a externa. Como o autor 

sustenta, a situação de ação da linguagem externa são as características dos mundos formais. 

Por sua vez, a situação de ação da linguagem interna “são as representações sobre esses 

mundos, tais como um agente as interiorizou” ( BRONCKART, 1999, p. 91).  

Outro ponto importante para compreendermos a modelização didática dos gêneros 

textuais é o contexto de produção. Como assinala Bronckart (1999), ele pode ser definido 

como o conjunto de parâmetros que organizam um texto. Em linhas gerais, no plano verbal 

concreto, pode-se dizer que um texto para ser produzido é definido por quatro parâmetros. 

Nas palavras do autor: 

 

a) O lugar de produção: o lugar físico em que o texto é produzido;  

b) O momento de produção: a extensão do tempo durante a qual o texto é produzido; 

c) O emissor (ou produtor, ou locutor): a pessoa (ou a máquina) que produz 

fisicamente o texto, podendo essa produção ser efetuada na modalidade oral e escrita; 

d) O receptor: a (ou as) pessoa(s) que pode(m) perceber (ou receber) concretamente o 

texto. (BRONCKART, 1999, p. 93) 

 

Conforme as definições de Bronckart (1999), os quatro componentes supracitados 

organizam a produção do texto. Aqui, é importante sublinharmos que estes aspectos 
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reaparecem nas atividades e na estrutura da sequência didática. No segundo plano, de viés 

social, seguem-se mais quatros parâmetros: 

 

O lugar social: no quadro de qual formação social, de qual instituição e, de forma 

mais geral, em que modo de interação o texto é produzido: escola, família, mídia, 

exército, interação comercial, interação informal, etc. 

A posição social do emissor ( que lhe dá seu estatuto de enunciador): qual é o papel 

social que o emissor desempenha na interação em curso: papel de professor, de pai, 

de cliente, de superior hierárquico, de amigo, etc.? 

A posição do receptor ( que lhe dá seu estatuto de destinatário): qual é o papel social 

atribuído ao receptor do texto: papel de aluno, de criança, de colega, de subordinado, 

de amigo, etc.? 

O objetivo (ou os objetivos) da interação: qual é, do ponto de vista do enunciador, o 

efeito (ou os efeitos) que o texto pode produzir no destinatário? (BRONCKART, 

1999, p. 93) 

 

                Como vimos acima, as condições de produção de textos estabelecem alguns 

elementos que são importantes para a situação de ação da linguagem. Posto isso, devemos 

considerar que esses elementos citados deverão ser contemplados nas atividades de linguagem 

realizadas na SD.  

     

a ação da linguagem, como qualquer ação humana, pode ser definida em um 

primeiro nível, sociológico, como uma porção da atividade de linguagem do grupo, 

recortada pelo mecanismo geral das avaliações sociais e imputada a um organismo 

humano singular; e pode ser definida em um segundo nível, psicológico, como o 

conhecimento disponível em um organismo ativo sobre as diferentes facetas de sua 

própria responsabilidade na intervenção verbal. (BRONCKART, 1999, p. 99) 

 

De acordo com Bronckart (1999), a ação humana da linguagem pode ser considerada 

em dois níveis, sociológico e psicológico, os quais estão internalizados no comportamento 

humano.  

3.4 A ESTRUTURA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

3.4.1 A apresentação da situação 

 

A apresentação da situação da SD é o primeiro momento em que se expõe aos alunos 

uma proposta de ensino de um gênero textual. Nessa exposição, são citados os objetivos, os 

conteúdos e a metodologia de trabalho. Conforme Dolz, Navarroz e Schneuwly (2004, p. 84), 

“a apresentação da situação é, portanto, o momento em que a turma constrói uma 

representação da situação de comunicação e da atividade de linguagem a ser executada”.   
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       É importante, neste caso, destacar dois pontos acerca desta etapa. O primeiro é o 

levantamento de um problema de comunicação. Diante disso, será explicitado um projeto 

coletivo de produção de um gênero oral ou escrito. O segundo ponto é a dimensão dos 

conteúdos. É imprescindível que os alunos sejam orientados em relação aos conteúdos que 

serão trabalhados e sua importância.  Para os autores, essa etapa deve responder a alguns 

questionamentos:  

 • Qual é o gênero que será abordado? Trata-se, por exemplo, da apresentação 

de uma receita de cozinha a ser realizada para a rádio escolar, de uma coletânea de 

contos a redigir, de uma exposição a ser proposta para a turma, da elaboração de 

instruções de montagem etc. Para esclarecer as representações dos alunos, podemos 

inicialmente, pedir-lhes que leiam ou escutem um exemplo do gênero visado. 

• A quem se dirige a produção? Os destinatários possíveis são múltiplos: os 

pais, outras turmas da escola; turmas de outras escolas, os alunos da turma; um 

grupo de alunos da turma; pessoas do bairro... 

• Que forma assumirá a produção? Gravação em áudio ou vídeo, folheto, carta 

a ser enviada, representação em palco ou em sala de aula. 

• Quem participará da produção? Todos os alunos; alguns alunos da turma; 

todos juntos; uns após os outros; individualmente ou em grupos etc. (DOLZ; 

NAVARROZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 84-85) 

 

De acordo com os autores, nesta etapa, a definição de um projeto de comunicação que 

deverá ser realizado verdadeiramente é que proporcionará a instância real para a produção dos 

gêneros orais e escritos. Para isso, deve-se atentar para as perguntas supracitadas e verificar 

uma a uma os pontos que serão atingidos com a escolha de um determinado gênero.  Nas 

palavras dos autores:  

 

A fase inicial de apresentação da situação permite, portanto, fornecer aos alunos 

todas as informações necessárias para que conheçam o projeto comunicativo visado 

e a aprendizagem de linguagem a que está relacionado. Na medida do possível, as 

sequências didáticas devem ser realizadas no âmbito de um projeto de classe, 

elaborado durante a apresentação da situação, pois este torna as atividades de 

aprendizagem significativas e pertinentes. (DOLZ; NOVERRAZ, SCHNEUWLY, 

2004, p. 85) 

 

Como os autores assinalam, a apresentação da situação trata da exposição de 

informações necessárias ao conhecimento dos alunos para que ocorra o projeto coletivo de 

produção de um gênero oral ou escrito. Convém reiterar ainda que as SDs devem ser 

realizadas por meio de projetos de classes, pois a aprendizagem ganha uma maior 

significação.  

Entretanto, convém lembrar o posicionamento de Costa (2010) que 

 

Nas aulas de produção textual não basta, por exemplo, como parece ser uma crença 

comum, informar-lhes os elementos de uma pretensa situação (propósito, 

destinatário, gênero etc.) para que se tenha de fato essa situação de produção. Se eles 
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não assumem de verdade seu papel de partícipes das ações e, consequentemente, de 

autores do discurso, não se cria uma verdadeira instância discursiva (COSTA, 2010, 

p. 164). 

          

Nesta citação, fica claro que a abordagem das aulas de produção textual não deve ter 

como centro apenas o conteúdo do gênero textual, mas que ações devem ser criadas para que 

os sujeitos (discentes) se tornem participantes de verdadeiras situações discursivas. 

3.4.2 Produção Inicial  

 

Inicialmente, a produção inicial da SD consiste na realização de um determinado 

gênero (oral ou escrito), previamente comunicado na apresentação inicial, por alunos cujo 

texto servirá de guia o ensino do referido gênero. Esta etapa assemelha-se a uma sondagem de 

escrita em que serão percebidas as dificuldades sociodiscursivas, sociorretóricas, gramaticais 

e ortográficas. Esta avaliação funcionará como parâmetro para a elaboração dos módulos e, 

sobretudo, das atividades.  

De acordo com os autores, a produção inicial tem dupla finalidade. Primeiro, a 

realização do gênero, por parte dos alunos, estabelece o que será estudado na SD; segundo, o 

professor terá um norte sobre como atuar em relação a sua abordagem em uma determinada 

turma. Nas palavras dos autores, encontramos:  

 

a produção inicial tem um papel central como reguladora da sequência didática, 

tanto para os alunos quanto para o professor. Para os alunos, a realização de um 

texto oral e escrito concretiza os elementos dados na apresentação da situação e 

esclarece, portanto, quanto ao gênero abordado na sequência didática. [...] Para o 

professor, essas primeiras produções - que não receberão, evidentemente, uma nota - 

constituem momentos privilegiados de observação, que permitem refinar a 

sequência, modulá-la e adaptá-la de maneira mais precisa às capacidades reais dos 

alunos de dada turma. (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p.86-87)  

 

  Como os autores assinalam, a função objetiva da produção inicial é demarcar o ponto 

de partida da SD tanto para o aluno quanto para o professor. Importa notar que é um dever do 

professor analisar as dificuldades mais evidentes nos textos e, após esta observação, adequar 

os módulos às capacidades reais dos alunos. De outro ângulo, podemos destacar da seguinte 

maneira. O docente, inicialmente, deverá corrigir os textos sob o prisma dos objetivos que ele 

almeja alcançar com sua turma. O banco de dados será composto pelos erros em relação ao 

gênero realizado na produção inicial e sua estratégia de trabalho será a metodologia da SD. 

     No entanto, convém ponderar que a maestria na condução da SD dependerá também 

do conhecimento teórico e didático do professor em relação ao gênero textual. Isto é crucial a 
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tal ponto, pois um professor que o conhece apenas superficialmente terá maiores dificuldades 

em didatizar seu ensino de forma que o aluno possa sentir-se seguro na produção escrita. 

 

Contrariamente ao que se poderia supor a experiência nos tem mostrado que esse 

encaminhamento não põe os alunos numa situação de insucesso; se a situação de 

comunicação é suficientemente bem definida durante a fase de apresentação da 

situação, todos os alunos, inclusive os mais fracos, são capazes de produzir um texto 

oral ou escrito que responda corretamente à situação dada, mesmo que não respeitem 

todas as características do gênero visado. (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 

2004, p.86) 

 

Segundo vimos, a ideia principal da produção inicial, em primeira análise, é 

diagnosticar o letramento em relação ao gênero da turma (oral ou escrito). Em segunda 

análise, é ancorar as bases para o trabalho do professor, definindo os pontos que deverão ser 

estudados, os pontos já consolidados, e, que por consequência, poderão ser discutidos mais 

rapidamente e as metas a serem alcançadas.  

3.4.3 Módulos 

 

O terceiro momento da SD constitui-se nos módulos. Conforme Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2004, p. 87), os módulos têm como objetivo lidar com os problemas que 

surgiram na produção inicial e instrumentalizar os alunos de forma a suplantar as dificuldades 

em relação ao gênero oral ou escrito. É preciso destacar, antes de mais nada, que o gênero 

textual a ser trabalhado precisa ser decomposto em unidades menores de forma que o 

professor possa lidar separada e gradativamente com as dificuldades dos alunos, garantindo, 

assim, a evolução da turma. 

De forma análoga, os autores comparam os módulos a atividades isoladas de certos 

gestos da natação. Os alunos treinam isoladamente um determinado tipo de movimento com o 

intuito de aprender tal habilidade.  Posto isso, é necessário considerar que a elaboração dos 

módulos seja consistente e orientadora. Como se vê, para projetar uma SD deve-se levar em 

conta algumas variáveis como o tempo, os recursos e os conteúdos. Atendo-se a conteúdo e, 

mais precisamente, em como fazer a transposição didática os autores mencionam que três 

questões se relacionam com o encaminhamento do trabalho: “1) Que dificuldades da 

expressão oral ou escrita abordar?; 2) Como construir um módulo para trabalhar um problema 

particular?; 3) Como capitalizar o que é adquirido nos módulos?” (Dolz, Noverraz e 

Schneuwly, 2004, p. 88).  Essas três perguntas são muito importantes para a compreensão 

estratégica dos módulos; visualizar as etapas até o fim do processo fornece ao professor a 



48 

 

clareza de realizar um trabalho de ensino eficiente e sistemático. 

Para Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 88), a construção dos módulos se organiza 

em torno das respostas às  questões levantadas inicialmente . A primeira resposta evidencia 

que os módulos devem abordar problemas de níveis diferentes. A segunda diz respeito à 

variação das atividades e exercícios. E, por fim, a terceira que menciona a capitalização das 

aquisições. 

  Para esclarecer essa questão, recorramos ao detalhamento de cada resposta acima. 

Trabalhar problemas de níveis diferentes trata-se de distinguir os quatro níveis principais na 

produção de textos: o primeiro deles é a representação da situação de comunicação, ou seja, 

o aluno precisa fazer uma imagem exata do seu destinatário e saber sua real intenção 

(informar, persuadir, divertir); o segundo nível, a elaboração dos conteúdos, é o 

conhecimento das técnicas para criação dos conteúdos do gênero estudado. Isso está 

vinculado com as técnicas  de criatividade, de pesquisa e de seleção de informações; o 

terceiro nível, o planejamento do texto, menciona a estruturação do texto por meio de um 

plano previamente concebido para a consecução da finalidade prevista no nível 1; o quarto 

nível, a realização do texto, que trata da tomada dos meios de linguagem para uma produção 

escrita eficiente. Em linhas gerais, seria a adequação da linguagem a proposta do gênero 

textual, utilizando vocabulário, tempo verbal e organizadores textuais adequados. 

        Sobre a variação das atividades e dos exercícios, Dolz, Noverraz e Schneuwly  (2004, p. 

88) propõem que as atividades de cada módulo sejam as mais diversificadas, permitindo, 

assim, o acesso de inúmeros caminhos e instrumentos para o aprendizado do aluno. Sob este 

viés, atividades que fomentem a análise de textos (autênticos ou fabricados), a realização de 

exercícios específicos em determinada competência escrita e a elaboração de uma linguagem 

comum, é uma forma de variar os modos de trabalho com a SD. 

        Por fim, Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 90) apresentam a capitalização das 

aquisições que se resume na listagem da linguagem técnica aprendida durante o trabalho com 

o gênero. Nesse momento, o vocabulário comum à turma e ao professor deve ser registrado 

durante a SD, de modo que, ao final do processo, a sequência seja finalizada com essa lista de 

constatações ou na forma de glossário e lembrete. Como se nota, trata-se de uma síntese dos 

conhecimentos adquiridos sobre o gênero em estudo. 
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3.4.4 Produção Final  

 

A última etapa da SD denomina-se produção final, que consiste na materialização do 

gênero textual com o conhecimento adquirido ao longo dos módulos.   Segundo os autores, a 

produção final contempla, pelo menos, duas finalidades. Primeiramente, permite a 

investigação da aprendizagem dos alunos e, em seguida, a avaliação somativa por parte dos 

professores. Além disso, é também o momento para a verificação da lista de constatações.  

   Em relação ao primeiro tópico, podemos destacar algumas questões: 

 

Indica-lhe os objetivos a serem atingidos e dá-lhe, portanto, um controle sobre seu 

próprio processo de aprendizagem ( o que aprendi? o que resta a fazer? ); 
serve de instrumento para regular e controlar seu próprio comportamento de 

produtor de textos, durante a revisão e a reescrita; 

permite-lhe avaliar os progressos realizados no domínio trabalhado (DOLZ, 

NOVERRAZ E SCHNEUWLY,  2004, p. 91) 

 

 Pelo visto acima, é importante sublinharmos alguns pontos importantes. O primeiro 

deles se refere ao acompanhamento e registro da aprendizagem dos alunos. Isso, de certo 

modo, serve como indicador do trabalho efetuado pelo professor, que poderá reavaliar a 

didática empregada na sequência didática.  Poderá avaliar a eficiência da sua metodologia, o 

material didático fornecido, os resultados alcançados e os desafios durante o processo.  

      O segundo ponto a ser discutido, aqui, é o papel da avaliação somativa. Consoante 

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 91), nesse momento, é importante que o aluno encontre 

os elementos estudados na lista de constatações produzida durante a SD ou que o professor 

escolha outra grade de avaliação que sirva de critérios de avaliação. Nas palavras dos autores:  

 

Essa forma de explicitação dos critérios de avaliação permite ao professor, pelo 

menos parcialmente, desfazer-se de julgamentos subjetivos e de comentários 

frequentemente alusivos, que não são compreendidos pelos alunos, para passar a 

referir-se a normas explícitas e a utilizar um vocabulário conhecido pelas duas 

partes. Ao mesmo tempo, a grade permite-lhe centrar sua intervenção em pontos 

essenciais, supostamente aprendidos pelos alunos do longo da sequência. (DOLZ, 

NOVERRAZ E SCHNEUWLY, 2004, p. 91) 

 

Em linhas gerais, os autores sustentam que a utilização da lista de constatações 

diminui consideravelmente a subjetividade do processo avaliativo. Embora não a elimine 

completamente, a apuração do resultado da produção final se torna mais responsável, 

humanista e profissional.  
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3.4.5 A utilização da sequência didática 

 

Inicialmente, apresentaremos a conceituação de sequência didática e, em seguida, as 

suas etapas para o desenvolvimento deste trabalho com estratégias de produção de textos. 

Vale ressaltar que este estudo fundamenta-se em alguns estudos de Letramento – práticas 

relacionadas com a escrita em atividades de contexto social – em que a formação do professor 

de língua portuguesa, no âmbito do gênero textual, passa por uma análise reflexiva.  

As propostas de letramento, que iniciam o aluno em diversas práticas de uso da 

língua escrita, são fundamentais para a atividade laboral do docente, pois, conforme Kleiman 

(2008), o letramento deve ser visto como essencial para a formação dos professores para as 

demandas, também contextualizadas, do mundo do trabalho. Para Kleiman (2008), a 

estruturação do ensino em torno da prática social é uma estratégia de didatização que tem se 

mostrado eficiente e relevante na formação de professores, fornecendo um modelo que pode 

ser recontextualizado pelo professor na sua esfera de atividade e de ensino escolar. 

Logo, os conteúdos necessários para alcançar as competências – estratégias, 

procedimentos, saberes conceituais – continuam sendo alvo do ensino. A formação do 

professor é uma construção pessoal, defluente do conhecimento teórico da matéria e de uma 

metodologia para ensinar, adquirida com as experiências didáticas, ambos, o ajudam a 

desenvolver uma atividade laboral mais produtiva e eficiente. Nesse sentido, o conhecimento 

da metodologia da sequência didática dará sustentação à prática docente em sala de aula. 

Portanto, passemos à teoria dos pesquisadores genebrinos. 

Consoante Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p.97), “uma sequência didática é um 

conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero 

textual oral ou escrito”. Ela tem a finalidade de proporcionar ao estudante um domínio melhor 

do gênero de texto, garantindo-lhe, assim, escrever ou falar de modo mais adequado à 

situação comunicativa.  

A estrutura base de uma sequência didática pode ser representada pela apresentação 

da situação em que se descreve, de maneira detalhada, a tarefa de expressão oral ou escrita 

que os alunos deverão realizar, os quais deverão produzir um primeiro texto. Esta etapa é 

denominada de produção inicial. Neste momento, o professor avalia as habilidades existentes 

e realiza o planejamento das próximas atividades ou módulos.  
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 Os módulos são constituídos por atividades e exercícios concatenados que têm como 

objetivo fornecer um embasamento para o discente de modo que ele possa adquirir as 

competências sistemática e gradualmente.   

Além disso, tem-se o momento de produção final em que o professor deve aferir os 

conhecimentos conquistados pelo aluno através de seu último texto. É uma avaliação de 

caráter acumulativo, que versará sobre a substância trabalhada na sequência. 

Para tornar mais claro os tópicos supracitados, a figura 2 mostra o diagrama da 

sequência didática.  

Figura 2 - Diagrama da Sequência Didática 

 

    Fonte: (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 98) 

 

Conforme a proposta de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) o objetivo maior de se 

trabalhar com sequências didáticas é ampliar a capacidade comunicativa do aluno. Os autores 

apontam, a princípio, que é necessário cumprir algumas exigências como permitir o ensino da 

oralidade e da escrita de maneira modular, oferecer um material rico de textos de referências, 

escritos e orais, favorecer a elaboração de projetos de classe e centrar-se, de fato, nas 

dimensões textuais da expressão oral e escrita.  

Essas questões ancoram a atividade da sequência didática de forma que o propósito 

visado vá além de um ensino sistemático. De acordo com os autores genebrinos,     

 

As sequências visam ao aperfeiçoamento das práticas de escrita e de produção oral e 

estão principalmente centradas na aquisição de procedimentos e de práticas. Ao 

mesmo tempo em que constituem um lugar de intersecção entre atividades de 

expressão e de estruturação, as sequências não podem assumir a totalidade do 

trabalho necessário para levar os alunos a um melhor domínio da língua e devem 

apoiar-se em certos conhecimentos, construídos em outros momentos. (DOLZ, 

NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 96) 
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 A relevância desta proposta está no aperfeiçoamento tanto da escrita quanto da 

oralidade, no entanto, não menos importante está também na instrumentalização do discente 

com técnicas e procedimentos que promovem a elaboração dos gêneros textuais. Ademais, os 

autores frisam que, no plano da sintaxe da língua, a sequência didática pode resolver as 

dificuldades mais recorrentes, de maneira paralela no transcurso dos módulos.  

 Portanto, diante das necessidades do ensino de Língua Portuguesa, principalmente, na 

área dos gêneros textuais, a proposta da sequência didática oferece um grande suporte aos 

professores para resolver consistentemente os problemas na produção escrita e oral, como 

falta de planejamento, de recursos linguísticos, variedade vocabular etc.     
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4 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa teve como objetivo melhorar a capacidade de escrita dos alunos do 9º 

ano do ensino fundamental por meio de uma sequência didática com o gênero textual artigo 

de opinião a partir da proposta teórico-metodológica de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), 

à qual nos filiamos.  

Para tal proposta, utilizamos como referência as propostas teóricas de Swales (1990), 

Dolz e Schneuwly (2004), Hemais e Biasi-Rodrigues (2005), Marcuschi (2008), Köche, Boff 

e Marinello (2014) para fundamentarmos a análise da microestrutura do artigo de opinião de 

modo que as atividades da sequência didática fossem construídas para o ensino do gênero 

textual de maneira progressiva, de acordo com o diagnóstico observado na produção inicial. 

Face ao contexto escolar atual, complexo e dinâmico, a busca por abordagens didáticas 

utilizando os gêneros textuais tem se tornado uma necessidade para o ensino de produção 

textual. Recentemente, a metodologia que vem ganhando espaço é a proposta da Sequência 

Didática. Conforme Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), ela desempenha um papel 

fundamental na progressão e na aprendizagem dos alunos e, sobretudo, no aperfeiçoamento da 

didática do professor. Além disso, ela possibilita aos sujeitos da pesquisa os instrumentos 

necessários para a compreensão dos elementos discursivos e retóricos do gênero textual em 

estudo. 

De acordo com os autores (2004, p. 82) o procedimento sequência didática é “um 

conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero 

textual oral e escrito”. A sistematização da SD ocorre pelo estabelecimento das etapas 

organizadoras deste processo, tais como a apresentação da situação inicial, a produção inicial, 

os módulos e a produção final. Esses elementos formam a base de nossa proposta 

metodológica.   

