
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) 

CAMPUS AVANÇADO “PROF.ª MARIA ELISA DE A. MAIA” (CAMEAM) 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO (PPGE) 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO (CMAE) 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS: 

Universidade Federal Rural do Semi-árido (UFERSA) 

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

 

 

 

JOSEILDA ALVES DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO TEXTUAL ARGUMENTATIVA NA SALA DE AULA: 

 DO EDITORIAL À CARTA DO LEITOR 

 

 

 

 

 

 

 
 

PAU DOS FERROS/RN 

2019 



JOSEILDA ALVES DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO TEXTUAL ARGUMENTATIVA NA SALA DE AULA:  

do editorial à carta do leitor 

 

  

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ensino (PPGE), da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), do 

Campus Avançado “Prof.ª Maria Elisa de 

Albuquerque Maia” (CAMEAM), ofertado em 

parceria com a Universidade Federal Rural do 

Semiárido (UFERSA) e o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN), como requisito para obtenção do 

título de Mestre em Ensino. 

Orientador: Prof. Dr. José Cezinaldo Rocha Bessa 

 

 

 

 

 

 

PAU DOS FERROS/RN 

2019  



© Todos os direitos estão reservados a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. O conteúdo desta obra é de
inteira responsabilidade do(a) autor(a), sendo o mesmo, passível de sanções administrativas ou penais, caso sejam
infringidas as leis que regulamentam a Propriedade Intelectual, respectivamente, Patentes: Lei n° 9.279/1996 e Direitos
Autorais: Lei n° 9.610/1998. A mesma poderá servir de base literária para novas pesquisas, desde que a obra e seu(a)
respectivo(a) autor(a) sejam devidamente citados e mencionados os seus créditos bibliográ�cos.

Catalogação da Publicação na Fonte.
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

O48p OLIVEIRA, JOSEILDA ALVES DE
PRODUÇÃO TEXTUAL ARGUMENTATIVA NA SALA

DE AULA: DO EDITORIAL À CARTA DO LEITOR. /
JOSEILDA ALVES DE OLIVEIRA. - PAU DOS
FERROS/RN, 2019.

179p.

Orientador(a): Prof. Dr. José Cezinaldo Rocha Bessa.
Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-

Graduação em Ensino). Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte.

1. Gêneros do discurso. 2. Argumentação. 3. Editorial.
4. Carta do leitor. 5. Produção textual. I. Bessa, José
Cezinaldo Rocha. II. Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte. III. Título.

O serviço de Geração Automática de Ficha Catalográ�ca para Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC´s) foi desenvolvido
pela Diretoria de Informatização (DINF), sob orientação dos bibliotecários do SIB-UERN, para ser adaptado às
necessidades da comunidade acadêmica UERN.



A dissertação “Produção textual argumentativa 

na sala de aula: do editorial à carta do leitor”, 

autoria de Joseilda Alves de Oliveira, foi 

submetida à Banca Examinadora, constituída pelo 

PPGE/UERN, como requisito necessário à 

obtenção do grau de Mestre em Ensino, outorgado 

pela Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte – UERN. 

 

 

 

 

Dissertação defendida e aprovada em _______ de_______ de 2019. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

Prof. Dr. José Cezinaldo Rocha Bessa  

(Presidente/UERN) 

 

 

 

Prof.  Dr. Francisco Vieira da Silva 

(1º Examinador/UFERSA) 

 

 

 

Profª. Dra Crígina Cibelle Pereira 

(2ª Examinadora/UERN) 

 

 

 

 Prof. Dr. Ilderlândio Assis de Andrade Nascimento 

(Suplente/ Secretaria Municipal de Educação de Tenente Ananias-RN) 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Profª. Dra Maria Zenaide Valdevino da Silva 

(Suplente/UERN) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus, por tudo o que me concedeu. 

 

À minha amiga/irmã Gigliola Alves (in 

memoriam). 

 

Aos meus pais, meu filho e meu esposo por me 

amarem e me apoiarem. 

 

Ao meu orientador, José Cezinaldo, por acreditar 

em mim e guiar essa minha jornada. 



AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, que, além da vida, deu-me forças, coragem e colocou em meu caminho pessoas 

maravilhosas para me guiar, fazendo com que eu nunca perdesse a Fé. 

 

Ao meu orientador, José Cezinaldo, por ter me acolhido como orientanda, pelo tempo dedicado a 

mim, pela paciência que teve comigo, pelas orientações teórico-metodológicas, essenciais ao 

desenvolvimento da pesquisa, em especial, pela compreensão diante das dificuldades por mim 

enfrentadas, pelos diálogos estabelecidos em momentos tão necessários para minha maturidade 

acadêmica e por ter aprimorado o meu dizer. 

 

Aos professores do PPGE, pelas valiosas e precisas contribuições compartilhadas durante o curso. 

 

Aos professores examinadores deste trabalho, Francisco Vieira e Crígina Cibelle, que deram 

contribuições para que tivéssemos êxito em sua conclusão. 

 

À professora Rosângela Bernardino pelas valiosas contribuições ao meu trabalho na banca de 

qualificação e pelos diálogos leves e divertidos que nos aproximaram e me fez conhecer sua 

simplicidade, amorosidade e grandiosidade de ser humano que és. 

 

Aos amigos e parceiros do Grupo de Estudos Bakhtinianos, pelos diálogos amorosos, carinho e 

aprendizado. Em especial, às “meninas”, Nara e Mayrla, pelos momentos de diálogos sobre a vida 

e a beleza de Ser. Estas são pessoas que inundaram o meu ser e me fizeram um humano melhor. 

 

Aos colegas de mestrado, Diógenes, Kátia, Amélia e José Carlos que também foram meus 

companheiros de viagem. Principalmente, a Diógenes por me apoiar e me receber em sua casa 

com tanto carinho e por ter permitido a construção de uma relação familiar. Obrigada, meu 

amigo/irmão. 

 

Ao meu amigo Fernando Freire. Pessoa especial que desempenhou a missão de me encorajar em 

todos os momentos difíceis demonstrando preocupação para comigo. 

 

Ao meu esposo, por todo incentivo, por me apoiar em todos os momentos, por me amar apesar de 

todas as minhas “loucuras” e, especialmente, por ser meu equilíbrio emocional. 



 

Ao meu filho, pelo incentivo, compreensão e apoio. És a razão maior de todos os meus passos. 

 

Aos meus pais, pelas orações e exemplos de perseverança. Sou grata por todos os ensinamentos 

de caráter, bondade e constituição do Ser. E aos meus irmãos e irmãs pelo encorajamento nessa 

caminhada e por me amarem. 

 

À minha sogra, Maria da Penha, aos meus cunhados e cunhadas, pelo apoio e carinho. Em especial, 

à minha cunhada Francicleide, que mesmo distante é uma grande incentivadora da minha carreira 

profissional. 

 

As minhas amigas, Jacely, Jadcely, Claudete, Patrícia e Vitória que sempre acreditaram em mim. 

E, de forma muito especial, à amiga Odésia Dantas pelo apoio e pelas leituras cuidadosas feitas ao 

meu trabalho. 

 

Aos meus colegas da turma de 2017 do Mestrado Acadêmico em Ensino, pelos diálogos permitidos 

e por todos os momentos de troca de experiência vivenciados  

 

Às Secretarias Municipais de Educação de Condado-PB e Malta-PB, pela permissão ao gozo de 

Licença Remunerada durante os anos de dedicação ao curso. O agradecimento se estende aos meus 

colegas de trabalho das duas instituições. Muito obrigada pelos diálogos diários, pelas situações 

de aprendizagem na vida. Serei eternamente grata por todos os momentos vivenciados com vocês. 

Em especial, ao diretor e amigo, José Roberto, e à minha supervisora pedagógica e amiga, 

Conceição Leandro, por compreenderem minha ausência na etapa inicial. 

 

A todos que fazem a escola campo de pesquisa pela acolhida e aceitação ao meu trabalho. Em 

especial, à gestora escolar pelo apoio durante todo percurso da investigação e confiança na parceria 

para a realização de outros trabalhos além da dissertação, a exemplo de palestra e chamada para o 

ENEM. E a professora da disciplina de Língua Portuguesa da turma pesquisada pela confiança, 

por me ceder a sala de aula para a pesquisa e por ter sido minha parceira durante os seis meses. E 

também aos alunos do 1º ano b, turma de 2018, maiores colaboradores desse trabalho. Sem eles 

esta pesquisa não existiria. 

 



Agradeço a Profa. Dra. Simone Cabral, que em 2017 era coordenadora do PPGE e me recebeu tão 

bem, fazendo com que meu sonho de cursar um mestrado de qualidade se materializasse. Obrigada 

por me receber no programa de mestrado da UERN e me fazer sentir-se em casa. 

 

Ao secretário do programa, Renato, pelos encaminhamentos e por nos conduzir com 

profissionalismo e competência. Saiba que és o cartão de visita do PPGE. Por tudo, muito 

obrigada! 

 

Agradeço ao PPGE, na pessoa do coordenador Prof. Dr. José Cezinaldo, pela competência e 

responsabilidade para com o programa, com a pesquisa e com os alunos. Agradeço, coordenador, 

por encaminhar tão bem a nós pesquisadores iniciantes. Muito obrigada! 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Toda a vida da linguagem, seja qual for o seu campo de emprego (a linguagem cotidiana, a 

prática, a científica, a artística, etc.), está impregnada de relações dialógicas”. 

 (BAKHTIN, 2015, p. 209) 

 

 



RESUMO  

 

Na presente dissertação, objetivamos examinar as possíveis contribuições de uma intervenção 

pedagógica realizada mediante um projeto de trabalho com os gêneros discursivos editorial e carta 

do leitor, visando contribuir para o aprimoramento das capacidades dos alunos na produção textual 

argumentativa. Assumimos, como base teórica central, os estudos do Círculo de Bakhtin, com 

contribuições de Perelman e Olbstrects-Tyteca (2014) e Abreu (2004) sobre argumentação, e 

Geraldi (2013, 2015), Lopes-Rossi (2008), Antunes (2003, 2009, 2010), Moretto (2013), dentre 

outros, sobre o ensino de língua portuguesa. A pesquisa se propõe, mais especificamente, a 

identificar as dificuldades de uma turma de primeiro ano do ensino médio de uma escola pública 

da Paraíba na produção de textos argumentativos; realizando um trabalho de intervenção didático 

dialógica visando ao desenvolvimento das capacidades crítica e argumentativa dos alunos, a partir 

de um conjunto de atividades sobre alguns gêneros da esfera jornalística com foco nos gêneros 

editorial e carta do leitor; analisar produções textuais argumentativas em diferentes versões para 

observar os possíveis avanços dos alunos em relação às capacidades crítica e de argumentação na 

escrita, após o trabalho interventivo; bem como, avaliar em que medida a proposta de intervenção 

realizada contribuiu para o aprimoramento da produção escrita argumentativa. O estudo assume a 

perspectiva de uma epistemologia das ciências humanas, nesse caso, nos pressupostos dos estudos 

bakhtinianos, portanto, adota uma análise interpretativa, com enfoque qualitativo e procedimentos 

que incluem a descrição e a interpretação.  Contempla o exame de oito textos produzidos pelos 

alunos, sendo quatro da situação inicial, produzidos antes da intervenção, orientado pela professora 

da disciplina, e quatro da situação final, produzidos no final da intervenção, orientado pela 

professora/pesquisadora, ambos extraídos de um arquivo de quarenta e cinco textos, vinte e três 

da primeira situação e vinte e dois da segunda situação. O corpus analisado aponta que algumas 

dificuldades apresentadas na produção textual realizada antes da intervenção foram superadas 

durante o processo interventivo, visto que, na produção final, diferentemente da inicial, os textos 

apresentaram recursos linguísticos pensados para convencer e persuadir o interlocutor, pois os 

alunos/produtores demonstraram em suas escritas maior segurança na elaboração das teses em 

articular as técnicas argumentativas para sustentação dos argumentos e um avanço perceptível nas 

formas de mobilizar outras vozes para construção dos diálogos que tecia o sentido de suas 

produções. Aponta, ainda, que a intervenção didático-dialógica contribuiu para o aprimoramento 

da competência linguístico-discursiva dos alunos/produtores, proporcionando-lhes maior 

segurança nas escolhas linguísticas e aperfeiçoamento da criticidade e da argumentatividade na 

escrita. Nossas conclusões revelam que o direcionamento dado a um trabalho com gêneros do 

discurso, sistematizado e bem planejado, pode contribuir decisivamente para um ensino produtivo 

da escrita, com evidentes resultados positivos quanto ao desenvolvimento da capacidade 

argumentativa, crítica e reflexiva dos alunos. 

Palavras-chave: Gêneros do discurso. Argumentação. Editorial. Carta do leitor. Produção textual. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

In this present dissertation, we aim to look at the possible contributions of a pedagogical 

intervention carried out through a project of work with discursive genres editorial and reader's 

letter, aiming to contribute to the improvement of students' capacities in textual argumentative 

production. Our theoretical groundwork is based on Bakhtin Circle’s studies, with contributions 

by Perelman and Olbstrects-Tyteca (2014) and Abreu (2004) on argumentation, and Gerald (2013, 

2015), Lopes-Rossi (2008), Antunes (2003, 2009, 2010), Moretto (2013), among others that 

discuss about the mother tongue teaching. This work proposes to identify the difficulties of a first-

year High School class of a public school in Paraíba State/Brazil, in argumentative texts’ 

production; to carry out a dialogic didactic intervention aimed at the development of students' 

critical and argumentative capacities, starting from a set of activities on some genres of journalistic 

sphere with focus in the editorial and reader's letter genres; to analyze argumentative textual 

productions in different versions, to observe the possible students’ advances, in relation to the 

critical capacities and argumentation in the writing, after the intervention work; as well as to 

evaluate how the proposed intervention contributed to the improvement of argumentative written 

production. The research assumes the perspective of an epistemology of the human sciences, in 

this case, in the Bakhtin studies presuppositions. Therefore, it adopts an interpretative analysis, 

with a qualitative focus and procedures that include description and interpretation and 

contemplates the examination of eight texts produced by students; four from initial situation 

(produced before the intervention, guided by the subject’s teacher) and four from the final situation 

(produced at the end of the intervention, guided by the teacher/researcher), extracted from a file of 

forty-five texts (twenty-three from the first situation and twenty-two from the second one). The 

analyzed corpus shows that some difficulties presented in the textual production performed before 

the intervention were overcome during the intervention process, since, in the final production, 

different from the initial production; the texts presented linguistic resources designed to convince 

and persuade the interlocutor, since the students / producers demonstrated in their writings greater 

security in the construction of the theses, in articulating the argumentative techniques to support 

the arguments, and a perceptible advance in the ways of mobilizing other voices for the 

construction of dialogues that weaves the meaning of their productions. It also points out that 

dialogic didactic intervention contributed to improvement of the students/producers' linguistic-

discursive competence, providing them a greater security in linguistic choices and improvement 

of criticality and argumentativeness in writing. Our conclusions reveal that the direction given to 

a work with genres of systematized and well-planned discourse can contribute decisively to writing 

productive teaching, with evident positive results in the argumentative development, critical and 

reflexive students’ capacities. 

 

 

Keywords: Discourse genres. Argumentation. Editorial. Reader's letter. Text production. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

Um estudo que aspira discorrer a respeito da produção textual na escola deve iniciar 

com uma compreensão mais abrangente sobre o que vem a ser linguagem. Em uma reflexão 

acerca do trabalho com a língua no espaço escolar, precisaremos, necessariamente, refletir em 

relação ao funcionamento da linguagem na sociedade fora da escola e como os sentidos se 

processam entre os falantes de uma determinada língua (GERALDI, 2015a). 

Fazemos, portanto, a escolha por iniciar trazendo alguns autores que discutem sobre a 

linguagem em utilização no fluxo da comunicação verbal entre sujeitos que vivem relações 

sociais e se afetam reciprocamente. Ao iniciar os estudos, na tentativa de compreender o 

funcionamento da linguagem em sua dinâmica viva, encontramos em Bakhtin (2011) a 

proposição de que um enunciado nunca se encerra nele próprio e que é na relação entre sujeitos 

que os sentidos vão se construindo.  Para Geraldi (2010, p. 99), “(...) a linguagem é uma 

atividade constitutiva das consciências humanas e a certeza de que os sistemas linguísticos 

nunca estão prontos e acabados (...)”. Compreende-se, então, que a produção textual escrita, 

enquanto atividade de linguagem, articula-se ao caráter interativo de construção de sentidos e 

de inacabamento. 

Nessa direção, faz-se necessário compreender os aspectos relativos ao trabalho com a 

linguagem na escola, mais especificamente com a escrita, como atividade que não deve se 

desvincular do mundo real, do contexto social, dos meios de produção e de circulação na 

sociedade. “O texto escrito, enquanto ação com sentido, constitui uma forma de relação 

dialógica que transcende as meras relações linguísticas” (GARCEZ, 2010, p. 63). É nesse viés 

de entendimento sobre a linguagem, na sua forma escrita, que a presente dissertação focaliza as 

possíveis contribuições de um projeto de trabalho interventivo para construção de uma 

produção textual dialógica em sala de aula, com estudantes de uma turma de 1º ano do ensino 

médio, em uma escola pública localizada no estado da Paraíba. O trabalho constitui o relato de 

uma atividade de intervenção realizada nas aulas de Língua Portuguesa, no ensino de produção 

textual, com uma turma constituída por um universo de 30 alunos. Tal intervenção foi realizada 

mediante a problemática do desinteresse, desmotivação, dificuldades e resistência dos alunos 

frente às propostas de produção textual escrita, sugeridas pela professora da disciplina.  

A atividade interventiva advém, em âmbito mais geral, da necessidade de intercedermos 

no processo de ensino e aprendizagem para produção de textos escritos em situações de 

interação sociocomunicativa, tendo em vista índices insatisfatórios nas práticas de produção 
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textual revelados por alunos brasileiros em exames nacionais e internacionais, como o PISA 1e 

o SAEB2.  

 Recentemente, o trabalho com a Língua Portuguesa centrado no ensino de gêneros 

discursivos vem sendo desenvolvido nas salas de aula brasileiras, porém de maneira, ainda, 

muito restrita. Pesquisas como as de Lopes-Rossi (2003) e Costa e Rosa (2004) constatam que 

as atividades propostas nos livros didáticos não exploram devidamente as concepções 

sociodiscursivas de linguagem, tendo os gêneros discursivos como objeto de ensino. Além 

disso, apontam para o caráter atemporal da temática, considerando o tempo da publicação e a 

continuidade do debate no hoje, deixando evidenciada a pertinência da discussão sobre o 

trabalho com os gêneros discursivos em sala de aula. 

Essa perspectiva de trabalho com os gêneros, considerando a sociodiscursividade, foi 

apresentada ao âmbito educacional pela publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

que, de acordo com Lopes-Rossi (2011), era fundamentada, em parte, na teoria dos gêneros 

discursivos de Bakhtin e, como comenta Rojo (2000), em releituras didáticas dessa teoria  feita 

por pesquisadores do Grupo de Genebra3. O documento trouxe uma proposta de orientação para 

os trabalhos com as práticas de linguagem na intenção de impulsioná-los em sala de aula e 

estimular no educando a capacidade de uso da linguagem nas mais variadas situações de 

comunicação (BRASIL, 1998). 

A divulgação dessas ideias e propostas, posteriormente, foram direcionadas para o 

ensino médio de forma que iluminassem novos caminhos e possibilidades para o ensino de 

Língua Portuguesa. Os PCNEM4 (2000) indicavam mudanças qualitativas para o processo de 

ensino e aprendizagem no nível médio, apontando para sistematização de um conjunto de 

atitude como pesquisar, analisar, argumentar, negociar significados, dentre outras, que 

                                                           
1 Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Disponível em: <porta.inep.gov.br/pisa>. Acesso em: 20. Fev. 

2019. 

2 2 Sistema de Avaliação da Educação Básica. Disponível em:< portal.mec.gov.br/component/tags/tag/31992? 

start=20>. Acesso em: 20. Fev. 2019. 

3  O Grupo de Genebra é formado por pesquisadores da “Escola de Genebra”, dentre os quais destacam-se: Jean-

Paul Bronckart, Bernard Schneuwly, Joaquim Dolz, A. Pasquier, Sylvie Haller, pertencentes ao Departamento de 

Didáticas de Línguas da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Genebra (UNIGE). 

Os seus integrantes têm se dedicado a pesquisas tanto sobre a constituição do Interacionismo Sócio-Discursivo 

(ISD), como a sua aplicação no ensino de francês como língua materna e, mais, recentemente, também, com 

questões relativas ao trabalho. Os resultados dessas pesquisas, em especial daqueles envolvidos com questões mais 

didáticas, levou à elaboração e aplicação de sequências didáticas, as quais visavam, principalmente, contribuir para 

minimizar os graves problemas de produção escrita dos alunos francófonos. 

 
4 Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Disponível em: <portal.mec.gov.br/component/tags/ 

tag/33672>. Acesso em: 20. Fev. 2019. 
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proporcionassem ao aluno participar do mundo social mais preparado e estimulasse a 

continuidade dos estudos (BRASIL, 2000). 

Em 2006, o Ministério da Educação pública as Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio, como mais um instrumento de apoio à reflexão do professor, a ser utilizado em favor 

do aprendizado (BRASIL, 2006). Mais um documento que apresenta orientações para práticas 

pedagógicas aplicadas ao ensino da linguagem, como pode ser percebido no trecho retirado do 

texto elaborado: “(…) esperamos que cada um de vocês aproveite estas orientações como 

estímulo à revisão de práticas pedagógicas, em busca da melhoria do ensino” (BRASIL, 2006, 

p. 6). Vale ressaltar que a recomendação do documento era que a linguagem, na escola, passasse 

a ser objeto de reflexão e análise, permitindo ao aluno a superação e/ou a transformação dos 

significados veiculados. 

No entanto, apesar de as orientações desses documentos terem sinalizado maior 

dedicação pedagógica dos professores de Língua Portuguesa ao trabalho com as práticas da 

linguagem, essa ampliação de tempo, dedicada à temática, por si só, parece não garantir a 

eficiência dos educandos em relação à prática da escrita. “(...) O estudante de ensino médio 

ainda apresenta dificuldades para escrever e, na maioria das vezes, ele reproduz, em sua escrita, 

frases, clichês ou trechos de textos lidos” (MARQUESI, 2014, p. 135), o que faz transparecer 

sua necessidade de melhorar a habilidade na produção textual escrita, principalmente, quando 

se observa, nessa produção, a capacidade de argumentar e defender posições, construindo 

argumentos e estratégias que os sustentem. 

Visando não somente fomentar as capacidades crítica e argumentativa dos alunos da 

turma pesquisada, mas também estimular a reflexão e ação sobre o mundo, esta pesquisa 

intenciona desenvolver, a partir do trabalho com os gêneros editorial e carta do leitor, uma 

proposta de intervenção com produção textual escrita. A intenção é que os educandos possam 

se apropriar das características dos gêneros selecionados, da forma composicional, conteúdo 

temático e ampliar a capacidade de argumentação e interação, compreendendo, assim, o caráter 

dialógico da escrita. 

O trabalho objetiva pesquisar e intervir na realidade do processo de produção textual, 

não apenas investigando o contexto da sala de aula, mas, principalmente, possibilitando a 

efetivação de uma prática de produção textual dialógica, mediante a realização de uma 

intervenção por meio de um projeto de trabalho que visa contribuir para alguns avanços no 

cenário dos estudos com gêneros discursivos na sala de aula. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, tomamos como embasamento teórico-

metodológico central obras do Círculo de Bakhtin (2011, 2015, 2016); Volochínov (2017); 
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comentadores como Faraco (2009, 2016) e alguns estudiosos como Bessa (2016); Brait (2016); 

Fiorin (2016); Geraldi (2010, 2013, 2015a, 2015b, 2018) e Miotello (2010, 2016), entre outros, 

no que se refere aos estudos dialógicos da linguagem. Também recorremos a alguns autores da 

linguística textual, dentre eles, Antunes (2003, 2009, 2010) e Koch (2010, 2011). No que diz 

respeito aos processos argumentativos, buscamos contribuições na Nova Retórica, de Perelman 

e Olbstrects-Tyteca (2014), em Abreu (2004) e Sousa (2008); e, ainda, Hernández e Ventura 

(2017) para o apoio teórico à proposta de projeto de trabalho. 

Diante da ideia de discutirmos sobre o ensino dos gêneros do discurso em sintonia com 

as abordagens sugeridas pelo Círculo de Bakhtin e seus comentadores, faz-se necessário, acima 

de tudo, pensar o sujeito como construtor dialógico dos enunciados e das situações 

comunicacionais que envolvem essa construção. Para Bakhtin (2011), o gênero se constitui pela 

interação de um ser no diálogo com o outro em situações sociocomunicativas. Nesse sentido, 

nossa pesquisa assume que “(...) não se pode conceber os gêneros do discurso fora da esfera da 

atividade humana, o que inclui o seu contexto de produção, circulação e recepção” (BESSA, 

2016, p. 152), acepções que são consideradas nessa pesquisa.  

Desse modo, o projeto se justifica pela necessidade de contribuir para um melhor 

desempenho dos estudantes em atividades de produção textual escrita, para prática social 

significativa para seu contexto sociocomunicativo, considerando que “(...) toda escrita responde 

a um propósito funcional (...)” (ANTUNES, 2003, p.48). Tendo em vista que escutamos, nas 

queixas feitas por professores do ensino médio, que os resultados dos alunos nas produções 

escritas, sobretudo as produções de natureza argumentativa, são insuficientes para um bom 

aproveitamento nas atividades escolares e, consequentemente, na produção textual exigida no 

Exame Nacional do Ensino Médio, compreendemos ser necessário impulsionar esses alunos 

para um melhor desempenho na escrita.  

Considerando o exposto, uma das razões que justifica a escolha dessa pesquisa sobre 

produção textual argumentativa em textos escolares reside no entendimento de que a 

argumentação subjaz toda a interação pela linguagem, porque dela é constitutiva. Na visão de 

Koch (2011), quando interatuamos pela linguagem, temos sempre propósitos a serem atingidos, 

pretendendo agir sobre o outro e obter determinadas reações em um processo dialógico. Assim, 

a argumentação é inerente à linguagem. Além disso, segundo Bakhtin (2011), os interlocutores 

utilizam os enunciados para construírem seus conceitos, juízos, tomando a palavra falada ou 

escrita e a lançando ao outro construindo e sendo construído em um processo de interação 

verbal. 
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A escolha pelo trabalho com argumentação, com base no gênero editorial, consiste no 

fato de vivenciarmos um período de muitas transformações políticas, econômicas e sociais em 

nosso país e estarmos constantemente sendo influenciados pelos discursos arquitetonicamente 

pensados para persuadir e convencer, produzidos por uma minoria dominante, muitas vezes, 

representada pela mídia. Portanto, compreendemos o editorial como uma assunção de um dado 

posicionamento discursivo de um veículo de comunicação. Nessa perspectiva, precisamos dar 

mais atenção aos discursos disseminados pelo jornalismo brasileiro. Nascimento (2010), por 

exemplo, compreende que a abordagem do editorial em sala de aula é de suma importância, não 

só por se tratar de informações atualizadas e de interesse social, mas por entender o editorial 

como um produto ideológico e de grande influência na opinião pública.  

A opção pelo gênero discursivo que será produzido, no caso, a carta do leitor, se deu 

pelo fato de entendermos esse gênero como uma oportunidade dos alunos se posicionarem, 

construindo sua autoria em reposta aos editoriais que serão lidos antes da produção da carta. 

Portanto, será utilizado o editorial para as leituras e o gênero a ser produzido será a carta do 

leitor. Os gêneros serão explorados de maneira que os alunos possam se apropriar das suas 

características e aperfeiçoar as capacidades linguísticas para essa prática da escrita de forma 

sociodiscursiva, considerando que, quando se tem um objetivo definido e o interlocutor ou 

interlocutores para quem escrever, a atividade de produção torna-se mais significativa e, 

certamente, melhor organizada em relação às escolhas linguísticas e à construção do texto, 

constituindo, assim, “(...) uma forma concreta do uso da escrita com função social” 

(BEZERRA, 2003, p. 209). 

De acordo com queixas de muitos professores, os alunos chegam ao terceiro ano do 

ensino médio, momento em que se submetem ao ENEM, sem construir uma criticidade e 

argumentatividade que deem contribuições significativas para atender as competências exigidas 

no exame, especificamente na prova de redação. Segundo dados do Inep5, dos 4,1 milhões de 

redações corrigidas do ENEM 2018, o número de 112.559 tiveram nota zero e apenas 55 

receberam nota mil. Desenvolver as competências exigidas nessa situação significa um aporte 

de construção de conhecimento para a vida, e não só para o momento em específico. Tais 

exigências solicitam do aluno que este seja capaz de reunir uma gama de conhecimentos 

construídos ao longo da trajetória escolar sobre aspectos como a leitura, análise linguística, a 

                                                           
5 O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é uma autarquia federal 

vinculada ao Ministério da Educação (MEC). Sua missão é subsidiar a formulação de políticas educacionais dos 

diferentes níveis de governo com intuito de contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país. 

Disponível em: <http://inep.gov.br/conheca-o-inep>. Acesso em: 03. Abr. 2019. 
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capacidade de argumentação, de demonstrar uma visão crítica e ampla do contexto social que 

o torne capaz de apontar possíveis soluções para alguns problemas vivenciados pela sociedade, 

dentre outros aspectos e competências.  

A Figura 1 nos apresenta uma síntese das competências linguísticas discursivas exigidas 

pelo ENEM para que aluno possa alcançar um bom desempenho na prova de redação. 

 

 

Figura 1: Competências exigidas na prova de redação do ENEM 

 
Fonte: Retirado do manual de redação do ENEM (INEP, 2018) 

 

A falta de domínio das competências exigidas resulta no baixo desempenho na redação. 

Os principais motivos para a nota zero na redação do ENEM 2018, de acordo com os dados do 

Inep, foram: provas entregues em branco (1,12% das redações), fuga ao tema (0,77%) e cópia 

do texto motivador (0,36%). Esses dados nos levam ao entendimento de que as práticas de 

trabalho com a argumentação na escola precisam ser repensadas. O que se deve extrair aqui é 

que isso não necessariamente deva ser feito para a ocasião do ENEM, mas para a vida do aluno, 

preparando-o para as mais diversas práticas.    

Compreendemos, então, que, quanto mais ampliado o conhecimento em relação às 

práticas da linguagem, maior a apropriação de uso dos gêneros nas suas várias formas e em 

vários contextos. Nesse caso, versando sobre a escrita, consideramos o texto escrito como uma 

construção dinâmica, processual, interativa e inacabada. Para Antunes (2003), é essa concepção 

de interação e funcionalidade da língua que pode colaborar para a eficácia das aulas de Língua 

Portuguesa. Essas concepções alargam as discussões sobre o domínio da linguagem para além 
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das estruturas lexicais, buscando focalizar a dimensão discursiva do funcionamento da 

linguagem. 

Não obstante, cremos que, durante as etapas escolares, sobretudo no ensino médio, o 

trabalho com Língua Portuguesa deva reforçar o domínio da linguagem para as práticas sociais. 

Para tanto, deve-se buscar alternativas que direcionem o estudante ao aprendizado da produção 

textual escrita e fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática da escrita em 

situações sociocomunicativas e em relação a sua dialogicidade, pois “(...) a escrita é tão 

interativa, tão dialógica, dinâmica e negociável quanto a fala” (ANTUNES, 2003, p. 45). 

Para Antunes (2003), o trabalho com a produção textual escrita pode evoluir 

gradativamente mediante uma prática fundamentada em princípios teóricos sólidos e objetivos. 

A disponibilidade do professor e do estudante em compreender essa construção dialógica e 

inacabada como processo que, sobretudo está imbuído de valores pelos quais deixamos marcas 

de nossas vivências, nossos pensamentos e nossas ações (BAKHTIN, 2011), nos estimula a 

pensar a escrita no ensino médio como oportunidade para aproximar o estudante dessa prática 

da escrita como processo em movimento. 

A partir do exposto, compreendemos, em diálogo com Geraldi (2015), que é necessário 

que a escola focalize a linguagem a partir de sua constituição interativa, já que “(...) a linguagem 

fulcra-se como evento, faz-se na história e tem existência real no momento singular da interação 

verbal” (GERALDI, 2015, p. 34-35). Entendemos que a escrita precisa ser apresentada de 

maneira a reconhecer o papel do indivíduo no uso e na construção de sentidos. Também com 

base nas inquietações provocadas pelas leituras e discussões e pela prática em sala de aula 

somos levados a perguntar como uma proposta de intervenção pedagógica com foco na 

produção textual argumentativa poderia não só transformar a relação dos estudantes com a 

escrita argumentativa, bem como proporcionar a apropriação de recursos do plano 

composicional dos gêneros discursivos trabalhados.  

Assim, por considerarmos a perspectiva bakhtiniana do trabalho com os gêneros 

discursivos um convite aos estudantes a fazerem um passeio pela dialogicidade da linguagem, 

é que fizemos, junto com o alunado, um passeio em busca da resposta. E, para esse 

empreendimento, traçamos os seguintes objetivos: 

 

 Objetivo geral 

  

 Investigar as possíveis contribuições de uma proposta de intervenção pedagógica, 

mediante a implementação de um projeto de trabalho com os gêneros discursivos 
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editorial e carta do leitor para o desenvolvimento das capacidades crítica e 

argumentativa dos alunos na produção de textos em sala de aula. 

 

 Objetivos específicos 

 

 Identificar as principais dificuldades dos alunos na escrita de textos argumentativos em 

sala de aula; 

 Realizar um trabalho de intervenção didática dialógica visando ao desenvolvimento das 

capacidades crítica e argumentativa dos alunos; 

 Analisar as produções textuais argumentativas em diferentes versões para observar os 

possíveis avanços em relação à argumentatividade dos alunos na escrita, após o trabalho 

interventivo;  

 Avaliar em que medida a proposta de intervenção realizada contribuiu para o 

aprimoramento das capacidades crítica e argumentativa dos alunos.  

Com esses objetivos, e tomando como objeto de estudo 08 (oito) textos escritos pelos 

estudantes do universo da pesquisa, nossa intenção é pensar se o projeto de trabalho realizado 

contribuiu para os diálogos que constituem o dizer argumentativo na escrita do estudante 

participante da intervenção. 

Esta proposta de pesquisa, como citado anteriormente e indicada na construção dos 

objetivos, está ancorada na perspectiva da teoria/análise dialógica do discurso, advinda das 

contribuições do Círculo de Bakhtin. Vale destacar que o projeto foi realizado trabalhando com 

dois gêneros discursivos. No primeiro momento, para estimular a leitura crítica, debater a 

temática e observar os recursos linguísticos utilizados para construção argumentativa, 

utilizamos o gênero editorial. No segundo momento, para produção textual, solicitamos a 

escrita do gênero carta do leitor. E, dada as especificidades dos gêneros explorados, dialogamos 

com a Nova Retórica de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014), para contemplar as discussões 

sobre argumentação. 

Acreditamos que este estudo possa ser relevante por representar uma possibilidade de 

inquietar os professores de língua materna e instigá-los ao debate sobre a compreensão da 

produção textual escrita a partir de um processo interativo e contínuo, para além de uma 

construção técnica e formal apreendida em algumas propostas de trabalho com a linguagem 

escrita nas escolas. De forma mais específica, cremos colaborar com a (re)construção das 

concepções de trabalho com produção textual escrita nesta sala de aula, de realização da 

intervenção.  
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Consideramos que a pesquisa possa ser importante, também, por proporcionar ao aluno 

a possibilidade de manifestação, através de atividade de produção textual escrita, a partir de 

uma temática atualizada e de relevância social, conseguindo compreender as vozes presentes 

nesses diálogos que constitui o projeto de dizer dos textos debatidos, seu contexto de produção 

e de circulação e sua conjuntura sociocultural. Além disso, poderá promover a inserção da 

argumentação em atividades realizadas na escola de maneira integrada ao contexto de realidade 

do estudante, sua história e cultura, considerando-o um sujeito histórico e culturalmente situado, 

que interage por meio da linguagem. 

Cabe-nos, por fim, descrever como este trabalho está organizado. Além desta 

introdução, na qual apresentamos os caminhos que nos levaram a optar por este objeto de 

investigação, situando a pesquisa, justificando e evidenciando as contribuições do estudo à 

problemática, bem como os objetivos de nossa pesquisa, esta dissertação contempla outros 

quatro capítulos: dois de natureza teórica, um metodológico e um de análise, e as conclusões. 

No primeiro capítulo teórico, intitulado Das concepções bakhtinianas à argumentação 

na Nova Retórica, procuramos discutir sobre aspectos relacionados aos estudos da linguagem 

que tomam o dialogismo como pressuposto fundamental para se compreender as interações 

humanas em suas mais diversas esferas de comunicação, como dialogismo, ideologia, 

enunciado e gêneros do discurso. Ainda traçamos apontamentos acerca de alguns conceitos-

chave da Nova Retórica ou Argumentação no Discurso para compreendermos a argumentação 

nessa interação da linguagem. 

No segundo capítulo teórico, Ensino de língua portuguesa e argumentação na escola, 

buscamos apresentar uma discussão focalizando o trabalho da Língua Portuguesa com os 

gêneros do discurso, a leitura e a produção textual argumentativa em sala de aula. 

O capítulo Trilhas do percurso metodológico está organizado com foco na apresentação 

dos direcionamentos metodológicos assumidos em nossa pesquisa, explicitando a natureza da 

pesquisa, a constituição do corpus, bem como a definição dos critérios para seleção e categorias 

de análise e interpretação do corpus. Também, na composição do capítulo, encontra-se a 

descrição da proposta interventiva, Diálogos na escrita: do editorial à carta do leitor. 

Em seguida, temos o capítulo de análise com o título Um olhar para a produção textual 

dialógica na sala de aula. Aqui, procuramos explicitar a análise dos textos produzidos pelos 

educandos, antes e depois da intervenção, considerando a concepção de enunciado de Bakhtin, 

que, para enunciar, já se faz uso da forma composicional, do conteúdo temático e do estilo. 

Identificamos quais foram as teses defendidas, os argumentos construídos e as técnicas 

argumentativas centrais mobilizadas pelos estudantes na busca pela adesão às suas teses e às 
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manifestações de relações dialógicas que constituíram a argumentatividade no projeto de dizer 

dos estudantes. Os textos analisados foram extraídos de um arquivo de 45 produções, 23 do 

primeiro momento e 22 do segundo momento. De cada momento mencionado, foram recortados 

quatro textos para análise. 

Ao final, temos as Considerações de um (in)acabamento, em cuja seção da dissertação 

retomamos os objetivos da pesquisa e apresentamos seus achados, enfatizando o ensino de 

produção textual aliado às práticas da linguagem no contexto de uso e função social. Além 

disso, construímos algumas compreensões em relação aos resultados do estudo e pontuamos 

suas contribuições nesse espaço e tempo e para pesquisas futuras. 
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1 DAS CONCEPÇÕES BAKHTINIANAS À ARGUMENTAÇÃO NA NOVA 

RETÓRICA 

 

Para defendermos o desenvolvimento de trabalhos fundamentados no princípio 

dialógico da linguagem evidenciado pelo Círculo de Bakhtin, e de comentadores desse Círculo 

tais como Brait (2016), Miotello (2016), Faraco (2009, 2016), dentre outros, é preciso refletir 

sobre o dialogismo e suas formas de manifestação como concebido nesse pensamento, 

discutindo conceitos como enunciado, ideologia e gêneros do discurso, considerados, aqui, 

como concepções teóricas centrais para o desenvolvimento de nossa pesquisa. E, a partir desse 

entendimento, compreender a argumentação como um processo comunicativo dialógico e 

ideológico. 

 

1.1 CONCEPÇÕES DO PENSAMENTO BAKHTINIANO SOBRE DIALOGISMO 

 

Natureza dialógica da consciência, natureza dialógica da própria vida humana. 

A única forma adequada de expressão verbal da autêntica vida do homem é o 

diálogo inconcluso. A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar 

do diálogo: interrogar, ouvir, responder, concordar, etc. (BAKHTIN, 2011, p. 

348, grifos do autor). 

 

Dentre as contribuições de Bakhtin para o estudo da linguagem, está a possibilidade de 

construirmos um melhor entendimento sobre texto e discurso, fundamentado no princípio 

dialógico da linguagem, como aponta Bessa (2016), sobre as contribuições do filósofo para os 

estudos da linguagem. 

Considerando que, na reflexão bakhtiniana, “(...) comunicação se constitui a essência da 

linguagem (...)” (MARCHEZAN, 2016, p.116), precisamos compreender as relações de 

interação no processo comunicativo, levando em conta suas esferas de produção, circulação e 

recepção. Na intenção de entender a complexa relação entre textos e seus usos nas esferas de 

ação humana, propomo-nos, nesse percurso, a desenvolver uma reflexão a partir do pensamento 

do Círculo e de seus comentadores sobre o princípio dialógico da linguagem. Buscaremos 

enfatizar, inicialmente, a compreensão acerca do dialogismo e suas formas de manifestação 

entendidas pelo pensamento bakhtiniano e, logo após, discutir as orientações teóricas do Círculo 

e comentadores, os conceitos de enunciado, ideologia e gêneros do discurso. 

Para entendemos o pensamento do Círculo de Bakhtin sobre dialogismo, faz-se 

necessário articularmos uma compreensão que dê conta da importância desse conceito, de 

acordo com a proposta bakhtiniana, para construção de um modo diferente de entender a 

linguagem (BESSA, 2016).  Para atingir esse nível de entendimento, precisa-se de uma reflexão 
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que considere toda a complexidade dos enunciados, sua produção e circulação nas diversas 

esferas da atividade humana. Desse modo, podemos buscar, nos enunciados e nos diálogos 

construídos nessa nossa trajetória de pesquisa, reflexões que germinem a ideia de dialogismo, 

já que este se faz presente em todos os momentos do cotidiano e na própria constituição do 

homem.  

Nas palavras de Bakhtin (2011, p. 348): “nesse diálogo o homem participa inteiro e com 

a toda a vida: com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Aplica-

se totalmente na palavra, e essa palavra entra no tecido dialógico da vida humana, no simpósio 

universal”. Observemos a constituição do ser humano ressaltada nesse enunciado como 

dialógico, pois compreende- se, em diálogo com a obra Problemas da Poética de Dostoiévski, 

que “(...) somente na comunicação, na interação do homem com o homem revela-se ‘o homem 

no homem’, para outros ou para si mesmo” (BAKHTIN, 2015, p. 292). Entende-se, portanto, o 

homem como um ser que participa, atua, responde e, por isso, dialógico continuamente, em 

todos os momentos, num processo de constituição pelo diálogo, pela própria existência com o 

outro.  