 

Uma sequência didática tem, precisamente, a finalidade de ajudar o aluno a 

dominar melhor um gênero de texto, permitindo-lhe, assim escrever ou falar de 

maneira mais adequada numa dada situação de comunicação. O trabalho escolar será 

realizado, evidentemente, sobre gêneros que o aluno não domina e o faz de maneira 

insuficiente; e sobre gêneros públicos e não privados [...]. As sequência didáticas 

servem, portanto, para dar acesso aos alunos a práticas de linguagem novas ou 

dificilmente domináveis. (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p.83). (grifo 

nosso) 

 

Segundo vimos acima, importa notar que a utilização da SD está vinculada 

inicialmente aos gêneros que o aluno não domina ou tem pouca familiaridade. Nesse ponto, 
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ancoramos o gênero textual artigo de opinião justamente pela segunda razão apresentada. De 

fato, é notório que alguns alunos carregam essa deficiência ao longo da vida escolar e, 

inevitavelmente, para a vida, em que sua capacidade de expressar uma opinião está 

normalmente vinculada às ideias do senso comum e na incapacidade de expressar 

organizadamente suas ideias, muitas vezes impedindo-os de terem acesso a outras situações 

de comunicação mais complexas e mesmo de alcançar progresso acadêmico e profissional por 

meio de exames. 

4.1 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Esta pesquisa é classificada como pesquisa-ação, pois é um tipo de pesquisa com base 

empírica que é concebida e realizada com uma ação ou resolução de um problema coletivo e 

no qual os pesquisadores e os participantes estão envolvidos de modo cooperativo conforme 

Thiollent (2011, p. 20).   

 Ela foi desenvolvida com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental da rede pública de 

ensino por um período de 4 meses, de maio a setembro, excluindo o mês de julho, devido às 

férias escolares, totalizando 32 horas-aula. Para o desenvolvimento desse estudo, adotamos a 

proposta teórico-metodológica da sequência didática para trabalho do artigo de opinião. 

Adotou-se a visão da vertente cognitivista, visto que seu modo de operação está centrado no 

processo, no qual o texto é construído por etapas, as quais fundamentam uma melhor escrita.  

 A abordagem da pesquisa-ação pode ser compreendida por duas etapas. Na primeira, 

há o processo de investigação que é um ciclo composto por quatro fases: a) agir para 

implantar a melhora desejada; b) Monitorar e descrever os efeitos da ação; c) avaliar os 

resultados da ação; d) planejar uma melhora prática.  Este processo é chamado de ciclo básico 

da investigação-ação.  

 Na segunda etapa, há a implementação da pesquisa-ação. Em primeiro lugar, ela 

apresenta a fase exploratória, que consiste em definir a área de atuação da pesquisa e definir 

seu tema. Em segundo lugar, será feito o levantamento dos problemas e as hipóteses para tais. 

Em terceiro lugar, Thiollent (2011) define a técnica do seminário, na qual se constituirão os 

grupos que irão conduzir a investigação e o conjunto do processo. O seminário tem como 

princípio examinar, discutir e tomar decisões sobre o processo de investigação.  

 Em sequência, há a fase da coleta de dados que se realiza pelos grupos constituídos, na 

qual os sujeitos procuram as informações necessárias para o prosseguimento da pesquisa. 

Como o objetivo da pesquisa-ação precisa ser uma ação planejada, é importante a elaboração 
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de um plano de ação, a penúltima fase. Por fim, a última fase se realiza na divulgação externa, 

que compreende a exposição dos resultados aos participantes e aos interessados.    

 Na pesquisa-ação, diferentemente da pesquisa acadêmica, os pesquisadores 

desenvolvem um papel ativo na busca de soluções para os problemas envolvidos. Traçando 

um paralelo com a proposta teórico-metodológica da sequência didática, podemos observar 

pontos em comuns como a fase exploratória, o levantamento dos problemas e hipóteses, o 

plano de ação e a divulgação dos resultados.  

 Segundo Thiolent (2011), a pesquisa-ação contém alguns aspectos principais que 

norteiam sua estratégia metodológica:  

 

a) há uma ampla explícita interação entre pesquisadores e pessoas implicadas na 

situação investigada;  

b) desta interação resulta a ordem de prioridade dos problemas a serem pesquisados e 

das soluções a serem encaminhadas sob forma de ação concreta; 

 c) o objeto de investigação não é constituído pelas pessoas e sim pela situação social 

e pelos problemas de diferentes naturezas encontradas nesta situação;  

d) o objetivo da pesquisa-ação consiste em resolver ou, pelo menos, em esclarecer os 

problemas da situação observada; 

 e) há, durante o processo, um acompanhamento das decisões, das ações e de toda a 

atividade intencional dos atores da situação; 

 f) a pesquisa não se limita a uma forma de ação (risco de ativismo): pretende-se 

aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o conhecimento ou “nível de 

consciência” das pessoas e grupos considerados. (THIOLENT, 2011, p. 22) 

 

Como apontado pelo autor nas alíneas supracitadas, vê-se que a pesquisa-ação não se 

limita apenas a resolver um problema, mas a ampliar o conhecimento dos pesquisadores e o 

nível de consciência dos indivíduos e dos grupos envolvidos.  

Além disso, é importante compreender a noção do ciclo básico da investigação-ação, 

de acordo com Tripp (2005, p. 446), “planeja-se, implementa-se, descreve-se e avalia-se uma 

mudança para a melhora de sua prática, aprendendo mais no decorrer do processo, tanto a 

respeito da prática quando da própria investigação”. Na proposta da pesquisa-ação, 

diferentemente da pesquisa acadêmica tradicional, o pesquisador envolve-se com os 

participantes no intuito de promover a resolução dos problemas. No entanto, é possível que 

,até encontrar uma resposta adequada para seu empreendimento, seja necessário circular as 

quatro fases do ciclo de investigação indefinidas vezes.  
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Figura 3 - Ciclo básico da investigação-ação 

 

                 Fonte: TRIPP, 2005, p. 446. 

 

A pesquisa-ação tem sido concebida como metodologia de articulação do conhecer e 

do agir (no sentido de ação social, ação comunicativa, ação pedagógica, ação militante etc). 

De modo geral, o agir remete a uma transformação de conteúdo social, valorativamente 

orientada no contexto da sociedade. (THIOLLENT, 2011, p. 110) 

4.2 PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

Para a execução desta pesquisa procedemos aos seguintes passos metodológicos, aos 

quais seguimos durante nossa investigação:  

a) Pesquisa bibliográfica sobre o gênero artigo de opinião;  

b) Elaboração de atividades para a construção do artigo de opinião; 

c) Aplicação de duas sequências didáticas, uma como amostragem e outra, oficial. 

Para a investigação dos dados coletados, realizamos uma abordagem quali-quantitativa, 

visto que envolve métodos quantitativos e qualitativos para a obtenção dos resultados. Os 

dados estão situados nos apêndices I e J. 

Os dois primeiros passos, a e b, serviram como embasamento para a construção dos 

módulos e dos trabalhos dirigidos (TDs).  Em seguida, o passo c consistiu na implementação 

da sequência didática. Como margem de segurança, foram realizadas duas experiências, a 

primeira, como teste para verificar a adequação do material elaborado, o tempo 

disponibilizado a cada módulo e a abordagem didática na explicação do conteúdo. Depois de 



57 

 

apurados os resultados da primeira experiência e feitos os ajustes no material e nos módulos, a 

segunda aplicação, designada como oficial, serviu para pôr em prática os objetivos reais desta 

investigação.   

Apresentamos, em seguida, a descrição da sequência didática, como fase teste, e seus 

resultados para contextualizar as apreciações advindas da primeira experiência e adjungi-las à 

pesquisa oficial.  

4.2.1 Descrição da sequência didática – amostra.  

 

A primeira experiência foi desenvolvida em uma turma de 31 alunos em um escola 

da Rede Estadual em 2017. Ao total, foram dez encontros que consistiam em três aulas 

semanais, às segundas, de 16:50 as 17:40, e às terças-feiras, de 16:00 as 17:40. Na segunda-

feira, a aula tinha como pauta munir os alunos de conhecimento teórico, de forma a subsidiar 

o aluno de recursos para a compreensão escrita, e logo depois, na terça-feira, nas duas aulas 

de produção textual, o aluno era incentivado a exercitar os conhecimentos adquiridos. 

 4.2.1.1 Descrição dos participantes 

 

A turma do 9º ano B, da tarde, era bastante heterogênea visto que uma parte da turma 

advinha de escolas da rede municipal de ensino enquanto a outra parte, da rede particular.  

Em relação ao comportamento dos estudantes, observou-se que havia alguns alunos 

descompromissados com as atividades e indisciplinados, que por vezes atrapalhavam o 

andamento das aulas. Além disso, houve alunos que se recusaram durante o processo a 

participar das atividades, embora fossem estimulados e, formalmente, advertidos sobre as 

notas das atividades.  

 4.2.1.2 Descrição das atividades 

Nesta seção, explicitamos o resumo das atividades desenvolvidas na sequência 

didática do gênero textual artigo de opinião com alunos do 9º B, no turno da tarde, da escola.  

 

Quadro 1 - Descrição das atividades        

Item Data Descrição 
Apresentação da 

sequência didática 
10/10/2017 

Prévia apresentação sobre o trabalho que seria desenvolvido com o 

gênero textual artigo de opinião 
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Produção Inicial 17/10/2017 
Produção textual a partir do tema A influência dos meios de 

comunicação na formação da opinião pública. 

Diagnóstico  18/10/2017 

Baixa organização das ideias, estrutura precária com ausência da 

conclusão em muitos textos, argumentação inconsistente e erros de 

escrita.  

Planejamento da 

sequência didática 

20 a 

23/10/2017 

a) O tema desenvolvido foi o mesmo da avaliação diagnóstica e foi 

trabalhado com outros artigos de opinião no transcurso das aulas. 

b) Cada módulo consistia em uma aula explorando a 

microestrutura do gênero artigo de opinião. 

c) Atividades de escrita e reescrita  

Módulo 1 24/10/2017 

Leitura do texto A influência dos meios de comunicação na 

formação da opinião pública e estudo da situação-problema e dos 

argumentos. 

Módulo 2 30/10/2017 
Estrutura introdutória do artigo de opinião e a apresentação dos 

tipos de argumentos. 

Módulo 3 31/10/2017 
Tipos de argumentos, a saber, o de autoridade, o de consenso e o 

de raciocínio lógico. 

Módulo 4 
06 e 

07/11/2017 

Leitura do texto O Poder da mídia na formação da opinião pública 

– Aceitamos tudo o que vemos? e reescrita das introduções da 

produção inicial. 

Módulo 5 
13 e 

14/11/2017 

Microestrutura do desenvolvimento do artigo de opinião e 

Recursos coesivos.  

Módulo 6 20/11/2017 
Leitura do texto 3 – A mídia e a formação da opinião pública e os 

movimentos retóricos esperados da conclusão do artigo de opinião. 

Produção Final 21/11/2017 
Produção final com tema “A influência dos meios de comunicação 

na formação da opinião pública. 

     Fonte: Elaborado pelo autor 

  

4.2.1.3 Resultados da primeira experiência com a Sequência didática 

 

Como dissemos na seção anterior, a metodologia consistia, basicamente, na aplicação 

da sequência didática, baseando-nos nos pressupostos de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) 

para o desenvolvimento do gênero textual artigo de opinião.   

No tocante aos resultados esperados, percebemos que a sequência didática propiciou 

um trabalho mais organizado e coerente, o que possibilitou uma melhor abordagem do gênero 

textual. Outro ponto é que a questão processual permitiu uma discussão mais abrangente tanto 

em relação às temáticas quanto ao estudo da microestrutura do artigo de opinião. 
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No entanto, houve certa resistência de alguns alunos durante o processo, alguns por 

indisciplina e outros por absenteísmo. Um gargalo que encontramos no processo da sequência 

didática é que o progresso do aluno se reduz ou retarda quando este se ausenta durante os 

módulos.  

Vale apenas destacar que utilizamos o mesmo tema com textos de articulistas durante 

os módulos e, sequencialmente, trabalhamos um ponto da microestrutura do gênero. Notamos 

que isso gerou um pouco de desinteresse pelo tema.  

De maneira geral, consideramos que obtivemos pouco êxito, pois do número de trinta 

e um alunos, apenas cinco alunos, (16,7%), conseguiram expressar na avaliação final marcas 

linguísticas e retóricas do artigo de opinião intermediadas pela sequência didática. 

Diante do exposto, constatamos que reescrever os textos a partir da produção inicial do 

aluno, muitas delas com estruturas precárias e erros, comprometeu e engessou a atividade. 

Além disso, a abordagem da mesma proposta temática inicial ao longo dos 6 módulos tornou-

se enfadonha para os alunos, desestimulando-os. Possivelmente, se fossem assuntos mais 

juvenis, eles tivessem aderido melhor à proposta. 

4.3 DESCRIÇÃO DA PESQUISA OFICIAL  

No tópico anterior, destacamos a primeira amostra de nossa pesquisa bem como o seu 

resultado parcial. A partir das constatações e contribuições, reavaliamos o processo 

desenvolvido e realizamos ajustes para a aplicação oficial da sequência didática, que foi 

desenvolvida nesta investigação. Esclarecido este ponto, passemos adiante.  

Nossa pesquisa oficial foi desenvolvida em uma turma de 29 alunos em uma escola de 

ensino médio em tempo integral
8
. Ao total, foram dezesseis encontros que consistiam em duas 

aulas semanais, às segundas, de 10:00 as 11:40. A primeira aula tinha como pauta munir os 

alunos de conhecimento teórico, de forma a subsidiar o aluno de recursos para a compreensão 

escrita, e logo depois, na segunda aula, o aluno era incentivado a exercitar os conhecimentos 

adquiridos. 

 

                                                 

8
 Embora a especificação ensino médio esteja no nome da escola, ela ainda recebe alunos do 9º ano do ensino   

fundamental durante a fase de transição pela implementação do novo projeto de escolas em tempo integral do 

Estado do Ceará.    
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4.3.1 Descrição dos participantes 

 

O 9º ano C da manhã, semelhantemente, foi uma turma bastante heterogênea visto 

que uma boa parte dos alunos provém de escolas da rede municipal de ensino enquanto a 

outra, da rede particular. Esse fator, de certa forma, equilibrou o desempenho da turma, pois 

os alunos mais avançados colaboraram positivamente na adesão dos demais em nossa 

sequência didática.  

Não podemos deixar de observar, no gráfico 1, o perfil da turma. Como se vê, a 

constituição da turma é formada, majoritariamente,  por meninos, 71,4%, enquanto as 

meninas correspondem a 28,6%.  

   

Gráfico 1 - Perfil da turma 

 

   Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Além disso, no gráfico 2,  observamos a faixa etária do grupo, que ficou entre 14 e 17 

anos. A sala era composta por 28 alunos. Desse total, 24 alunos têm entre 14 e 15 anos, 1  de 

16 e 3 de 17 anos.  A importância em observar as idades dos alunos está em compreender o  

estágio de desenvolvimento cognitivo do aluno, visto que é imprescindível adequar as 

atividades de acordo com nível. Veja o gráfico a seguir: 
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Gráfico 2 - Faixa etária do 9º C 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

4.3.2 Critérios de seleção do corpus 

Em nossa investigação, dos 28 alunos que estiveram durante a aplicação da sequência 

didática, apenas 17 estiveram presentes na aplicação da produção inicial e redigiram o 

primeiro texto. Partindo disso, 34 textos foram analisados. Mais precisamente, a análise 

apresentará os resultados de um corpus, que foi baseado em critérios de comprometimento do 

aluno durante a pesquisa. Portanto, os alunos foram selecionados pelos seguintes critérios: 

a) 100 % de assiduidade durante a pesquisa; 

b) Participação nas atividades dos módulos; 

c) Participação nas produções inicial e final da sequência didática;  

           A partir dos critérios supracitados, selecionamos 7 alunos cujos textos foram 

reportados e avaliados no capítulo de análise desta pesquisa. Para deixar claro, a delimitação 

dos participantes foi uma forma de validar a contribuição da pesquisa, pois os alunos 

selecionados seguiram adequadamente o processo. No entanto, evidenciamos, também, em 

alguns momentos, o resultado dos 17 participantes, para efeito de comparação das notas 

obtidas entre os dois grupos. 

 Para instrumentalizar a análise, providenciamos uma tabela de critérios para a correção 

dos textos de modo que possamos tornar mais objetiva a avaliação, reduzindo assim o 

subjetivismo no momento da apreciação. A seguir, vê-se o modelo proposto. 
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4.3.3 Critérios para avaliação dos textos  

 

Para a realização da análise, foi importante, antes de tudo, estabelecer os parâmetros 

que nortearam o processo de avaliação dos textos. Para isso, ativemo-nos a duas razões 

principais: primeiro, munir o professor de ferramentas para avaliar aspectos objetivos e claros 

do texto do aluno; segundo, após o trabalho de correção, auxiliar o aluno a perceber suas 

falhas e, assim, corrigi-las no decorrer das aulas e com a intervenção do professor.  

Conforme Abaurre e Abaurre (2012, p 44), o propósito da correção dos textos deve 

ser, sempre, orientar o aluno sobre como melhorar sua produção escrita em relação às 

características vinculadas à situação de produção, tais como o propósito comunicativo, perfil 

do leitor, estrutura do gênero textual, contexto de circulação etc. Isso quer dizer que é 

necessário utilizar uma métrica para marcar o estado inicial da escrita e o seu estado final 

após o aprendizado. Nesse caso, utilizar-se-á um conceito ou nota para essa avaliação. 

 De acordo com Abaurre e Abaurre (2012, p 45), “a adoção de parâmetros específicos 

a serem adotados sistematicamente na avaliação de textos escritos é condição para tornar mais 

eficiente e objetivo esse processo” de forma que garantirá um olhar isento e abrangente para 

os textos, ajudando o professor na identificação dos problemas e nas respectivas soluções 

destes.  Nas palavras das autoras: 

 

A adoção de critérios previamente definidos, ao avaliar um texto, contribui para 

garantir que, no momento da leitura, diferentes aspectos da sua estrutura e 

desenvolvimento temático sejam observados. Isso é importante não só para evitar 

que o julgamento final da qualidade do texto esteja fortemente escorado em um 

único aspecto, como também para auxiliar o professor a identificar os pontos 

específicos que precisam ser mais bem trabalhados, favorecendo a elaboração de 

comentários mais precisos para os alunos.  (ABAURRE; ABAURRE, 2012, p 45) 

 

Como sustentam as autoras, o estabelecimento dos critérios de correção é 

indispensável para um trabalho eficiente, sobretudo, quando se trata de uma sequência 

didática que visa ao aperfeiçoamento das práticas de escrita e de produção oral de gêneros 

textuais (Dolz; Schneuwly, 2004, p. 96). Outro ponto crucial é a clareza do feedback ao aluno 

em relação ao seu texto, permitindo, assim, a elaboração de comentários direcionados 

exclusivamente aos pontos deficientes do aluno, de forma a evitar sugestões vagas de 

retificação. 
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4.3.4 Proposta específica de avaliação 

 

 Em se tratando de avaliação de textos, consideramos importante especificarmos os 

cinco critérios que serão utilizados na leitura e na análise do corpus. Em consonância com a 

fundamentação teórica de nossa pesquisa, atemo-nos às concepções linguísticas presentes na 

teoria de Bakhtin (2003), Toulmin (2001), Swales (1990), Marcuschi (2008) para definirmos 

os critérios de análise dos textos de nossos alunos.  

 Importa notar que o estabelecimento dos critérios tem como objetivo tornar clara e 

objetiva a avaliação das competências e, além disso, servir como parâmetro para verificar o 

progresso dos discentes na SD.  

 

a) Leitura e compreensão da proposta;  

b) Desenvolvimento do gênero textual; 

c) Argumentação;   

d) Coesão; 

e) Aspectos gramaticais 

4.3.5 Correspondência entre pontos e critérios 

 

Como vimos anteriormente, definimos os critérios que serão utilizados na avaliação do 

corpus, portanto, agora precisamos fazer uma correspondência entre os pontos e os critérios 

que definirão as notas avaliativas dos textos em estudo. Antes de mais nada, é importante 

considerarmos alguns aspectos sobre a escolha dos parâmetros e dos descritores. 

     Em primeiro lugar, explicamos sobre a nota zero atribuída às competências. Em se 

tratando dessas, vemos que só se deve aplicar em casos que o aluno fuja completamente da 

proposta inicial, uma fuga do tema, ou em situações graves em que haja uma inadequação 

total em relação a um ponto específico. Dito isso, computar-se-á nota zero em alguma 

competência se o texto do aluno apresentar algum aspecto fora dos descritores das grades 

propostas aqui nesta pesquisa.  

    Em segundo lugar, devemos apresentar uma escala de pontuação 0 - 5 para distinção 

dos níveis nas competências. Conforme Abaurre e Abaurre (2012, p. 54) “quanto maior o 

número de descritores, maior será a dificuldade de diferenciá-los em uma grade de correção”, 

logo, consideramos conveniente essa escala tanto pela simplicidade quanto pela praticidade na 

conversão das notas. 
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Se, por exemplo, para cada um dos critérios propostos, atribuirmos os dez pontos 

possíveis, isso significa que teremos de descrever dez diferentes manifestações do 

desenvolvimento dos aspectos avaliados neste critério. Teremos também de garantir 

que haja um equilíbrio entre essas descrições, ou seja, não é desejável que a 

descrição de um ponto seja muito específica e a de outro, associado ao mesmo 

critério, mais genérica e abrangente, porque isso certamente afetaria a distribuição 

dos textos nas diferentes faixas de nota. (ABAURRE; ABAURRE, 2012, p. 54) 

 

De acordo com as autoras, essa especificação dos critérios em dez níveis diferentes 

afetaria diretamente o equilíbrio entre essas descrições. Outro ponto que deve ser levado em 

consideração é que esses dez níveis multiplicados por cinco competências resultariam em 50 

descritores para uma única avaliação, tornando o processo lento e complexo para a correção 

do professor. De outro ângulo, se fizermos um estudo matemático, utilizando a fórmula do 

arranjo simples,  

An,p=n!/(n−p)! 

vimos que a variação das notas possíveis seria enorme. Para termos uma referência, teríamos 

10 níveis em 5 competências. Utilizando a fórmula, teríamos An,p= 10!/(10-5)! = 30240. 

Logo, existiriam mais de trinta mil variações da escala de notas. Posto isso, faz mais sentido 

seguir o modo mais simples utilizados pelas autoras.  

   Em nossa pesquisa, o número total de pontos utilizando nas cinco competências é 25. 

Para fins de cálculo de notas, o professor ou o aluno podem fazer uma simples regras de três 

para saber o resultado. Por exemplo, um aluno que tenha obtido inicialmente 15 pontos na 

produção inicial, a sua nota correspondente será: 

   25 --------- 10 

  15 --------- X 

25x = 150 

x = 6 

Logo, o aluno obteve nota 6. Realizado o cálculo acima, tanto o professor quanto o 

aluno, facilmente, verão a correspondência na nota final, podendo observar particularmente 

cada competência à parte. 

Na grade de critérios de pontuação para os alunos, definimos a atribuição de pontos de 

acordo com o nível avaliado em cada competência. Didaticamente, a finalidade inicial de usar 

esta tabela foi para evidenciar os escores tanto positivos quanto negativos que o aluno 

alcançou e, a partir daí, orientar os pontos a serem melhorados. Além disso, a tabela facilita a 

compreensão da nota pelos alunos. 
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Tabela 1 - Critérios de pontuação 

Competência Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 

I - Compreensão do tema 

0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 

II - Compreensão da 

estrutura do gênero 

textual. 

III - Argumentação 

IV - Coesão 

V - Domínio da norma 

padrão 

                  Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Uma vez definida a correlação entre os níveis e as notas e a justificativa de seu uso, 

passemos à descrição das competências. 