Certamente, “assumir a relação dialógica como essencial na constituição dos seres 

humanos não significa imaginá-la sempre em harmoniosa, consensual e desprovida de 

conflitos” (GERALDI, 2010, p. 105-106). Independente de relações dialógicas convergentes 

ou divergentes, torna-se inegável a dialogia na vida em toda e qualquer relação. “A vida é 

dialógica por natureza” (BAKHTIN, 2011, p. 348).  

Bessa (2016), analisando essa visão marcada do outro no pensamento bakhtiniano sobre 

o existir do homem, compreende a participação também como centro da sua concepção a 

respeito da linguagem, pois, ao se expressar, o sujeito, consciente e/ou inconscientemente, 

também se coloca na escuta, exige uma resposta, recorre sempre ao outro num processo de 

construção mútua. E, tomando as palavras de Bakhtin (2011) em relação à linguagem na 

construção do outro, Bessa (2016) aponta que “a palavra do locutor existe para ser ouvida e 

respondida por um outro. No embate de ideias, transforma-se em outro e transforma o outro” 

(p. 131). Essa articulação com a forma de conceber a linguagem é apontada também por Bakhtin 

(2011, p. 301, grifo do autor), ao afirmar que “o papel dos outros, para quem se constrói o 

enunciado, é excepcionalmente grande, como já sabemos. Desde o início, o falante aguarda a 

resposta deles, espera uma ativa compreensão responsiva. É como se todo o enunciado se 

construísse ao encontro dessa resposta”.  
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Dessa forma, compreende-se que seja entre sujeitos falantes e entre diferentes 

posicionamentos no espaço das relações dialógicas que o eu se constitui e constitui pela 

linguagem. Nas reflexões de Bakhtin (2011), apresenta-se uma compreensão que ativa o 

reconhecimento da reciprocidade entre eu e o outro, presente no entendimento do verdadeiro 

diálogo e não entendido apenas como a comunicação em voz alta, em que duas pessoas se 

colocam presentes face a face, mas como toda e qualquer comunicação verbal.  Por esse viés, 

entende-se melhor a extensão que ocorre do conceito de diálogo para a linguagem, de modo 

geral, para atribuição do reconhecimento de seu caráter dialógico e para o entendimento de que 

qualquer desempenho verbal é constituído numa relação, numa alternância de vozes.  

Nesse sentido, Brait (2016, p.123) diz que a palavra diálogo é entendida como “reação 

do eu ao outro, como reação da palavra à palavra de outrem, como ponto de tensão entre o eu e 

o outro, entre círculos de valores, entre forças sociais”. Nessa abordagem, depreende-se que 

não se trata da palavra passiva e/ou apática, solitária, mas reporta-se à palavra em atuação, na 

sua complexidade e heterogeneidade dos sujeitos sociais, vinculada a situações de 

acontecimentos, a falas acontecidas e futuras. “Todas as palavras (enunciados, produções de 

discurso e literárias), além de minhas próprias, são palavras do outro” (BAKHTIN, 2011, p. 

379).  

Para Bessa (2016), conceber o dialogismo da maneira como se encontra no pensamento 

do Círculo, em um lugar primordial como categoria primeira da linguagem, significa perceber 

que as relações dialógicas são, acima de tudo, relações de sentidos entre enunciados, enquanto 

encontro de diferentes vozes no processo ativo da comunicação discursiva como alternância 

entre os enunciados, entre os acabamentos, ou seja, entre os sujeitos falantes. Isso consiste em 

“admitir que o tom valorativo, o componente axiológico que imprimimos aos nossos 

enunciados não pertence à palavra, independe, pois, do significado dela, é sempre de índole 

individual-contextual, constrói-se no processo de interação social” (BESSA, 2016, p. 132). 

Enfatizando esse ponto de vista, compreende-se que é nesse movimento de interação e 

reelaboração, portanto, que acontecem as relações dialógicas. 

Nessa perspectiva, as relações dialógicas não devem ser estudadas no campo da 

Linguística, “(...) pois elas pertencem ao campo do discurso, que é de natureza dialógica, razão 

porque devem ser estudadas pela Metalinguística” (BAKHTIN, 2015, p. XV). Consideram-se, 

assim, os fatores linguísticos e também os extralinguísticos. Dessa forma, torna-se possível 

ampliar o conhecimento não excluindo a possibilidade de desvendar caminhos para conhecer o 

que há de interno e externo na constituição da linguagem.  
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Em O Diálogo em Dostoiévski interpreta-se que o centro de toda comunicação e de toda 

ação é o diálogo. “Aqui o diálogo não é liminar da ação, mas a própria ação” (BAKHTIN, 2015, 

p. 292). Para Bakhtin (2011), a noção de linguagem que orienta essa compreensão transcende 

as concepções linguísticas para se constituir no campo extralinguístico, na construção do 

homem pela linguagem. “Aqui não apenas o homem se revela exteriormente como se torna, 

pela primeira vez, aquilo que é, repetimos, não só para os outros, mas também para si mesmo. 

Ser significa comunicar-se pelo diálogo” (BAKHTIN, 2015, p. 292-293).  

Portanto, considerando essa premissa, constitui-se o fundamento para sustentar que as 

relações dialógicas são extralinguísticas, o que sugere dizer que a construção da compreensão, 

que é sempre responsiva ativa, não se encontra na língua como um sistema de categorias 

gramaticais abstratas. Nesse sentido, entende-se que o enunciado6, por romper com os fatores 

linguísticos, está no espaço da metalinguística e que os elementos que compõem os enunciados, 

palavras, frases e orações, funcionam como matéria, como meio para um fim, pois o sentido só 

acontece na ordem contextual, construído na interatividade que une significação da palavra e 

frase e o seu uso no discurso.  

De acordo com as reflexões de Bakhtin (2011), essas relações só acontecem na arena do 

discurso, na interação dialógica comunicativa entre sujeitos. “Temos sempre passado no 

presente, que se faz passado garantindo horizontes de possibilidades de futuro: trabalho de 

constituição da linguagem (e das linguagens) e dos sujeitos” (GERALDI, 2015, p. 35). Logo, 

trata-se de pensar a linguagem a partir de seu processo interativo, para então refletir a 

constituição do sujeito como ser social nas relações e pelas relações dialógicas de comunicação 

discursiva. 

 
Pode-se depreender daí que a especificidade própria das relações dialógicas 

de que fala o autor reside no fato de elas se situarem no campo do discurso, 

da língua entendida como fenômeno integral concreto e vivo, afastando-se, 

portanto, do que preconiza uma linguística da imanência, que centra sua 

atenção nas relações linguísticas dos elementos no interior do sistema da 

língua (BESSA, 2016, p. 133). 

 

Destarte, as relações dialógicas não acontecem na maneira como se repete a palavra, 

pois seria impossível a repetição, mas de forma singular, ressignificativa, entre autor e leitor, 

entre autor e herói, entre heróis, entre sujeitos que produzem significados, “(...) e tem existência 

real no momento singular da interação verbal” (GERALDI, 2015, p. 35). Por consequência, 

única, irrepetível e irrecuperável no processo de constitutivo da linguagem. 

                                                           
6  O conceito de enunciado será apresentado mais adiante. 
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1.2 IDEOLOGIA 

 

Na perspectiva de linguagem do Círculo de Bakhtin, a ideologia se constrói nas esferas 

das interações dialógicas (VOLÓCHINOV, 2017). Nesse sentido, o Círculo não compreende a 

ideologia como algo pronto na consciência do sujeito, com lugar permanente na cabeça do 

homem, mas como algo que se constrói em movimento (MIOTELLO, 2016). Para Miotello 

(2016, p. 168), “se se mantiver apenas na consciência, a ideologia degenera e morre, por 

carência de interação regeneradora”, portanto, esta deve ser entendida como acontecimento 

aberto, vivo, em movimento e dialógico.  

Em diálogo com o Círculo, percebe-se que o conceito de ideologia defendido por 

Bakhtin e companheiros foi construído considerando a concretude do acontecimento que 

provoca a construção e reconstrução da consciência, e que este é um movimento constante, 

infinito, constituído pelo que o Círculo chamou de ideologia oficial e ideologia do cotidiano. 

Para Miotello (2016), o Círculo aponta que:  

 

A ideologia oficial é entendida como relativamente dominante, procurando 

implantar uma concepção única de produção de mundo. A ideologia do 

cotidiano é considerada como a que brota e é construída nos encontros casuais 

e fortuitos, (...) na proximidade social com as condições de produção e 

reprodução da vida. (p. 168-169) 

 

Observa-se que a condição para a composição da consciência do sujeito seja a existência 

dos signos, que se materializam como construção social em cada ser, na individualidade criada 

socialmente. “Uma consciência só passa a existir como tal na medida em que é preenchida pelo 

conteúdo ideológico, isto é, pelos signos, portanto apenas no processo de interação social” 

(VOLÓCHINOV, 2017, p. 55), o que nos permite inferir, em diálogo com Bakhtin (2011), que 

tudo que é ideológico possui significado e, por esse motivo, se constitui signo. 

Essa construção da consciência se torna possível no movimento das ideologias oficial e 

cotidiana, pois é nesse movimento que os signos ideológicos passam a existir e formar a 

consciência. Como aponta Volóchinov (2017, p. 55), “a ideologia não é uma formulação da 

consciência, mas, ao contrário, a ideologia forma, constitui a consciência por meio de sua 

realidade material, isto é, dos signos ideológicos”. O autor assume que todo signo é ideológico, 

“(...) onde não há signo também não há ideologia (...)” (VOLÓCHINOV, 2017, p. 91, grifos 

do autor), e a própria ideologia é um reflexo das estruturas sociais. Depreendemos isso, de 

acordo com Miotello (2016), como a relação recíproca entre as ideologias, pois ideologia oficial 

com seu conteúdo relativamente estável e ideologia do cotidiano com acontecimentos 
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relativamente instável se juntam “ambas formando o contexto ideológico completo e único, 

sem perder de vista o processo global de produção e reprodução social” (MIOTELLO, 2016, p. 

169). 

Dito isso, podemos entender signo, na perspectiva bakhtiniana, materializado da 

seguinte forma: “objetos materiais do mundo recebem função no conjunto da vida social, 

advindos de um grupo organizado no decorrer de suas relações sociais, e passam a significar 

além de suas próprias particularidades materiais” (MIOTELLO, 2016, p.170). Isso é assinalado 

por Bakhtin, como signo, ou seja, grupos socialmente organizados apreendem o conhecimento 

de alguns símbolos, os quais são compartilhados entre os indivíduos que pertencem a este grupo 

e ganham significações.  

Em sua composição, o signo carrega duas faces de existência: de um lado, a de pertencer 

a determinado sistema ideológico; de outro, uma necessidade de reorganização por meio do 

contato desse signo nas relações cotidianas travadas pelos sujeitos (BAKHTIN, 2011). A 

interação ocorrida no dia a dia, entre as consciências individuais dos sujeitos, pode ser 

compreendida como o espaço em que essa dupla face de existência do signo, em se manter na 

história e, ao mesmo tempo, se transformar, se renovar, se regenerar, aconteça. (MIOTELLO, 

2016).  

Volóchinov (2017) acredita que o signo não se forma no interior dos indivíduos 

puramente por processos psíquicos, mas no processo de interação entre as consciências 

individuais em interações sociais concretas, ou seja, o signo é de natureza social. Porém, na 

medida em que um signo carrega em si uma realidade que não se encerra na sua materialidade, 

ele é também ideológico. Portanto, Volóchinov (2017) defende que o signo é socioideológico 

porque reflete e refrata outra realidade que lhe é exterior. 

Para Miotello (2016), o signo, além da dupla materialidade, físico-material e sócio- 

histórica, representa uma realidade construída a partir de um lugar valorativo, isto é, reflete e 

refrata a partir de um ponto de vista elaborado sócio-historicamente na comunicação social. “O 

ponto de vista, o lugar valorativo e a situação são sempre determinados sócio-historicamente” 

(MIOTELLO, 2016, p. 170). Essa materialização e esse lugar de constituição acontecem na 

comunicação incessante em todas as esferas das atividades humanas. 

 

1.3 O ENUNCIADO E SUA NATUREZA SOCIOLÓGICA  

 

De acordo com os estudos do Círculo, para compreendermos o enunciado, precisamos 

considerar elementos além dos meramente linguísticos, ou seja, a dimensão restrita dos aspectos 
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gramaticais abstratos não dá conta de abarcar o enunciado, já que os sentidos se produzem na 

relação entre uma parte verbal e uma parte extra verbal. O sentido concreto de um determinado 

enunciado vai além do significado que o material linguístico é capaz de expressar. “A situação 

social mais próxima e o ambiente social mais amplo determinam completamente e, por assim 

dizer, de dentro, a estrutura do enunciado” (VOLÓCHINOV, 2017, p. 206, grifos do autor). 

Antes de tudo, entende-se que a situação constrói forma e elabora o enunciado, seja de um modo 

ou de outro, esta construção acontece pela obrigatoriedade da situação de comunicação 

discursiva.  

 

De fato, não importa qual enunciado considerarmos: ainda que ele não 

represente uma mensagem objetiva (uma comunicação no sentido estrito), 

mas uma expressão verbal de alguma necessidade como, por exemplo, a fome, 

concluiremos que sua orientação é inteiramente social. Antes de mais nada, 

ele é determinado de modo mais próximo pelos participantes do enunciado, 

tanto os imediatos quanto os distantes, e em relação a uma situação 

determinada, isto é, a situação forma o enunciado, obrigando-o a soar de um 

modo e não de outro (...) (VOLÓCHINOV, 2017, p. 206).  

 

Nessa perspectiva, podemos considerar que, diferentemente da oração como unidade do 

sistema linguístico, o enunciado é da ordem do irrepetível, do não suscetível à mera reprodução 

mecânica. Para Volóchinov (2017, p. 310), “cada texto (como enunciado) é algo individual, 

único e singular, e nisso reside todo seu sentido (sua intenção em prol da qual ele foi criado) ”. 

Ainda em relação ao caráter irrepetível do enunciado, o autor afirma que o sentido do enunciado 

“ é aquilo que nele tem relação com a verdade, com a bondade, com a beleza, com a história” 

(VOLÓCHINOV, 2017, p. 310). Assim sendo, em certa medida, isso extrapola os limites do 

que possa ser repetido ou reproduzido, ou seja, ultrapassa o alcance da linguística, já que esta, 

ressaltamos, não domina os estudos relacionados ao sentido, pois, para Bakhtin (2011, p. 332), 

“o enunciado pleno já não é uma unidade da língua, (...) mas uma unidade de comunicação 

discursiva, que não tem significado mas sentido”. Nessa mesma perspectiva, Brait e Melo 

(2016) apontam o enunciado como a integração existente entre o que é verbal e o que é não 

verbal, numa mesma situação, fazendo parte de um contexto maior, considerando os aspectos 

antecedentes a este e os que neste se projeta. 

 Com base no pensamento bakhtiniano, pode-se dizer que o enunciado adquire sentido 

na cadeia da comunicação discursiva, em condições concretas de uso, e como resultado do 

embate dialógico e ideológico com enunciados anteriores e posteriores, surgindo num 

determinado momento histórico em um contexto social específico. O enunciado, para Bakhtin 

(2015, p. 49), “não pode deixar de tocar milhares de linhas dialógicas vivas envoltas pela 
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consciência socioideológica no entorno de um dado objeto da enunciação”, concretizando o elo 

na cadeia discursiva, porque é orientado, segundo Bessa (2016, p.142), “sempre nessa dupla 

dimensão: o já dito e a resposta antecipada do ouvinte”.  

Em articulação com essa perspectiva de linguagem, não há um primeiro enunciado e 

nem um último. Compreende-se que é possível se referir a uma situação específica de 

comunicação, porém essa situação pertence a um contexto histórico e social maior, logo, já há 

uma relação dialógica com enunciados antecedentes e, ao mesmo tempo, já se espera a 

reação/resposta que está por vir. “Temos sempre passado no presente, que se faz passado 

garantindo horizontes de possibilidades de futuro: trabalho de constituição da linguagem (e das 

linguagens) e dos sujeitos” (GERALDI, 2015, p. 35). 

Para Bakhtin (2015), todas as orientações do discurso se encontram com a palavra do 

outro e, de maneira inevitável, entra em uma interação viva e tensa de vozes discursivas. É o 

lugar de construção de sentidos, de enunciado. “Evidentemente, o enunciado se forma entre 

dois indivíduos socialmente organizados (...)” (VOLOCHINOV, 2017, p. 204), é um ato 

inseparável do acontecimento de comunicação, e, na sua singularidade concreta, acontece 

contando com atitudes responsivas do interlocutor, ainda que este não esteja fisicamente 

presente, participando da situação imediata de interlocução. Em outras palavras, todo enunciado 

está voltado para uma reação resposta. “É como se todo o enunciado se construísse ao encontro 

dessa resposta” (BAKHTIN, 2011, p. 301).  

O papel do outro nesse processo de constituição do enunciado é algo indiscutível. 

Certamente, não há como produzir enunciado sem a participação do interlocutor, “(...) esses 

outros, para os quais o meu pensamento real (e deste modo também para mim mesmo), não são 

ouvintes passivos, mas participantes ativos da comunicação discursiva” (BAKHTIN, 2011, p. 

301). Esse é um traço imprescindível na constituição do enunciado: o seu endereçamento. É no 

discurso (resposta) do outro que acontece a construção dialógica, que nenhum assunto 

simplesmente centralizado no objeto pode causar (BAKHTIN, 2011). A comunicação, nessa 

direção de pensamento, encontra-se no embate, na relação dialógica do enunciado com o 

interlocutor.  

“A quem se destina o enunciado, como o falante (ou o que escreve) percebe e representa 

para si os seus destinatários, qual é a força e a influência deles no enunciado – disto dependem 

tanto a composição quanto, particularmente, o estilo do enunciado” (BAKHTIN, 2011, p. 301). 

Esse destinatário pode ser um interlocutor direto do diálogo, um público, um inimigo, uma 

pessoa íntima, ou ainda, um outro indefinido e independente de sua posição, será causador da 

reflexão ou do acontecimento do enunciado, já que o discurso do outro, seja o outro concreto 
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ou não, define, interfere, constitui e responde ao meu enunciado (BAKHTIN, 2011). 

Retomando o pensamento de Bakhtin, Bessa (2016, p. 142) pontua que “o falante é por si 

mesmo um respondente em maior ou menor grau”, já que o autor compartilha da concepção 

bakhtiniana de que “o enunciado é um elo na cadeia da comunicação discursiva e não pode ser 

separado dos elos precedentes” (BAKHTIN, 2011, p. 300), que, do ponto de vista dialógico, 

gera atitudes responsivas.  

Portanto, além do diálogo com os elos que o precede, o enunciado dialoga também com 

os que estão por vir. Sob esse ponto de vista, criamos enunciados únicos a partir de outros 

enunciados já pronunciados por alguém em algum espaço/tempo e com algum querer-dizer, o 

que nos remete ao pensamento bakhtiniano de que a nossa palavra é alheia antes de ser 

assimilada e ressignificada por nós e lançada ao outro para um confronto. “Nesse sentido, todas 

as palavras (enunciados, produções de discurso e literárias), além de minhas próprias, são 

palavras do outro” (BAKHTIN, 2011, p.379). 

 

1.4 GÊNEROS DO DISCURSO 

 

 A riqueza e a diversidade dos tipos de atividades sociais que ao se desenvolverem 

promovem a produção de tipos diferentes de textos a elas adequados são infinitas, porque são 

inesgotáveis as possibilidades de atividade humana. Esses variados textos produzem uma 

estrutura comunicativa que se configurará em formas marcadas a partir de contextos sociais e 

históricos, e em cada campo de utilização da língua elaboram o que Bakhtin (2016, p. 12) 

denomina gêneros do discurso, “tipos relativamente estáveis de enunciados”. 

Diante da discussão que preiteamos sobre gêneros do discurso, faz-se necessário, acima 

de tudo, pensar os gêneros como construção interativa. Para Bakhtin (2016), a classificação de 

uma forma de discurso em gênero envolve um processo que elege os três elementos que, 

presentes indissoluvelmente em todo e qualquer contexto de produção, se fundamentam como 

enunciado e em qual gênero discursivo o enunciado se enquadra. Com isso, podemos entender 

os elementos componentes dos gêneros como visualizados na Figura 2: 
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Figura 2: Elementos componentes do gênero e do enunciado 

 

 
 

Fonte: Elaborado com base em Rojo e Barbosa (2015) 

 

 A construção composicional pode ser entendida como “determinados tipos de construção 

do conjunto, tipos de acabamento, tipos de relação do falante com outros participantes da 

comunicação discursiva, com os ouvintes, os leitores, os parceiros, o discurso do outro, 

etc” (BAKHTIN, 2016, p. 18). Como uma estrutura de modos típicos de organização do 

texto quanto a que partes o compõem e como elas se distribuem; 

 O conteúdo temático, que determina e comporta sempre um tema, à medida que, nas 

diferentes instâncias de uso da língua, se estabelecem diferentes expectativas, que é o efeito 

de sentido que um enunciado assume no momento em que é concretizado (BAKHTIN, 

2016);  

 O estilo verbal, que expressa “a relação subjetiva emocionalmente valorativa do falante 

com o conteúdo do objeto e do sentido do seu enunciado” (BAKHTIN, 2016, p. 47), numa 

relação intrínseca com a personalidade, o jeito do enunciador. Como diz Faraco (2009, p. 