4.4 DESCRIÇÃO DA GRADE DE CRITÉRIOS 

Nesta seção, apresentamos a descrição das grades de critérios para avaliação do 

corpus. Em cada grade, apresentamos o título da competência desejada, a pontuação por nível, 

à esquerda, e a descrição resumida dos elementos mínimos exigidos para obtenção daquele 

ponto.    

4.4.1 Leitura e desenvolvimento da proposta 

 

 Conforme Abaurre e Abaurre (2012, p. 48), os critérios de avaliação não são únicos, 

porém devem estar relacionados os modos de estruturação e articulação de seus elementos 

formais e de conteúdos. Inicialmente, para a correção do texto do aluno, estabelecemos que a 

primeira competência a ser avaliada seria a compreensão da proposta temática. Nesse 

primeiro critério está relacionado o elemento de conteúdo. De acordo com as autoras, duas 

perguntas encontram-se nesse aspecto: “Como o aluno leu a proposta a ser desenvolvida e que 

caminho escolheu seguir para desenvolvê-la?”; “Como o aluno leu os textos verbais/não 

verbais que acompanham a proposta e que uso fez desse material?” 
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Figura 4 - Leitura e desenvolvimento da proposta 

 

                       Fonte: Abaurre; Abaurre (2012, p.56) 

 

 De acordo com a figura 4, o primeiro nível corresponde a um texto que não apresenta 

um plano e que apresenta ideias dispersas e desconexas. No segundo nível, já existe um 

projeto de texto, porém com muitas falhas em seu desenvolvimento. No terceiro nível, o 

projeto de texto está claro, no entanto fundamenta-se em ideias do senso comum. No quarto 

nível, o projeto de texto já possui indícios de autoria. No quinto nível, o projeto de texto é 

estratégico, configurando a autoria plena, quando o mesmo articula as vozes e outros recursos 

do texto para a defesa de um ponto de vista. 

No segundo critério, Desenvolvimento do gênero discursivo proposto, Abaurre e 

Abaurre (2012, p.56) destacam que o aluno deverá atentar para as características estruturais 

do gênero textual a ser produzido. Além dos aspectos formais alusivos a abordagem 

bakhtiniana, Swales (1990) defende que o gênero textual deve ser visto em seu contexto, com 

um propósito comunicativo e que tais propósitos sejam reconhecidos pela comunidade 

discursiva. Logo, é importante ater-se a primeira dimensão da sequência didática, que é o 

projeto coletivo de produção de um gênero oral ou escrito. (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, 

p.84).  

 Tratando-se do artigo de opinião, é importante que o aluno apresente uma 

contextualização inicial da problemática envolvida do tema na introdução, apresentando seu 

ponto de vista. Em seguida, no desenvolvimento deverá apresentar sua argumentação, 

defendendo ou refutando ideias intrinsecamente ligadas à problemática. Por fim, na solução, é 

comum neste gênero textual, uma apreciação do tema ou a sugestão de possíveis 
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encaminhamentos para resolução do tema. Como se vê na figura 5, as autoras definiram 5 

níveis para avaliar a composição do gênero textual realizado pelo aluno.  

 

Figura 5 - Desenvolvimento do gênero discursivo 

 

                      Fonte: Abaurre; Abaurre (2012, p.56) 

 

O terceiro critério, a argumentação, foi elaborado mediante consulta às obras de 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) e Fiorin (2018). Basicamente, os níveis baseiam-se na 

organização da estrutura argumentativa vista no modelo de Toulmin cuja argumentação deve 

levar em conta a configuração afirmação, informação e garantia na apresentação das 

informações, fatos e opiniões acerca do tema. A figura 6 mostra a descrição pormenorizada do 

terceiro critério.           

Figura 6 - Argumentação 

 

                Fonte: Elaborado pelo autor com base em  Abaurre e Abaurre (2012). 
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Conforme Fiorin (2018, p. 19), “os argumentos são os raciocínios que se destinam a 

persuadir, isto é, a convencer ou a comover, ambos meios igualmente válidos de levar a 

aceitar uma determinada tese”.  Nesse sentido, examinamos o desenvolvimento das produções 

textuais no intuito de encontrar a tática argumentativa utilizada na defesa do ponto de vista 

assumido pelo aluno. Ademais, verificamos o grau de autoria do texto, ou seja, até que ponto 

as ideias ou raciocínios contidos são propriedade intelectual do autor. 

  

Figura 7 - Coesão 

 

                       Fonte: Abaurre; Abaurre (2012, p.56) 

 

 No quarto critério, a Coesão
9
, observamos os recursos coesivos utilizados pelo aluno 

na composição do texto escrito. De acordo com Abaurre e Abaurre (2012, p.56), escrever um 

bom texto exige a capacidade de vincular as ideias de maneira clara. Para tal, a língua dispõe 

de um sem-número de mecanismos para a concatenação de palavras, orações, períodos e 

diferentes partes do texto.  Nas palavras das autoras: 

 

Um texto coeso pode ser definido, de forma bastante simplificada, como aquele que 

apresenta unidade e uma perfeita relação entre todas as suas partes. Para que isso 

ocorra, o aluno precisará demonstrar o domínio das estruturas da língua que cumprem 

a função de garantir a coesão dos textos (pronomes, conjunções, pontuação, 

correlação entre tempos e modos verbais, seleção lexical). (ABAURRE; ABAURRE 

2012, p.56), 

 

                                                 

9
 No critério da coesão, atentamos majoritariamente para as marcas linguísticas presentes no texto do aluno, 

embora saibamos que a coesão não se limita apenas aos aspectos formais.   
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 Como as autoras sustentam, os mecanismos de coesão sequencial são fundamentais 

para a harmonização da malha textual. Um texto coeso é resultado de um bom controle desses 

elementos coesivos, os quais ajudam na progressão temática e na organização das ideias, 

informações e argumentos. 

  

Figura 8 - Aspectos gramaticais 

 

              Fonte: Abaurre; Abaurre (2012, p.56) 

 

 No quinto critério, os Aspectos Gramaticais, Abaurre e Abaurre (2012, p.56) frisam 

que o professor deve avaliar o grau de adequação (ou inadequação) em relação a determinadas 

regras da gramática. Consoante as autoras, a correção gramatical é importante, porém não 

deve ser sobrevalorizada. Conforme Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), as sequências 

didáticas visam ao aperfeiçoamento das práticas de escrita e de produção oral, contudo, elas 

não podem assumir a totalidade do trabalho necessário para levar os alunos a um melhor 

domínio da língua, logo, o trabalho do professor deve apoiar-se em certos conhecimentos que 

devem ser construídos a partir da necessidade da turma. Abaurre e Abaurre (2012) afirmam 

que se deve determinar as inadequações que comprometem a compreensão do texto daquelas 

que evidenciam a pouca familiaridade do aluno com a estruturas do texto escrito. Em virtude 

disso, torna-se fulcral o estabelecimento da hierarquia gramatical, vista na figura 8, para que o 

professor faça uma observação dos acertos de maneira acertada.  
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4.5 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DURANTE A SD 

 

Em nosso primeiro momento da sequência didática com a turma, evidenciamos na 

apresentação do projeto como a primeira parte dos procedimentos da proposta de Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2004). De início, explanamos os conceitos básicos da sequência 

didática como base de nosso projeto de redação para o ano letivo corrente. Em seguida, 

estabelecemos alguns pontos importantes e necessários para o bom andamento das aulas. Em 

primeiro lugar, definimos em conjunto com a turma que o gênero textual a ser estudado seria 

o artigo de opinião, visto que o material didático de Língua Portuguesa enseja com muita 

ênfase o estudo desse gênero e que coaduna com a proposta curricular do 9º ano.  Outro ponto 

que estabelecemos em conjunto com a turma foi uma meta final que motivaria o uso bem 

como o estudo da SD: preparar-se para o exame de seleção do Instituto Federal de Educação 

do Ceará - IFCE, que utiliza como avaliação uma prova específica e uma de redação como 

forma de ingresso.  

 

Figura 9 - Fluxograma da proposta didática 

 

             Fonte: Elaborado pelo autor inspirado em Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p.83) 

 



71 

 

 Além disso, antes da apresentação da situação, realizamos uma aula expositiva-

dialogada acerca do artigo de opinião, a explicar as características sociodiscursivas do gênero 

textual, tais como apresenta Bakhtin sobre os gêneros discursivos, que em sua estrutura, são 

compostos por conteúdo temático, estilo e construção composicional. Podemos ver um 

detalhamento sintético no quadro a seguir: 

 

Quadro 2 - Apresentação da situação 

Apresentação da situação: O artigo de opinião                                                                       21/05/2018                                                                                     

Objetivos  Metodologia  Recursos Avaliação 

● Apresentar a 

proposta de 

sequência didática 

para a turma. 

● Definir o gênero 

textual a ser 

trabalhado 

● Estabelecer uma 

meta. 

● Apresentação do 

projeto 

● Aula expositiva - 

dialogada acerca do 

gênero textual 

● Explicação das 

características 

discursivas do 

gênero textual 

● Quadro branco 

● Pincel 

● Computador  

● Data show 

● Livro didático, p. 

23. (anexo A) 

● Participação nas 

atividades 

● Anotação das 

informações nos 

cadernos 

● Participação oral 

(perguntas e 

colaborações) 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Da apresentação da situação, além de expormos os objetivos do projeto e uma síntese 

do gênero artigo de opinião, demos atenção à receptividade dos alunos em relação à adesão da 

proposta. De fato, conseguimos atrair o interesse da turma, haja vista que durante a aula 

houve inúmeras participações, perguntas sobre o gênero e a curiosidade sobre o exame de 

seleção do IFCE. Como apontamos no quadro 2,  eles anotaram as informações explicativas 

apresentadas durante a aula. 

Na aula seguinte, conforme o modelo da SD, devemos realizar a produção inicial, para 

isso levamos o tema “O papel da mídia na formação da opinião pública”. Pensamos nesse 

tema, por se tratar de um assunto polêmico, atual e bastante interessante para a reflexão de 

uma turma do ensino fundamental. Nessa faixa etária, é normal os alunos apoiarem-se em 

argumentos do senso comum ou não terem um ponto de vista sobre o tema, o qual possam 

defender com propriedade.  

Posto isso, consideramos relevante para nossa pesquisa elevar a capacidade 

argumentativa a partir das reflexões advindas de propostas temáticas abrangentes diretamente 

vinculadas ao dia a dia dos alunos.  Para o início da avaliação, distribuímos os textos entre os 
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alunos e comentamos acerca do tema para uma melhor compreensão do objetivo da atividade. 

Disponibilizamos duas aulas para esta produção escrita. 

 

Quadro 3 - Produção inicial 

Produção inicial                                                                                                                28/05/2018                                         

Objetivos  Metodologia  Recursos Avaliação 

● Produzir a primeira 

versão do artigo de 

opinião antes da SD. 

● Entregar o 

cronograma de 

atividades 

● Leitura do texto, 

interpretação e 

comentário. 

● 1ª Produção textual: “O 

papel da mídia na 

formação da opinião 

pública”.  

● Cronograma de 

atividades 

● Quadro branco 

● Pincel 

● 30 folhas do 

texto 

● 30 folhas de 

redação 

 

● Participação 

na atividade 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

 Além disso, no início da aula, entregamos o cronograma de atividades para informar 

melhor os alunos sobre as outras etapas previstas e garantir a organização de nosso projeto. 

Ao fim do tempo estabelecido, recolhemos os textos produzidos.  

 Conforme orientam Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), os módulos devem ser feitos 

a partir das deficiências encontradas nas produções iniciais. Na avaliação dos artigos de 

opinião produzidos pelos alunos, encontramos algumas inadequações que serviram de 

indicadores para a organização do conteúdo da sequência didática. Podemos arrolar os 

principais problemas nas seguintes categorias: má elaboração do projeto de texto, estrutura do 

gênero textual; argumentação; coesão textual; desvios gramaticais. 

Após a conclusão da varredura feita nos textos, conjecturamos a produção das aulas e 

do material didático a ser utilizado durante os módulos subsequentes. Para isso, o 

planejamento das aulas centrou-se em três práticas importantes: leitura de textos, produção de 

textos e análise linguística.  

Em nosso primeiro módulo, nosso objetivo foi apresentar a estrutura do artigo de 

opinião e definir alguns elementos importantes para a argumentação, tais como tópico-frasal, 

tese e argumentos. Inicialmente, a exposição consistiu na explanação da estrutura 

composicional do artigo de opinião e de alguns elementos retóricos da introdução. Além 

disso, expusemos dois vídeos sobre o uso do celular e a intervenção militar no Rio de Janeiro 
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em 2018, de forma que os alunos compreendessem a relevância da argumentação em defesa 

de um ponto de vista apresentado por um especialista.  

 

Quadro 4 - Módulo 1 

Módulo 1: Estrutura do gênero textual                                                                             04/06/2018                                                                                  

Objetivos  Metodologia  Recursos Avaliação 

● Apresentar a 

primeira estrutura 

do artigo de opinião: 

situação problema; 

● Definir elementos 

retóricos tais como 

tópico-frasal, tese e 

argumentos. 

● Identificar o 

posicionamento de 

especialistas em 

vídeos. 

● Aula expositiva sobre 

a construção 

composicional do 

artigo de opinião  e 

elementos retóricos 

● Exposição de dois 

vídeos sobre o uso do 

celular e a intervenção 

militar no Rio de 

Janeiro. 

 

● Quadro branco 

● Pincel 

● TD 1 (apêndice 

B) 

● Computador 

● Data-show 

● Caixa de som 

● Livro didático, p. 

27 e 28. (anexo 

B) 

 

● Participação 

nas 

atividades 

● Debate sobre 

os vídeos 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Em nosso segundo módulo, quadro 5, realizamos um estudo da argumentação apoiado 

no modelo de Toulmin cuja teoria apresenta os componentes mínimos da argumentação. De 

forma resumida, apresentamos a noção de afirmação (tópico-frasal), de informação e de 

garantia para a estrutura do argumento a serem utilizados pelos alunos. Nessa aula apontamos, 

também, os tipos de argumentos, por exemplo, os de autoridade, de consenso e de provas 

concretas. Ademais, para o estudo tanto do artigo de opinião quanto da argumentação 

utilizamos o texto “O tapete vermelho”, de Heitor Cony presente no TD 2 (Ver apêndice B). 

 

Quadro 5 – Módulo 2 

Módulo 2: Modelo de Toulmin                                                                                          11/06/2018                                              

Objetivos  Metodologia  Recursos Avaliação 

● Apresentar o modelo 

de Toumin para a 

construção da 

argumentação. 

● Explicar a estrutura 

do desenvolvimento 

do artigo de opinião 

● Correção da atividade 

anterior - TD1 

● Leitura do texto “O 

tapete vermelho”, de 

Heitor Cony 

● Estrutura do 

Desenvolvimento do 

● Quadro branco 

● Pincel 

● TD 2 

● computador 

● Data-show 

● Livro didático, p. 

29 a 31. (anexo 

● Participação 

nas 

atividades 

● Participação 

na correção 

dos 

exercícios. 
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● Conceituar os tipos 

de argumentos  

artigo de opinião. 

● Estudo dos tipos de 

argumentos. 

 

B) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

  

 Por fim, ainda no segundo módulo, gostaríamos de enfatizar que os movimentos 

retóricos do desenvolvimento do artigo de opinião basearam-se, sobremaneira, na adoção do 

modelo de Toulmin (2001) para o encaminhamento da argumentação, haja vista que na 

avaliação dos textos produzidos, boa parte dos desenvolvimentos realizados pelos discentes, a 

argumentação era embrionária ou deficitária. Consideramos que este módulo foi um dos mais 

importantes se considerarmos que o artigo de opinião está incluso na ordem do argumentar, 

mas também pelo fato de que muitos alunos se importaram com a clareza do modelo de 

Toulmin (2001), visto que a tríade afirmação-informação-garantia auxilia bastante a 

compreensão do conceito de argumentação. 

Em sucessão, nosso terceiro módulo, quadro 6, teve como objetivo iniciar a produção 

de um artigo de opinião com o tema “A leitura é uma via para o progresso”. Basicamente, a 

atividade consistiu na elaboração da introdução do artigo de opinião de acordo com os 

conceitos vistos nos módulos anteriores.  Foi estabelecido um tempo de 30 minutos para que 

os discentes refletissem sobre a proposta e planejassem o texto baseando-se em defender um 

ponto de vista e em apresentar argumentos para a escrita do texto.  

 

Quadro 6 - Módulo 3 

Módulo 3: Construindo a introdução                                                                  12/06/2018 (1 h/a)                                                                

Objetivos  Metodologia  Recursos Avaliação 

● Produzir a 

introdução do 

artigo de opinião. 

 

● Produção textual a 

partir do tema “A 

leitura é uma via 

para o progresso.” 

● Quadro 

branco 

● Pincel 

● TD 2 

● Participação na 

atividade 

● Resolução do TD. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Durante a realização da atividade, auxiliamos os alunos com as dúvidas que surgiam 

na elaboração do tópico - frasal e dos argumentos. Ao término da lição, utilizamos algumas 

introduções dos alunos para estudo no quadro, onde apresentamos o tópico-frasal e os 

argumentos elaborados, validando ou não as sentenças, de modo que os discentes 

compreendessem o processo argumentativo. Completada essa atividade, realizamos a correção 
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do TD 2 do módulo anterior, em que revimos e fixamos as características do artigo de 

opinião, sua estrutura composicional e os tipos de argumentos. Após isso, solicitamos que os 

estudantes finalizassem os textos, iniciados em sala, como exercício de casa.  

Em nosso quarto módulo, apresentamos ao discentes os possíveis movimentos 

retóricos da conclusão do artigo de opinião bem como os recursos coesivos que auxiliam na 

fluidez textual. De acordo com Swales (1990), para a organização retórica do gênero textual, é 

necessário o uso de estratégias que o autor pode utilizar para atingir o propósito comunicativo. 

Cada movimento (move) é subdividido em passos (step) que servem para compor a 

microestrutura do texto.  

 Para essa atividade, utilizamos o TD 3 que trata do tema “A influência da mídia e sua 

relação com o medo”, onde retiramos alguns elementos coesivos, semelhante a técnica cloze, 

para a compreensão das funções ou relações de sentido desempenhadas pelos elementos de 

coesão. Em sequência, após a leitura e o preenchimento das lacunas, realizamos uma 

atividade de interpretação em que solicitamos que os alunos apresentassem o tema abordado, 

o problema citado, o ponto de vista e os argumentos adotados pelo autor. Nesse exercício, 

especificamente, queríamos verificar se os alunos haviam assimilado os pontos importantes 

do artigo de opinião. 

 

Quadro 7 – Módulo 4 

Módulo 4: Aspectos gramaticais e recursos coesivos                                            18/06/2018                                                                   

Objetivos  Metodologia  Recursos Avaliação 

● Apresentar os 

recursos coesivos;  

● Apresentar os 

movimentos 

retóricos da 

conclusão 

● Trabalhar os 

desvios 

gramaticais mais 

comuns 

encontrados na 

produção inicial 

(PI).  

 

● Aula expositiva-

dialogada 

● Estudo da 

conclusão: ação, 

agentes e possíveis 

soluções 

● Resolução dos TD 3 

e 4.  

● Quadro 

branco 

● Pincel 

● TD 3 e 4 

● 30 Folhas do 

texto 

● Livro 

didático, p. 

52 (anexo B) 

 

 

 

 

● Participação na 

atividade 

● Resolução do 

TD. 

● Temas sugeridos 

pelos alunos:  

● Preconceito 

racial/sexual 

● Independência 

da mulher na 

sociedade 

● Futebol: 

violência nos 

estádios. 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

  



76 

 

Concluído o TD 3, demos início a explicação da etapa de conclusão do artigo de 

opinião. Apresentamos duas possibilidades para se finalizar o texto, a saber, um encerramento 

reflexivo ou um encerramento por solução. Resumidamente, o primeiro tipo de encerramento 

suscita, ao final do texto, um questionamento sobre a discussão apresentada enquanto o 

segundo tipo engendra possíveis encaminhamentos para a resolução do problema em torno da 

questão polêmica. 

Até este ponto, desenvolvemos temas ligados à mídia e sua influência nos mais 

variados campos de atuação. No entanto, percebemos que a turma estava exaurindo-se com a 

temática e demos abertura às sugestões da classe. Os temas mais votados foram preconceito 

racial/sexual, independência da mulher na sociedade e a violência nos estádios de futebol. No 

TD 4, encontramos mais detalhes sobre a atividade. 

 Na semana seguinte, iniciamos o quinto módulo solicitando aos alunos que 

produzissem um artigo de opinião sobre o tema “A influência da mídia na formação da 

opinião pública”. Como vimos anteriormente, nos TDs 2 e 3, os textos versavam sobre a  

mídia e sua influência, portanto, depois da leitura, discussão e exercícios, decidimos realizar a 

produção textual no intuito de avaliar a performance dos discentes.  

 

Quadro 8 - Módulo 5 

Módulo 5: Produzir um artigo de opinião                                                                      25/06/2018                                                                                                      

Objetivos  Metodologia  Recursos Avaliação 

● Produzir um 

artigo de opinião.  

 

 

● Produção textual a 

partir do tema “A 

influência da mídia na 

formação da opinião 

pública.” 

● 30 folhas de 

redação 

 

 

 

● Participação na 

atividade 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

 Após o recolhimento das produções textuais, realizamos uma avaliação apoiada nos 

critérios estabelecidos na grade de critérios. A análise deste resultado é apresentada no 

próximo capítulo. 

 No sexto módulo, após as férias escolares, foi necessário revisar os pontos vistos até 

então. Para isso, utilizamos o TD 5 que aborda a estrutura do gênero textual, a elaboração do 

tópico-frasal, dos argumentos e da solução. Depois de revisitados os conceitos, solicitamos 
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que os discentes escrevessem um artigo de opinião partindo do tema “O papel dos youtubers 

na formação dos jovens”. 

Antes de iniciarem, realizamos um planejamento do texto. Primeiramente, 

estimulamos que os alunos apresentassem ideias sobre o referido tema, as quais foram 

reportadas no quadro aleatoriamente conforme os alunos levantavam as mãos e, depois de 

catalogadas, foram organizadas por blocos de modo a reunir as ideias semelhantes. Isso 

garante uma melhor construção da argumentação tendo em vista que os alunos entendem que 

antes de escreverem o texto é imprescindível fazer seu projeto de texto. Na aula, sugerimos 

que os alunos utilizassem essa estratégia para a produção dos parágrafos do desenvolvimento. 

 

Quadro 9 - Módulo 6 

  Módulo 6: Exercício de fixação da estrutura do artigo de opinião                      06/08/2018                                     

Objetivos  Metodologia  Recursos Avaliação 

● Produzir um 

artigo de opinião.  

● Acompanhar os 

alunos com mais 

dificuldades 

● Auxiliar o projeto 

de textos de 

acordo com as 

solicitações dos 

discentes.  

● Aula expositiva - 

dialogada; 

● Estudo do TD 5 

● Exposição do tema: 

“O papel dos 

youtubers na 

formação dos 

jovens”   

 

● Quadro 

● Pincel 

● 30 folhas de 

redação 

● Livro didático, 

p. 45 e 47 

 

 

● Participação 

na atividade 

● Participação 

oral 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

 No sétimo módulo, propomos aos alunos a leitura do texto “Os influenciadores 

digitais”, no intuito de munir os alunos de informações e argumentos para a produção textual. 