135), “não entender esse estilo como um desvio, isto é, o falante escolhe fugir do normal”. 

Portanto, queremos conceber estilo, como apontado por Bessa (2016, p. 164), “como esse 

‘modo de ser do sujeito’ na linguagem que se constitui sempre num espaço permanente de 

tensão entre o estilo do gênero e seu estilo individual”. 

Ao considerarmos as discussões sobre gêneros do discurso nessa perspectiva, orientada 

para a constituição do gênero a partir da interação, entendemos que o discurso é composto por 
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forças sociais que condicionam as formas e as significações do que é dito (MORETTO, 2013). 

E que, considerando essa premissa, “não se pode conceber os gêneros do discurso fora da esfera 

da atividade humana, o que inclui o seu contexto de produção, circulação e recepção” (BESSA, 

2016, p. 152). Por esse motivo, os gêneros do discurso ultrapassam uma definição limitada 

centrada em aspectos formais linguísticos, como também não há uma quantificação por serem 

muitas as esferas de atividade humana, estabelecendo, assim, uma relação maior de interação, 

de ação, de dinamicidade, de acontecimentos (BAKHTIN, 2016). 

Desse modo, para a abordagem enunciativa bakhtiniana, o uso da língua vai sempre se 

efetivar em forma de enunciados que provêm de outros enunciados, pronunciados 

anteriormente e em diálogo com enunciados posteriores das esferas de atividade humana. 

Compreende-se, pois, que “(...) todo enunciado, mesmo que seja escrito e finalizado, responde 

a algo e orienta-se para uma resposta. Ele é apenas um elo na cadeia ininterrupta de discursos 

verbais” (VOLOCHINOV, 2017, p. 184). Essas concepções alargam as discussões sobre o 

domínio da linguagem para além das estruturas lexicais, buscando focalizar o discurso no seu 

contexto sócio-histórico. “Os enunciados e seus tipos, isto é, os gêneros discursivos são correias 

de transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem” (BAKHTIN, 2016, p.20), 

daí a indissociabilidade dos gêneros discursivos da sociedade, do cotidiano, da vida. 

Assim sendo, como construção das interações verbais, ligadas aos enunciados anteriores 

e aos que os seguirão, também trazem cargas valorativas de um locutor sobre interlocutor (es), 

e, em função desse(s) interlocutor(es), são feitas as escolhas que compõem os enunciados, a 

construção composicional, conteúdo temático e estilo. Entende-se que esta seja a forma como 

se constitui o enunciado, sempre destinado a um outro. Sem esse outro, o enunciado não 

existiria. Bakhtin (2016) acredita que a forma como é pensado e tratado esse outro, no 

enunciado, vai trilhando as peculiaridades de composição dos enunciados em gêneros 

discursivos.  

E são as reflexões dessa natureza que apontam para a compreensão de gêneros do 

discurso na teoria enunciativa bakhtiniana, na qual se aborda a linguagem relacionada à esfera 

de atividade humana, como pontuado em: “(...) a riqueza e a diversidade dos gêneros do 

discurso são infinitas porque são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade 

humana (BAKHTIN, 2016, p. 12). A multiplicidade dos gêneros discursivos acontece porque 

“(...) em cada campo dessa atividade vem sendo elaborado todo repertório de gêneros do 

discurso, que cresce e se diferencia à medida que tal campo se desenvolve e ganha 

complexidade”, de acordo com as relações de interação dos sujeitos (BAKHTIN, 2016, p. 12). 
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Nessa perspectiva, sempre que nos pronunciamos fazemos isso em algum gênero, com 

alguma finalidade e em algum contexto que ajudará a definir o gênero no qual nos 

pronunciamos. Assim, o emprego da língua acontece por meio de enunciados concretos 

construídos pelos usuários dos mais diversos campos da atividade humana (BAKHTIN, 2016). 

Nesse sentido, o autor nos aponta a diferença entre os gêneros primários e gêneros secundários, 

 

(...) a diferença essencial entre gêneros discursivos primários (simples) e 

secundários (complexos) – não se trata de uma diferença funcional. Os 

gêneros discursivos secundários (complexos - romances, dramas, pesquisas 

científicas de toda espécie, os grandes gêneros publicitários, etc.) surgem nas 

condições de um convívio cultural mais complexo e relativamente mais 

desenvolvido e organizado (predominantemente o escrito). [...] os gêneros 

primários (simples) se formam nas condições de comunicação discursiva 

imediata. (BAKHTIN, 2016, p. 15). 

 

Observa-se, por conseguinte, que, para esclarecer a natureza do enunciado, é importante 

atentar para a diferença essencial que distingue os gêneros discursivos primários dos gêneros 

discursivos secundários e perceber a abrangência da relação existente entre eles. Isso porque, 

ao mesmo instante em que são distintos, também estão em uma relação dialógica constitutiva 

que sinaliza possibilidades de combinação e reciprocidade entre as diferentes formas de 

apresentação dos gêneros discursivos. 

 

No processo de sua formação, os gêneros secundários incorporam e 

reelaboram diversos gêneros primários (simples) (...). Estes gêneros 

primários, ao integrarem os complexos, nestes se transformam e adquirem um 

caráter especial: perdem o vínculo com a realidade concreta e os enunciados 

reais alheios (BAKHTIN, 2016, p.15). 

 

Não se trata, portanto, de transportar um gênero (imediato) para outro (mais elaborado), 

mas de uma indissociável relação de reelaboração dialógica do pensamento para a constituição 

de um outro gênero. Fica claro, dessa forma, que há a distinção entre os gêneros primários e 

secundários, porém há também uma relação indispensável de uns para com os outros. Desse 

modo, percebe-se que, para Bakhtin (2016), as vozes que ecoam (expressam) ou se ocultam nas 

atividades de linguagem são aplicadas por diferentes sujeitos através dos gêneros ou modos de 

dizer que veiculam socialmente e dão forma ao enunciado. “O discurso só pode existir de fato 

na forma de enunciados concretos de determinados falantes, sujeitos do discurso” (BAKHTIN, 

2016, p. 28), e cada enunciado está vinculado a uma situação social de interação, dentro da 

esfera social, com sua finalidade discursiva, construída a partir do autor e do interlocutor.  

 



37 
 

1.5 ARGUMENTAÇÃO NA NOVA RETÓRICA  

 

A Nova Retórica de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014) recupera da retórica 

aristotélica conceitos como orador, auditório, entre outros, e amplia seus espaços de 

funcionalidade para todo e qualquer discurso, pois não interessa mais restringir-se aos discursos 

judiciário, deliberativo e epidíctico, características presentes nos estudos da retórica de 

Aristóteles (SOUZA, 2008). Conforme Souza (2008), a argumentação deve ser entendida como 

um ato humano, uma ação que implica convencer o outro sobre a validade de uma opinião 

defendida; uma ação que, para ser efetivada, necessita de uma interação entre o orador e um 

auditório em situações reais de uso da linguagem. 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014) sugerem uma discussão sobre a argumentação 

trazendo conceitos ressignificados e consolidados nos processos do argumentar como prática 

social. Por isso, os autores salientam que “a linguagem não é somente meio de comunicação, é 

também instrumento de ação sobre as mentes, meio de persuasão” (PERELMAN; 

OLBSTRECTS-TYTECA, 2014, p. 149-150), apontando para o entendimento de que a 

argumentação está presente em toda e qualquer atividade discursiva. 

Considerando essa perspectiva de argumentação e os tecidos sócio-históricos e 

ideológicos que compõem a produção dos discursos e seus interlocutores, é que nos debruçamos 

sobre a Teoria da Argumentação no Discurso postulada por Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(2014), e algumas contribuições de Reboul (2004), Abreu (2004), Souza (2008) e Meyer (2007), 

para discorrermos sobre a argumentação. 

A nova retórica, na concepção de Reboul (2004), sugere pensar além da arena do 

discurso verbal, pois se apropria dos espaços das produções não verbais, organizando, assim, 

uma retórica da imagem, do cinema, da música. Nesse sentido, entendemos que ela investiga 

outros tipos de discursos além do discurso judiciário, o político e o epidíctico, abrindo o leque 

de possibilidades do seu campo de atuação (REBOUL, 2004). 

A argumentação, nas palavras de Souza (2008), está presente no discurso de forma 

constitutiva, indissociável, compreendendo os aspectos sócio-históricos e discursivos que se 

estabelecem na concretização das ideias elaboradas pelos interlocutores em seus processos de 

comunicação. Em vista disso, a argumentação pode ser considerada uma característica 

permanente na linguagem, independentemente da situação de comunicação, sendo inerente a 

qualquer gênero discursivo. Como aponta Fiorin (2016, p. 29):  
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Ora, se a argumentação é tomada de posição contra outra posição, a natureza 

dialógica do discurso implica que os dois pontos de vista não precisam ser 

explicitamente formulados. Na medida em que um discurso é sempre um 

discurso sobre outro discurso, todos os discursos são argumentativos, pois 

todos eles fazem parte de uma controvérsia, refutando, apoiando, contestando, 

sustentando, contradizendo um dado posicionamento. 

 

Nesse contexto, entendemos que argumentar pode ser considerada a forma como você 

se posiciona na vida, entrando em embate com os discursos alheios, já que nossos discursos são 

uma “reação responsiva a outros discursos” (FIORIN, 2016, p. 29). E essa reação a outros 

discursos acontece de forma elaborada para atingir algum propósito. 

Entendemos que a argumentação se faz presente em todas as situações de comunicação, 

pois “a neutralidade é apenas um mito: o discurso que se pretende neutro ingênuo contém 

também uma ideologia – a da sua própria objetividade” (KOCH, 2011, p. 17). Destarte, nas 

relações do cotidiano, em todas as esferas de produção da sociedade, apontamos que os 

discursos, independente da sua forma mais simples ou mais complexa, estarão a trabalho do 

convencimento ou da persuasão. No entanto, é possível admitir que alguns textos apresentam 

características da argumentatividade de forma mais acentuada, haja vista que são pensados para 

uma comunicação cuja preocupação maior é convencer alguém. Perelman e Olbstrects-Tyteca 

(2014, p. 18) afirmam que, nesse tipo de construção argumentativa, o locutor carece de “pensar 

os argumentos que podem influenciar seu interlocutor, preocupar-se com ele, interessar-se por 

seu estado de espírito”, só assim conseguirá influenciá-lo.   

Nessa perspectiva, em que alguns textos são pensados para o objetivo primeiro de 

persuadir, a articulação para seleção dos argumentos passa a ser mais criteriosa, pois considera, 

nesse caso, a adesão do interlocutor. Sob esse viés, Perelman e Olbstrects-Tyteca (2014, p. 50) 

afirmam que o objetivo de toda argumentação “é provocar ou aumentar a adesão dos espíritos 

às teses que se apresentam a seu assentimento”. Por isso, os recursos retóricos articulados para 

a construção desses enunciados devem interessar aos interlocutores e convencê-los da posição 

assumida pelo locutor. Para tal, os autores enfatizam a importância de se conhecer aqueles a 

quem se pretende conquistar, quando dizem: 

 

A argumentação efetiva tem de conceber o auditório presumido tão próximo 

quanto possível da realidade. Uma imagem inadequada do auditório, 

resultante da ignorância ou de um concurso imprevisto de circunstâncias, pode 

ter as mais desagradáveis consequências. Uma argumentação considerada 

persuasiva pode vir a ter um efeito revulsivo sobre o auditório para qual as 

razões pró são, de fato, razões contra (PERELMAN; OLBSTRECTS-

TYTECA, 2014, p. 22). 
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Vemos, então, juntamente com os autores, que o orador precisa desenvolver uma 

capacidade argumentativa que o torne apto a apropriar-se de técnicas que possam convencer o 

auditório a adesão de suas teses. Perelman e Olbstrects-Tyteca (2014) destacam que, para a 

ocorrência de uma persuasão e convencimento, faz-se necessário conhecer o auditório ou 

interlocutor para adaptar-se a ele, apresentando valores que este auditório ou este interlocutor 

acredita. 

Nessa perspectiva, entendemos que, para apresentar tais valores e alcançar a finalidade 

do discurso, ou seja, convencer e persuadir7 o interlocutor, conforme apontam Perelman e 

Olbstrects-Tyteca (2014), é preciso dominar os aspectos da argumentatividade, visto que o ato 

de argumentar envolve uma tese (logos), um auditório (pathos) e a autoimagem (ethos). Na 

perspectiva de argumentação defendida por esses autores, é na interação entre logos, pathos e 

ethos que o orador deve buscar defender suas teses visando o convencimento e a persuasão. 

Sobre esses aspectos que constituem a argumentação, Meyer (2007) compreende que o 

logos está relacionado ao conhecimento construído, às questões expostas por argumentos, pode 

ser considerado a parte racional do discurso, pois “persuade um auditório pela força de seus 

argumentos, ou agrada a esse mesmo auditório pela beleza do estilo, ou comove aqueles a quem 

se dirige” (MEYER, 2007, p. 22). 

O ethos, de acordo com Meyer (2007), é um aspecto determinante na atenção do 

auditório ao orador, já que é ele o responsável pela imagem de si mesmo, criada pelo orador e 

repassada ao auditório. É essa imagem que faz com que o auditório se disponha a ouvi-lo e a 

segui-lo ou não. Assim, podemos compreender que o ethos corresponde à confiabilidade que o 

orador inspira ao auditório, como sugerido por Reboul (2004, p. 48) quando explana que, “o 

ethos é o caráter que o orador deve assumir para inspirar confiança no auditório, pois, sejam 

quais forem seus argumentos lógicos, eles nada obtêm sem confiança”. Entendemos, portanto, 

que o ethos se constitui em uma imagem criada pelo orador em função da imagem que ele faz 

do seu auditório. É o que Fiorin (2016) chamou de “autor discursivo”, ou seja, o orador cria 

uma imagem de si para ser utilizada durante o discurso na intenção de transmitir credibilidade 

e, com isso, envolver e conduzir o auditório ao convencimento. 

O pathos, na concepção de Meyer (2007), é a reação instigada no auditório, as emoções 

que ele vivencia diante do discurso e que faz com ele seja/reaja dessa ou daquela forma. Para 

Fiorin (2016, p. 73), “o pathos é a disposição do sujeito para ser isto ou aquilo”. Nesse sentido, 

                                                           
7 Convencer é construir algo no campo das ideias. Quando convencemos alguém, esse alguém passa a pensar como 

nós. Persuadir é construir no terreno das emoções, é sensibilizar o outro para agir. Quando persuadimos alguém, 

esse alguém realiza algo que desejamos que ele realize (ABREU, 2004, p. 15). 
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consideramos, em diálogo com os autores, que o pathos pode ser compreendido como a 

sensação provocada no auditório, o sentimento despertado em quem ouve o discurso.   

Pensando assim, argumentar é articular um conjunto de saberes e técnicas que 

dialoguem com a situação de comunicação e com o auditório/interlocutor, visto que alguns 

argumentos podem parecer eficazes para um determinado auditório e deixar de sê-lo para outros 

(PERELMAN; OLBSTRECTS-TYTECA, 2014). Nessa lógica, os argumentos válidos em 

certos momentos não o são em outros, por isso o orador precisa conhecer o auditório para poder 

definir que teses defender e que técnicas argumentativas utilizar. Afinal, conforme Perelman e 

Olbstrects-Tyteca (2014, p. 21), “como a argumentação visa obter a adesão daqueles a quem se 

dirige, ela é, por inteiro, relativa ao auditório que procura influenciar”. 

Para estar ciente de que as escolhas dos argumentos podem sustentar sua tese, sua posição, 

de maneira que seu discurso seja eficiente e eficaz para conquistar a adesão do interlocutor, a 

argumentação precisa estar construída a partir de teses e técnicas argumentativas pensadas para 

convencer o interlocutor. 

 

1.5.1 As teses e as técnicas argumentativas 

 

Conforme apontado por Sousa (2008), a argumentação, entendida como uma atividade 

do cotidiano humano que visa à aceitação do interlocutor a uma determinada ideia defendida, 

acontece no espaço de negociação dos discursos entre os sujeitos, na tentativa de alterar o outro 

a quem se dirige e fazê-lo aderir à proposta apresentada. Para Perelman e Olbstrects-Tyteca 

(2014), essa proposta, que o orador se propõe a defender, é a tese. Esta pode ser considerada, 

segundo a concepção dos autores, como elemento eixo da argumentação, pois é a partir da tese, 

a qual se quer defender, que se constroem as técnicas e os argumentos em busca da adesão. 

A tese se apresenta no texto, de acordo com Souza (2008, p. 67), “como a proposição 

mais unificadora, a que enuncia as nuances sócio ideológicas do orador e os efeitos 

argumentativos do próprio texto”. Portanto, ainda em diálogo com Souza (2008), concebemos 

que o discurso de argumentação necessita estar ajustado para causar efeitos objetivados, 

“provocar ou aumentar a adesão às teses” (PERELMAN; OLBSTRECTS-TYTECA, 2014, p. 

50). Logo, podemos imaginar a tese como a ideia geral do discurso, arquitetada pelo orador, de 

maneira que emprega estratégias discursivas condizentes com o seu objetivo. 

Considerando as palavras de Abreu (2004), para argumentar é preciso saber entrar no 

universo do outro para conseguir conquistar o que se quer, de forma cooperativa e construtiva, 

manifestando nossa verdade dentro da verdade do outro. Para o autor, “argumentar é motivar o 
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outro a fazer o que queremos, mas deixando que ele faça isso com autonomia, sabendo que suas 

ações são frutos de sua própria escolha” (ABREU, 2004, p. 59). Para buscar essa maneira de 

manifestação das escolhas e das verdades, de modo a persuadir, convencer o outro, faz-se 

necessário um processo de construção discursiva elaborado considerando os conhecimentos, 

valores e crenças de quem se deseja convencer ou persuadir. 

Para Abreu (2004), para convencer e persuadir um auditório ou um interlocutor, os 

argumentos precisam estar envoltos em técnicas elaboradas para esse fim. As estratégias 

discursivas que se propõem a desenvolver para convencer o auditório são consideradas, no 

campo da argumentação do discurso, técnicas argumentativas. Conhecê-las, de acordo com o 

entendimento de Abreu (2004), é indispensável para se entender o grau de persuasão do 

discurso e a intencionalidade nele contida. Isso sugere dizer que, “(…) o modo de organização 

e funcionamento do texto persuasivo implica a escolha de técnicas argumentativas que sejam 

elaboradas com recursos selecionados para cumprir com a especificidade da forma de interação 

que se projeta” (BESSA; OLIVEIRA, 2019, p. 63). 

Numa perspectiva assim, em que se espera a eficácia da argumentação, isto é, em que 

“a argumentação consegue aumentar a intensidade da adesão, de modo que desencadeia nos 

ouvintes a ação pretendida” (PERELMAN; OLBSTRECTS-TYTECA, 2014, p. 50); apontamos 

que o orador precisa produzir seu discurso orientado, arquitetonicamente, adotando técnicas 

argumentativas que serão empregadas na defesa de uma tese que cumprirá com o objetivo de 

produzir os resultados desejados.  

Para a construção e sustentação da tese no discurso, na perspectiva de argumentação 

defendida por Perelman e Olbstrects-Tyteca (2014), podemos identificar quatro técnicas 

constitutivas da argumentação, destacadas aqui como: os argumentos quase-lógicos, os 

argumentos baseados na estrutura do real, os argumentos que fundamentam a estrutura do real 

e os argumentos por dissociação de noções. Para melhor entendimento, tais técnicas se 

encontram distribuídas e sintetizadas no Quadro 1, a seguir, reproduzido de Bessa e Oliveira 

(2019): 

 
Quadro 01 - Técnicas argumentativas 

Os argumentos quase-

lógicos 

Compreendem técnicas amparadas em princípios lógicos; são 

comparáveis a raciocínios formais, lógicos ou matemáticos. 

Englobam regras de justiça, reciprocidade, definição, contradição, 

incompatibilidade, de transitividade e de comparação. 

Os argumentos baseados 

na estrutura do real 

São aqueles que estabelecem uma relação que se baseia em dados da 

realidade do interlocutor. Compreendem ligações de sucessão, 

ligações de coexistência e ligações simbólicas. 
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Os argumentos que 

fundam a estrutura do 

real 

Buscam fundamentos para estruturar o real. Usam o fundamento pelo 

caso particular (argumentos pelo exemplo, ilustração, 

modelo/antimodelo), e pelo raciocínio por analogia (busca esclarecer, 

provar a partir de uma semelhança de relações). 

A dissociação das 

noções 

Consiste em dissociar, decompor incompatibilidades presentes na 

tese defendida, ou seja, unifica os elementos da tese fazendo 

remanejamento de dados conceituais que servem de fundamentos 

para a argumentação. 

Fonte: Reproduzido de Bessa e Oliveira (2019) 

 

As técnicas aqui apresentadas são essenciais para que o orador conheça os “esquemas 

argumentativos” e, assim, possa discerni-los, interpretá-los e suprir o que faltou aparecer 

explicitamente no discurso, já que, para Perelman e Olbstrects-Tyteca (2014, p. 211), “os 

móbeis de uma argumentação não são quase nunca completamente explícitos”. Nesse sentido, 

a defesa de uma tese pelo orador, a fim de conquistar o interesse e a adesão do interlocutor, ou 

a interpretação do esquema de argumentos numa situação de ouvinte, requer do sujeito, nas 

duas situações, conhecimentos sobre as técnicas e capacidade de elaborá-las ou de identificá-

las adequadamente.  

A essa concepção, Perelman e Olbstrects-Tyteca (2014), acrescentam que a explicitação 

dos esquemas intelectuais ou as ações as quais o auditório está sujeito, suscetíveis da 

arquitetônica argumentativa, raramente são efetuadas. Tal fato nos leva a afirmar a importância 

de ter conhecimentos sobre as técnicas argumentativas e o contexto nas quais elas são 

construídas e utilizadas, visto que “ o discurso persuasivo produz efeitos por sua inserção, como 

um todo” (PERELMAN; OLBSTRECTS-TYTECA, 2014, p. 211), no contexto em que se 

insere para cumprir seu objetivo. 

Souza (2003) sugere que, utilizadas adequadamente, as técnicas argumentativas levam a 

um ajustamento da construção discursiva. Portanto, acreditamos, juntamente com o autor, que, 

seja no processo de interação entre orador ou locutor e interlocutor ou auditório que aconteça a 

influência de um sobre o outro, e que nesse ajuste dialógico se constitua a relação de confiança 

entre eles, o que vai refletir na adaptação e assentimento às teses apresentadas. Nessa 

perspectiva, compreende-se que é em função do auditório ou do interlocutor que se promove 

toda a argumentação. Para Perelman e Olbstrects-Tyteca (2014, p. 22), auditório é “o conjunto 

daqueles que o orador quer influenciar com sua argumentação”. Consequentemente, sem esse 

elemento, não é possível nenhum modo de interação, sendo que a ele cabe a aceitação ou não 

das teses propostas pelo orador em seu discurso (PERELMAN; OLBSTRECTS-TYTECA, 

2014). 
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Endossamos, portanto, em concordância com Souza (2003), que é possível compreender 

o processo argumentativo como situado num contexto social e histórico e que acontece sob a 

influência de ideologias. Ressaltamos, ainda, segundo (BAKHTIN, 2011), que, a 

intencionalidade de um discurso nem sempre está condicionada à vontade própria do 

falante/escritor. Assim, todo discurso é construído no processo dialógico e aspira, em última 

instância, convencer seus possíveis interlocutores. 
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2 ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E ARGUMENTAÇÃO NA ESCOLA 

 

Neste capítulo, além de uma breve contextualização sobre o ensino de Língua 

Portuguesa, abordamos outros aspectos relacionados ao ensino da língua, dentre eles, as práticas 

de leitura e de escrita em sala de aula, os gêneros do discurso na perspectiva do ensino, trabalho 

com a produção textual argumentativa na escola e os gêneros discursivos editorial e carta do 

leitor, compreendendo que estes são caminhos os quais devemos percorrer para coadunar com 

nossa proposta de pesquisa e com a perspectiva de Geraldi (2015a; 2015b, 2017;2018), Bezerra 

(2010), Lopes-Rossi (2008), Antunes (2009), Moretto (2013), dentre outros que amparam o 

arcabouço teórico para este momento da discussão. 

 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: LEITURA E 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

O ensino de língua materna no Brasil ainda se encontra fortemente marcado por uma 

abordagem da gramática normativa, em sua perspectiva prescritiva (quando se impõe um 

conjunto de regras a ser seguido) e também na perspectiva analítica (quando se identificam as 

partes que compõem o todo, com suas respectivas funções) (BEZERRA, 2010). A autora 

acredita que o trabalho com a língua materna na escola tem recebido essa atenção ainda por 

consequência da tradição histórica do tempo em que o ensino de português era pautado apenas 

para alfabetizar as pessoas. Os que integravam a classe abastada da sociedade eram os que 

prosseguiam com os estudos na gramática. Esses também tinham acesso a práticas de leitura e 

escrita em seu meio social. Segundo Bezerra (2010), as pessoas que continuavam os estudos 

eram aquelas que “(...) falavam uma variedade da língua tida como culta, de prestígio, a mesma 

que a escola usava e queria ver sendo usada” (p.39). Tal contexto favoreceu o ensino clássico 

da língua alicerçado no terreno da gramática de uso prescritivo.  

A partir do ingresso das classes populares na escola, nos anos 1950, algumas mudanças 

foram acontecendo no ensino e aprendizagem da língua portuguesa. “Por pressão das classes 

populares, a escola passa a receber alunos de outras camadas sociais, com práticas de letramento 

diferentes daquelas conhecidas e reforçadas por essa instituição” (BEZERRA, 2010, p. 45). 

Ocorreram, desde então, algumas mudanças no cenário como ampliação do número de 

professores, dessa vez alguns sem um conhecimento mais profundo da língua, a chegada dos 

livros didáticos as escolas, e de acordo com Bezerra (2010), a ampliação das pesquisas sobre 

língua/aprendizagem e letramento. A autora aponta que, a partir da última década do século 
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XX, com a intervenção do Estado através de programas de avaliação do MEC, os livros 

didáticos são pressionados a fazer mudanças em seus conteúdos, metodologias e concepções 

teóricas, e a presença do texto surge com mais frequência nos livros didáticos, 

consequentemente na sala de aula. 

Em articulação com Geraldi (2015a), compreendemos que as propostas de ensino 

permaneceram praticamente as mesmas, pois, no contexto educacional brasileiro, na 

contemporaneidade, as aulas de língua materna continuam com ênfase no ensino da gramática, 

e o texto, muitas vezes, é usado como pretexto para o ensino de regras gramaticais. 

Apesar da proposta apresentada pelos PCNEM (2000) para o trabalho com a língua 

materna, que apontava um direcionamento do trabalho com a leitura e com a escrita, numa 

perspectiva de formação de leitores e de escritores para as práticas sociais, também as DCNEM 

(2006), que atualizavam e reforçavam a proposta de ensino contida nos parâmetros, 

direcionavam o ensino de língua portuguesa para as atividades com textos, para 

desenvolvimento das competências linguísticas para as diversas esferas e práticas sociais, a 

sensação, segundo Geraldi (2015a), é que continuamos priorizando o produto em detrimento 

do processo. Mesmo com todo esse tempo e as propostas lançadas em documentos oficias de 

educação, é possível encontrar espaços escolares que mantêm o tradicional trabalho em sala de 

aula, o qual não considera a funcionalidade e uso da linguagem nas práticas sociais.  

Em coerência com o ponto de vista sobre linguagem assumido nos PCN, porém num 

contexto de “inundação das escolas por documentos oficiais definindo metas, objetivos, modos 

de gestão, índices desejados, etc” (GERALDI, 2015b, p. 03), surge a Base Nacional Curricular 

Comum (BNCC). Esta reafirma uma concepção de sujeito como constituído pelas práticas de 

linguagem, aferindo que “a área da linguagem trata dos conhecimentos relativos à atuação dos 

sujeitos em práticas de linguagem, em variadas esferas da comunicação humana, das mais 

cotidianas às mais formais e elaboradas” (BRASIL, 2015, p. 29).  

Em 2017, o Ministério da Educação lança uma nova versão do documento oficial, 

BNCC, atualizando as propostas para o ensino brasileiro que, mais uma vez, vem reforçar o 

trabalho da escola para formação voltada a possibilitar uma participação plena dos jovens nas 

diferentes práticas sociais que envolvem o uso das linguagens (BRASIL, 2017). Esse 

documento, embora careça  de observações, ou de um olhar mais cuidadoso em relação ao 

ensino de Língua Portuguesa, acaba por se tornar referência para o sistema de avaliação e aponta 

na mesma direção sugerida nos parâmetros curriculares sobre a funcionalidade da linguagem e 

a importância em se trabalho o ensino da linguagem nessa perspectiva. 
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E, como atividade fundamental da educação formal, a língua portuguesa deve abarcar, 

em todas as práticas escolares, uma concepção de comunicação que lhes dê vida e, 

simultaneamente, sirva de apoio aos processos interativos e cognitivos, atuando para 

transformação do homem e da sociedade. 

 

A linguagem verbal, oral e escrita, representada pela língua materna, ocupa na 

área o papel de viabilizar a compreensão e o encontro dos discursos utilizados 

em diferentes esferas da vida social. É com e pela língua que as formas sociais 

arbitrárias de visão e de divisão de mundo são incorporadas e utilizadas como 

instrumentos de conhecimento e de comunicação (PCNEM, 2000, p. 10). 

 

A defesa do documento é por um ensino interativo/comunicativo da língua para que os 

alunos sejam capazes de compreender o espaço ocupado pela língua materna na sua constituição 

como ser e possa interpretar e produzir textos de diferentes esferas da comunicação e possa 

utilizá-los para a prática social, também fora do espaço escolar. O ensino de língua materna, 

nas escolas, deve priorizar as atividades com leitura e produção de textos de forma que 

cumpram suas funções comunicativas, o que nos é sugerido a seguir, nas palavras de Geraldi 

(2015ª, p. 115): “creio ser este o contexto dentro do qual devemos refletir sobre a presença de 

textos na sala de aula, tanto nas práticas de produção quanto de leitura e de reflexão sobre os 

recursos linguísticos mobilizados nas suas elaborações”. 

Evidentemente, as possibilidades de considerações das concepções de leitura e escrita 

nos usos interativo e funcional da língua exige um trabalho pedagógico mais amplo, produtivo 

e relevante. Exige, por exemplo, segundo Geraldi (2013), não confundir o ensino de língua 

materna com ensino da gramática, pois, de acordo com o autor, “(...) todo menino que vem 

sentar-se nos bancos de uma escola traz consigo, sem consciência de tal, o conhecimento prático 

dos princípios da linguagem” (GERALDI, 2013, p. 119), ou seja, sabe naturalmente fazer uso 

dos gêneros, das conjunções, dos números, enfim, fazer uso da língua. 

Nesse sentido, em articulação com Geraldi (2013), compreendemos que o ensino de 

língua materna pode ser encarado de duas perspectivas diferentes, ou entendendo a língua como 

instrumento de comunicação, como meio de troca de mensagens entre as pessoas, por isso viva 

e dinâmica, ou como objeto de estudo, se preocupando, apenas em identificar e descrever 

mecanismos estruturais. Ou seja, entendemos que a escola pode ofertar ao aluno as habilidades 

de uso da língua ou o saber a respeito desta. Resta saber se ela vai entender que “(...) é exercendo 

a linguagem que o aluno se prepara para deduzir ele mesmo a teoria de suas leis” (GERALDI, 

2013, p. 120). 
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2.2 PRÁTICA DE LEITURA NA SALA DE AULA  

 

O trabalho com a leitura parece estar em um novo patamar nas escolas nos últimos anos, 

visto que vivemos em um contexto em que “ler tornou-se uma necessidade na sociedade 

letrada” (GERALDI, 2015a, p. 103). O acesso ao aprendizado da leitura apresenta-se como um 

dos múltiplos desafios da escola. Para Lopes-Rossi (2008), a constituição da competência 

discursiva e linguística do aluno está relacionada a sua formação como leitor proficiente e 

crítico. O que nos permite compreender a leitura como responsável por contribuir, de forma 

significativa, para formação do indivíduo, influenciando-o, ampliando e diversificando visões 

e interpretações sobre o mundo, com relação à vida em si mesma. 

 

Ler é construir uma compreensão no presente com significações que, 

entranhadas nas palavras, são dissolvidas pelo seu novo contexto – que 

incluem também as contrapalavras do leitor – para permitir a emergência de 

um sentido concreto, específico e único, produto da leitura que se está 

realizando. (GERALDI, 2015a, p. 103).  

 

Nessa perspectiva, a leitura propõe a interação entre diversos fatores para que haja 

realmente a construção de sentido, ou seja, o “processo de ler”. Assim, segundo Geraldi (2013), 

“(...) o texto se oferece sempre como uma tensão entre as leituras que lhes são previstas e as 

leituras que, imprevistas, podem ser construídas” (p. 110). Ainda em articulação com o 

pensamento de Geraldi (2013), os sentidos construídos na leitura resultam da forma como o 

leitor se comporta diante do texto, se ele aproveita as estratégias e pistas colocadas pelo autor 

e se aproxima do sentido que o autor, de certa forma, previa ou se foge do previsto e produz 

infinitos sentidos no contraponto das estratégias de produção e das estratégias de leitura. Sob 

esse viés, compreende-se que é o leitor quem atribui sentido ao texto, processando 

diversificadamente os elementos linguísticos e os extralinguísticos para construção desses 

sentidos. ”Isso significa se perguntar, no mínimo, que variáveis sociais, culturais e linguísticas 

foram acionadas pelo aluno para produzir a leitura que produziu” (GERALDI, 2013, p. 113). 

Para Lopes-Rossi (2008), é essa proposta de trabalho com a leitura que precisa ser 

adotada na escola, fundamentada em uma concepção sociodiscursiva de linguagem, tendo os 

gêneros discursivos como objetos de ensino privilegiados, o que resulta em contribuições 

consideráveis para o desenvolvimento da capacidade leitora do aluno, já que nessa perspectiva 

de linguagem o educando é considerado um sujeito ativo no processo de atribuição de sentidos 

dos textos. Para Geraldi (2013, p. 166), “o produto do trabalho de produção se oferece ao leitor, 

e nele se realiza a cada leitura, num processo dialógico cuja trama toma as pontas dos fios do 
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bordado tecido para tecer sempre o mesmo e outro bordado, pois as mãos que agora tecem 

trazem e traçam outra história”. 

Compreendemos que, nessa abordagem de leitura, o leitor é um sujeito constituído a 

partir de muitos fios originários de fatores sociais e históricos, o que o torna um leitor único em 

suas possibilidades de construção de sentidos a partir de um texto. Ou seja, a leitura constitui 

uma prática social de grande complexidade e, como tal, envolve um “tecido dialógico” bordado 

por alguns aspectos relevantes, como, por exemplo, “a imagem que o escritor tem de seu leitor, 

as relações de poder que se estabelecem entre quem produz e quem lê o texto, os 

condicionamentos sociais, culturais e ideológicos que envolvem o ato de produção de 

texto”(LOPES-ROSSI, 2008, p. 55). Estes são alguns dos fatores que caracterizam os aspectos 

discursivos do texto e que constitui o processo de construção de sentidos da leitura.  

E essa compreensão sociodiscursiva da leitura deve ser absorvida pela escola de forma 

que esta faça o educando compreender que todas as esferas da atividade humana, por mais 

variadas que sejam, estão sempre condicionadas à utilização da língua, sendo que, para utilizá-

la de forma eficaz, necessita-se de uma compreensão sobre leitura que o faça entender que 

“habitados por muitas vozes, nossas leituras são situadas e datadas e na maioria dos casos 

responde a um projeto de escuta, não desinteressado” (GERALDI, 2018, p. 154). O leitor 

precisa dialogar com o texto, construir sentidos, construindo e reconstruindo significações nas 

relações contextuais.  

Para Lopes-Rossi (2008), cabe à escola, em sua tarefa de desenvolvimento de 

competências de linguagem dos discentes, fazer com que os alunos leiam e compreendam 

adequadamente diferentes gêneros discursivos. Antunes (2009) aponta que, nesse contexto de 

sala de aula, ganham relevância as reflexões sobre as funções individuais e sociais da leitura, e 

que o aluno precisa conhecer. “Funções que envolvem, além do acesso ao conhecimento já 

produzido, a produção de novos conhecimentos, a continuidade e o avanço das descobertas 

científicas e do patrimônio artístico-cultural da sociedade” (ANTUNES, 2009, p. 186). É, pois, 

mergulhado no processo de produção de sentidos que a leitura acontece como resultado de uma 

produção ou de um trabalho realizado pelo leitor.  

Nessa visão, o texto passa a ser entendido não como algo pronto, acabado, mas como 

algo que resulta das próprias ações do leitor sobre sua materialidade (GERALDI, 2013). Sendo 

assim, falar em leitura como recurso pelo qual o homem adentra o universo da cultura, 

configurando-se com um ser culto, racional e pensante, é compreender que, para o aluno, a 

leitura está além de apenas ocupar um importante espaço na vida do leitor.  
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Em articulação com Koch e Elias (2008), do ponto de vista de Linguística Textual, a 

leitura constitui-se da relação entre os sujeitos com a linguagem sociodiscursiva, o que lhes 

possibilita um contato eficaz com elementos significativos do texto. Sendo assim, o leitor é 

posto em contato direto com as palavras, de maneira peculiar, dinâmica e social, percebendo os 

possíveis sentidos que elas preservam. Desse modo, compreende-se que o trabalho da disciplina 

de língua portuguesa precisa desenvolver as práticas de leitura para a construção das 

capacidades leitoras no âmbito das discussões sociais e que a proposta da ação pedagógica para 

os aspectos da leitura seja, como aponta Geraldi (2013), uma mediação entre leitor e texto, de 

forma que desperte o aluno para transformação pessoal, pelo fato de perceber outras 

possibilidades de escolhas de formas de dizer o que tem a dizer. 

 

2.3 PRÁTICA DE PRODUÇÃO TEXTUAL NA SALA DE AULA  

 

Uma visão interacionista da produção textual supõe um embate, uma cumplicidade entre 

os sujeitos, para que aconteça a comunhão das ideias, dos conhecimentos e das finalidades 

pretendidas. Tais considerações podem ser compreendidas por se pensar o trabalho com a 

produção textual numa perspectiva social e interativa, fazendo com que sejam considerados 

interlocutores, esfera discursiva, veículo, entre outras características que devem ser levadas em 

consideração no momento de produção de qualquer texto. “O trabalho com a linguagem na 

escola vem se caracterizando cada vez mais pela presença do texto, quer enquanto objeto de 

leituras, quer enquanto objeto de produção” (GERALDI, 2013, p. 105). Assim, acredita-se ser 

o trabalho mais eficaz para o desenvolvimento das competências linguísticas do aluno. 

No entanto, a prática de produção de textos que está ganhando espaço na sala de aula 

precisa fazer com que o aluno perceba a presença da escrita no dia a dia, no seu contexto social 

e cultural, perceba que ela é utilizada no mundo e não apenas nas atividades de sala de aula. 

(MORETTO, 2013). Compreendemos que o trabalho com a produção textual na escola precisa 

transformar a ação de escrever em um processo significativo para o aluno.  

Dessa forma, de acordo com Moretto (2013), o problema não está em produzir o texto 

na sala de aula, mas na forma como a atividade é compreendida e desenvolvida pela escola, em 

situações irreais e atípicas. Nesse viés de situação, o aluno é forçado a escrever sem que a sua 

escrita tenha alguma funcionalidade, apenas para avaliação de um interlocutor, o professor, que, 

na maioria das vezes, não retorna o texto para observações e reescrita, porque não tem um 

objetivo claro, definido para a produção, apenas para uma prática mecânica da escrita, às vezes 

para a prova do ENEM, outras vezes para atribuição de nota. 
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As escolas sofrem pressões com as exigências do Estado através das avaliações externas 

também por orientações publicadas em documentos oficiais da educação, por um trabalho com 

a produção textual que desenvolvesse as competências linguísticas do aluno para as mais 

variadas situações de comunicação na sociedade, sem que antes houvesse uma formação 

adequada que proporcionasse um embasamento teórico ao professor. Tudo isso parece ter 

colaborado para uma mudança na nomenclatura na sala de aula, de redação para produção 

textual, porém a permanência, na maioria das instituições, da mesma prática 

descontextualizada, que não concebe a produção textual como um processo interativa, 

interlocutiva e dialógica. 

  

A expressão ‘produção de texto’ muito rapidamente se popularizou no meio 

escolar. Talvez com esta mesma rapidez tenha esquecido as origens de sua 

adoção. A substituição da ‘redação’ por ‘produção de textos’ não se deve a 

simples gosto pela nomenclatura, e muito menos ainda a um modismo 

pedagógico. Nessa mudança, tratava-se de incorporar dois aspectos 

fundamentais envolvidos no processo de escrever. Em primeiro lugar, ao 

apontar para a produção, aponta-se também para o fato de que toda produção 

depende de condições, instrumentos e agentes de produção, além de focalizar 

o modo como se produz um texto na escola. Em segundo lugar, a introdução 

da expressão ‘produção de textos’ remete à noção de texto. Um texto não é 

produto da aplicação de um conjunto de regras e nem mesmo o conhecimento 

das características genéricas com as quais o texto a ser produzido deve-se 

coadunar (GERALDI, 2015a, p. 166-167). 

 

Portanto, ensinar produção textual significa criar condições para que o aluno se aproprie 

da escrita como prática social e para a prática social. O indivíduo se constrói na e pela 

linguagem. E a escola deve proporcionar aos educandos a autonomia no processo de leitura e 

produção de textos como uma implicação do domínio do funcionamento da linguagem em 

circunstâncias autênticas de comunicação (LOPES-ROSSI, 2011). Dessa forma, poderá 

condicionar os educandos a apropriar-se de características discursivas e linguísticas de gêneros 

diversos, para que compreendam o processo dialógico da escrita e passem a exercitar a 

produção textual como algo necessário e prazeroso, pensado como um exercício que vai valer 

a pena dizer o se quer dizer e para quem se quer dizer.  

Destarte, é preciso conceber a produção textual como atividade dialógica, “lembremos 

que um texto é o produto de uma atividade discursiva onde alguém diz algo a alguém” 

(GERALDI, 2013, p. 98), então, o aluno precisa compreender a presença do interlocutor na 

produção escrita, mesmo que não haja sua presença real.  Sem perceber o outro nesse processo, 

fica difícil desenvolver uma escrita que corresponda ao querer dizer do autor. É importante 

perceber que, 
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O outro é a medida: é para o outro que se produz o texto. E o outro não se 

inscreve no texto apenas no seu processo de produção de sentidos na leitura. 

O outro inscreve-se já na produção, como condição necessária para que o texto 

exista. É porque se sabe do outro que um texto acabado não é fechado em si 

mesmo. (GERALDI, 2013, p. 102). 