A escolha da proposta se deu pela atualidade do assunto na vida dos adolescentes e pela 

indefinição de um posicionamento diante da problemática apresentada na aula anterior em que 

percebemos a escassez de ideias próprias dos discentes, muitas das que surgiram foram 

mediadas indiretamente nas explicações. 
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Quadro 10 - Módulo 7 

Módulo 7: Leitura de um artigo de opinião - Os influenciadores digitais.                   13/08/2018                                             

Objetivos  Metodologia  Recursos Avaliação 

● Colher informações do 

texto 

● Produzir um artigo de 

opinião 

● Orientar  

individualmente a 

produção textual dos 

alunos mais 

necessitados. 

● Leitura e 

Produção textual 

a partir do texto 

“Os 

influenciadores 

digitais.” 

● Quadro 

● Pincel 

● 30 folhas do 

texto 

● 30 folhas de 

redação 

Livro didático, p. 

48 e 49 (anexo B). 

 

● Participação na 

atividade 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Um dos pontos importantes deste módulo é a orientação individualizada durante a 

aula, nela podemos perceber o grau de desenvolvimento do aluno na SD e auxiliá-lo nas 

dificuldades no momento da produção do projeto de texto. 

Em sequência, no oitavo módulo realizamos uma atividade apoiada no texto do livro 

didático, “Pluralidade cultural”, p. 63 a 67, que trata do preconceito cultural, racial e religioso, 

cujo intuito foi contemplar um dos assuntos solicitados pelos estudantes no quarto módulo. 

Durante a aula, realizamos a leitura, a discussão do texto e, em seguida, solicitamos que os 

alunos realizassem os exercícios de 1 a 5 das referidas páginas. 

 

Quadro 11 - Módulo 8 

Módulo 8: Leitura de um artigo de opinião - Pluralidade cultural.                       20/08/2018                                          

Objetivos  Metodologia  Recursos Avaliação 

● Colher 

informações do 

texto 

● Compreender as 

causas do 

preconceito na 

sociedade 

● Realizar as 

atividades de 

interpretação. 

● Aula expositiva; 

● Leitura e Produção 

textual a partir do 

texto “Pluralidade 

cultural.” 

● Atividades do livro 

didático, p. 63 a 67, 

questões de 1 a 5. 

(anexo B). 

● Quadro 

● Pincel 

● Livro didático 

 

● Participação 

na atividade 

● Debate sobre o 

tema 

● Correção das 

atividades 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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 De maneira geral, utilizamos o tempo deste módulo para fornecer aos discentes 

informações, argumentos e pontos de vista sobre a temática do preconceito. É bastante 

comum notarmos que os alunos possuem ideias carregadas de senso comum e, muitas das 

vezes, destilam pensamentos preconceituosos. A ideia da aula foi promover uma 

conscientização de modo que os discentes sentissem como o preconceito independente do 

aspecto impacta negativamente a sociedade. 

 No nono módulo, planejamos uma atividade cuja ideia era garimpar os argumentos 

apresentados por meio de vídeos. Os três vídeos discorriam sobre a descriminalização da 

maconha, a legalização do aborto e a homofobia. Inicialmente, exibimos a problemática da 

descriminalização do uso da maconha, assunto bastante chamativo para os jovens, visto que é 

assunto muito corriqueiro na sociedade brasileira, que vive assolada pelos problemas da 

violência. Enquanto, o especialista, um advogado, expunha seus argumentos, os alunos 

tinham por dever anotar os argumentos conforme fora combinado no início da aula. De 

maneira análoga, o mesmo procedimento ocorreu nos dois outros vídeos. Cabe mencionar que 

houve muitas intervenções por parte dos alunos, pois queriam mostrar seus pontos de vista 

para ratificar o posicionamento do especialista ou para rechaçá-lo.  

 

Quadro 12 - Módulo 9 

Módulo 9: Exposição de vídeos sobre temas polêmicos                                       27/08/2018                                    

Objetivos  Metodologia  Recursos Avaliação 

● Identificar os 

argumentos 

utilizados em 

vídeos; 

 

 

 

● Exposição de três 

vídeos sobre a 

legalização do 

aborto, a 

descriminalização 

da maconha e a 

homofobia. 

● Quadro 

● Pincel 

● Livro didático 

● Computador 

● Data-show 

● Caixa de som 

 

● Anotação dos 

argumentos. 

● Debate sobre o 

tema 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

 Para a elaboração desta aula, previamente pesquisamos os assuntos sugeridos pelos 

alunos na aula do quarto módulo e acrescentamos o assunto “homofobia” também por se 

tratar de um tema atual na sociedade brasileira, ainda em debate e distante de uma tomada de 

posição pacífica em torno deste tipo de discriminação.  
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Quadro 13 - Módulo 10 

Módulo 10: Revisão geral da sequência didática.                                                 03/09/2018                                                                                        

Objetivos  Metodologia  Recursos Avaliação 

● Revisar a 

estrutura do artigo 

de opinião 

● Revisar os 

recursos coesivos  

● Utilizar os 

elementos de coesão 

para amarrar as 

porções textuais do 

artigo de opinião 

● Quadro 

● Pincel 

● Cadernos 

● Livro didático, 

p. 54 e 55. 

 

 

● Participação 

nas atividades 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

No décimo módulo, as aulas consistiram em uma revisão geral do artigo de opinião 

contemplando tanto os aspectos discursivos quanto retóricos. Em virtude da produção final, 

consideramos importante destacar os pontos importantes do gênero textual que alunos 

precisam ter em mente para redigi-lo durante e após sua vida escolar. Na aula anterior, 

havíamos estudado três temas cujas redações foram realizadas nos cadernos, partindo disso, 

verificamos alguns textos e solicitamos que os alunos utilizassem os elementos de coesão 

vistos no decorrer da sequência didática. Ademais, acrescentamos mais alguns elos coesivos 

no quadro. Na figura 10, encontra-se a sinopse de temas discutidos em sala de aula. 

  

Figura 10 - Temas abordados na SD 

 

                         Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Na última etapa da SD, propusemos os seguintes temas: a legalização do aborto, a 

descriminalização da maconha, a homofobia e o preconceito racial. As propostas de redação 

foram disponibilizadas de acordo com a preferência do estudante pelo tema. Os alunos 

fizeram a leitura dos textos motivadores presentes e iniciaram a produção escrita. 

 

Quadro 14 - Produção final 

Produção Final                                                                                                        10/09/2018                                                                   

Objetivos  Metodologia  Recursos Avaliação 

● Avaliar os 

conhecimentos 

adquiridos ao 

longo da SD 

 

 

 

● Produção textual a 

partir dos seguintes 

temas: Legalização 

do aborto, 

Descriminalização 

da maconha, 

Homofobia e 

      Preconceito racial. 

● Quadro 

● Pincel 

● 30 textos 

● 30 folhas de 

redação 

 

 

 

● Avaliar a 

produção final 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

 Ao fim da avaliação, os textos foram recolhidos, separados por temas e colocados num 

envelope para a etapa de análise desta pesquisa.  

4.5.1 Circulação do gênero textual 

 

Figura 11 - Divulgação do gênero textual 

 

                         Fonte: Elaborado pelo autor 
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A culminância da SD se deu no “Café Literário”, evento realizado anualmente pela 

Escola para a promoção da leitura e escrita, no dia 18 de dezembro de 2018, de 08:00 as 

11:30. Nesta edição, também, celebrou-se dos 45 anos da escola, que reuniu a participação 

dos professores, alunos, comunidade, funcionários, ex-alunos e amigos da escola. 

Inicialmente, a diretora realizou a abertura do evento relembrando os fatos que 

marcaram a existência da escola, sobretudo, a origem do nome da instituição. Em seguida, 

convidou os professores de Linguagens para apresentarem o projeto de leitura e escrita à 

comunidade. A coordenadora do evento principiou citando os gêneros textuais que foram 

escolhidos, tais como artigo de opinião, crônica e memorial e os objetivos que deveriam ser 

alcançados. 

No segundo momento, expusemos a importância da sequência didática na produção de 

texto, principalmente, na elaboração do artigo de opinião, pontuamos as etapas e os resultados 

alcançados ao fim do processo. Além disso, realizamos uma reflexão sobre a leitura na 

formação de bons escritores. Na avaliação dos textos, os alunos que conseguiram uma boa 

proficiência foram os que constantemente liam. No terceiro momento do Café Literário, como 

o próprio nome sugere, foi servido o café da manhã, com os pratos típicos do Nordeste.   

Após esse intervalo, houve a Leitura dos principais textos produzidos pelos autores, 

momento que comoveu a plateia. Por último, a escola entregou 30 livros com as melhores 

obras selecionadas de cada gênero textual.  

 

Figura 12 - Livro com os artigos de opinião 

 

                                                  Fonte: Elaborado pelo autor 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 O intuito deste capítulo é analisar o corpus delimitado na metodologia. Ressaltamos 

novamente os cinco critérios que observamos nos textos dos discentes: Leitura e 

desenvolvimento da proposta, desenvolvimento do gênero discursivo, argumentação, coesão e 

aspectos gramaticais.    

 Para desenvolvermos a investigação dos resultados da SD, primeiramente, fizemos a 

leitura dos textos da produção inicial e atribuímos uma pontuação de acordo com a grade de 

critérios estabelecida na metodologia. De acordo com as ocorrências catalogadas na primeira 

produção, fizemos um planejamento da SD no intuito de aperfeiçoar cada competência citada 

anteriormente bem como evoluir as defasagens dos alunos. 

 Para cumprir nosso intuito, destacamos aqui, novamente, as principais ocorrências em 

relação às dificuldades encontradas nas produções iniciais do artigo de opinião: falhas no  

projeto de texto, desconhecimento da estrutura do gênero textual, argumentação precária, 

inadequação ou insuficiência do repertório coesivo, e desvios gramaticais. Do último 

podemos arrolar os principais problemas nas seguintes categorias: a) acentuação; b) 

ortografia; c) contradição, d) pontuação; e) concordância nominal e verbal; f) prolixidade. 

Todavia, é importante deixar claro que nosso enfoque prioritário é a evolução do 

artigo de opinião, conquanto seja importante o ensino de gramática para sanar as dificuldades 

dos discentes, o tempo destinado para a SD limita as ações destinadas ao tratamento, 

exclusivamente, gramatical. 

Do corpus analisado, que será visto mais adiante, encontramos, também, alguns 

pontos críticos: a organização retórica do gênero textual, a argumentação e a coesão textual. 

Na produção inicial foram avaliados 17 textos e, como fora citado anteriormente, além dos 

erros de ordem gramatical, esses aspectos textuais de organização da micro e da 

macroestrutura do texto estavam desenvolvidos de maneira bastante rudimentar. Passemos, 

portanto, à análise.  

5.1 ANÁLISE DO CORPUS 

Neste primeiro momento, apresentamos os textos dos alunos das produções iniciais e 

finais desta pesquisa. Esses textos foram identificados pelo código do aluno e por etapa, 

inicial ou final. Primeiramente, apresentamos a produção inicial do aluno, na lateral esquerda.  
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À direita, apontamos o diagnóstico sinóptico de cada texto nesta referida etapa. Em seguida, 

de modo semelhante, expomos a produção final em que apresentamos a evolução alcançada. 

Para facilitar a compreensão desta análise, organizamo-la da seguinte maneira: na 

lateral direita apresentamos os pontos principais do projeto de texto. Ao lado, dispomos o 

texto do aluno realçado em azul. As cores vermelhas e verdes utilizadas identificam, 

respectivamente, os desvios e os recursos coesivos. Abaixo do texto, comentamos, no geral, 

os principais elementos desenvolvidos tais como domínio da norma padrão, estrutura 

composicional do artigo de opinião, conteúdo temático, argumentação e recursos coesivos.  

Na etapa da produção final, nosso objetivo é avaliar o progresso do aluno no que se 

refere à composição do artigo de opinião. Abordaremos a estrutura composicional, a 

argumentação e os recursos coesivos utilizados para articulação da micro e macroestrutura do 

texto. Diante disso, apresentaremos as produções finais com a correção gramatical para não 

prejudicar a leitura do texto. Portanto, o aspecto gramatical, como um aspecto desta avaliação, 

será exposto mais adiante, por meio dos gráficos e da respectiva discussão. Deixamos este 

momento para analisar a parte principal de nossa pesquisa. Portanto, não incluiremos 

julgamentos sobre o domínio da norma padrão na versão final do aluno.  

 

A1 – Produção inicial  

 

O papel da mídia na formação da opiniao publica. 

A mídia influência na sociedade, mostram a maioria das 

vezes coisas indecentes. A mídia impõe suas versões 

contrarias, do que nossa opinião púbica fala. A maioria das 

vezes é como se fosse um lixo, não conta pra nada. Então 

eles colocam a suas verdades. Fazendo com que muitos as 

aceitem sem ao menos questioná-las, grandes meios 

conseguem facilmente influenciar a opinião pública. Isso 

refere a criação dos conselhos de comunicação. Com o 

intuito de regulamentar a comunicação. A comunicação 

nos ajudaria a melhorar um pouco com tudo isso. A mídia 

nos mostra coisas boas, mais a maioria das pessoas se 

importam com isso.  

Temos o caso dos caminhoneiros, que já deu 1 

semana e dois dias por causa do aumento do preço da 

Projeto de texto 

 Falha na argumentação 

desse ponto de vista.  

 O 1º parágrafo é uma 

justaposição de períodos.  

 No 2º parágrafo, o 

exemplo é incoerente 

com a defesa do ponto 

de vista. 
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gasolina. Eles resolveram fazer a greve para ver se diminui 

o preço. Sem mercadorias, super mercados, são muito 

prejudicados e os preços aumentaram bastante. Onibus 

ficando de greve, os postos sem gasolina e até avioes 

parando os voos. A mídia influência, sim. Ela ajuda e não 

ajuda. Nossa opinião precisa ser vista, precisa ser posta do 

mesmo jeito que a mídia quer.  

 

 

O texto da aluna 1, doravante A1, em relação ao domínio da norma padrão da Língua 

Portuguesa incorreu em algumas infrações tais como erros de acentuação (a mídia 

“influência” na sociedade), de concordância verbal ( a maioria das pessoas se “importam”), 

desvios de escolha de registro, expressando marca de oralidade (“pra”), de escolha vocabular 

(“mais”) e uma contradição em (“ela ajuda e não ajuda”).  

Em relação à compreensão do tema, a A1 elaborou três partes do texto, a introdução e 

o desenvolvimento, de maneira completa, enquanto a conclusão resultou numa forma 

embrionária, (“Nossa opinião precisa ser vista, precisa ser posta do mesmo jeito que a mídia 

quer”), ou seja, não propõe um encaminhamento que possa resolver os problemas citados no 

texto. 

Na argumentação, percebemos que o texto possui uma direção, entretanto sem um 

projeto de texto estabelecido. Logo, na introdução, a A1 inúmeras afirmações sobre o papel da 

mídia sem desenvolvê-las. Outro ponto a ser visto é que os argumentos giram em torno do 

senso comum.  

No aspecto da coesão e coerência do texto, a aluna utiliza poucos elementos de coesão 

para fazer a amarração das porções textuais. 
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A1 – Produção Final  

 

A legalização do aborto é uma necessidade atual, 

com a razão de cultura histórica e até mesmo religiosa, 

muitas vezes a mulher se vê privada, insegura do direito 

de decidir sobre a utilização de métodos, remédios 

contraceptivos que evitariam uma gravidez indesejada, 

antes da hora. Daí a importância da liberdade decisória da 

mesma sobre a continuidade ou não dessa gestação. 

Porque pessoas pensam diferentes uma da outra, que 

aborto é permitido para alguns e para outros não é. A 

mulher tem duas escolhas, ela terá o direito à dignidade 

humana de tirar por vontade própria. 

É permitido o aborto em casos de gravidez que 

apresente riscos para a gestante e tem também aquela que 

seja decorrente de estupro. Há situação que gera inúmeras 

mortes de gravidez, em sua maioria de baixa renda, que 

não tem nenhuma condição. As que possuem uma melhor 

condição financeira realizam as intervenções. A maioria 

dessas mulheres são jovens adolescentes que tem idade na 

faixa de 14 a 18 anos. Mulher tem o seu livre arbítrio de 

escolher se quer ou não ter, mas tem que pensar muito 

bem sobre esse caso, muito bem mesmo.  

 

Na produção final desta aluna, percebemos um projeto de texto mais amadurecido em 

relação à primeira produção textual, citada na seção anterior. Na introdução de seu primeiro 

texto, aluna inicia apresentando algumas afirmações sobre a influência da mídia, porém não as 

desenvolve completamente. Diferentemente, nesse texto, que está mais organizado, 

conseguimos identificar o modelo de Toulmin no desenvolvimento dos parágrafos. 

A autora do texto foi capaz de identificar as fragilidades do tema ao apresentar dois 

argumentos apontando que a legalização do aborto é uma necessidade atual e em casos de 

risco. Além disso, a autora argumenta que as mulheres que possuem condições financeiras 

realizam o aborto, invariavelmente, quer exista ou não leis, enquanto as outras mulheres, 

carentes de recursos, sofrem, são estigmatizadas ou até morrem. 

Projeto de texto 

 Apresenta um 

posicionamento. 

 Utiliza o modelo de 

Toulmin na 

argumentação. 

Afirmação: O aborto é 

permitido em casos de risco 

para a gestante e estupro.  

Informação: Enquanto as 

mulheres de baixa renda 

morrem, as com maiores 

condições realizam a 

intervenção.  

Garantia: (implícita) De 

uma forma ou de outra, o 

aborto é realizado.  

 

 Conclui afirmando que a 

mulher tem o livre 

arbítrio, porém deve 

avaliar bem o caso. 
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Referente à coesão textual, a articulação da microestrutura do texto está bem 

organizada em relação à disposição das frases e períodos. Percebe-se que há uma fluidez das 

ideias. Embora a aluna utilize os recursos coesivos mais comuns, ela não incorre em erros 

significativos. 

 

A2 – Produção inicial 

 

O que é a mídia? já parou para se perguntar. A mídia 

é uma plataforma de comunicação muito importante na 

nossa sociedade atual.  

A mídia pode ser uma ferramenta exepcional se bem 

usada, senão poderá ser algo destrutivo com pessoas que 

não a usam como deveria. 

Em diversas vezes, a mídia impoem suas opiniões e 

estratégias de marketing, e nem nos damos conta do que 

realmente está acontecendo por traz de tudo isso. 

Temos por exemplo a greve dos professores. A mídia 

usou diversos meios para mostrar somente um lado da 

verdade, o lado dos políticos e dos mais favorecidos. 

Ao invéz de mostra a verdade por tráz disso, o 

porque de tudo que esta acontecendo e os motivos que 

levaram eles a fazer isso. 

Isso faz com que a mídia seja uma ferramenta 

importante para colocar assuntos e usam isso para tornar 

pessoas cada vez mais alienadas a respeito de certos 

assuntos. 

 

O texto da A2 no que se refere ao domínio da Língua Portuguesa apresenta alguns 

desvios ortográficos (“exepcional”; “traz”; “invéz”); de concordância verbal (“impoem”; “eles 

a fazer”) e de acentuação (“porque”; “esta”).  

Em relação à estrutura do artigo de opinião, nesta produção inicial, percebemos que a 

aluna subdivide seu texto em três partes, introdução, desenvolvimento e conclusão. Na 

argumentação, A2 explora apenas um argumento para defender sua tese de que a mídia impõe 

Projeto de texto 

 A aluna questiona e 

conceitua a mídia.  

 Embora existam 

argumentos, eles ainda 

carecem de informações 

substanciais. 

 Por fim, o texto é 

encerrado com a tese de 

que a mídia aliena as 

pessoas em relação a 

certos assuntos.  
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sua opinião e estratégia perante o público. Para isso, a A2 lança mão do recurso de citar 

exemplos como a greve dos professores.  

Em relação aos elementos coesivos utilizados no texto, há a repetição da palavra mídia 

e alguns elementos de coesão tais como “e”, “em diversas vezes”, “por exemplo”, “isso”,  “a 

respeito de”.  

No que tange à conclusão do texto, a aluna finaliza expressando que a mídia aliena as 

pessoas, no entanto não promove um caminho para resolver o problema. 

 

A2 – Produção Final  

 

É possível notar que o racismo é uma prática comum 

em nossa sociedade. E é possível perceber e notar sua 

prática por meio de diversas plataformas sociais e até 

mesmo por pessoas praticando.  

Em todo o país há diversos casos de racismo. 

Diariamente podemos notar a presença do racismo em nossa 

sociedade, por exemplo: quando certa vez um policial parou 

um homem somente pelo fato de ser negro. A maioria das 

pessoas tem uma percepção distorcida da ideia de negro. 

Há diversas pessoas utilizando as mídias sociais para 

propagar o racismo de forma aberta. Como no caso da Taís 

Araújo e no caso da filha do ator Bruno Gagliasso que 

sofreram diversas calúnias e comentários de ódio. 

Como podemos ver, o racismo é ainda muito 

praticado. Mas deveria ter mais conscientização e 

investimento público a respeito de tal tema. Já que a maioria 

das pessoas não tem a consciência que estão praticando tal 

ato. 

 

Nesse texto, o tópico-frasal apresenta a tese da presença do racismo no Brasil. 

Podemos ver na introdução, a contextualização do assunto indicando uma preparação para a 

argumentação. Fazendo uso dessa oportunidade para compararmos, no texto anterior, a aluna 

iniciava sua introdução com uma pergunta, que de certo modo relativizou a defesa do seu 

ponto de vista, pois os parágrafos iniciais consistiam na conceituação ou na exemplificação da 

Projeto de texto 

 A aluna apresenta o 

tópico-frasal na 

introdução.  

 Utiliza o modelo de 

Toulmin: 

Afirmação: Em todo o país 

há diversos casos de 

racismo. 

Informação: um policial 

parou um homem somente 

pelo fato de ser negro. 

Garantia: A maioria das 

pessoas tem uma percepção 

distorcida 

 

 Aponta soluções e 

reafirma a tese.  
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mídia. Logo, visualmente se consegue ver uma estrutura estratégica, seguindo os movimentos 

retóricos básicos do artigo de opinião. 

Na estrutura argumentativa, logo na introdução a aluna deixa claro que mencionará o 

racismo como uma prática comum e exemplos de casos feitos pelas redes sociais. No 

desenvolvimento, ela cita que a policia faz abordagem em um homem negro, 

 

A3 - Produção Inicial 

 

Hoje a mídia influência muito a sociedade. 

Tudo que sai ou vaza na mídia gera uma grande 

repercussão, vira “tendencia”, “moda” é você acha que só 

porque alguém “famoso”, usa você também tem que usar 

só porque a mídia impõe na sua mente, tem uma descrisão 

que faz você acreditar que precisa disso. 

Varias coisas influênciam não só a mídia tipo jornais, 

revistas etc. mas também modelos, blogueiras, atores etc.  

Hoje a mídia coloca algo que pode ser verdade ou 

mentira porque a mídia é duas caras, elas melhoram sua 

imagem ou pioram por que existe fake news (notícias 

falsas), elas podem arruinar, hoje temos uma greve e a 

mídia só quer favorer o lado rico da história, querem 

colocar a sociedade contra o lado certo da história.  