 

Para Geraldi (2015) e Moretto (2013), essa dialogicidade na escrita tem sido apagada 

pelas escolas. As práticas pedagógicas, algumas vezes didatizadas, negam a escrita enquanto 

processo interativo e acabam por fazer com que o aluno não veja a produção textual como uso 

efetivo da linguagem, como aponta por Moretto (2013, p. 75, grifos nossos), quando diz que 

“na sala de aula a tarefa do aluno é simplesmente produzir textos narrativos, descritivos, dentre 

outros, de forma artificial”. Esta proposição é evidenciada na fala da professora da sala de aula, 

campo de pesquisa, quando admite que ao trabalhar com textos dá preferência aos “textos 

informativos, poéticos e paródias” e ainda que “faz observações gramaticais e atribui 

pontuação”. Ou seja, o momento de dialogar com o texto e entendê-lo como um processo 

inacabado e como prática social não é proporcionado. 

Todo esforço pedagógico escolar na produção de textos deveria ser orientado na direção 

da concepção dialógica da escrita, em articulação com discussões ideológicas mais amplas 

(GARCEZ, 2010), para que o aluno compreenda que os textos são manifestações sociais e não 

surgem do nada, são construídos por muitas vozes, considerando os já ditos e se antecipando 

ao discurso resposta. Seja na linguagem oral ou seja na escrita, o objetivo de todo texto é 

estabelecer uma relação dialógica e a natureza dialógica intrínseca ao texto escrito é 

mencionada por Moretto (2013) quando enuncia que “buscamos encontrar práticas de trabalho 

com o texto em sala de aula, cujas atividades centrem-se na interação social, ou seja, 

aproximem-se do uso efetivo e social da linguagem” (p.86). 

Antunes (2003), considerando os estudos da Linguística textual, ao ressaltar o caráter 

interacionista da produção de textos, coloca que “(…) o texto, como tal, existe para servir à 

comunicação entre sujeitos, portanto está em interação com outra pessoa (…)” (p. 46), e sugere 

que o professor, ao trabalhar a produção textual em sala de aula, priorize uma prática que 

considere o interlocutor e que cumpra as funções comunicativas socialmente relevantes para os 

estudantes, ou seja, que dialogue com as práticas sociais discursivas.  

Contrária à perspectiva da prática dialógica da escrita, para Moretto (2013), pode-se 

observar, no universo educacional, que as atividades de produção textual em sala de aula não 

têm dado o tratamento merecido ao caráter interativo, dinâmico e dialógico da escrita. A autora 

enfatiza que o tratamento descontextualizado que o texto tem recebido, desconsiderando a 
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interatividade e a funcionalidade da linguagem faz com que o texto apenas se preste ao papel 

de preenchimento de arcabouço para atividades meramente técnicas e conteudistas se 

distanciando de um aspecto fundamental da linguagem, a interação. 

Para Geraldi (2015), ensinar a escrever exige que o professor saiba que uma produção 

de texto começa antes das atividades propostas em sala de aula e que a prática de produzir textos 

se faz com a mediação do professor. O aluno precisa que o professor o auxilie no processo de 

conscientização de sua própria fala, do seu projeto de dizer.  

Compreendemos, nas palavras de Geraldi (2015), que trabalhar a produção textual na 

escola significa rever conceitos, bases teóricas, explicações, pensar em processos construtivos 

e inacabados. Pensar nessa direção implica considerar que os estudantes saíram da simples 

condição de aprendiz para assumir o lugar de agentes do processo, sujeitos do discurso e que o 

conhecimento de regras, treinamento de exercício para execução da escrita não são suficientes 

para produzir um resultado satisfatório e que, segundo Bakhtin (2011), seja adequado à situação 

de comunicação e expresse o querer dizer do autor. 

 

2.4 GÊNEROS DO DISCURSO NA PERSPECTIVA DO ENSINO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 

O eixo temático sobre o qual se debruça nossa discussão parece já bastante explorado e, 

por isso, aparentemente esgotado como fonte de pesquisa. Para chegar a essa compreensão, 

basta observar a grande quantidade de publicações que, nos últimos 20 anos, tem se dedicado a 

explorar os gêneros discursivos como objetos de estudo. 

Escolher entrar nessa corrente de discussão sem repetir os já-ditos constitui-se num 

grande desafio para aqueles que insistirem em abordar essa temática. Também não pretendemos 

que esta seja mais uma abordagem a atirar pedras no já tão alvejado professor de Língua 

portuguesa. Nosso olhar se volta, mais especificamente, à reflexão sobre os gêneros do discurso 

na perspectiva do trabalho com o texto, considerando a concepção bakhtiniana de gêneros, já 

que não se pode deixar de reconhecer que “suas reflexões têm respaldado essa discussão 

nacional e internacionalmente” (PETRONI, 2008, p. 13), e as contribuições que seu estudo tem 

dado para o ensino do funcionamento da linguagem tem possibilitado a compreensão das 

interações sociais através dos enunciados.  

O enfoque do ensino de produção textual esteve, durante muito tempo, voltado para o 

domínio de três formas de composição dos textos: narração, descrição e dissertação. Os 

exercícios de redação estavam voltados para o domínio da técnica de escrita e da estrutura 
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formal de cada uma dessas modalidades, ”(...) a prática de uma escrita sem função, destituída 

de qualquer valor interacional, sem autoria e sem recepção (...)” (ANTUNES, 2003, p.26). 

Assim, aprendia-se um modelo de texto narrativo, descritivo e dissertativo como se existisse 

apenas aquele padrão a ser seguido e “sem relação pretendida entre a linguagem e o mundo, 

entre o autor e o leitor do texto” (ANTUNES, 2003, p. 27). Como consequência, as referências 

a um possível interlocutor para o texto ficavam restritas, não havia uma preocupação com o 

outro para quem se escrevia, tudo era, apenas, técnico.  

A partir da década de 1990, verificou-se um início de mudança nessa conduta devido à 

influência dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) que trazia uma proposta de trabalho 

com os gêneros do discurso que visava desenvolver as capacidades de produção e interpretação 

de textos nas mais variadas situações, já com influência da teoria de Bakhtin.  

“O conceito de gêneros do discurso foi explicitamente formulado por Bakhtin 

(1952/1953) e tornou-se conhecido por nós, professores, a partir da divulgação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN, 1998)” (PETRONI, 2008, p.12). As discussões trazidas pela 

presença do documento na educação foram relevantes para que suscitasse inquietações em parte 

dos profissionais comprometidos com as questões educacionais. Porém, para Antunes (2003), 

embora algumas ações institucionais tenham acontecido no intuito de fomentar a reorientação 

essa prática para uma renovação, as experiências não se desenvolveram o suficiente e 

permanecem eventuais, isoladas e assistemáticas. “Na escola, em geral se lê para escrever. Há 

uma junção entre as duas atividades em que uma se torna o fim da outra: lê-se um texto para 

escrever outro texto, no mesmo gênero (...)”, (GERALDI, 2015, p. 142). 

Essa discussão da linguagem pautada na concepção do Círculo de Bakhtin, como 

fenômeno social, tem uma relação direta da linguagem com o mundo, com a construção do 

sujeito com ser dialógico e precisa ser percebida pela escola, “(...) é por meio dos gêneros 

discursivos que as práticas de linguagem incorporam-se às atividades escolares” (LOPES-

ROSSI, 2011, p.71).  

No entanto, é importante destacar que fatores externos à escola colaboram para uma 

certa dificuldade em se trabalhar os gêneros discursivos na perspectiva do ensino da linguagem, 

pois, embora essa concepção para os trabalhos com a língua portuguesa, orientada pelos PCN, 

já seja difundida no espaço acadêmico, a discussão quando chega ao espaço escolar é de forma 

sucinta, inibida e cautelosa “(...) fora dos meios acadêmicos, no entanto, o conhecimento sobre 

o trabalho pedagógico com gêneros discursivos ainda é bastante restrito.”(LOPES-ROSSI, 

2011, p. 70). Parece, portanto, faltar domínio, por parte da escola, em relação a essa 

reorganização do trabalho em sala de aula. O fato de ter que assumir uma discussão complexa, 
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como a de compreender e trabalhar o ensino dos gêneros discursivos, considerando toda sua 

interatividade e movimento, representa um passo imensamente significativo e requer respaldo 

teórico. “Os professores manifestam-se muito interessados no assunto, porém carentes de 

fundamentação teórica e de exemplos práticos” (LOPES-ROSSI, 2011, p. 70). Alinhando-se a 

essa posição, compreendemos que os meios e os procedimentos para levar essa discussão de 

forma concreta para a prática em sala de aula precisam acontecer. 

Em articulação com Lopes-Rossi (2011), compreendemos que não há como haver uma 

prática de trabalho eficiente, com os gêneros discursivos sem uma fundamentação teórica 

sólida, o que implica conhecimentos sobre o uso interativo e funcional da linguagem, ponto de 

vista defendido por Antunes (2003) quando afirma que: 

 

(...) a evidência de que as línguas só existem para promover a interação entre 

as pessoas nos leva a admitir que somente uma concepção interacionista da 

linguagem, eminentemente funcional e contextualizada, pode, de forma ampla 

e legítima, fundamentar um ensino de língua que seja, individual e 

socialmente, produtivo e relevante (p.41). 

 

Assim, quando nos referimos ao gênero na perspectiva de ensino produtivo e relevante, 

estamos encarando os gêneros como eles se encontram no mundo real, destinado, como diz 

Bezerra (2017), a dar conta dos variados aspectos do fenômeno discursivo, não abstraídos, 

apenas como objeto de preocupação pedagógica. Para o autor, “no mundo real, os gêneros são 

entidades complexas, dinâmicas e inter-relacionadas de diversas formas” (BEZERRA, 2017, p. 

61), e é nessa concepção que a escola deve se pautar, de que é possível trabalhar os gêneros em 

diferente perspectiva como, por exemplo, visto como repertório de uma determinada 

comunidade discursiva; materializado em artefatos “textuais” que refletem o comportamento 

verbal de determinado campo disciplinar (BEZERRA, 2017). Segundo Pinto (2010), a escola 

desempenha o papel de ajudar o aluno a compreender como utilizar um texto pertencente a 

determinado gênero e assim potencializá-lo para agir em situação em que se depare com textos 

até então desconhecidos e no contexto fora da escola. Enfim, a forma como os gêneros são 

compreendidos pela escola é que vai influenciar na prática de trabalho no ensino. 

Bezerra (2017), Rojo e Barbosa (2015) destacam que na abordagem com os gêneros 

discursivos, trabalhada na escola, é fundamental a vinculação destes às esferas de produção e 

de circulação. Para as autoras, Rojo e Barbosa (2015, p. 65), “a própria determinação dessas 

esferas pelo funcionamento social e histórico mais amplo é algo fundamental, sendo ambas 

apontadas como os primeiros passos metodológicos para abordagem”. 
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Rojo e Barbosa (2015), apontam os gêneros do discurso como um objeto de ensino que 

permite desenvolver nos alunos as competências discursivas necessárias, uma vez que os 

gêneros possibilitam o trabalho com as atividades de Língua portuguesa de maneira que 

contemple a leitura, a análise da língua e a produção textual de modo associado. Em Rojo e 

Barbosa (2015, p. 18), as autoras asseveram que “tudo que ouvimos e falamos diariamente se 

acomoda a gêneros discursivos (…) assim como o que lemos e escrevemos”. Dessa maneira, 

entendemos que nossas atividades das mais corriqueiras as mais complexas se dão como 

apontadas por Rojo e Barbosa (2015, p. 18) “por meio da língua/linguagem e dos gêneros que 

se organizam e estilizam, possibilitando que façam sentido para o outro”. Nessa perspectiva, 

compreendemos ser por meio da interação que os aprendizes se conscientizam das habilidades 

e dos tipos de compreensão usados nos contextos sociais. Isso significa, em concordância com 

Geraldi (2015a), que, nas circunstâncias escolares, os alunos ampliam a capacidade de 

empregar, adequadamente, os gêneros de acordo com as situações de comunicação em que estão 

inseridos. 

Em vista disso, alguns autores da Linguística Aplicada, dentre eles, Rojo e Barbosa 

(2015), Garcez (2010), Lopes-Rossi (2008, 2011) e outros linguistas tais como Geraldi (2013, 

2015a), Moretto (2013), Bezerra (2010) e Petroni (2008) têm tratado a temática da produção do 

texto na sala de aula com ênfase no trabalho com a diversidade textual, com os gêneros, seus 

aspectos funcionais e discursivos.  

Para Petroni (2008), a escola precisa possibilitar ao aluno um trabalho que possa ajudá-

lo a superar as dificuldades em identificar e assumir em seu texto e, por meio dele, uma atitude 

calcada na interação. De acordo com Pinto (2010), é por meio das interações que os aprendizes 

se conscientizam das habilidades e dos tipos de compreensão usados nos contextos sociais. 

Como apontado pela autora, “(…) ao interagir oralmente ou por escrito no contexto escolar, por 

exemplo, os alunos precisam entender como o conteúdo, a forma da língua e a estrutura 

organizacional dos vários gêneros discursivos fornecem recursos para apresentar a informação 

e interagir com outros” (PINTO, 2010, p. 54). 

Nessa situação, ainda na perspectiva da autora, os alunos aprendem a escolher 

determinados aspectos do conteúdo aliados aos padrões linguísticos apropriados ao gênero 

discursivo. Isso significa assumir a funcionalidade dos gêneros discursivos como objeto de 

ensino. Algo ainda, considerado pela autora, com pouca efetivação no espaço escolar. 

Bezerra (2010), fundamenta sua concepção de língua como interação entre usuários e 

ensino com trabalho produtivo, e não repetidor, para o estudo do gênero na sua prática social. 

Com isso, a autora considera a diversidade de gêneros, trazendo a presença do texto jornalístico 
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para as aulas de língua portuguesa e aponta possibilidades de trabalho com o gênero no seu uso 

concreto de função social.  

A tese subjacente ao conceito de gêneros discursivos e ensino, segundo Cristovão e 

Nascimento (2011, p. 43), é a de que “o domínio dos gêneros se constitui como instrumento 

que possibilita aos agentes produtores e leitores uma melhor relação com os textos”. Ao 

compreender o funcionamento, a interação dos gêneros discursivos pressupõe-se que o 

educando ampliará as capacidades em relação ao uso da linguagem nos mais diferentes gêneros 

e, assim, poderá agir com a linguagem de forma mais eficaz. 

 

2.5 PRODUÇÃO DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS  

 

Para esta seção da pesquisa, consideramos importante destacar que, para nosso aporte 

teórico, além dos autores da Linguística Aplicada, mobilizamos algumas autoras como Antunes 

(2009, 2015) e Koch (2009, 2010, 2011), advindas da Linguística Textual, por reconhecermos 

as contribuições de seus textos para nossa pesquisa e para o processo de ensino e aprendizagem 

nos trabalhos de linguagem.  

Para compreender a produção textual escrita como uma atividade que ultrapassa um 

exercício mecânico, vazio de significação para prática social, é preciso reconhecer seu caráter 

dialógico, sua dinamicidade e seu inacabamento. “A escrita, portanto, é uma atividade 

socializada e socializante, pela qual se efetiva e se assinala a continuidade das concepções e se 

marca a trajetória humana” (ANTUNES, 2009, p. 163). Compreendida dessa maneira, podemos 

perceber que um enunciado, de acordo com Geraldi (2015a), não é produto da aplicação de um 

conjunto de regras, mas um processo, uma construção significativa, adequada à situação e ao 

querer dizer do locutor. 

Compreende-se que, no geral, as pessoas revelam dificuldades no processo de produção 

textual formal, coerente e relevante, independente do grau de escolarização. No entanto, esse 

transparecer de dificuldades costuma ser apontado com maior ênfase no espaço da escola, como 

pontuado: “a pergunta se, na verdade, existem textos incoerentes, costuma-se apontar o 

universo da escola (sobretudo no fundamental e médio) como sendo aquele reduto onde podem 

ser encontrados exemplares bem próximos daquilo que se poderia caracterizar como textos 

incoerentes” (ANTUNES, 2009 p.162). 

Para Antunes (2009), as práticas escolares para o trabalho com a produção textual, na 

maioria das vezes, são vazias de significados, preenchendo apenas a tarefa de exercício escolar, 

sem função, o que contribui para que a produção textual seja irrelevante para o educando. 
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Assim, para a autora, não pode haver prática de produção de texto eficiente, coerente e relevante 

sem que a escola busque considerações mais amplas sobre a linguagem e reveja seus propósitos 

no processo de construção de textos. Acreditamos, em articulação com Geraldi (2015), em um 

trabalho fundamentado nos processos de interatividade e funcionalidade da linguagem, em que 

a escola possa compreender que “as leituras já não mais se realizam para fazer algo, mas há 

uma inversão da flecha: em função do fazer algo se vai em busca de textos para leitura” 

(GERALDI, 2015, p. 144).  

É nessa perspectiva sociointeracionista de linguagem que o trabalho com produção 

textual na escola precisa acontecer. “Privilegiar o estudo do texto, em sala de aula ou em outros 

espaços, é aceitar o desafio do convívio com a instabilidade, com um horizonte de 

possibilidades de dizer que em cada texto se concretiza em uma forma a partir de um trabalho 

de estilo” (GERALDI, 2015, p. 140). As situações didáticas de ensino do texto precisam fugir 

da prática tradicional, engessada nas elaborações gramaticais e buscar compreender e aceitar 

esses desafios da instabilidade e das possibilidades e dialogar com os recursos expressivos 

manuseados na construção do texto para além de uma mera ação corretiva (ANTUNES, 2009). 

Todo o esforço pedagógico escolar relacionado à produção textual terá melhor resultado se for 

orientado nessa direção de articulações mais amplas, considerando as discussões ideológicas 

com todos os recursos enunciativos que exigem (GARCEZ, 2010). 

Koch (2010), ao comentar sobre as ideias de Bakhtin, aponta que são os gêneros, as 

matrizes sócio-cognitivas e culturais que permitem participar de atividades linguísticas das 

quais nunca antes se participaram e que “os indivíduos desenvolvem uma competência 

metagenérica, que lhes possibilita interagir de forma conveniente, na medida em que se 

envolvem nas diversas práticas sociais” (KOCH, 2010, p. 102). 

Com base na compreensão explicitada pela autora, a utilização da língua oral e escrita 

produz significados acerca de alguma coisa para alguém, de uma determinada forma, em 

contexto histórico e situações específicas de interlocução. Isso porque, de acordo com Koch 

(2011), não falamos nem escrevemos aleatoriamente. Expressamos e estabelecemos relações 

interpessoais com/na/pela linguagem por meio de textos como produtos de práticas sociais orais 

e escritas. Assim, uma palavra dita só é entendida dentro de um contexto dialógico. É nessa 

proposta de produção de textos, que, mesmo sendo um exercício de aprendizagem escolar, para 

Geraldi (2015), possa ultrapassar os limites institucionais e dialogar com a infinidade de textos 

que circulam fora da escola, que precisa ser pensado o processo de ensino da produção escrita. 

Postura que, aos poucos, ainda de forma tímida, parece estar sendo construída.  
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Alguns estudos recentes sobre situações de discussão e reconstrução de textos 

em sala de aula vêm mostrando a influência dos modos de participação do 

outro na construção de habilidades de enunciação de sujeitos em processo de 

desenvolvimento da prática discursiva escrita formal. (SUASSUNA, 2014, p. 

119). 

 

Se linguagem representa interação entre interlocutores, o texto passa a ser considerado 

o lugar próprio da interação entre autor e leitor, os interlocutores, o que já torna inegável a 

participação do outro na construção do texto, (KOCH, 2009), que, neste espaço, exerce um 

papel ativo já que, dialogicamente, se constrói e é construído. (BAKHTIN, 2011). E o processo 

de produção textual na escola precisa entender essa interação na escrita mesmo em 

circunstância em que o sujeito com o qual se está interagindo não esteja presente no momento 

de produção do texto.  

Ou seja, “(...) a escrita, pelo fato de não requerer a presença simultânea dos 

interlocutores em interação, não deixa de ser um exercício da faculdade da linguagem (...)” 

(ANTUNES, 2003, p.46). E existe para servir à comunicação entre sujeitos em situações sociais 

de atuação e interferência na sociedade, como pontua Antunes (2009, p. 56), quando afirma: 

“com a linguagem as pessoas atuam, intervêm na sociedade, e em contrapartida, as atuações 

que elas empreendem na sociedade repercutem em sua linguagem”. Desse modo, o trabalho 

almejado como prática de produção textual escrita, significa considerar durante todo processo 

de ensino e aprendizagem da escrita, sua continuidade, interação e dialogicidade.  

O que anteriormente se esperava de uma proposta de produção textual, segundo Geraldi 

(2015), difere do que hoje se projeta para essa construção. Do ponto de vista da produção textual 

“ não se trata simplesmente de redigir um texto sobre determinado tema” (GERALDI, 2015, 

p.78), mas de fugir dessa prática, dos chamados textos escolares e assumir uma proposta de 

atividade a partir dos gêneros do discurso, em que o ensino de produção textual, portanto, possa 

ser baseado em um trabalho pedagógico que vise à formação do aluno como produtor 

competente, capaz de olhar para o próprio texto como um processo inacabado. 

Trata-se, conforme proposto em Geraldi (2015), de reorganizar a prática de forma que 

esta saia da redação escolar para a produção textual. No entanto, o autor chama a atenção para 

o fato da popularização da expressão “produção de texto”. “A expressão ‘produção de texto’ 

muito rapidamente se popularizou no meio escolar. Talvez com esta mesma rapidez tenha 

esquecido as origens de sua adoção” (GERALDI, 2015, p. 166). O autor explica que essa 

substituição proposta não se deu por uma apreciação à nomenclatura ou por modismo 

pedagógico, mas que fatores importantes são considerados nessa mudança e que a escola deve 

ficar atenta ao esmiuçar desses aspectos. 
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O momento atual dos estudos que contemplam a questão do ensino de produção textual 

ainda reclama, por exemplo, por definições e processos pedagógicos que orientem as atividades 

de texto para a ampliação da competência argumentativa. Em articulação com Kock (2011), 

percebe-se o argumentar como um processo discursivo e social, que se concretiza em torno de 

uma ideia e exige a defesa de um ponto de vista por meio da apresentação de argumentos, o que 

proporciona alternância de pensamentos, avaliação e crítica acerca da questão problemática 

com o objetivo de aumentar ou reduzir a aceitabilidade de certo ponto de vista. 

Para Massmann (2011), compete à escola desenvolver no aluno as principais 

competências linguístico-discursivas para torná-lo melhor preparado para vida em sociedade. 

Produzir diferentes tipos de textos escritos, entre eles, o persuasivo, constitui uma dessas 

competências. (MASSMANN, 2011). Assim, a escola, além de inserir o aluno nesse universo 

da escrita, também lhe apresenta os diferentes moldes de produção textual, ou seja, as diversas 

formas de enunciados relativamente estáveis que são usados em uma língua para construir 

sentidos. 

Koch (2011) defende um trabalho voltado ao desenvolvimento do pensamento 

argumentativo exige práticas pedagógicas que possibilitem ao estudante se situar social e 

historicamente, tomar posicionamento e construir pontos de vista diante das situações de 

comunicação. “A interação social por intermédio da língua caracteriza-se, fundamentalmente, 

pela argumentatividade” (KOCH, 2011, p. 17). Esta já é razão suficiente para que a escola se 

preocupe em buscar realizar um trabalho que desenvolva no estudante a capacidade de interagir 

e desenvolver as competências linguísticas argumentativas a partir de situações reais de 

comunicação. 

 

Argumentar faz parte do cotidiano do homem em todas as atividades, isto é, o 

ser humano participa diariamente de inúmeras relações para a discursividade, 

daí porque uma das funções básicas da escola é proporcionar aos alunos o 

desenvolvimento da argumentatividade em produções orais e escritas. 

(ALENCAR; FARIA, 2014, p. 145). 

 

Não obstante, entendemos que esta seria razão suficiente para buscar um trabalho 

voltado ao desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo para construção do argumentar 

(KOCH, 2011). A aceitabilidade de que a escola necessita dessa reflexão pautada no processo 

de construção de texto predominantemente argumentativo, que faça o aluno se (re)construir, 

no, e com o processo, necessita primeiro de que a escola esteja disposta a realizar uma mudança 

de postura. “E para não repetirmos o mesmo serviço nos tempos que ocorrem, talvez tenhamos 

que abandonar um dos traços de nossa cultura letrada - o da escuta preconceituosa das falas de 
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culturas não letradas” (GERALDI, 2015, p. 138). Dessa visão, muitas vezes preconceituosa, 

parte a falta de escuta, a não inclusão de processos do cotidiano na sala de aula e a exclusão de 

marcas linguísticas que dão origem à construção da argumentação na linguagem do estudante. 

Para Geraldi (2015), é preciso praticar a escuta, buscar nos discursos brotados na oralidade, 

ouvir “as vozes que modificam nossas vozes” (p. 138).  

Desse modo, compreendemos que o trabalho com argumentação na escola vem tentando 

ganhar consistência desde as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais que enfatizam 

o ensino da argumentação ligado à construção da cidadania. Por isso, o texto da DCN afirma 

que “[...] a democratização da sociedade exige, necessariamente, informação e conhecimento 

para que a pessoa possa situar-se no mundo, argumentar, reivindicar e ampliar novos direitos” 

(BRASIL, 2013, p. 528), destacando, assim, a argumentação como ferramenta para a construção 

das competências linguísticas necessárias às práticas comunicativas nos vários contextos de 

vivência, levando em conta que esta se faz presente em todas as situações de enunciado. 

 

A argumentação está presente em todo discurso, pois um relato de pesquisa, 

por exemplo, pode ser classificado como um texto narrativo, mas, se 

considerado em seu contexto enunciativo, tem caráter argumentativo, pois 

quer convencer o leitor de que a pesquisa relatada é bem feita. (BRESSANIN; 

PETRONI, 2008, p. 125). 

 

Para Lopes-Rossi (2002), a argumentação é algo mais complexo do que reproduzir 

textos dissertativos sem significado para o aluno, solicitados pela escola, apenas como exercício 

de redação, que, na maioria das vezes, não sai do espaço da sala de aula, servindo 

tradicionalmente para cobranças gramaticais. Esse tipo de produção textual, no espaço escolar, 

é solicitado com frequência no Ensino Médio com o propósito de aprimorar as competências 

discursivas e de preparar o estudante para a produção de textos escritos visando, quase sempre, 

à prova de redação do ENEM. Essas produções escritas argumentativas têm a sala de aula como 

o único espaço de recepção e de circulação dos textos. Nele, as produções são escritas porque 

foram solicitadas pelo professor (MASSMANN, 2011). E que, na maioria das vezes, ele se 

torna o único interlocutor para a produção do estudante. 

 O trabalho com argumentação em sala de aula requer do professor de Língua 

portuguesa, além de conhecimento teórico, um bom planejamento em relação aos recursos 

empregados e uma visão abrangente sobre o processo de produção textual, para compreender 

que essas atividades devem partir da interação de discursos do embate entre ideias e em situação 

comunicativa válida (KOCH, 2011), pois os discentes precisam vivenciar a troca de turno e, ao 
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serem confrontados com ideias opostas, precisam ser incentivados a avaliar e construir uma 

crítica com relação ao pensamento do outro. 

 

2.6 O GÊNERO EDITORIAL  

 

A esfera jornalística desenvolve um papel relevante para a população, sobretudo pelo 

grau de importância que as informações possuem para a sociedade (MELO; ASSIS, 2016). Os 

jornais, sejam eles impressos ou não, compõem um bom material discursivo para o estudo dos 

gêneros, visto que eles oferecem um conjunto diversificado de textos cujo caráter genérico 

decorre, em grande medida, da forma como o texto é exposto e da função que o autor/articulador 

desempenha (MELO, 2003).  

Nessa perspectiva, Alves Filho (2006) aponta para o entendimento de que, muitas vezes, 

as diferenças enunciativas de alguns gêneros dessa esfera se dão em decorrência do papel da 

autoria neles desempenhado, ou seja, nem sempre as diferenças entre os gêneros estão, 

necessariamente ou unicamente, no estilo, no tema ou na estrutura composicional; a diferença 

pode estar no papel do enunciador. A exemplo disso é que, segundo o autor, omitindo as fontes 

de alguns artigos de opinião, eles poderiam ser tomados como editoriais.  

Embora os editoriais de jornais e revistas possuam, atualmente, uma autoria delimitada 

e estabilizada, ela já passou por mudanças significativas. De acordo com Alves Filho (2006), 

no jornalismo opinativo, nos EUA, no século XIX, o editorial era assinado pelo editor do jornal, 

era o editor que enunciava, não a empresa, era expressa sua opinião pessoal e levava suas 

inicias. Somente após algum tempo o editorial passou a ser usado para expressar uma opinião 

representada por uma instituição. Essa autoria, constituída pelo caráter da instituição e 

materializada textualmente, é chamada por Alves Filho (2006), de autoria institucional e 

possui, hoje, uma elevada estabilidade. 

Assim, observa-se a formação dos gêneros com suas características próprias de 

constituição e de funcionamento, pois, como aponta Rodrigues (2001, p. 103), “ cada gênero 

está assentado num diferente cronotopo”, ou seja, compreende uma situação particular do 

tempo, do espaço e do indivíduo sócio-histórico, numa relação social de interação. 

Desconsiderar isso, para Rodrigues (2001), seria perder uma das características fundamentais 

que diferencia os gêneros do discurso das unidades linguísticas, a relativa estabilidade, 

característica constituinte do seu processo contínuo na cadeia da comunicação discursiva e sua 

relação com o social 
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Para Alves Filho (2006), o gênero editorial decorre de uma esfera social de comunicação 

e nela se desenvolve o jornalismo. Na concepção de linguagem e de gêneros do discurso, na 

perspectiva bakhtiniana, podemos assegurar, em concordância com Alves Filho (2006), que 

eles apresentam relativa estabilidade quanto ao estilo, tema e estrutura composicional e que 

promove a alternância interacional entre a empresa jornalística e o conjunto de leitores. 

A disposição dos recursos linguísticos que orienta a construção argumentativa do 

editorial, seguindo o pensamento de Nascimento (2010), é organizada em torno de um ponto de 

vista central, que, com diferentes técnicas e argumentos, sugere um acabamento, na maioria das 

vezes, tendencioso. Para Melo e Assis (2016), o editorial representa uma atividade jornalística 

em forma de comunicação massiva que, vinculada organicamente a determinadas condições 

sociais e midiológicas, agrupa diferentes valores, ideologias e intencionalidades, uma vez que 

“as mídias não são apenas simples meios de estocagem e transmissão do discurso, mas um 

espaço/suporte potencialmente habilitado para atingir audiências anônimas, vastas e dispersas” 

(MELO; ASSIS, 2016, p. 49).  

Portanto, o editorial, de acordo com Filho (2006), comunga com outros gêneros de 

opinião o fato de ambos expressarem reações e posicionamentos, de certa forma, avaliativos 

acerca de eventos atuais da cena do contexto social, mas difere em razão de o editorial fazê-lo 

de um ponto de vista institucional. Para Filho (2006), há, no enunciado sociodiscursivo do 

editorial, um posicionamento axiológico, ou seja, o enunciador é o autor-criador, não o autor-

pessoa (FARACO, 2016). Lembremos, a propósito disso, que Faraco (2016, p. 39), aponta que  

 

(…) o autor-criador é, assim, uma posição refratada e refratante. Refratada 

porque se trata de uma posição axiológica conforme recortada pelo viés 

valorativo do autor-pessoa; e refratante porque é a partir dela que se recorta e 

se reordena esteticamente os eventos da vida 

 

Considerando que no editorial o enunciador é o autor-criador, a refração da realidade 

recriada pelos enunciados torna o discurso ainda mais potente, pois podemos compreender que 

na construção argumentativa do editorial há, como apontado por (ALVES FILHO, 2006, p. 85), 

“uma posição axiológica avaliando os fatos, mas o resultado almejado é que essa apreciação 

valorativa seja tomada como uma decorrência dos próprios fatos e não como um ponto de vista 

subjetivado”.  
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2.7 O GÊNERO CARTA DO LEITOR 

 

É importante destacar que, de acordo com Bezerra (2010), em consequência da múltipla 

funcionalidade do gênero carta, este pode ser dividido em subgêneros. A autora, em diálogo 

com a perspectiva de Silva (1997), observa que o gênero carta permite estruturas diferentes para 

variados tipos de comunicação, pedido, agradecimento, informações, notícias familiares e 

outros. No entanto, ela aponta que essas cartas são de natureza distintas, pois circulam em 

diferentes espaços de comunicação, em ajuste às funções comunicativas que cada tipo de carta 

exerce, por isso as chamou de subgêneros. 

Dessa forma, ainda na perspectiva de Bezerra (2010), temos carta pedido, carta resposta, 

carta pessoal, carta circular, carta do leitor e tantas outras conforme as intenções comunicativas. 

No entanto, esta pesquisa se detém a tratar de carta do leitor, por ser o gênero que, juntamente 

com o editorial, corresponde aos objetivos do nosso estudo e por consideramos, dentro da 

pesquisa, sua função comunicativa, sua esfera de produção e de circulação.  

Considerando essa perspectiva funcional-interativa, vemos que a carta do leitor é um 

texto que circula no meio jornalístico, publicadas em espaço fixo de revistas e jornais, 

denominada habitualmente de cartas, cartas à redação, carta do leitor, painel do leitor, 

reservada à correspondência dos leitores Trata de “um texto utilizado em situação de ausência 

de contato imediato entre remetente e destinatário, que não se conhecem” (BEZERRA, 2010, 

p. 228). E que pode ser publicado em versões impressas e/ou eletrônicas, dirigido aos diversos 

tipos de público e dependendo da direção de público do suporte pode apresentar estrutura 

diferente. No entanto, para este estudo, foi adotada a estrutura básica apresentada por Bezerra 

(2010), a seção de contato, o núcleo da carta, considerando aqui introdução, desenvolvimento 

e conclusão do texto, e seção de despedida. 

É importante considerarmos que estamos numa esfera da comunicação bastante 

peculiar: a jornalística e devemos ter consciência de que “o teor do jornalismo não deve ser 

nivelado apenas pelo que se manifesta nos textos” (MELLO; ASSIS, 2016, p. 42). Para os 

autores, a prática profissional exige mais que a manifestação nos textos “exige a adoção de 

técnicas adequadas em suas ações, comporta modos de fazer próprios, marcados 

ideologicamente e direcionadores das formas e dos conteúdos a que a sociedade tem acesso” 

(p. 42, grifo nosso). Obviamente, as condições de produção/recepção da carta do leitor são 

caracterizadas pelas particularidades do contexto, do jornal ou da revista. Ou seja, a carta do 

leitor, como aponta Rodrigues (2005), está inserida na esfera jornalística de circulação e sua 

produção é influenciada por ela. Conforme a explicação da autora, a esfera jornalística controla 
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as interações, os saberes, o conteúdo que circulará nesse espaço de comunicação. Ou seja, para 

a autora, ao selecionar o que vai expor, os jornais já conferem um acento de valor àquele 

conteúdo, já abreviam o que deve circular naquele universo, o que deve ser lido.  

Nesse sentido, vale destacar que o espaço destinado para publicação de cartas do leitor 

em jornais ou revistas, por ser reduzido, requer do editor uma seleção. Este, segundo Mello 

(1999), além de se preocupar com o espaço físico, precisa não perder o foco de manter a 

“imagem positiva” da instituição jornalística, o que faz com que o editor, ao selecionar e editar 

as cartas do leitor, possa ainda as resumir, parafraseá-las ou eliminar informações. Em resumo, 

Mello (1999) aponta que o editor sob pretexto de preocupações com espaço faz uma 

“higienização do texto”. De acordo com Mello (1999) e Rodrigues (2005), fica implícita a 

preocupação do jornal ou da revista com o conteúdo do discurso que será publicado, com o 

direcionamento argumentativo do leitor, em que medida seu dizer, conceitos, comentários 

poderão entrar em embate divergente aos interesses, ideologias do periódico ou até que ponto 

poderão afetar negativamente a imagem da empresa. 

Ao falar do gênero como de domínio público, aberto, cuja leitura destina-se ao público 

em geral e que as finalidades comunicativas podem ser variadas, opinar, agradecer, reclamar, 

criticar, entre outras, o que cria uma interação entre leitor e revista/jornal, Bezerra (2010) aponta 

que, além de demonstrar um contato com os fatos recentes da sociedade, o gênero carta do leitor 

apresenta outros aspetos interacionais. Dentre eles, ela cita acessibilidade, meios midiáticos 

impressos ou digitais, portanto de fácil acesso, linguagem adequada ao interlocutor, 

argumentatividade instigante que podem despertar no aluno/leitor a necessidade ou o desejo de 

contra-argumentar e, principalmente, é uma forma concreta de uso da escrita com função social.  

Embora nossa pesquisa, em ocasião dos objetivos almejados, tenha sugerido um padrão 

para a construção do texto, trata de um gênero textual menos padronizado, de acordo com 

Bezerra (2010), isso é relativo ao jornal ou revista em que o texto será publicado e ao público 

alvo do suporte. De acordo com Nunes (2017, p. 174), “(…) já que é um tipo de carta, o 

leitor/escrevente sente-se mais à vontade para expressar seus pensamentos”. Diferentemente 

dos gêneros científicos e de outros que tendem a ser objetivos e impessoais, para o autor a carta 

de leitor apresenta características interativas e subjetivas, deixando a marcação do eu como 

elemento centralizador no texto (NUNES, 2017) fato observado nas cartas do leitor trabalhadas 

em sala de aula durante a realização desta pesquisa. 

 É importante destacar que, no viés de estudos da linguagem, em que se encontra 

centralizada nosso estudo, na perspectiva bakhtiniana, compreendemos características 

interativas e subjetivas no uso da língua em toda e qualquer situação de comunicação. Diante 
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disso, reconhecemos e evidenciamos as relações interativas e dialógicas na constituição da carta 

de leitor. Pois, embora a esfera jornalística acabe por limitar a intencionalidade dos discursos, 

Mello (1999), não se pode negar os aspectos dialógicos que estão presentes na própria fala, no 

próprio dizer do produtor.  
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3 TRILHAS DO PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Nesta seção, apresentamos os direcionamentos metodológicos do percurso de nossa 

pesquisa na perspectiva de Cresweell (2007), Thiollent (2011) e Gil (2002).  Na composição do 

corpo dessa seção, apresentam-se a caracterização da pesquisa, a contextualização e 

procedimentos de constituição do corpus e os procedimentos que adotamos para análise do 

corpus. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

De acordo com as características das pesquisas em ciências humanas, nesse caso, na 

perspectiva dos estudos bakhtinianos, torna-se perceptível que um viés qualitativo corresponde 

melhor à nossa proposta de pesquisa-ação, já que, de acordo com Cresweell (2007), a pesquisa 

qualitativa tem base na realidade construída por indivíduos interagindo com seus mundos 

sociais. “Na pesquisa qualitativa, a literatura ajuda a substanciar o problema de pesquisa, mas 

não reprime as visões dos participantes” (CRESWEELL, 2007, p.61). Este tipo de trabalho 

procura compreender situações únicas, como parte de um contexto particular e de suas 

interações, até porque o pesquisador está interessado na interpretação que os participantes têm 

e na que eles podem construir na situação em estudo. 

Em relação ao tipo de análise, de acordo Cresweell (2007), “a pesquisa qualitativa é 

fundamentalmente interpretativa. Isso significa que o pesquisador faz uma interpretação dos 

dados” (p.186). Portanto, considerando os objetivos elaborados para nossa proposta de estudo, 

assumiremos, em diálogo com Bessa (2016), a perspectiva descritiva em alguns momentos. Em 

outros momentos, aborda-se mais a perspectiva analítica e interpretativa, numa relação em que 

cada abordagem colabore em seu movimento de ida e volta para um processo dialógico de 

construção de conhecimento em todo percurso investigativo. 

No tocante à caracterização da pesquisa, compreendemos, com base em Thiollent 

(2011), que esta se constitui como pesquisa-ação, por haver, na investigação, uma ação do 

pesquisador e das pessoas implicadas no problema, de forma planejada. Para Thiollent (2011), 

na pesquisa-ação, os participantes exercem um papel ativo na análise dos problemas 

encontrados, na busca por soluções e na avaliação das ações desencadeadas em função dos 

problemas. Nesse sentido, entendemos a participação dos alunos nas sugestões relacionadas à 

temática do projeto, à metodologia a ser aplicada para o trabalho com a produção escrita e em 

atividades para potencializar a competência linguística argumentativa, como fundamental para 
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a construção e execução da proposta interventiva. É importante destacar que, nesse processo de 

desenvolvimento da pesquisa-ação, planeja-se, implementa-se, descreve-se e avalia-se uma 

mudança para melhora da prática, aprendendo mais no decorrer do processo, tanto a respeito da 

prática quanto da própria investigação. 

 Nesse contexto de abordagem qualitativa, em que o pesquisador deve adentrar o campo 

de pesquisa e “(...) geralmente envolvido em uma experiência sustentada e intensiva com os 

participantes (...)” (CRESWEEL, 2007, p. 188), e ali permanece por um tempo em busca dos 

dados para melhor interpretá-los, é que situamos nossa pesquisa também como participante, 

pois leva o pesquisador para vivenciar as experiências do pesquisado. Segundo Gil (2002, p. 

55), a pesquisa participante “(...) se desenvolve a partir da interação entre pesquisadores e 

membros das situações investigadas”.  

Nessa interação é fundamental, para o processo de desenvolvimento e os resultados da 

pesquisa, que o pesquisador tenha clareza do seu papel, seu espaço de atuação, dos 

procedimentos que serão utilizados para coleta de dados. “O pesquisador qualitativo reflete 

sistematicamente sobre quem é ele na investigação e é sensível à sua biografia pessoal e à 

maneira como ela molda o estudo” (CRESWEEL, 2007, p. 187). Assim, é possível notar, mais 

adiante, como decorremos em relação aos procedimentos e posicionamentos necessários para o 

bom desenvolvimento da pesquisa e na interação com toda comunidade escolar. 

 

3.2 O UNIVERSO DE ESTUDO 

 

Esta pesquisa foi realizada em uma turma de ensino médio de escola pública estadual 

no estado da Paraíba. A escola apresenta uma estrutura física composta por 27 ambientes, 

considerando os espaços administrativos, de aprendizagem e lazer. A instituição de ensino 

atende atualmente 502 alunos nos três turnos. Desse número, 281 são do ensino médio, 

distribuídos da seguinte maneira: no turno matutino, 86 alunos; no vespertino, 128; no turno da 

noite, 67. Durante os turnos matutino e vespertino, a escola atende ao ensino regular, 

fundamental (anos finais) e ensino médio; no horário noturno, atende a modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos (EJA). A escola campo de pesquisa ainda é contemplada, dentre outros, 

pelo Programa Ensino Médio Inovador (PROEMI)8 e pelo Liga pela Paz. 