  

Na produção inicial, o que se nota é que o tema é conduzido por afirmações vagas 

sobre a influência da mídia na sociedade. No tocante ao primeiro critério, a aluna incorre em 

alguns desvios de acentuação (“influência”; tendencia; “Varias”; “é”) e de ortografia 

(“descrisão”; “favorer”).  

Em relação à compreensão do tema e à argumentação, percebemos que o artigo de 

opinião é trabalhado com argumentos permeados por senso comum e por opiniões pouco 

desenvolvidas. 

No que tange aos recursos coesivos, existe a presença pontual de elementos de coesão 

tais como “porque”; “não só... mas também”, “só”, “contra” “elas”, que articulam as partes do 

texto.     

 

Projeto de texto 

 Na argumentação, há 

informações pouco 

interligadas em defesa de 

seu ponto de vista.  

 

 Em relação à conclusão 

do texto, não houve 

nenhum encaminhamento 

que gerasse reflexão ou 

solução. 
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A3 – Produção Final  

 

Homofobia 

 

Visto que aceitação é difícil para algumas pessoas, 

principalmente nesse século, onde quase tudo é preconceito, 

portanto quando você se assume ser “gay, lésbica, transexual 

ou bissexual, vem junto a insegurança de ser mais uma 

vítima de preconceito, aí com isso vem o medo de se aceitar, 

pode ser, por causa de sua família que tem uma religião que 

não aceita, os seus colegas que não gostam de LGBTs, por 

medo da sociedade não te aceitar, por medo de andar na rua 

e do nada ser agredido fisicamente ou psicologicamente. 

Outro ponto a ser visto é que o bullying ou 

preconceito, são diferentes mas vamos falar dos dois, como 

falei você pode andar na rua e ser agredido a pauladas, a 

pedradas, a chutes, apanhar até a morte e tudo porque você 

tem uma opção sexual diferente. 

Mas graças a Deus existem pessoas que estão aí com 

o coração cheio de vontade de te ajudar, apoiar etc. 

Mas acho que o governo deveria se pronunciar a 

criar uma lei para proteger os LGBTs, porque muita gente 

morre por besteira. 

 

Sim, este artigo de opinião da aluna é comparativamente superior ao texto do exemplo 

3 da seção anterior. Inicialmente, a autora insere uma contextualização sobre a homofobia, 

indicando a movimento retórico comum das introduções do gênero. Com relação ao construto 

teórico, encontramos situação-problema, discussão e solução avaliação. 

Os argumentos expostos versam acerca do preconceito envolvido e da insegurança a 

que estão expostos os homossexuais. Para ratificar essa visão, ela expõe fatos da violência 

física ou psicológica sofrida por eles nas mais diversas situações cotidianas. 

A variedade de conectivos é razoável na medida que se compara com os outros artigos 

produzidos pelos alunos da sala, no entanto, a evolução desta aluna fica evidente quando 

cotejamos os dois textos. Fica nítido que a aluna utiliza o “visto que” e “outro ponto a ser 

Projeto de texto 

 Defende a tese da 

existência da homofobia.  

 Utiliza o modelo de 

Toulmin: 

 

Afirmação: quase tudo é 

preconceito.  

Informação: vem junto a 

insegurança de ser mais uma 

vítima de preconceito 

Garantia: a aceitação é 

difícil para algumas pessoas.  

 

Conclui afirmando que o 

governo deveria criar leis 

para combater a homofobia.  
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visto é que” como marca das aulas teóricas presentes nos módulos. Ademais, acresce em sua 

redação o uso de outros elementos de coesão tais como “porque”, “aí”, “com”,  “isso” , 

“nesse” etc. 

 

A4 - Produção Inicial 

 

O poder da mídia 

Os meios de comunicação é uma grande 

influênciador na opinião pública. 

As pessoas acreditam muito no que escutam ou no 

que assistem. Devemos ter nossa própria opinião, mas 

devemos ter conciência e uma “visão” boa e também ler e 

entender no que está acontecendo para termos a nossa 

própria opinião formada.  

Uma “cena” atual que está acontecendo é a greve 

dos caminhoneiros. Eles se manifestavam contra o preço 

gravemente alto da gasolina. Estava assistindo televisão e 

uma imagem no cartaz me chamou muita atenção “Sem 

caminhoneiros o Brasil para” e fiquei refletindo sobre essa 

frase e vi que era totalmente parado o Brasil e sua 

economia, porque os caminhoneiros que levam produtos de 

um lugar para outro.  

 

No texto do exemplo 4, encontramos alguns desvios da norma padrão em relação à 

concordância verbal (“é”), a acentuação, (“influenciador”) e um erro de ortografia 

(“consciência”). Basicamente, desvios pontuais. No tocante à produção do gênero textual, o 

aluno apresenta a situação-problema, a discussão, porém a solução-avaliação não é 

desenvolvida.                                         

Na perspectiva argumentativa, vemos que o texto baseia-se numa opinião formada 

pelo senso comum e fatos do cotidiano, como a greve dos caminhoneiros e o aumento do 

preço da gasolina. Percebe-se, então, que o aluno dispõe de pouco repertório sociocultural 

para defender suas ideias.  

Embora estejam evidentes, os recursos coesivos concentram-se nos termos “e”, “para” 

e “que”, demonstrando baixa diversidade de articuladores.  

Projeto de texto 

 Não contextualiza o 

tema em questão.  

 A argumentação 

fundamentada na opinião 

do autor. 

 O raciocínio sobre o 

poder da mídia não é 

concluído. 

 Solução: o autor afirma 

que “devemos ter nossa 

própria opinião”, ou 

seja, indicando 

embrionariamente um 

caminho. No entanto, 

não menciona como.   
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A4 – Produção Final  

 

São inadmissíveis atos racistas no país como o 

Brasil, que é um dos principais “berços” da negritude 

africana. Vale relatar que sua originalidade foi terrível e 

cicatrizante escravidão. Além disso, o mau olhar racista e 

contraditório contra um negro, que  reflete a grande falácia 

em uma sociedade midiática. Também é importante ressaltar 

a conscientização nas escolas sobre o tema polêmico. 

A escravidão foi a principal causa das tristes cenas 

racistas. É importante lembrar que o racismo é histórico, que 

na antiguidade, homens com poder oprimiam negros com 

seus trabalhos escravos e eram tratados como bichos. 

Um racista coloca um negro como papel de bandido, 

favelado e um simples doméstico. A falácia é papel que 

derruba um cidadão de pele escura até o “lixo”, como eles 

“acham” que devem ser tratados. Porém, o negro exerce um 

importante papel em nossa realidade, como sua identidade, 

culinária, cultura etc. 

As escolas devem priorizar e conscientizar os jovens 

do grande problema e mostrar as consequências ruins dos 

atos racistas.  

Enfim, fica evidente que as cenas horríveis de 

racismo vêm de cidadãos que tem uma mente fechada para a 

realidade, então, o grande e o mais importante que deve ser 

feito é as escolas conscientizarem os jovens, para que isso 

não seja um tema polêmico a ser relatado e, sim, uma grande 

felicidade brasileira.       

 

Inicia com um tópico-frasal denunciando atos racistas no Brasil. Faz uma alusão 

histórica sobre a origem da negritude e da escravidão. Além disso, introduz os argumentos de 

forma estratégica para serem desenvolvidos na discussão. 

Projeto de texto 

 O autor defende a tese 

de que atos racistas no 

Brasil são inadmissíveis.  

 Introduz dois 

argumentos que dizem 

respeito à origem e ao 

preconceito.  

 Utiliza o modelo de 

Toulmin: 

 

Afirmação: papéis 

subalternos ao que o negro é 

submetido. 

Informação: A falácia que 

subestima o indivíduo 

ideologicamente.  

Garantia: A importância da 

sua identidade, culinária e 

cultura.  

 O autor faz a apreciação 

do assunto criticando o 

comportamento 

lamentável de pessoas 

racistas e sugere a 

conscientização dos 

jovens como possível 

solução para a 

problemática.  
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Na argumentação, o aluno explora o tipo de argumento de causa e consequência, 

situando as causas do racismo marcadas pela escravidão brasileira e os exemplos dos maus 

tratos sofridos. Sabiamente, o discente destaca a falácia da inferioridade criada tanto pelas 

ações quanto pelo discurso do homem branco para subjugar o negro, uma boa estratégia para 

a defesa de seu ponto de vista. 

Então, no primeiro movimento retórico temos o argumentar sobre a origem da 

escravidão. O passo dois é contra-argumentar dispondo a visão da importância do papel e da 

cultura negra. Por fim, sugere um encaminhamento baseado na conscientização dos jovens 

por intermédio das escolas. 

Dos elos coesivos apresentados no texto, vemos o resultado do módulo 4, visto que 

identificamos vários dos que foram trabalhados nos TDs, nomeadamente, “Também é 

importante ressaltar”, “É importante lembrar que”, “Além disso”, “Vale relatar que” “Enfim, 

fica evidente que”, “então” etc.  

Consideramos um bom texto, que possui qualidade no desenvolvimento das ideias, 

marcas de autoria e uma compreensão adequada do tema.   

 

A5 - Produção Inicial 

 

A mídia é responsável por propagar a informação a 

população. É certo que existem as chamadas “fake News” 

que a mídia usa normalmente para induzir a população a 

acharem o que eles querem.  

Sim, a mídia influencia na formação da opinião 

pública a partir do momento em que eles mostram só o 

lado deles, ou melhor, o lado que eles querem que você 

acredite, eles estão influenciando principalmente aquelas 

pessoas que não se preocupam em saber da real realidade e 

acreditam em tudo que lêem. 

A mídia influencia desde os tempos mais antigos 

onde o governo controlava a mídia desde sempre. E o que 

é favorável para eles, é o que eles mostram para a gente.  

Uma solução viável para esse tipo de situação é 

uma campanha de conscientização para a população com o 

Projeto de texto 

 Uma breve 

contextualização e a tese 

de que a mídia induz a 

população.    

 O 2º argumento ressalta 

que esse controle é 

antigo, porém não 

explica como se deu ou 

como se manifestava.  

 Encontramos uma 

solução, no entanto, ela 

poderia apresentar 

melhores sugestões. 
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intuito de eles serem formadores de opinião sem focar no 

que a mídia mostra e sim a real situação.  

 

A leitura desse artigo de opinião permite identificar que a aluna detém um bom 

domínio da norma padrão, evidenciado pelos poucos erros no texto, regência (“a”), 

concordância verbal (“acharem”, “querem”) e acentuação (“lêem”).  

No que se refere à estrutura composicional, a aluna desenvolve o artigo de opinião 

apresentando as três partes, situação-problema, a discussão e a solução-avaliação, conduzindo 

a tese da influência da mídia por meio de dois argumentos, o primeiro a respeito de seu poder 

de influência sobre as pessoas, e o segundo, não muito claro, da antiguidade desse poder.  

Com respeito à coesão textual, em algumas passagens fica evidente o repertório 

regular de elos coesivos, semelhante ao texto anterior, apenas com o detalhe de ter inserido 

dois articuladores como “é certo que” e “com o intuito de”.  

 

A5 – Produção Final  

 

A questão da legalização da maconha está 

geralmente focada na afirmação da liberdade individual e no 

direito de escolha. Mas, é correto decidir para si o que pode 

prejudicar a outro? 

 Uma pesquisa foi feita em 2013 e nela mostra que 

existem no país cerca de 8 milhões de dependentes químicos 

e para cada usuário em média 4 pessoas são afetadas. 

Portanto, somam-se 32 milhões os brasileiros atingidos. As 

consequências são a vida desorganizada, diminuição da 

capacidade de trabalho entre outras. 

As drogas que causam maiores danos são as legais. 

O cigarro faz milhões de doentes e o álcool, além das 

doenças, é uma das principais causas de violência contra 

pessoas, principalmente mulheres e crianças. Como ficará se 

o uso da maconha for legalizado? 

Existem em média 3 milhões de usuários da 

maconha e 80% são jovens. A maconha é especialmente 

danosa em adolescentes, podendo ter uma diminuição do QI 

Projeto de texto 

 Apresenta a tese de que 

a legalização da 

maconha está centrada 

na liberdade individual  

 Utiliza o modelo de 

Toulmin: 

Afirmação: existem 8 

milhões de dependentes 

químicos. 

Informação: 4 pessoas são 

afetadas diretamente para 

cada usuário. 

Garantia: Vida 

desorganizada, diminuição 

da capacidade de trabalho. 

 A autora faz a 

apreciação do assunto 

ao sugerir o tratamento 

para os dependentes e a 

punição para os 

traficantes conforme a 

lei.  
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em até 7 pontos. Dos que experimentaram a maconha, a 

cada seis, um fica dependente e a cada dez, um desenvolve 

um quadro de psicose. 

A maconha para o uso medicinal também é um 

argumento muito utilizado. O professor Reinaldo Ramos, 

presidente da Associação para o Desenvolvimento da 

Medicina, afirma que não existe evidência para o uso 

terapêutico da planta. É verdade que uma das substâncias 

presentes na maconha, o canabidiol, é usada para fins 

terapêuticos. Mas, tomar canabidiol é totalmente diferente 

de fumar maconha. Seria como vender veneno de cobra ao 

invés de soro antiofídico. 

Ser contra não é desejar prisão para os usuários. 

Países como a Suécia oferecem tratamento para os 

dependentes e pune o tráfico com a lei. Seria uma nova 

forma de enfrentar o consumo das drogas. 

 

No início do artigo de opinião, deparamo-nos com a tese de que a descriminalização 

da maconha reside no direito da liberdade individual e no de escolha. De forma explícita, 

verifica-se a apropriação do tópico-frasal para defender seu posicionamento. 

No que tange à argumentação, a autora faz uso de dados de uma pesquisa para 

evidenciar as consequências danosas do uso e da possível liberação dessa droga para as 

famílias e, por conseguinte, a sociedade.  

Na perspectiva retórica do artigo de opinião, a autora utiliza como primeiro 

movimento retórico, a técnica de argumentar, lançando mão de dados de uma pesquisa. Em 

seguida, insere a voz de uma autoridade para contra-argumentar sobre o uso do canabidiol, 

como segundo movimento retórico presente no texto. 

Em se tratando do uso de articuladores, vemos que há um repertório razoável utilizado 

pela aluna, tais como “portanto”, “mas”, “para”, “que”, “além das”, “contra”, "como”, “É 

verdade que”, “afirma que”; “ao invés de” que asseveram uma boa articulação das ideias.  

O artigo de opinião produzido por essa aluna, ao final da SD, pode ser considerado 

excelente em relação a seu primeiro texto escrito, pois percebemos uma não só uma boa 

organização da composição do gênero textual, mas também as marcas de autoria. 

 



96 

 

A6 - Produção Inicial 

 

Bom, a mídia é muito importante e isso todo 

mundo sabe, mas nem tudo que a mídia apresenta é certo 

ou verdade, então temos que ficar bastante atentos. 

Um dos pontos positivos da mídia é que, quando 

acontece algo importante no país, no nosso estado e até 

mesmo do mundo. E também ela oferece programas 

divertidos como o mal estar (Bem estar), Sílvio Santos, 

Novelas para quem gosta e jornais. 

E um dos principais pontos negativos no meu ponto 

de vista são as enganações, programas inapropriáveis, 

programas de assuntos ruins e novelas porque poderia 

passar mais futebol. 

Outra coisa que temos tomar mais cuidado é a 

famoso internet, lá é onde temos nossas redes sociais e 

sabemos informações mais rápido por ela mas também tem 

muitos golpes, notícias falsas e muitos ladrões. 

E então resumindo eu acho que a mídia influência 

sim na nossa vida e até demais, essa é minha opinião sobre 

a midia.  

 

É possível identificar alguns erros em relação à modalidade escrita da variedade de 

prestígio: acentuação gráfica (“midia”); escolha vocabular (“inapropriáveis”); concordância 

nominal (“a famoso”); incoerência semântica (“certo ou verdade”) e a grafia com letra 

maiúscula de uma palavra comum (“Novela”).  

Ao se ler o texto, identificamos que existe a tese de que a mídia não é confiável, no 

entanto, na discussão, o aluno apresenta argumentos frágeis para a defesa de seu ponto de 

vista. No desenvolvimento, o movimento retórico esperado para um artigo de opinião, tal 

como defender e/ou refutar ideias é substituído pela exposição das mesmas.  

Por fim, no tocante à coesão textual, vê-se que a variedade é regular.  

 

 

 

Projeto de texto 

 

 O aluno defende que a 

mídia não é confiável. 

 Generaliza apresentando 

os pontos positivos e 

negativos da mídia.  

 Na conclusão reafirma 

que a mídia influência a 

vida das pessoas. 
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A6 – Produção Final  

 

Bom, todos sabem que o aborto é um dos principais 

temas discutidos e criticados e une várias opiniões. Vale 

lembrar que boa parte da população brasileira não é 

favorável a legalização do aborto, porém existem vários 

argumentos que podem mostrar que o aborto seria a solução 

de muitas mulheres brasileiras. 

O primeiro motivo para que o aborto possa ser 

legalizado é o estupro, que é um crime bastante grave que 

pode levar a gravidez inesperada, ou seja, a mulher iria ter 

um filho contra a sua vontade. Vale ressaltar que a mãe pode 

não ter condições de criar o bebê ou não querer engravidar 

por trauma ou outro motivo, portanto o aborto seria uma, 

uma não, a solução para esse assunto. 

Outro ponto a ser visto são as condições de vida 

mostrada no segundo parágrafo anterior, então, muitas 

mulheres engravidam sem querer e muitas delas não tem 

condições de criar e, principalmente, agora que muitas 

adolescentes e até mesmo crianças estão engravidando, neste 

caso existem duas soluções que são o aborto ou colocar no 

orfanato.  

Concluindo o aborto abrange várias e várias 

opiniões, no entanto o certo seria legalizar por conta dos 

motivos citados no texto, sem falar que acabaria com o 

problema de várias mulheres brasileiras, espero que seja 

legalizado, assim seria um problema resolvido.  

 

Em relação à estrutura básica, o texto possui distintamente três as unidades, situação-

problema, discussão e solução-avaliação. Na introdução, o aluno expõe a tese de que o aborto 

pode ser uma solução para as mulheres. 

O primeiro argumento exposto é em relação ao caso de estupro, que embora já seja 

legalizado, o aluno soube refletir sobre o caso e posicionar-se sobre esse tipo de gravidez 

Projeto de texto  

 O aluno apresenta a tese 

de que o aborto seria 

uma solução para as 

mulheres.   

 Utiliza o modelo de 

Toulmin:  

Afirmação: Outro ponto a 

ser visto são as condições de 

vida... 

Informação: muitas delas 

não têm condições de criar 

e... 

Garantia: neste caso 

existem duas soluções que 

são o aborto ou colocar no 

orfanato. 

 

 O autor retoma a tese 

apresentada na 

introdução e finaliza na 

esperança de que seja 

legalizado.  
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indesejada. O segundo argumento versa sobre as condições básicas para criar um filho, que 

uma boa parte das mulheres não detém, impulsionando-as ao aborto.  

Fica muito evidente no texto que o aluno utilizou os seguintes movimentos retóricos: 

1) apresentar uma tese na introdução; 2) argumentar em favor do seu ponto de vista; 3) 

Retomar a tese. 

No aspecto da coesão textual, o aluno beneficiou o projeto de texto com uma boa 

articulação das porções textuais, explorando o uso dos conectivos como “vale lembrar que”, 

“porém”, “vale ressaltar que”, “portanto”,  “outro ponto a ser visto”, “neste”, “no entanto”, 

“espero que”, de forma que evidencia a apropriação desses elementos de coesão em prol da 

concatenação de suas ideias.  

O desafio de escrever um bom artigo de opinião foi alcançado por esse aluno, pois 

percebemos nitidamente a combinação entre os aspectos formais e semânticos do texto em 

harmonia com a proposta solicitada. 

 

A7 - Produção Inicial 

 

Muitas das vezes, a mídia esconde o outro lado da 

moeda, para que a sociedade não fique sabendo de toda 

história, um exemplo muito bom, é sobre os camioneiros, 

boatos tão em constante movimentos. Ela estar a esconder a 

verdadeira história da greve (manifestação). 

A mídia tenta influencia ao povo, para que todos 

fiquem ao seu lado, se eu fosse aceitar tudo que a mídia fala, 

eu não precisaria estar a estudar neste exato momento, 

ficaria em casa, sem está a fazer nada. A mídia procura 

chamar a atenção principal de idosos, adultos sem 

conhecimento e crianças. Essas pessoas são as mais 

sensíveis a todos os atos da mídia, pois eles poderão 

influenciar os mais novos e os mais novos irão influenciar os 

seus futuros filhos. 

Aconteceu comigo certa vez, em que a mídia 

explorou “fake news” sobre a antiga moradia da minha avó, 

na época, minha avó tinha uns 50 anos de idade, onde 

morávamos era um lugar lindo de verde, o ex-prefeito de 

Projeto de texto 

 Apresenta uma tese.  

 No 3º parágrafo, há um 

relato da venda de um 

terreno que destoa um 

pouco dos movimentos 

retóricos do artigo de 

opinião.  

 Faz uma apreciação 

sobre o tema de maneira 

bastante superficial e 

generalizante.  
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Fortaleza convenceu minha vó a vender a casa, juntamente 

com seu terreno, tinha aproximadamente umas 5 árvores 

naquele local, e elas tinham uma idade de 15 a 20 anos, de 

acordo com minha avó, após a compra do terreno, na 

destruição das árvores, a mídia divulgou que elas tinham 30 

a 50 anos, mesmo elas tendo menos. Ou seja, a mídia 

divulga o que ela acha que o público irar gostar e não a 

história verídica. 

A mídia é governada por pessoas altamente 

inteligente, mas com o poder a cabeça, divulga tudo o que 

quer, sem pensar nas consequencias.  

 

O texto apresenta alguns equívocos em relação à modalidade escrita. Na introdução 

encontramos erro ortográfico na palavra “camioneiros”, o apagamento de sílabas e do r em 

estão e influenciar, respectivamente, “tão” e “influencia”. Além disso, há uma escolha 

inadequada da palavra “estar” no lugar de está, regência (“ao”) e acentuação gráfica 

(“consequencias”) 

  Em relação ao desenvolvimento do artigo de opinião, embora haja a estrutura 

esperada, o terceiro parágrafo apresenta um relato narrativo que, conquanto sirva de 

ilustração, é bastante extenso e destoa um pouco da natureza argumentativa do gênero.   

No aspecto da coesão textual, as relações coesivas são bastante regulares e apresentam 

os elementos mais comuns tais como “que”, “com”, “isso”, “onde”, “para que”, “neste”, 

“mas” e “por”. 
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A7 – Produção Final  

 

A legalização da maconha 

 

A legalização da maconha como necessidade para 

a diminuição da criminalidade. Vale ressaltar que, com a 

legalização a criminalidade poderia baixar, como os casos 

de roubo, assassinatos e tráfico clandestino. Outro ponto a 

ser visto é o direito de escolha de todo cidadão. Além 

disso, o Brasil poderia colher imposto dos usuários 

gerando economia para o País. 

Em primeira análise, é válido afirmar que com a 

legalização da maconha, crimes como assassinatos e 

tráfico diminuiriam, pois os usuários não precisariam 

vender clandestinamente e nem matar os que não 

colaborasse. Os de roubo diminuiriam, pois com a 

legalização vários roubos envolvendo tráfico irão sumir. 

Em segunda análise, infere-se que cada cidadão 

teria seu direito de usar ou não a planta, assim poderia até 

baixar o número de usuários, pois é provável que as lojas 

venderiam como o álcool e o cigarro, só para maiores de 

18 anos. 

Além do mais, o Brasil poderia criar sua própria 

indústria para o fabricar da maconha, gerando economia e 

emprego, outro modo seria a implantação de impostos 

para os usuários, com uma taxa razoável de 5%. Na 

Jamaica onde a maconha é legalizada, sua economia sobre 

a planta é boa o suficiente. 

Portanto, tornou-se claro que com a legalização da 

maconha haveria sim uma positividade para o país, 

gerando muitos empregos para as fábricas, revendedores, 

entre outros mais. Claro que viria com seus lados 

negativos, mas pensando pelo lado certo a maconha 

poderia tirar o Brasil de sua grande crise.  

Projeto de texto 

 

 O aluno apresenta a tese 

e estrategicamente 

introduz três 

argumentos. 

 Apropria-se do modelo 

de Toulmin: 

Afirmação: com a 

legalização da maconha, 

crimes como assassinatos e 

tráfico diminuiriam. 

Informação: pois os 

usuários não precisariam 

vender clandestinamente e 

nem matar os que não 

colaborassem. 

Garantia: (implícita) 

 Uso de articuladores 

 O aluno faz uma 

apreciação do tema 

destacando os pontos 

positivos abordados no 

desenvolvimento 

retomando a sua tese.  
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O projeto de texto do aluno está claramente embasado na estrutura situação-problema, 

discussão e solução-avaliação. Nas três partes do texto, o autor demonstra conhecer os 

elementos pertinentes ao artigo de opinião. 

No desenvolvimento, o aluno apresenta em seu primeiro argumento a possibilidade de 

redução no número de crimes com a legalização da maconha. Observando o raciocínio, 

percebemos que há uma lógica. No entanto, o segundo argumento é inconsistente ao explicar  

a venda da droga em lojas com a diminuição do número de usuários. Além disso, como 

terceiro argumento, o autor afirma que a indústria e os impostos gerariam economia e 

emprego para o Brasil.  

De modo semelhante, os movimentos retóricos consistem em 1) apresentar uma tese 

na introdução; 2) argumentar em favor do seu ponto de vista; 3) Realizar a apreciação do 

tema.   

De maneira geral, observamos um ótimo uso dos recursos coesivos no interior do 

texto. Em vários momentos, a escolha dos articuladores favorece o estabelecimento de nexos 

coesivos indispensáveis. Como exemplo, identificamos  “vale ressaltar que”; “outro ponto a 

ser visto é”; “além disso”; “em primeira análise, é válido afirmar que”; “em segunda análise, 

infere-se que”; “além do mais”; “portanto, tornou-se claro que”; “claro que” etc.  Vemos a 

remissão dos dados do texto essencialmente pela conhecimento e uso desses recursos 

coesivos.  

Como já indicado, o artigo de opinião desse aluno é considerado satisfatório,  pois  foi 

demonstrada a apropriação escrita do gênero textual. 

5.2 ANÁLISE DA MICROESTRUTURA DOS TEXTOS  

5.2.1 Leitura e desenvolvimento da proposta 

 

Neste tópico, avaliamos o projeto de texto elaborado pelo aluno nos dois momentos da 

sequência didática e verificamos se houve realmente uma melhora no desenvolvimento da 

proposta temática em comparação com a produção inicial.  

 Nos textos avaliados dos alunos selecionados, verificamos a ausência ou presença do 

projeto de texto, truncamentos, desarticulações de ideias, indícios de autoria e/ou autoria 

plena. Como podemos ver no gráfico a seguir, os 7 alunos, que atenderam aos pré-requisitos 

estabelecidos na metodologia, conseguiram construir um texto organizado, apresentando 

indícios e marcas de autoria na produção final.  
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Gráfico 3 – Leitura e desenvolvimento da proposta temática 

 

                  Fonte: Elaborado pelo autor. 

5.2.2 Desenvolvimento do gênero textual.  

 

Na avaliação dos textos, um dos critérios que observamos foi o grau de 

desenvolvimento do artigo de opinião. Isso se refere à estrutura composicional do gênero, 

conteúdo temático e estilo, previstos em Bakhtin (2003). Além disso, analisamos a presença 

de movimentos retóricos esperados no gênero textual.  

 

Gráfico 4 - Desenvolvimento do gênero textual 

 

                   Fonte: Elaborado pelo autor. 
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No gráfico acima, vê-se que o somatório das produções iniciais, nesta competência, 

atingiu 37 escores, equivalente a 43,52 % do total. Isso demonstra que os alunos detinham um 

conhecimento regular sobre como desenvolver o artigo de opinião. Na segunda coluna, o 

somatório das produções finais perfez o valor de 60 escores, correspondendo a 70,58%.  O 

avanço da turma foi de 27,05% em relação ao desenvolvimento do artigo de opinião.  

Como citado anteriormente, de acordo com Bakhtin (2003) os gêneros textuais são 

constituídos partindo de três aspectos: conteúdo temático, a construção composicional e o 

estilo. Durante os módulos da sequência didática, o intuito foi desenvolver esses três aspectos. 

Por meio da leitura e da escrita do gênero textual, geramos discussões e debates sobre 

diversos temas; estudamos os movimentos retóricos que organizam o propósito comunicativo 

do texto e trabalhamos alguns recursos coesivos que, diretamente, foram assimilados para 

compor o estilo de escrita adotado por cada aluno. Consoante Bakhtin (2003, p. 282), 

“falamos apenas através de determinados gêneros do discurso, isto é, todos os nossos 

enunciados possuem formas relativamente estáveis e típicas de construção do todo” 

(BAKHTIN, 2003, p. 282). Na leitura das produções finais elencadas neste capítulo, percebe-

se que as características discursivas do gênero estão bem amadurecidas quando se compara as 

produções do início do processo.    

De outro ângulo Marcuschi (2008, p. 217), afirma que “ensina-se a produzir textos e, 

em consequência de uma conscientização do processo, aprende-se também algo a respeito da 

teoria do texto e do gênero”. Esta assertiva ratifica o trabalho desenvolvido por meio da 

sequência didática, ao fim do processo o aluno detém consciência e desenvolve um trabalho 

mais claro e autorregulado.  

5.2.2.1 Tópico-frasal 

 

Na estrutura do artigo de opinião, é comum encontramos na introdução a apresentação 

da tese, declarada por meio de um tópico-frasal explícito, segundo García (2010), esse caso é 

o mais recorrente. No entanto, há também momentos em que a tese é construída por tópico-

frasal implícito (diluído) ao longo do texto. Levando em conta essas duas possibilidades, 

analisamos 34 produções textuais dos 17 alunos que produziram o texto na primeira etapa. 



104 

 

 

Gráfico 5 - Tópico-frasal 

 

                  Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

No gráfico 5, encontra-se o tipo de tópico-frasal encontrado nas introduções dos 

artigos de opinião. Na produção inicial, encontramos 4 tópicos-frasais implícitos (diluídos) e 

13 tópicos-frasais explícitos. Este fato nos mostra que a maioria dos alunos, 76,47%, optou 

por declarar claramente sua tese, enquanto a minoria, 23,53%, utilizou o tópico-frasal 

implícito para apresentar sua tese. Em comparação, na segunda coluna, percebemos que todos 

os alunos utilizaram na introdução o tópico-frasal explícito, demonstrando que houve uma 

opção maior por esta forma. 

 

Vejamos um exemplo: 

 

“Em meados do século XXI, pode-se observar a grande 

influência da mídia sobre as pessoas; a formação de 

estereótipos, o capitalismo e consumismo, as “fake news” e 

histórias distorcidas são facilmente encontradas na internet e 

outros meios de comunicação.”  

 

  “Bom, a mídia é muito importante e isso todo mundo 

sabe, mas nem tudo que a mídia apresenta é certo ou verdade, 

então temos que ficar bastante atentos.” 

Introdução 

Introdução 
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No primeiro trecho, a aluna declara que “em meados do século XXI, pode-se observar 

a grande influência da mídia”, claramente está posto o tópico-frasal. Diferentemente do 

segundo fragmento, em que a tese ficará mais clara na leitura do desenvolvimento do artigo 

de opinião. Contudo, percebemos que a perspectiva do ponto de vista apresentada na 

introdução desse aluno ocorre de maneira vaga ou inconsistente.   

Para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), a tese é o conceito principal na teoria da 

argumentação. Logo, para que se possa estuda-la, o primeiro passo é encontrar a tese 

apresentada pelo autor. Os autores (2005, p. 4) afirmam que “o objeto dessa teoria é o estudo 

das técnicas discursivas que permitem provocar ou aumentar a adesão dos espíritos às teses 

que se lhes apresentam ao assentimento”. Considerando essa perspectiva, a utilização do 

conceito de tópico-frasal para evidenciar a tese foi uma maneira de tornar mais fácil a 

assimilação da tese pelo aluno.  

Outro ponto relevante é que o uso do tópico-frasal também vinculou a construção de 

outros parágrafos do texto. Garcia (2010, p. 222 ) declara que “em geral, o parágrafo-padrão, 

aquele de estrutura mais comum e mais eficaz - o que justifica seja ensinado aos 

principiantes”- consta, sobretudo, de três partes: a ideia-núcleo, o desenvolvimento, e a 

conclusão, corroborando assim a proposta do modelo de Toulmin (2001) para a construção da 

argumentação.  

Para validar os argumentos, Toulmin (2001) organiza-os em uma estrutura que 

possibilita uma análise detalhada do processo argumentativo. Segundo o autor, a validação 

dos argumentos está diretamente ligada à fundamentação dos dados expostos.     

Apropriando-se dessa técnica, consideramos válida ensiná-la, pois seria uma forma de 

apresentar a tese por meio de uma declaração sumária, seguindo um processo de raciocínio 

dedutivo que facilita a clareza do ponto de vista no artigo de opinião. 

5.2.2.2  Movimentos retóricos identificados nas produções textuais 

 

  Após a leitura das produções finais da sequência didática e das competências avaliadas 

no desenvolvimento desta pesquisa com produção de textos, expressaremos os principais 

movimentos retóricos efetuados pelos discentes. Em se tratando do artigo de opinião 

conseguimos observar que os alunos apresentaram a seguinte estrutura: 
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Figura 13 - Movimentos retóricos das produções textuais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Conforme Swales (1990, p. 58), um gênero compreende uma classe de eventos 

comunicativos, cujos membros compartilham os mesmos propósitos comunicativos. Tais 

propósitos são reconhecidos pelos membros especialistas da comunidade discursiva de origem 

e, portanto, constituem o conjunto de razões para o gênero. Essas razões moldam a estrutura 

esquemática do discurso, influenciam e impõem limites à escolha de conteúdo e de estilo.  

De acordo com a figura 13, de maneira geral, observamos que os alunos realizaram 

três movimentos retóricos com seus respectivos passos que, por sua vez, podem sem 

realizados ou não de acordo com a preferência do autor.  

O movimento 1 “contextualizar o tema”, foi subdividido em três passos que 

constituem a apresentação do tema polêmico a ser desenvolvido. O passo 1 é a introdução do 

assunto por meio de um tópico-frasal; no passo 2 o autor assume uma posição, ao apresentar a 

tese; no passo 3, menciona-se os argumentos que serão tratados no desenvolvimento.  

O movimento 2 caracterizado como “argumentar sobre a tese” tem basicamente dois 

passos: o passo 1 é argumentar em favor do ponto de vista assumido por meio de raciocínios, 

fatos, dados, citações, ilustrações etc; no passo 2, o autor deve contra-argumentar utilizando 

os mesmos meios do passo anterior.  
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Por fim, o movimento 3, “realizar uma avaliação parcial do tema” tem a função de 

encerrar o artigo de opinião com julgamentos que se aproximam da provisoriedade
10

, porque 

os fatos ainda estão em curso. No passo 1, pode-se propor uma reflexão sobre o tema; no 

passo 2, há sugestões de encaminhamentos para resolução do problema; no passo 3, o autor 

faz uma apreciação do tema abordado; no passo 4,  reafirma-se a tese defendida. 

 O modelo CARS de Swales (1990) reconhece e formaliza a organização retórica dos 

gêneros textuais. A partir disso, é importante estabelecer que o artigo de opinião possui um 

conjunto de movimentos e passos retóricos que devem ser utilizados para o ensino do gênero. 

É óbvio que os apresentados, aqui, são uma síntese do corpus utilizado e não contemplam a 

totalidade de traços retóricos.  

5.2.3 Argumentos 

Neste tópico apresentamos o comparativo entre os argumentos encontrados na 

produção inicial e final. Durante a análise, realizamos a leitura e catalogamos os tipos de 

argumentos, predominantes, nos textos da primeira produção. Em seguida, de maneira 

semelhante, identificamos os tipos, comparamos as categorias e calculamos o resultado. 

 

Gráfico 6 - Tipos de argumentos 

 

               Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

                                                 

10
 Diferentemente do ensaio que exibe perspectivas mais definitivas, alicerçadas solidamente, pois possui   

entendimento mais amplo do fato e anseia a sistematização do seu conhecimento. (Melo, 2003, p. 121). 
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No gráfico acima, expomos a divisão em cinco categorias dos argumentos, a saber, 

senso comum, provas concretas, causa e consequência, exemplificação e autoridade. As 

colunas em azuis simbolizam os números da produção inicial. Nela, percebemos uma maior 

concentração na argumentação baseada no senso comum, 47%, seguida pela exemplificação, 

29%,  provas concretas, 18%, causa e consequência, 6%, e autoridade, 0%. 

Por outro lado, nas colunas vermelhas, destacamos as porcentagens encontradas nas 

produções finais. No senso comum, 6%, seguida pela causa e consequência, 41% provas 

concretas, 24%, exemplificação, 18%, e autoridade, 12%. 

Como se notará, houve uma redução dos argumentos de senso comum e de 

exemplificação em 41% e 12% respectivamente. Em contrapartida, os argumentos de causa e 

consequência e de provas concretas aumentaram, respectivamente, 35% e 6%. Além disso, 

houve a inserção de um novo tipo de argumento, o de autoridade, em 12%.  

De acordo com Fiorin (2018, p. 19), “os argumentos são raciocínios que se destinam a 

persuadir, isto é, a convencer ou a comover, ambos meios igualmente válidos de levar a 

aceitar uma determinada tese”. Para Perelman e Olbrechts-Tyteca, (2002) os argumentos 

podem ser classificados como quase-lógicos, pois se voltam para as relações lógico-

matemáticas como a reciprocidade, a divisão do todo em partes, a probabilidade, a 

transitividade, a comparação; e como argumentos baseados na estrutura do real, que valem-se 

da solidariedade entre juízos admitidos  e outros que se procura promover. Neste caso, 

estariam o vínculo causal, os fins e os meios, o argumento de desperdício, o de direção etc.  

Sem a intenção de esgotar o assunto, podemos constatar que a construção de 

argumentos deve levar em conta os modelos lógicos ou formais em sua fundamentação. 

Tendo em vista esse aspecto, consideramos que houve uma ampliação da capacidade 

argumentativa dos discentes.  

Vejamos alguns exemplos comparativos na melhora do argumento produzido pelos A2 

e A3:   

A2:  

Argumento da PI: A mídia pode ser uma ferramenta excepcional se bem usada, senão 

poderá ser algo destrutivo com pessoas que não a usam como deveria. 

         Argumento da PF: Em todo o país há diversos casos de racismo. Diariamente podemos 

notar a presença do racismo em nossa sociedade, por exemplo: quando certa vez um policial 

parou um homem somente pelo fato de ser negro. A maioria das pessoas tem uma percepção 

distorcida da ideia de negro. 
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A3 

Argumento da PI: Várias coisas influenciam não só a mídia tipo jornais, revistas etc, 

mas também modelos, blogueiras, atores etc.  

Argumento da PF: Outro ponto a ser visto é que o bullying ou preconceito, são 

diferentes, mas vamos falar dos dois, como falei você pode andar na rua e ser agredido a 

pauladas, a pedradas, a chutes, apanhar até a morte e tudo porque você tem uma opção sexual 

diferente. 

 

Pelo visto, parece conveniente, em primeiro lugar, destacar a influência que o modelo 

de Toulmin teve na argumentação dos textos. Levando em consideração que os alunos foram 

estimulados a usarem o esquema afirmação-informação-garantia, é notório que tipos de 

argumentos escolhidos pelos alunos iriam se alterar. 

No aspecto da inclusão do argumento de autoridade, cabe mencionarmos o fato da 

aquisição de conhecimentos durante os módulos.  

5.2.4 Elementos de coesão 

 

Neste tópico, apresentaremos os recursos coesivos encontrados no corpus analisado 

com intuito de avaliarmos a contribuição deste aspecto nas produções textuais finais. 

Inicialmente, evidenciaremos as ocorrências dos mecanismos de coesão textual na produção 

inicial e final cuja comparação dar-se-á de maneira quantitativa. Para tal, contabilizamos nos 

14 textos escritos cada ocorrência dos recursos coesivos utilizados, os quais estão expressos 

nos gráficos. Explicaremos a seguir  
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Gráfico 7 - Repertório coesivo 

 

                   Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No gráfico 7, temos o comparativo do repertório coesivo encontrado na produção 

inicial, com um total de 138 elos de coesão na primeira coluna e, 203 elos, na segunda. 

Calculando o crescimento, encontramos a taxa de 47,10 % no incremento do repertório 

coesivo. Isto nos mostra que o módulo 4 da sequência didática impactou positivamente na 

evolução desta competência.  

No gráfico 8, encontramos a frequência dos elementos de coesão mais utilizados pelos 

alunos após o diagnóstico da produção inicial. Como se vê, há uma presença alta dos 

seguintes mecanismos tais como “que” (40), “e” (20); e um pouco mais conservadora dos 

“para” (13), “com” (5), “isso” (5). Houve também outras ocorrências de elos coesivos, 

raríssimas, como “com intuito de”, “a respeito de”, “não só… mas também”, “de acordo 

com”, “senão”, “a partir de”, “desde”, “até”, “já” etc.   
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Gráfico 8 - Conectivos da produção inicial 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 9 - Conectivos da produção final 

 

                Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com o diagnóstico quantitativo, podemos perceber um repertório regular de 
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resultado contribuiu para a inclusão de módulos sobre o repertório coesivo necessário para se 

trabalhar a natureza argumentativa do artigo de opinião. 

No gráfico 9, apontamos as ocorrências dos elementos de coesão igualmente presentes 

nas produções iniciais e finais. Podemos visualizar que as barras cresceram, 

proporcionalmente, indicando que os alunos distribuíram melhor o uso dos elos coesivos ao 

longo do texto ao fim da sequência didática.  

 

Gráfico 10 - Assimilação de novos conectivos ao repertório 

 

               Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No gráfico 10, expressamos os novos elementos de coesão adquiridos ao fim do 

processo. Como se notará, os elos supracitados foram trabalhados durante os módulos, com a 

leitura de outros artigos de opinião, da listagem deles nos TDs e dos exercícios. Na amostra, 

os elementos de coesão encontrados como “portanto”, “entre”, “vale ressaltar que”, “visto 

que”, “além disso”, “além do mais”, “no entanto”, “é importante ressaltar” nos mostram 

que os alunos conseguiram entender, também, as relações de sentido favorecidas por esses 

mecanismos, além de servirem obviamente para articular as porções textuais. 

Nas primeiras produções, os articuladores mais utilizados foram o “que”, “e”, “para”, 

“com”, “isso”, “por”, “sem”, “se”, “porque”, “como”, “mas”, “tudo”, ”essa”, “onde”, “então”. 

Todos eles somados resultam em 118 ocorrências de um total de 138, ou seja, 85,50% do 

portanto

entre

Vale ressaltar que

Daí

por exemplo

Visto que

cerca de

ao invés de

É importante ressaltar

Enfim,

Vale lembrar que

No entanto

Em segunda análise, infere-se que...

Além do mais

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5



113 

 

repertório da primeira produção textual. Logo, percebemos a concentração majoritária em 

apenas 15 exemplares. Vejamos um exemplo: 

A7 

Articuladores da PI: Muitas das vezes, a mídia esconde o outro lado da moeda, para 

que a sociedade não fique sabendo de toda história, um exemplo muito bom, é sobre os 

caminhoneiros, boatos estão em constante movimento. Ela está a esconder a verdadeira 

história da greve (manifestação). 

 

Articuladores da PF: A legalização da maconha como necessidade para a diminuição 

da criminalidade. Vale ressaltar que, com a legalização a criminalidade poderia baixar, como 

os casos de roubo, assassinatos e tráfico clandestino. Outro ponto a ser visto é o direito de 

escolha de todo cidadão. Além disso, o Brasil poderia colher imposto dos usuários gerando 

economia para o País. 

 

Comparativamente, na produção final, além dos elementos de coesão catalogados 

inicialmente, foram utilizados 39 novos articuladores. Substancialmente, mais que o dobro 

utilizado na concentração supracitada. Realizando os cálculos, encontramos um crescimento 

de 28,26% se comparado à produção inicial.  

Em suma, podemos afirmar que a sequência didática não só ampliou o repertório 

coesivo como também contribuiu com uma melhor articulação do texto dos discentes. Com os 

indicadores gráficos e numéricos ratificamos tal asserção. Posto isso, devemos considerar que 

a variedade advinda da inclusão desses articuladores enriqueceu a capacidade de escrita dos 

alunos qualitativamente, também.  

5.2.5 Aspectos gramaticais 

 

Em relação ao aspecto gramatical dos textos dos discentes, apresentaremos as notas 

atribuídas pelos níveis considerados na metodologia. Em seguida, comentaremos o resultado 

da SD.  

  Conforme Abaurre e Abaurre (2012, p. 64) “a correção gramatical é, sem dúvida, um 

elemento importante do texto escrito, mas precisamos tomar cuidado para não valorizá-la 

excessivamente”. Por isso, as autoras consideram aconselhável que o professor elabore uma 

espécie de hierarquia gramatical. Com efeito, na realização das leituras das produções iniciais 
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e finais, adotamos como critério 5 níveis para avaliação do domínio da norma padrão de 

língua materna.  

 

Gráfico 11 - Desempenho da modalidade escrita 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No nível 1, consideramos os erros variados e em grande quantidade ou presença 

excessiva de marcas de oralidade. No nível 2, admitimos a presença de alguns erros e/ou 

marcas de oralidade. No nível 3, a presença de poucos erros e não há marcas de oralidade. No 

nível 4, a ausência de erros e estrutura típica em benefício do texto. Por fim, no nível 5, a 

presença de estruturas sofisticadas com pleno domínio da modalidade escrita.  

Posto isso, devemos informar que o somatório de pontos máximo é de 85 escores, haja 

vista que foram avaliados os textos de 17 alunos nesta referida competência. Ao observamos o 

gráfico 9, na produção inicial, o número de escores contabilizados foi de 36, ou seja, os 

alunos alcançaram 42,35 %. Já em comparação com a produção final houve um avanço para 

70,58%, um incremento de 28,23% em relação ao domínio de Língua Portuguesa. 
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5.3 RESULTADOS GERAIS DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Gráfico 12 - Comparativo entre produção inicial e exercício 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No gráfico 12, temos o comparativo inicial de nossa sequência didática, com a 

pontuação variando de 0 a 25 pontos com as cinco competências citadas na metodologia. As 

colunas azuis indicam as produções iniciais e as colunas vermelhas o exercício-teste. 

Visualmente, percebemos que as colunas vermelhas aproximam-se da linha de 18 pontos, 

contrapondo-se às colunas vermelhas que estão próximas da linha de 15 pontos. 

Na produção inicial dos 7 alunos obtivemos uma média de 14,29 pontos, equivalente a 

uma nota média de 5,71. Como se notará, o desempenho da turma em relação ao gênero 

textual e à escrita, indiscutivelmente, está num nível não satisfatório.   

          Uma vez definido o ponto de partida, após realizados os cinco primeiros módulos de 

nossa SD, no intuito de aferir o andamento de nossa pesquisa, efetuamos um novo teste, um 

exercício de produção textual com o mesmo tema trabalhado no início. Das 7 produções 

textuais, obtivemos uma pontuação média de 17,70 pontos, correspondente a nota de 7,08. 

Posto isso, fica evidente a evolução dos participantes em 23,86% nessa avaliação 

prévia dos resultados dos módulos trabalhados. Todavia, precisamos evidenciar que a 

generalização da análise não garante que a maioria dos participantes tenha obtido um avanço 

real na mesma proporção. Devemos atentar para outras circunstâncias avaliadas no processo 

como absenteísmo, recusa na participação nos exercícios e a descontinuidade no 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 2 3 4 5 6 7

PI

EX



116 

 

acompanhamento dos módulos. 

 De acordo com Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 96),  

 

a modularidade é um princípio geral no uso das sequências didáticas. O 

procedimento deseja pôr em relevo os processos de observação e de descoberta. Ele 

distancia-se de uma abordagem “naturalista”, segundo a qual é suficiente “fazer” 

para provocar a emergência de uma nova capacidade. O procedimento evita uma 

abordagem “impressionista” de visitação. Ao contrário, este se inscreve numa 

perspectiva construtivista, interacionista e social que supõe a realização de 

atividades intencionais, estruturadas e intensivas que devem adaptar-se às 

necessidades particulares dos diferentes grupos de aprendizes. (grifo nosso) 

                     

       Consoante os autores, torna-se clara a importância dos módulos no encaminhamento de 

uma atividade estruturada. Sublinhamos neste exercício - teste que o resultado comprovou 

uma melhora na produção do gênero textual. Diferentemente, da abordagem positivista, que 

vê o texto como produto final, a perspectiva construtivista e interacional da SD compreende a 

atividade de maneira processual, adaptando-se a realidade do grupo de aprendizes.  

 

Gráfico 13 - Comparativo entre produção inicial e final 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O gráfico 13 evidencia o desempenho dos alunos selecionados ao final da SD. Como 

se notará, as colunas vermelhas, que indicam a produção final, mostram a alavancagem do 

aprendizado no término dos módulos. Em termos de pontuação, os 7 alunos iniciaram com 

uma média de 14,29 pontos na primeira avaliação, 17,70 no exercício-teste e, por fim, 21,40 

pontos. Essa última equivale à nota 8,56. Tal resultado mostra um crescimento de 3,70 pontos 
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na avaliação final, comparado com o exercício-teste. Por fim, em comparação com a produção 

inicial, podemos perceber que o avanço alcançou um progresso de 7,11 pontos, equivalente a 

28,44 % de incremento final.  

Gráfico 14 – Avanço por competência 

 

                   Fonte: Elaborado pelo autor. 

A média do avanço por competência dos alunos selecionados foram C1: 31,6; C2: 

25,8; C3: 17; C4: 35; C5: 34,2, totalizando uma  média final de 28,70 no progresso geral das 

competências. Os dados estão localizados no apêndice J. 

                              

Gráfico 15 - Evolução do 9º ano 

 

               Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os dados do gráfico evidenciam a capitalização dos conhecimentos adquiridos na SD. 

Essa perspectiva, embora corresponda à progressão da turma, serve como princípio norteador 

para uma análise fundamentalista tanto dos pontos positivos quanto negativos. Ademais, é 

uma oportunidade de reflexão sobre os parâmetros adotados, técnicas e didáticas empregadas 
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a cada módulo.  

    Em se tratando de avaliação, devemos levar em conta o caráter somativo da 

aprendizagem.  Consoante Romão (2001), a avaliação somativa é um procedimento avaliativo 

focado na verificação da aprendizagem, com o intuito de comprovar o rendimento do aluno e 

a qualidade do aprendizado, de modo a justificar o resultado satisfatório ou insatisfatório do 

discente. Atrelando essa definição aos conceitos dos pesquisadores genebrinos, podemos ver 

que: 

Uma avaliação somativa assentada em critérios elaborados ao longo da sequência é 

mais objetiva, mas mantém sempre uma parte de subjetividade. Em vez de 

considerar a avaliação como um problema técnico de cotação, é preferível aceitar e 

assumir o caráter aproximativo inerente a qualquer aplicação de escalas ou de grades 

(seja qual for o grau de complexidade).  (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 

2004, p. 91)  

 

Em conformidade com o pensamento dos autores, é importante considerarmos que a 

avaliação delineia-se durante todo o processo de ensino da SD. Posto isso, é crucial que os 

critérios sejam definidos para os alunos de maneira objetiva, de modo que os níveis almejados 

possam ser galgados à medida que os módulos são didaticamente transpostos aos discentes. 

Em suma, é notório que o processo de avaliação deve ser mediado por uma 

perspectiva de autorregulação da aprendizagem, atentando-se, sobretudo, para os objetivos 

iniciais, sem esquecer de fornecer os instrumentos e o feedback necessários para a progressão 

dos discentes. 

5.3.1 Sumarizando dos resultados 

 

Ao delimitarmos o corpus, conforme os parâmetros indicados na metodologia, e ao 

computarmos os dados, encontramos, no gráfico 16, as colunas de crescimento por aluno.  A 

cor da coluna indica o aluno em sua produção inicial, exercício e produção final. Veja o 

gráfico a seguir: 
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Gráfico 16 - Desempenho dos alunos selecionados 

 

               Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Observando o gráfico 16, vemos os alunos selecionados, representados pelas 

respectivas linhas, entre a produção inicial e o exercício-teste, os alunos apresentaram uma 

leve aumento da pontuação, e, na produção final, constatamos evolução final. Nesse ponto, 

ressaltamos a importância desse exercício-teste como termômetro da execução realizada nesta 

pesquisa-ação. Metaforicamente, ele serviu de bússola na reorientação dos esforços para se 

trabalhar os pontos cegos. 

Conforme Jales (2007), sabe-se que  

 

a indicação do gênero e as informações sobre a forma composicional do texto são 

aspectos primordiais no ensino da produção escrita, mas, para trabalhar com gêneros 

na sala de aula, é preciso rever muitas práticas teórico-metodológicas, considerando 

aspectos como interlocutores, função comunicativa e contexto de produção de cada 

gênero trabalhado, o conhecimento das teorias dos gêneros por parte dos 

professores, dentre outros.  
 

Como podemos ver, as práticas de ensino de gêneros textuais dependem de diversos 

fatores que devem ser levados em consideração, principalmente, no desenvolvimento de uma 

SD.  

Durante a implementação da sequência didática como amostragem, na intenção de 

reformular o artigo de opinião escrito na produção inicial e, a partir disso, desenvolvermos as 

competências citadas na metodologia desta pesquisa, deparamo-nos com a dificuldade da 
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reescrita basicamente por duas razões. A primeira deve-se ao fato de que reconstruir o texto 

da primeira produção, cujas imperfeições deveriam ser retrabalhadas à medida que os alunos 

fossem adquirindo novos conhecimentos, dificultou a visão global da nossa proposta e impôs 

uma certa lentidão na apropriação dos saberes. 

A segunda razão, por sua vez, está diretamente ligada aos temas abordados durante a 

primeira implantação. Como a SD baseou-se na reescrita da mesma proposta temática, o 

processo tornou-se repetitivo e desestimulante devido à releitura do mesmo texto, a produção 

escrita como outros artigos de opinião que discorriam sobre o mesmo eixo temático.  

Para ratificar nosso exemplo, podemos citar a pesquisa de Bräkling (2000)  

 

Além disso, durante o desenvolvimento do trabalho, entre a primeira versão do texto 

que seria publicado e a última, outros textos foram produzidos e sobre temas variados. 

Isso se mostrou especialmente interessante, dado que a manutenção da mesma 

discussão temática mostrou-se cansativa para os alunos, provocando um 

desinteresse generalizado no início. (grifo nosso) 
  

Segundo vimos, a autora constatou essa dificuldade de manter a disposição dos alunos, 

quando o mesmo tema era abordado. Em nossa amostragem, com a turma do 9º B, alunos com 

a faixa etária de 14 anos, durante as três primeiros módulos, o nível de interesse na discussão 

do tema A influência da mídia na formação da opinião pública foi bastante alto, comprovado 

pelo fato de os discentes participarem, fornecerem suas opiniões e confrontarem as dos 

colegas, contudo, a motivação foi se esvaindo ao longo dos módulos pela repetição do mesmo 

assunto.  

Diferentemente, em nossa segunda aplicação, o resultado foi bastante positivo, pois 

providos das constatações do primeiro resultado e de Bräkling (2000), incluímos a abordagem 

de novos temas. 

Com a exposição dos resultados dessa pesquisa, conseguimos alcançar os objetivos 

propostos. Primeiramente, ampliar a competência de escrita dos alunos em relação ao artigo 

de opinião foi um dos êxitos mais esperados. Pela observação das produções finais, vemos 

que os alunos compreenderam tanto o aspecto discursivo quanto retórico.  

Nessa perspectiva, é importante enfatizar a relevância da proposta da SD para ampliar 

a competência de escrita de gêneros textuais. Um dos pontos principais dessa teoria é que a 

abordagem metodológica do professor basear-se-á nas necessidades reais dos alunos daquela 

turma, nivelando-os a partir da produção inicial. 
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De tudo o que dissemos até agora, é possível concluir que a nossa pesquisa-ação 

conseguiu não só alicerçar os fundamentos discursivos e retóricos como também ampliar a 

escrita do artigo de opinião. 

5.3.2 Sequência didática: a inclusão do módulo de atualização.  

 

Compreendendo as últimas pesquisas em torno da sequência didática e sua aplicação 

no cenário brasileiro, Swiderski e Costa-Hubes (2009) propuseram uma adaptação no 

acréscimo de dois módulos: o de reconhecimento e de circulação do gênero. Sem dúvida, a 

proposta foi oferecer mais subsídios para o reconhecimento das características e 

funcionalidades do gênero textual, além de promover uma prática real ao fazê-lo circular no 

âmbito escolar.  

Nessa perspectiva, a partir dos achados desta pesquisa, poderíamos sugerir a inclusão 

de um módulo de atualização da SD, após a produção final, de maneira que o professor possa 

avaliar e otimizar os próximos trabalhos, servindo como orientação pedagógica. 

 

Figura 14 - Sequência didática: inclusão do módulo de atualização 

 

               Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

 Basicamente, o módulo de atualização da SD deve examinar dois aspectos: a 

metodologia e os recursos utilizados. Em relação aos procedimentos metodológicos, 

examinar-se-ão as falhas mais comuns dos alunos e do professor e os pontos não atingidos da 

sequência didática em contraste com os pontos alcançados. 
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 Em se tratando de recursos utilizados, o professor deve avaliar se o material didático é 

válido para as próximas sequências, nesse item, será interessante que o professor avalie a 

coletânea de textos, os formulários de registro, as apresentações em slide (power point) das 

aulas dos módulos, entre outros recursos.  

Pensando no processo de planejamento, disponibilizamos um checklist para facilitar a 

implementação de uma sequência didática:   

 

Checklist  

1. Definir o gênero textual de acordo com a série do ensino em que o aluno está inserido;  

2. Definir um objetivo maior para o projeto de letramento a ser desenvolvido na escola 

(produção de um livro, participação num exame de seleção, publicação de textos em 

blogs e redes sociais, uma peça teatral etc);  

3. Definir uma estratégia e técnica de ensino;  

4. Reunir autores que discorrem acerca do gênero textual;   

5. Preparar uma coletânea de textos prototípicos para leitura e reconhecimento do 

gênero;   

6. Dimensionar as aulas para a execução da sequência didática, incluindo aulas extras 

como margem de segurança para possíveis imprevistos;  

7. Utilizar um relatório diário para observações durante as aulas; é válido fotografar as 

atividades desenvolvidas; 

8. Visitar a biblioteca da escola e fazer um levantamento de livros que podem ser 

utilizados nos módulos;  

9. Utilizar outras mídias (vídeos, audiolivro, músicas etc) para facilitar o aprendizado;   

10. Avaliar os recursos necessários para o andamento da sequência didática.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

             Nossa pesquisa evidenciou o trabalho com o uso da SD para o ensino do artigo de 

opinião com o objetivo de melhorar a capacidade de escrita dos alunos. Dessa forma, 

constatamos, mediante análise dos dados, que a aplicação das estratégias nas atividades 

propostas resultou, majoritariamente, numa evolução expressiva em relação ao desempenho 

dos discentes concernente à prática de produção escrita. 

Como objetivos iniciais, propusemos ampliar a capacidade de escrita dos alunos do 

ensino fundamental em relação ao planejamento do texto do artigo de opinião, investigar a 

estrutura composicional do gênero textual artigo de opinião de modo a compor o 

embasamento dos módulos da sequência didática e elaborar uma sequência didática para o 

ensino de produção escrita do gênero artigo de opinião, de acordo com as peculiaridades 

linguísticas e sua funcionalidade. 

De maneira geral, no diagnóstico das produções iniciais, houve a recorrência das 

seguintes inadequações: inaptidão para desenvolver um tema, baixo conhecimento do gênero 

textual, inconsistência na argumentação, uso limitado de articuladores textuais e inúmeras 

falhas em aspectos gramaticais. Portanto, a intenção de nosso estudo foi reduzir a defasagem 

encontrada de acordo com a proposta de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) sobre o uso da 

sequência didática para o ensino de gêneros textuais, em que um dos pontos importantes dessa 

metodologia é instrumentalizar o aluno com conhecimentos de maneira sistemática e 

metódica.    

Nesse contexto, percebemos que esse processo sistemático é indispensável ao 

aprendizado dos discentes, uma vez que o emprego contínuo, somado ao já aprendido, 

contribui significativamente para o desenvolvimento das competências de escrita. Por isso, 

podemos constatar que a aplicação dessa metodologia foi uma ferramenta fundamental para 

que o estudante pudesse empregá-la corretamente e, assim, obtivesse um desempenho 

significativo, visto que a SD transforma o discente em um bom escritor, que escreve de forma 

consciente, organizada e reflexiva, atendo-se a um plano preestabelecido de escrita. 

Por outro lado, um ponto a ser comentado é que a ausência de alguns alunos — uma 

simples falta, por exemplo, durante o projeto — prejudicou o acompanhamento deles visto 

que a aula seguinte dependia da anterior, por se tratar de módulos concatenados de uma 

sequência didática. Cabe ao professor, ao identificar esse problema, tentar saná-lo 

imediatamente, caso não o faça, o aluno poderá ter prejuízos ao seu aprendizado. 
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Durante o processo, encontramos alguns obstáculos que foram vencidos: primeiro, 

conseguir a adesão da turma para o trabalho processual da sequência didática, como vimos na 

primeira experiência, a pouca adesão dos alunos à proposta dificultou o andamento do 

projeto; segundo, elaborar os módulos para ampliar o aprendizado não só do gênero textual 

como também da capacidade de escrita, que envolve habilidades cognitivas e metacognitivas 

como refletir sobre os assuntos, escolher argumentos, utilizar uma estratégia etc, de forma a 

elevar a qualidade do texto final produzido pelos alunos. 

Como discutido anteriormente, a dificuldade de escrita dos alunos é um assunto 

bastante recorrente aos professores de produção textual e novas abordagens tem sido 

aplicadas para tratamento desse problema. Partindo disso, consideramos oportuno utilizar a 

sequência didática para lidar com essa questão. Logo, em nossa metodologia, a partir das 

dificuldades, definimos as competências que seriam trabalhadas, recapitulando, leitura e 

desenvolvimento da proposta, desenvolvimento do gênero discursivo, argumentação, coesão e  

aspectos gramaticais. Destas, as que os alunos mais sentiram dificuldades foram as 

competências desenvolvimento do gênero discursivo e argumentação. Sobre isso, podemos 

conjecturar que a dificuldade de produzir o gênero textual de acordo com suas peculiaridades 

encontra-se, principalmente, no baixo nível de leitura e escrita. Decorrente desse fato, em 

efeito cascata, a competência argumentativa é atingida, dificultando ainda mais o progresso 

do discente. Diante disso, concentramos ainda mais empenho para ajudar tais alunos. 

Um dos méritos de nossa pesquisa foi a contribuição ao aluno na construção dos 

parágrafos do texto. Depois das aulas teóricas e práticas, percebemos que eles já conseguiam 

produzir parágrafos bem elaborados, pois estavam cientes do modelo de Toulmin.  

De acordo com os resultados obtidos na análise, consideramos que a abordagem da 

sequência didática alcançou os objetivos premeditados: primeiramente, conseguimos 

investigar a estrutura composicional do artigo de opinião, por meio dos estudos 

sociodiscursivos e sociorretóricos, de modo que compomos o embasamento dos módulos.  

 Em seguida, partindo desse conhecimento, elaboramos a sequência didática de 

acordo com a necessidade das turmas no intuito de resolver o problema coletivo em relação à 

estrutura e características do gênero, atendo-se aos movimentos retóricos do gênero. Além 

disso, como consequência da aplicação desta pesquisa, conseguimos elevar a capacidade de 

escrita dos alunos 9º ano do ensino fundamental. 

Assim sendo, sugerimos, modestamente, a adoção da nossa proposta de intervenção 

inspirada na sequência didática aos professores interessados em desenvolver o potencial de 

seus alunos não só para o ensino de produção textual como também dos demais conteúdos de 
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Língua Portuguesa. Vale salientar que criar uma SD exige estudo, planejamento, análise e, 

sobretudo, dedicação para conseguir interligar módulos e fechar a SD sem incompletudes e/ou 

inconsistências.   

De fato, é necessário ir além da proposta do livro didático para o ensino do gênero 

textual, sobretudo, um dos mais complexos como o artigo de opinião que exige inúmeras 

habilidades. É preciso apropriar-se dessa metodologia para resultados mais satisfatórios e 

permanentes. Como ilustração, para finalizar esta pesquisa, mencionamos que, no início do 

estudo de outro gênero textual, a crônica, uma aluna pediu que explicássemos a estrutura ou 

os movimentos retóricos, assim como fora ensinado no artigo de opinião, pois, segundo a 

mesma, facilitava a escrita. Ao ouvirmos isso, constatamos a percepção retórica que a aluna já 

compreendia.  
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APÊNDICE A – Proposta da produção inicial 

 

REDAÇÃO – PROF. JOÃO PAULO 

Proposta de redação: artigo de opinião 

  Texto I - A influência dos meios de comunicação na formação da opinião pública 

Os grandes meios de comunicação possuem um intenso poder de influência na 

sociedade contemporânea. São eles que, por exemplo, definem quais temas devem ser 

discutidos e quais devem ser excluídos do âmbito da esfera pública. Além disso, a grande 

mídia impõe suas versões como verdades absolutas, fazendo com que muitos as aceitem sem 

ao menos questioná-las. Com esse intenso poder, esses grandes meios conseguem facilmente 

influenciar a opinião pública.   

Um recente caso que exemplifica esse fato é o que se refere à criação dos conselhos de 

comunicação. Com o intuito de regulamentar a comunicação e os artigos 220 e 221 da 

Constituição nacional, setores do governo Lula e outras entidades propõe a criação dos tais 

conselhos. Estes, segundo o ministro Franklin Martins, não exerceriam o papel de censores e 

sim de fiscalizadores, tentando garantir aspectos como o direito de resposta, a proibição dos 

monopólios dos meios de comunicação, a preferência por programas educativos, entre outros. 

Entretanto, ao realizarem suas matérias, os grandes veículos como Folha e Estadão não 

abordaram nenhum desses aspectos, afirmando apenas que os conselhos seriam uma tentativa 

de censura. 

Esse é apenas um exemplo, entre tantos outros, de como os grandes veículos tratam de 

forma simplista e totalmente parcial determinadas questões. Dessa forma, ao entrarem em 

contato com esse tipo similar de informação, muitas pessoas formam suas opiniões baseadas 

nas mesmas versões repetidas incessantemente. 

Porém, apesar da prevalência desse fenômeno, não se pode deixar de considerar o 

importante papel adquirido recentemente pela internet. Esse novo meio de comunicação 

rompe, ainda que devagar, com esse monopólio da informação tão presente na sociedade. Ao 

consultarem as páginas da internet, as pessoas podem entrar em contato com as mais 

diferentes versões, muitas que, inclusive, são censuradas pela chamada grande mídia. Casos 
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como a recente demissão da psicanalista Maria Rita Kehl, por exemplo, só ficaram muito 

conhecidos devido à divulgação ocorrida na internet. 

Conclui-se, portanto, que ainda são os grandes meios de comunicação que mais 

influenciam a formação da opinião pública.  Entretanto, ao se tornar muito mais popular, a 

internet pode vir a ser uma forma alternativa e muito mais plural de influência no âmbito da 

esfera pública. 

Fonte: http://grupopolitica2010.wordpress.com/2010/11/27/a-influencia-dos-meios-de-comunicacao-na-

formacao-da-opiniao-publica 

Texto II 

 

Fonte:http://qi-afi.blogspot.com.br/2013/04/a-cegueira-de-uma-nacao-midia.html  

Você já prestou atenção na ideologia por trás dos programas que assiste? 

Qual o grau de imparcialidade da mídia? 

A partir da leitura dos textos e de seus conhecimentos, elabore um artigo de opinião 

em você apresenta um ponto de vista sobre o tema: O papel da Mídia na formação da opinião 

pública. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para 

defesa de seu ponto de vista. 

Mínimo de 20 linhas. 

Fonte: https://profes.com.br/thais_braga/blog/proposta-de-redacao-artigo-de-opiniao, Acesso em 10/10/2017. 

http://grupopolitica2010.wordpress.com/2010/11/27/a-influencia-dos-meios-de-comunicacao-na-formacao-da-opiniao-publica
http://grupopolitica2010.wordpress.com/2010/11/27/a-influencia-dos-meios-de-comunicacao-na-formacao-da-opiniao-publica
https://profes.com.br/thais_braga/blog/proposta-de-redacao-artigo-de-opiniao
http://4.bp.blogspot.com/-xJmbBcK9XuE/VDsHXUMCvcI/AAAAAAAAARI/424Qx4qHxTg/s1600/940919_573552902677358_367796894_n.jpg
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APÊNDICE B - TD 1 

REDAÇÃO – PROF. JOÃO PAULO 

Aluno: _______________________________________________________ Data:__/__/___ 

ARTIGO DE OPINIÃO 

O artigo de opinião consiste em um gênero textual que se vale da argumentação para 

analisar, avaliar e responder a uma questão controversa. Ele é publicado em jornais, revistas e 

na internet, e expõe a opinião de um articulista, que pode ser uma autoridade no assunto 

abordado ou uma pessoa reconhecida na sociedade. Geralmente, discute um tema atual de 

ordem social, econômica, política ou cultural, relevante para os leitores. 

 

1. Leia o artigo de opinião atentamente:  

a)  Sublinhe com caneta de cor vermelha, verde ou azul as ideias mais importantes do 

autor.  

b) Ao lado de cada parágrafo, escreva a palavra-chave que o resume.    

c) Que exemplos o autor utilizou para defender seu ponto de vista. 

 

TÍTULO           O TAPETE VERMELHO 

 

Entre as coisas que não entendo —quase todas— estão os critérios ou a falta de 

critérios das premiações em geral, desde a do prêmio Nobel ao Oscar que anualmente a 

Academia de Hollywood distribui aos que se destacaram nas várias categorias que compõem 

um filme: roteiro, ator, atriz, diretor, coadjuvante etc. 

 

Em linhas gerais, os premiados ganham status e, de certa forma, criam uma 

expectativa de qualidade ou emoção, que acaba valorizando o filme e os que nele trabalharam. 

E, evidente, não só o Oscar, mas o cinema norte-americano continua sendo o mais influente e 

copiado em todo o mundo. 

Periodicamente, surge um movimento como o expressionismo alemão ou o neo-

realismo italiano, ambos penetraram no próprio cinema de Hollywood, mas o arroz e feijão da 

indústria cinematográfica continua a ser a norte-americana e pode ganhar qualquer prêmio 

pelo conjunto de obra. 

Apesar de sua influência internacional, numa lista dos cem melhores filmes de todos 

os tempos, os festivais mais importantes, como o de Cannes, Veneza e Berlim costumam 

premiar produções de outros países, inclusive alguns exóticos. 

http://www.academia.org.br/academicos/carlos-heitor-cony
http://www.academia.org.br/academicos/carlos-heitor-cony
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Como em todas as avaliações, inclusive na ciência, na literatura e até na paz, as 

injustiças e os equívocos, sobretudo a influência política ou ideológica, nem sempre 

distinguem os melhores ou os mais importantes. 

Só no fim da vida, arrastando os pés e sem dar muita bola à cerimônia, Chaplin só 

ganhou o prêmio referente ao conjunto de obra, ao som de uma de suas músicas que até hoje é 

cantada em boates, festivais, casamentos e até nas igrejas. 

São raras as exceções. Mais raro ainda é o consenso universal sobre determinado 

prêmio. Aos poucos, o tapete vermelho, que se torna a passarela da fama, está superando o 

próprio cinema.  

 

 

Quem assina     Carlos Heitor Cony 

:  

Local de circulação       http://www.academia.org.br/artigos/o-tapete-vermelho.  

 

2. Marque V para verdadeiro e F para falso.  

(    ) O artigo de opinião é um gênero textual que trata sobre temas polêmicos. 

(    ) O artigo de opinião é publicado somente em jornais. 

(    ) O articulista normalmente é um especialista ou autoridade no assunto. 

(   ) No texto “O tapete vermelho” o autor fez uma crítica à falta de critérios das 

premiações em geral e, sobretudo, a de Hollywood.  

(    ) Os premiados ganham status e não criam uma expectativa de qualidade ou 

emoção nas próximas produções. 

(    ) Com a expressão “arroz e feijão”, o autor quis dizer que a parte menos importante 

fica com Hollywood 

(    ) Há outros festivais que costumam premiar produções de outros países. 

(    ) Não ocorre injustiça ou equívoco nas premiações de Hollywood. 

(   ) De forma resumida, podemos afirmar que a falta de critérios cria uma premiação 

tendenciosa, a qual sobrevaloriza o conteúdo produzido por Hollywood em detrimento 

de outras obras melhores e mais importantes. 

 

 

 

 

http://www.academia.org.br/academicos/carlos-heitor-cony
http://www.academia.org.br/artigos/o-tapete-vermelho
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ESTRUTURA DO ARTIGO DE OPINIÃO 

 

Para a produção de um artigo de opinião, é necessário que haja um problema a ser 

discutido e seja proposta uma solução ou avaliação. Assim, o artigo de opinião pode 

ser estruturado da seguinte forma: SITUAÇÃO-PROBLEMA, DISCUSSÃO E 

SOLUÇÃO-AVALIAÇÃO. 

a) Situação-problema: coloca a questão a ser desenvolvida para guiar o leitor ao que 

virá nas demais partes do texto. Busca-se contextualizar o assunto por meio de 

afirmações gerais ou específicas. 

b) Discussão: expõe os argumentos e constrói a opinião a respeito da questão 

examinada. Neste momento, é preciso lançar mão da argumentação, ou seja, 

apresentar provas a favor da posição assumida. 

c) Solução-avaliação: evidencia a resposta à questão apresentada, podendo haver a 

reafirmação da posição assumida ou apreciação do assunto abordado. 

 

Tipos de argumentos 

 

3. Pesquise um exemplo para cada tipo de argumento: 

 

a) Argumentos de autoridade: consiste na citação de autores renomados para 

comprovar uma ideia 

 

b) Argumento de consenso: consiste no uso de proposições evidentes por si mesmas ou 

universalmente aceitas como verdade. 

 

c) Argumento de provas concretas: apoia-se em fatos, dados estatísticos, exemplos e 

ilustrações para comprovar a veracidade do que se diz. 
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APÊNDICE C – TD 2 

REDAÇÃO – PROF. JOÃO PAULO 

Aluno: ________________________________________________________ Data:__/__/___ 

 

O papel dos meios de comunicação de massa para a formação da opinião pública 

Os meios de comunicação são os principais responsáveis na forma do homem enxergar 

a realidade (___________), mas ao invés do indivíduo, que possui acesso a um grande 

número de informações interpretar a notícia e formar uma opinião a partir de um olhar crítico, 

ele simplesmente acata a interpretação do redator como verdade única e indiscutível. 

(___________) 

Segundo o filósofo Walter Benjamin, a sociedade passa por três fases distintas: da 

narração (histórias contadas a partir da vivência do ser humano), do romance (homem cria o 

mundo particular sem vivenciar os acontecimentos) e por fim a da informação (surge com a 

indústria cultural e se afasta ainda mais da realidade). (___________) A partir do momento 

que o indivíduo não consegue falar da realidade, suas experiências estão escassas. Para nós 

jornalistas é possível tomar conhecimento de algo sem vivenciar e ainda assim redigir uma 

matéria. Hoje as notícias são feitas para serem consumidas e desaparecerem. (___________) 

Os meios de comunicação de massas divulgam certas notícias da maneira que quiserem uma 

vez que estão subordinados a interesses políticos e econômicos superiores. (___________) 

Entre os meios de comunicação de massa podemos citar um meio impresso como a 

polêmica Revista Veja e a sua performatividade, ou seja, ela atua não somente com o objetivo 

de informar o leitor, mas criar um manual de conduta/comportamento para o sujeito. 

(___________) Para que ele seja rico e bem sucedido ele deve seguir este manual. Apesar de 

mostrar apenas um lado da história, a Veja é muito competente na sua articulação pelo fato 

de atingir seu público alvo. (___________) É a partir dos meios de comunicação como este 

que se propicia o desenvolvimento da cultura de massas e o afastamento das pessoas entre si. 

O sentido da vida é perdido e todos lutam para vencer, para ser rico e bem sucedido. 

(___________) 

Critica-se muito os meios de comunicação de massa, de fato numa sociedade 

midiatizada a principal vítima é a informação jornalística que não é encontrada como deveria, 

ou seja, há distorções. (___________) Porém, há também um problema na estrutura da 

sociedade e nos seus princípios morais. Todas as informações devem ser absorvidas através 

de um olhar crítico para a partir daí o individuo tomar posicionamento sobre determinada 
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questão. (___________) Ainda há essa possibilidade das pessoas se resignarem e irem contra 

a cultura de massa. (___________) 

Já que os meios de comunicação de massa tanto influenciam na opinião pública, eles 

têm a capacidade de mudar a mentalidade da sociedade e desta forma, caminhar para uma 

reestruturação social na qual as pessoas estejam de fato atualizadas (___________), afinal ver 

TV e ler jornal diariamente não fazem delas pessoas cultas e bem informadas sem que haja 

um olhar crítico nas informações lidas. 

24 de novembro de 2010 

Fonte: https://pontoemquestaopucsp.wordpress.com/2010/11/24/o-papel-dos-meios-de-comunicacao-de-massa-para-a-

formacao-da-opiniao-publica/ data de acesso: 10/06/2018 

 

 

1. Vejamos uma introdução e distinga a afirmação, a informação e a garantia: 

Em meados do século XXI, pode-se observar a grande influência da mídia sobre as 

pessoas. A formação de estereótipos, o capitalismo, o consumismo, as “fake news” e histórias 

distorcidas são facilmente encontradas na internet e outros meios de comunicação. De fato, a 

tecnologia exerce um papel de fornecer informação e, é por esse motivo que muitos 

“internautas” dependem e alienam-se nela, muitas vezes sem perceberem.  

Afirmação: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Informação:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Garantia:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. INTRODUÇÃO  

a) Tema: O papel dos meios de comunicação de massa para a formação da opinião pública 

b) Ponto de vista: concorda ou discorda do tema. 

c) Argumentos: 

1. Os meios de comunicação reproduzem os ideais da classe dominante. 

2. Algumas informações são facilmente manipuláveis. 

3. Há pouco senso crítico das pessoas em relação às notícias e opiniões fornecidas por esses 

meios 

 

https://pontoemquestaopucsp.wordpress.com/2010/11/24/o-papel-dos-meios-de-comunicacao-de-massa-para-a-formacao-da-opiniao-publica/
https://pontoemquestaopucsp.wordpress.com/2010/11/24/o-papel-dos-meios-de-comunicacao-de-massa-para-a-formacao-da-opiniao-publica/
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Tópico-frasal:  

No mundo globalizado, as informações fornecidas pelos meios de comunicação não são 

totalmente confiáveis. 

Montando a introdução: 

 No mundo globalizado, as informações fornecidas pelos meios de comunicação não 

são totalmente confiáveis. Convém lembrar que eles reproduzem os ideais da classe 

dominante. Outro ponto a ser visto é que algumas informações são facilmente 

manipuláveis. Além disso, há pouco senso crítico das pessoas em relação às notícias e 

opiniões fornecidas por esses meios.  

 

3. Corrija os erros de escrita comuns nas redações 

a) A mídia tenta influencia ao povo. 

b) A midia ninguem pode comfiar nela. 

c) A mídia faz de tudo pra que a gente cegue. 

d) Eles inventam mentiras para que a gente acreditem 

e) Os meios de comunicação é uma grande influência. 

f) Devemos ter conciência. 

g) Porque a comunidade acredita nela e que eles concorda 

h) A mídia consegui influênciar 

i) Ao invéz de mostra a verdade por traz disso. 

j) A informação tá tão presente na sociedade 

k) Na internet aparece muitas noticias  

l) Pra induzir a população a acharem o que ela querem. 
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APÊNDICE D – TD 3 

REDAÇÃO – PROF. JOÃO PAULO 

Aluno: ________________________________________________________ Data:__/__/___ 

A influência da mídia e sua relação com o medo 

A mídia tem por objetivo atender as expectativas imediatas dos indivíduos. Ela pode 

ser definida como o conjunto de meios ou ferramentas utilizados para a transmissão de 

informações ao público assumindo um papel muito importante na formação de uma sociedade 

menos conflituosa. Porém, em uma realidade complexa como a nossa, a mídia desempenha 

um papel garantidor da manutenção do sistema capitalista, fomentando o consumo, ditando 

regras e modas e agindo sobre interesses comerciais. 

A mídia notoriamente tem papel importante na conjuntura social atual, _________ 

exerce influência em todos os campos, seja na família, na política e na economia, incutindo na 

população uma forma de agir e pensar importante para a manutenção da ordem.  

A mídia, quando tomou corpo de mercadoria, era disponibilizada somente para as 

famílias mais abastadas. _________ esse público foi sendo ampliado e o acesso a esse tipo de 

informação chegou _________ à população menos favorecida ocasionando o que temos hoje, 

um público em massa dos meios de informação através, principalmente, da televisão. 

Schecaira (apud BAYER, 2013) entende que a mídia é uma fábrica ideológica 

condicionadora, pois não hesitam em alterar a realidade dos fatos criando um processo 

permanente de indução criminalizante. _________ , os meios de comunicação desvirtuam o 

senso comum através da dominação e manipulação popular, através de informações que, nem 

sempre, são totalmente verdadeiras. 

Com isso, propagando o medo do criminoso (identificado como pobre), os meios de 

comunicação aprofundam as desigualdades e exclusão dessa parcela da sociedade, 

aumentando as intolerâncias e os preconceitos. Utiliza-se do medo como estratégia de 

controle, criminalização e brutalização dos pobres, de forma que seja legitimo as demandas de 

pedidos por segurança, tudo em virtude do espetáculo penal criado pela imprensa. Criam-se 

normas penais para a solução do problema, porém, o Direito Penal passa a ser apenas um 

confronto aos medos sociais, _________ atuar como instrumento garantidor dos bens 

juridicamente protegidos. 

Hoje, vivemos em constante situação de emergência e deixamos de perguntar pelo 

simples fato de estar provada a barbaridade dos outros. _________ , muros são construídos 

para separar a sociedade. Há muros que separam nações entre pobres e ricos, mas não há 

muros que separam os que têm medo dos que não têm (COUTO, 2011). 

A manipulação das notícias através dos meios de comunicação aumentam os medos e 

induzem ao pânico, reforçando uma falsidade à política criminal e promovendo a 

criminalização e repressão, ofertando ao sistema penal uma legitimação para uma intervenção 

cada vez mais repressiva, criando um verdadeiro Estado Penal. 

A mídia exerce influência sobre a representação do crime e também do delinquente em 

razão do constante destaque que se dá aos crimes violentos. Assim, a mídia vai colaborando o 

processo de construção de “imagem do inimigo” – no Brasil quase sempre como dos setores 

de baixa renda – _________ auxilia na tarefa de eliminá-los, desconsiderando da ética e 

justificando a opressão punitiva. 

Através de uma seleção de conteúdos a mídia tem o poder da construção da realidade, 

que é um poder simbólico. Esse poder simbólico procura reproduzir uma ordem 

homogeneizada do tempo e do pensamento, com um único objetivo, a dominação de uns 

sobre os outros. _________ , criam sujeitos incapazes de contestar o que se lhes é apresentado 

de forma a garantir a ordem, a torná-los submissos e dominados. 
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A mídia incute na sociedade uma política de higienização e rotulação dos desiguais 

que devem ser banidos da convivência social. _________ propagação dessa política, cada vez 

mais os cidadãos são colocados diante de questões criminais que parecem nunca se resolver 

provocando uma sensação de intranquilidade e medo. Esse último, _________, é agravado 

pela sensação de vulnerabilidade e de impossibilidade de defesa. 

 

1. Após a leitura do texto, complete as lacunas do texto com os Elementos de Coesão abaixo. 

 

Pois  -  Com isto -   Diante da -  Mas também - Aos poucos – Também – Assim – Ao invés 

de – A partir daí - Por sua vez 

2. Qual o tema do artigo de opinião?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Qual é o problema apresentado pelo articulista? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. O autor é favorável ou contrário ao tema? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Retire do texto 2 (dois) argumentos que o autor utilizou para defender seu ponto de vista 

sobre o tema: 

 

1º Argumento:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

2º Argumento:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  
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APÊNDICE E – TD 4 

REDAÇÃO – PROF. JOÃO PAULO 

Aluno: ________________________________________________________ Data:__/__/___ 

Estamos chegando à etapa final da construção de seu texto. Para isso, precisamos elaborar 

uma conclusão para seu artigo de opinião.  Vejamos como podemos encerrar seu texto: 

1. Encerramento reflexivo – devemos encerrar com a nossa TESE (Posição assumida) + 

REFLEXÃO (Questionamento) + Indicar AGENTES (quem pode solucionar o 

problema? ) . Por exemplo: 

 

Cada sociedade tem a educação que quer. A nossa é péssima, antes de tudo por que 

aceitamos passivamente que assim seja,  além de não fazermos a nossa parte em casa. 

Não podemos culpar as famílias pobres, mas e a indiferença da classe média? Está em 

boa hora para um exame de consciência. Estado, escola e professores têm sua dose de 

culpa. Mas não são os únicos merecendo puxões de orelha. 

 

Tese: Cada sociedade tem a educação que quer 

Reflexão: A nossa é péssima, [...]. Não podemos culpar as famílias pobres, mas e a 

indiferença da classe média? 

Agentes: Estado, escola e professores têm sua dose de culpa. Mas não são os únicos 

merecendo puxões de orelha. 

 

2. Encerramento por solução: devemos finalizar com a TESE (Posição assumida) + 

Solução + Agentes. 

 

Portanto, a violência divulgada pela mídia é um fator de risco. Para minimizar seu 

impacto negativo sobre o comportamento das crianças e jovens, os pais devem ser 

mais rigorosos na seleção dos produtos com os quais seus filhos terão contato. Por sua 

vez, cabe à mídia rever a realidade dos meios de entretenimento que oferece aos seus 

consumidores e, ao poder público, estabelecer regras mais rígidas de controle. 

 

Tese: a violência divulgada pela mídia é um fator de risco. 

 

Solução 1: os pais devem ser mais rigorosos na seleção dos produtos com os quais 

seus filhos terão contato. 
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Solução 2: cabe à mídia rever a realidade dos meios de entretenimento que oferece aos 

seus consumidores 

Solução 3: ao poder público, estabelecer regras mais rígidas de controle. 

 

Agentes: os pais; à mídia; ao poder público 

 

SOLUÇÃO 

O QUE SERÁ FEITO? E COMO? 

Para minimizar seu impacto negativo 

sobre o comportamento das crianças e 

jovens, 

 

  

Os pais devem ser mais rigorosos na 

seleção dos produtos com os quais seus 

filhos terão contato. 

Por sua vez, cabe à mídia rever a 

realidade dos meios de entretenimento 

que oferece aos seus consumidores e, 

Ao poder público, estabelecer regras mais 

rígidas de controle. 

 

 

 

Agora, escolha a melhor forma de fazer o encerramento de seu texto e produza um 

parágrafo para a  sua conclusão. Siga os passos abaixo: 

 

1. Elabore uma TESE: 

2. O que deve ser resolvido? E como ? 

3. Quem resolverá? 

 

Recursos coesivos: Portanto; Diante do exposto, fica evidente que; Enfim.  

  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F – TD 5 
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APÊNDICE G – TD 6 
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APÊNDICE H – Proposta de produção final 

Textos motivadores 

Assunto: homofobia 

Em 2017, 445 lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBTs) foram 

mortos em crimes motivados por homofobia. O número representa uma vítima a cada 19 

horas. O dado está em levantamento realizado pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), que registrou 

o maior número de casos de morte relacionados à homofobia desde que o monitoramento 

anual começou a ser elaborado pela entidade, há 38 anos. 

Os dados de 2017 representam um aumento de 30% em relação a 2016, quando foram 

registrados 343 casos. Em 2015 foram 319 LGBTs assassinados, contra 320 em 2014 e 314 

em 2013. O saldo de crimes violentos contra essa população em 2017 é três vezes maior do 

que o observado há 10 anos, quando foram identificados 142 casos. 

Assunto: Legalização da maconha 

Gavrilova, juntamente com os colegas pesquisadores Takuma Kamada e Floris 

Zoutman, estudou dados dos relatórios de crimes do FBI e registros suplementares de 

homicídios de 1994 a 2012. Eles descobriram que nos estados da fronteira o efeito da 

mudança de lei foi maior na Califórnia, onde houve uma redução de 15% nos crimes 

violentos, e mais fraca no Arizona, onde a queda foi de 7%.Os crimes mais fortemente 

afetados foram roubo, que caiu 19%, e assassinato, com queda de 10%. Os homicídios 

especificamente relacionados à droga caíram surpreendentes 41%. 

Os autores afirmam que seu estudo oferece novas visões de métodos para reduzir o 

crime violento relacionado ao tráfico de drogas. Mas sua publicação ocorre quando o 

secretário de Justiça, Jeff Sessions, está rescindindo a política da era Obama, que 

implementou as leis de maconha medicinal. “Quando o efeito sobre o crime é tão 

significativo, é obviamente melhor regulamentar a maconha e permitir que os usuários 

paguem impostos sobre ela do que torná-la ilegal”, disse Gavrilova. “Para mim está claro que 

ela deve ser legalizada e regulamentada, e as receitas irão para o Tesouro.” 

Assunto: Aborto 

De outro lado, esses mesmos legisladores precisam olhar o tema a partir de dados. 

Descriminalizar o aborto não é incentivá-lo. A controvérsia quanto ao aborto reside no fato de que o 

direito à vida não é absoluto. Para alguns, o Direito Constitucional (e natural) à vida do feto precisa ser 
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respeitado. Para outra corrente, a mulher faz jus ao direito à dignidade humana, ao direito de escolha. 

Outra ótica deve nortear a discussão no sentido de tratar o aborto como assunto de saúde pública. 

Globalmente, mais de 25 milhões de abortos inseguros (45% do total) ocorrem anualmente, segundo 

estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS). A maioria é realizada em países em 

desenvolvimento de África, Ásia e América Latina. 

Esse estudo de 2017 mostrou que a restrição ou proibição do acesso não reduz o número de 

abortos. Ratificando esse dado, tem-se que, em países onde o aborto é completa ou parcialmente 

proibido, um em cada quatro abortos é seguro. Em países onde o aborto é legal, nove entre dez são 

realizados de maneira segura. Quando os abortos são feitos de acordo com as diretrizes e padrões da 

OMS, o risco de complicações severas ou de morte é insignificante. Na ausência de condições seguras, 

os resultados podem incluir aborto incompleto, hemorragia, lesões vaginal, cervical e uterina, além de 

infecções, onerando os custos da saúde pública. 

A partir da leitura dos textos e de seus conhecimentos, elabore um artigo de opinião 

no qual você apresenta um ponto de vista sobre um dos temas abaixo.  Selecione, organize e 

relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

Mínimo de 25 linhas 

Temas 

a) Descriminalização da maconha: evolução na garantia dos direitos individuais ou 

ameaça à juventude? 

b) Legalização do aborto no Brasil é um direito legitimo à mulher no mundo atual? 

c) A homossexualidade nos dias atuais: direitos civis versus preconceitos da 

sociedade. 
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APÊNDICE I – Notas dos participantes 
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APÊNDICE J – Notas dos alunos selecionados
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ANEXO A – Produções textuais 

 

A1 – Produção inicial 

 

A1 – Produção final 
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A2 – Produção inicial 

 

 

A2 – Produção final 
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A3 – Produção inicial 

 

A3 – Produção final 
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A4 – Produção inicial 

 

A4 – Produção final 
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A5 – Produção inicial 

 

A5 – Produção final 
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A6 – Produção inicial 

 

A6 – Produção final
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A7 – Produção inicial 
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A7 – Produção final 
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ANEXO B – Páginas do livro didático. 
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ANEXO C - Vídeos 

 

Psicologia e o vício do celular 

 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=LOyeJm2sf-g, acesso em: 04/06/2018 

 

    Intervenção militar no Rio de Janeiro 

 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=NPH7Tqbg3iQ.  Acesso em 04/06/2018 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LOyeJm2sf-g
https://www.youtube.com/watch?v=NPH7Tqbg3iQ
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A legalização do aborto 

 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Atj9fMBklgM. Acesso em 04/06/2018 

 

 

A descriminalização da maconha 

 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=3uK8-SmENpE. Acesso em 04/06/2018 

 

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Atj9fMBklgM
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Homofobia 

 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=kIz978KxsqY. Acesso em 04/06/2018 

 

 

 