                                                           
8 O programa foi instituído pela Portaria nº 971, de 9 de outubro de 2009, visando apoiar e fortalecer no 

desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras no ensino médio. As ações desenvolvidas contemplam 

Acompanhamento Pedagógico; Iniciação Científica e Pesquisa; Mundo do Trabalho; Línguas 

Adicionais/Estrangeiras; Cultura Corporal; Produção e Fruição das Artes; Comunicação, Uso de Mídias e Cultura 

Digital; Protagonismo Juvenil. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br.>. Acesso em: 22. Abr.2019. 
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É a única escola estadual na cidade, também a única a oferecer ensino médio, portanto 

recebe os alunos do município territorial e de alguns municípios vizinhos. Compreendendo a 

dimensão do público, a escola apresenta alguns problemas, como casos de indisciplina, alguns 

alunos com distorção idade-ano, desmotivação, desinteresse pelas aulas e falta de um melhor 

acompanhamento dos pais. O desinteresse e a desmotivação de alguns alunos são facilmente 

percebidos pelo desempenho nas atividades, pela falta de participação nos eventos da escola, 

pela baixa frequência nas aulas. 

Apesar do enfrentamento desses problemas, a escola tem um corpo docente com 

formação para sua atuação, com alguns educadores preocupados em transpor as barreiras do 

desinteresse para chegar à aprendizagem, pois acreditam que seja possível reverter a condição 

em que alguns alunos se encontram e melhorar o desempenho e a atuação desses em sala de 

aula. 

Mesmo com as dificuldades a serem superadas, a escola é entendida pela população, de 

acordo com os relatos de alguns pais de alunos, como um bom espaço de aprendizagem, de 

muita importância para a cidade, porque atende um grande número de crianças e jovens, e 

apresenta um bom trabalho mediante a multiplicidade de sujeitos que atende e as dificuldades 

que enfrenta. Essa instituição desenvolve projetos educativos, porém não conta com uma equipe 

pedagógica para orientação dos trabalhos, visto que não há a atuação de pedagogos, 

supervisores ou coordenadores pedagógicos, na escola, e essa ausência se reflete no índice de 

aprovação, no desempenho nas avaliações externas e desmotivação para participação no 

ENEM. 

Na ocasião do período de observação, tivemos a participação em duas reuniões do corpo 

docente, uma das quais, específica com os professores de linguagens, momento em que 

percebemos que havia uma preocupação dos professores de Língua portuguesa com o ensino 

de produção textual escrita, porém esta era uma preocupação endereçada apenas às turmas de 

terceiro ano. Com as turmas de segundo ano, havia a preocupação com a leitura, e, em relação 

aos primeiros anos, não demonstraram a mesma preocupação nem com a aprendizagem da 

leitura, nem da escrita. Quando fizemos perguntas relacionadas aos trabalhos com os primeiros 

anos, uma das professoras argumentou que essa turma chegava ao ensino médio muito imatura 

e, por isso, eles ficavam mais à vontade para se acostumarem com a escola, com as mudanças 

que ocorriam do ensino fundamental para o médio. 

Compreendemos que se fazia necessária uma ação interventiva no primeiro ano do 

ensino médio, de forma que aliasse a leitura crítica à produção textual escrita, articulada a uma 

temática que considerasse o contexto social dos alunos e os estimulassem a refletir e produzir 
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o seu texto. Foi, então, que nos direcionamos aos professores de Língua Portuguesa dos 

primeiros anos do ensino médio para propor o desenvolvimento do projeto.  

 

3.3 OS PARTICIPANTES 

 

A pesquisa foi desenvolvida nas aulas de Língua Portuguesa, com os alunos do 1º ano 

do ensino médio, da sala B, do turno vespertino. Das duas turmas de 1º ano desse turno, essa 

era aquela, considerada pela professora, com o índice de aprendizagem de menor rendimento, 

no bimestre, pensando no desempenho na disciplina, caracterizada como uma turma de alunos 

barulhentos e desinteressados nas atividades e que apresentavam grandes dificuldades em 

produção textual.  

Assim caracterizada, iniciamos o trabalho com uma observação diagnóstica que nos 

permitiu constatar que é uma turma com matrícula de 30 alunos, porém nem todos frequentam 

as aulas. Esses alunos têm entre 14 e 17 anos. A turma inclui alunos do sexo masculino e 

feminino, oriundos tanto da zona urbana quanto da zona rural da cidade. Alguns são filhos de 

pais professores, radialistas, comerciantes, com estrutura familiar considerada boa, convivem 

com os pais e alguns são engajados em grupos de igreja, porque têm pais que participam de 

atividades da igreja. Esses alunos têm um maior acompanhamento familiar e melhor atuação 

nas atividades escolares. Outros são provenientes de famílias com renda advinda de programas 

federais, como o Bolsa Família, e de atividades de agricultura para o sustento. 

Entretanto, apesar de algumas diferenças no contexto familiar, os alunos apresentam 

problemas em comum no âmbito da leitura e da produção textual escrita mesmo que em maior 

ou menor medida: compreensão, interpretação, envolvimento e principalmente posicionamento 

crítico diante do que leem. Existe uma desatenção às atividades de língua portuguesa e uma 

grande resistência em desenvolver atividades de produção textual escrita, quando solicitados. 

Aqueles que demonstravam algum interesse pela produção textual, quando solicitados a 

produzir, dizem ter dificuldades em organizar os parágrafos e sequenciar as ideias na construção 

do texto. Situação que pode ser comprovada nos enunciados dos próprios alunos quando 

perguntados sobre as dificuldades para escrever. Pois obtivemos: 

 

Aluno(a) A: Eu não sei me expressar escrevendo. 

Aluno(a) B: A formulação, a pontuação... 

Aluno(a) C: E pontuação também. Para terminar um parágrafo e 

prosseguir no outro. 
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Avaliando o contexto observado, compreendemos que precisávamos intervir, 

desenvolvendo um espaço para construção de conhecimento de maneira mais motivadora e 

significativa dentro dos eixos da disciplina de Língua Portuguesa, algo que os instigassem para 

produção textual escrita, considerando o que nos aponta Geraldi (2015) que a escola precisa 

entender que o seu trabalho não está separado do que acontece fora dela. Obviamente, a 

complexidade para aceitar que o mundo de cada um está no contexto da sala de aula é 

desafiador, porém permite que os alunos tenham maior capacidade de interpretação e, 

consequentemente, melhores condições e possibilidades de elaboração da escrita.  

 Considerando as questões éticas em pesquisa com seres humanos, os participantes, bem 

como qualquer informação que possa revelar identidades, foi assegurada a privacidade, o sigilo 

e a confidencialidade de suas identidades, que foram protegidas por uso de pseudônimos. Esta 

condição de segurança e confidencialidade foi informada aos participantes na ocasião da 

abordagem e do convite para participar da pesquisa.  

 

3.4 TEXTOS EVIDENCIADOS NO PROJETO: CONSTRUINDO A TEMÁTICA 

 

Nossa proposta de atividade interventiva precisava estar aliada aos interesses de leitura 

dos alunos, assim, era necessário que conhecêssemos uma temática a partir dos educandos. “(...) 

um sujeito somente escreve quando tem o que dizer, mas não basta ter o que dizer, ele precisa 

ter razões para dizer o que tem para dizer” (GERALDI, 2015, p. 98). Em diálogo com o 

pensamento de Geraldi (2015) e com a proposta dialógica do projeto de trabalho, realizamos 

uma roda de conversa com a turma e, na ocasião, os alunos expuseram que seria interessante se 

abordássemos temáticas atualizadas, que fossem de interesse dos jovens na idade deles e que 

tivessem alguma relação com suas vidas, mas não souberam explicitar que temática seria essa, 

apenas que fosse uma discussão atualizada, como pode ser observado na colocação do próprio 

aluno:  

 

Aluno(a) F: Um assunto que é falado, tipo assim... Um assunto bem 

mais atualizado para os jovens, porque quando é um assunto de 

antiguidade, acho que ninguém teria acesso aquele tema. 

 

Considerando o interesse, por eles despertado, sobre a possibilidade de cobrança de 

mensalidade nas universidades públicas, temática abordada no final de uma palestra ocorrida 

na escola no dia 08 de março, quando a palestrante encerra a fala chamando a atenção do ensino 

médio para essa temática. Nesse momento, os alunos do ensino médio demonstraram 
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curiosidade e interesse pela fala, e unindo-se ao conteúdo da roda de conversa com os alunos, 

consideramos a possibilidade de trabalho com a temática do ensino público superior gratuito.  

Por se tratar de uma discussão atual, que estava diretamente relacionada à vida futura 

deles e ser de extrema necessidade que estes tivessem acesso a essa discussão, concentramos 

nossa proposta na temática da polêmica discussão em torno do ensino superior público no 

Brasil. Era uma discussão de muita importância, não só para os alunos pesquisados, mas para 

toda população brasileira, já que se trata de um assunto abrangente e de interesse de toda a 

sociedade. 

Utilizamos essa temática também por se tratar de um debate em evidência no jornalismo 

brasileiro e por compreendermos o poder de interferência não só na opinião pública, mas na 

própria organização social que textos dessa esfera de atividade são capazes de realizar. “Essa, 

por si só, já é razão suficiente para utilização dos gêneros discursivos dessa esfera no universo 

escolar” (NASCIMENTO, 2010, p. 58).  

 Nesse sentido, foram selecionados para o desenvolvimento das atividades de leitura e 

análise linguística editorias de três, dentre os principais jornais online brasileiros 

contemporâneos, que abordavam sobre o ensino superior gratuito no Brasil. Consideramos para 

as atividades um texto de cada jornal, conforme pode ser observado, abaixo, no Quadro 2: 

 

Quadro 2: Editoriais trabalhados no projeto 

Jornal Título do editorial Data de publicação 

O Globo 
Crise na Uerj reacende debate 

sobre  universidade gratuita 
22/01/2017 

Folha de S. Paulo Quem paga pelo ensino 23/07/2017 

Estadão Os gastos das federais 16/02/2018 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Inicialmente, foi apresentado apenas um editorial relacionado à temática para dar início 

às leituras, os demais foram solicitados como pesquisa para os alunos; no entanto, apenas três 

alunos trouxeram textos para sala; todos estavam dentro da temática, porém o gênero era artigo 

de opinião. Aproveitando a oportunidade, foi feito um breve comentário explicando a diferença 

entre os dois gêneros, artigo de opinião e editorial.  Os artigos trazidos pelos alunos foram, 

posteriormente, utilizados em sala de aula para que eles tivessem acesso a uma abordagem em 

defesa da gratuidade do ensino superior. Essa leitura era necessária para que os alunos 

construíssem seus pontos de vista e se apropriassem de recursos linguísticos que mais tarde 

seriam utilizados em seus textos.  
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A mesma dinâmica foi aplicada para os trabalhos com carta do leitor. No primeiro 

momento, foi apresentada uma carta do leitor para leitura e discussão; em seguida, foi sugerido 

que os alunos pesquisassem e trouxessem no dia seguinte. Para surpresa da pesquisadora, 

embora tenha ocorrido a repetição de alguns textos, 13 alunos realizaram a pesquisa e trouxeram 

cartas do leitor para sala de aula. 

Todos os textos trabalhados na proposta de intervenção pedagógica encontram-se na 

seção de anexo no final desse texto. 

 

3.5 A INTERVENÇÃO 

 

A ênfase no desenvolvimento de projetos tem marcado as reflexões sobre as práticas 

pedagógicas nos últimos anos (HERNÁNDEZ; VENTURA, 2017). Particularmente, no que diz 

respeito à área de Língua Portuguesa, muito tem sido falado sobre a necessidade de implantação 

de projetos como eixo norteador do ensino.  

O entendimento de que os projetos podem apresentar-se como uma opção metodológica 

para o ensino de língua portuguesa “vai requerer uma compreensão adicional sobre o que 

significa trabalhar com a linguagem” (PEREIRA, 2011, p. 18). Quando trabalhamos com as 

concepções de linguagem, temos que enfatizar uma concepção de língua/linguagem como 

fenômeno social interativo que se constrói nas relações entre os indivíduos (BAKHTIN, 2011). 

Ou seja, nos eventos, tendo em vista as diversas finalidades comunicativas. Foi nessa 

perspectiva da linguagem que o projeto foi sendo construído e desenvolvido. Tal projeto foi 

efetivado pela pesquisadora, como já mencionado, os sujeitos foram alunos do 1º ano do ensino 

médio, em uma escola pública estadual na Paraíba.  

A experiência desenvolvida foi iniciada em fevereiro de 2018 e concluída em agosto do 

mesmo ano. As atividades foram planejadas, a partir das discussões e sugestões dos educandos. 

Para maior clareza das sugestões resolvemos apresentar exemplificações que podem ser 

visualizadas nas falas, a seguir: 

 

Aluno(a) C: Tipo um bate-papo. Seria bem melhor. Para saber o que a 

gente entende, para que a gente tenha argumentos para fazer o texto. 

 

Aluno(a) E: Tipo... Ajudaria bastante se o professor, antes de passar o 

texto para fazer, explicar sobre o assunto. 

 

Ao partir dessa perspectiva, as etapas do projeto, Diálogos na escrita: do editorial à 

carta do leitor, foram pensadas considerando as necessidades/dificuldades dos alunos. Para 
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cumprir com nosso objetivo de orientar os alunos para uma produção escrita  no gênero carta 

do leitor, iniciamos com a realização de uma contextualização sobre o que seria texto, leitura e 

escrita; em seguida, fixamos a apresentação do tema e dos gêneros discursivos, editorial e carta 

do leitor; leitura dos textos e discussão sobre como a temática era abordada nos textos; 

discussões relacionadas às características do(s) gêneros em estudo; análise coletiva dos recursos 

linguísticos utilizados; debate sobre o tema, sobre a tese defendida em cada texto e os 

argumentos construídos para defesa; produção escrita sobre o tema discutido; análise coletiva 

das produções; reescrita dos textos; exposição dos textos no mural da escola e publicação dos 

textos no blog “Vozes”. A criação do blog foi uma atividade do projeto, realizada por três alunos 

e a professora/pesquisadora com a contribuição do professor de Filosofia, que também se dispôs 

a continuar com o trabalho de divulgação e publicação de trabalhos da escola no blog, de forma 

que a página servisse para estimular a leitura e a produção escrita. 

Como destacar na introdução dessa pesquisa, o projeto foi desenvolvido com dois 

gêneros discursivos. O editorial para estimular a leitura crítica e observação dos recursos 

linguísticos utilizados para construção argumentativa e, posteriormente, para escrita do texto, 

promovemos a produção do gênero carta do leitor. No entanto, para as duas situações, foram 

trabalhadas pesquisa, leitura, discussões sobre o tema, as características discursivas e estruturais 

dos gêneros. Como aponta Lopes-Rossi (2002), um projeto que visa ao domínio da escrita de 

textos com função social real, requer do aluno um conhecimento das características discursivas 

do gênero a ser produzido. 

Inicialmente, acreditamos que vinte e quatro aulas seriam suficientes para atender aos 

objetivos do projeto, no entanto, com a construção/desenvolvimento do projeto em 

andamento/movimento, tivemos que considerar outras possibilidades. Ao analisar o andamento 

das atividades, já que trabalhamos com a concepção de projeto de trabalho de Hernández e 

Ventura (2017), de que projeto não é para ser planejado e trazido pedagogicamente para sala de 

aula, mas para ser construído com e a partir do aluno, o processo foi sendo reconstruído pela 

pesquisadora, juntamente com os alunos, a professora e a gestora escolar, estas também 

participavam das decisões dentro do projeto.  

Na perspectiva de Hernández e Ventura (2017), para que a escola se aproxime da vida 

do estudante é preciso que ela compreenda a vida do aluno a partir do próprio aluno e não do 

que a ela subentende. Pensando, portanto, nessa aproximação e nas atividades enquanto prática 

de produção textual, é que reconsideramos concluir o projeto com um número de cinquenta e 

duas aulas, sendo doze de observação e quarenta ministradas. A quantidade de aulas ministradas 
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foi distribuída em sete momentos que contemplavam a estrutura do projeto para melhor 

desenvolvimento dos trabalhos. A distribuição das atividades aconteceu da seguinte forma: 

 

 Primeiro momento - Apresentação da temática, introdução sobre leitura, texto e 

produção textual, apresentação dos gêneros do discurso (editorial e carta do leitor), leitura e 

análise coletiva de editorial, estudo das características do gênero. Essa fase foi iniciada com um 

trabalho de (re)construção dos conceitos de leitura e de texto. Nesse sentido, foram 

desenvolvidas algumas aulas com o intuito de que os alunos entendessem como seriam as 

concepções de leitura e de texto dentro do projeto de trabalho. Em seguida, foi feita uma 

explanação sobre texto jornalístico, considerando sua função social, suas influências e 

potencialidades, para, então, chegarmos ao editorial e à carta do leitor. Nesse momento, os 

alunos foram informados de que inicialmente as atividades de leitura explorariam o gênero 

editorial e, posteriormente, trabalharíamos com a carta do leitor, o gênero que seria solicitado 

na produção escrita. Encerramos o primeiro momento do trabalho com a leitura e análise 

coletiva de um editorial; 

 Segundo momento - Pesquisa de textos, leitura e análise coletiva de editorial, abordagem 

sobre argumentação: teses e tipos de argumentos, atividade de leitura explorando organização 

de parágrafos e pontuação, estudos das características do gênero. Os alunos realizaram a 

pesquisa de editoriais, atividade extraclasse, e o texto selecionado para essa etapa foi estudado 

em sala focalizando os recursos linguísticos utilizados para construção dos argumentos, a tese 

defendida, a organização de parágrafos, a pontuação e as características do gênero e o conteúdo 

abordado; 

 Terceiro momento - Leitura e análise coletiva de editorial, atividade de leitura e de 

escrita explorando diálogos e posicionamentos no texto e estratégias argumentativas. Nas 

leituras desse terceiro editorial, o foco foi nas possíveis vozes que ajudaram na construção do 

texto e nas estratégias utilizadas pelo editorialista para sustentar seu posicionamento; nesse 

momento, a atividade de escrita realizada sugeria que o aluno identificasse outras vozes na 

construção do editorial, que dialogassem com o editorialista, e justificasse por escrito sua 

identificação. Era uma atividade para trabalhar a leitura, a organização do pensamento, a 

argumentação e a escrita; 

 Quarto momento - Pesquisa de textos do gênero carta do leitor, leitura e análise coletiva 

dos posicionamentos, das teses, dos argumentos e estudo das características do gênero. Nesse 

momento do projeto, os alunos foram orientados para pesquisa do gênero carta do leitor e os 

textos pesquisados foram lidos, analisados e debatidos em sala para que os alunos 
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compreendessem e identificassem as teses defendidas e reconhecessem as características do 

gênero e se apropriassem dos conteúdos abordados; 

 Quinto momento - Visita ao espaço de produção do editorial (escritório do jornal 

Patosonline), conversa com jornalistas, com o editorialista do jornal Patosoline e visita ao 

Museu do Jornalismo na cidade de Patos-PB. O escritório do Patosonline funciona em um dos 

estúdios da Rádio Espinharas – a rádio mais antiga da cidade. Na ocasião, fomos recebidos pela 

gerente e jornalista da empresa, que nos proporcionou uma visita ao Museu do Jornalismo, 

localizado em um dos espaços da rádio, uma aula sobre a história do jornalismo da cidade e 

depois nos conduziu aos demais estúdios para conversarmos com os jornalistas, em específico 

com o editorialista do Jornal Patosonline. Foi um momento de experiência para construção do 

conhecimento sobre o texto jornalístico, em específico sobre o gênero editorial e seu espaço de 

produção; 

 Sexto momento - Escrita do gênero carta do leitor, análise coletiva da produção textual 

realizada, reescrita, intermediário, do texto e escrita da versão final; esse foi um momento 

vivenciado em 10 aulas. Para iniciar a produção, os alunos escolheram o interlocutor (o editorial 

ao qual queriam responder, Crise na Uerj reacende debate sobre universidade gratuita, do jornal O 

Globo), foi feita uma leitura coletiva do texto para relembrar os posicionamentos, as ideias 

defendidas pelo editorialista, isso ativaria a memória dos alunos para construir suas escolhas 

linguísticas e posicionamentos. O tempo utilizado nessa primeira fase da produção foi de 3 

aulas ininterruptas.  A fase seguinte da produção foi realizada em 4 aulas: 2 aulas para análise 

das produções e 2 para a reescrita dos textos. Porém, foi necessária uma retomada do processo, 

visto que alguns alunos demonstraram insegurança na construção dos argumentos, apesar das 

orientações, talvez as orientações não tenham sido claras e objetivas o suficiente. Retornamos 

para uma nova análise, cada aluno, novamente com seu texto e a pesquisadora relembrando, em 

uma aula de revisão, os tipos de argumentos estudados durante o projeto e solicitando que cada 

um observasse o que poderia ser melhorado na construção dos argumentos do seu texto. Esse 

processo de reorientação foi realizado em uma aula e após esse momento, tivemos mais uma 

aula para a reescrita final da carta do leitor; 

 Sétimo momento - Mesa dialógica (realizada pelos alunos do projeto para as turmas de 

3º ano do ensino médio), apresentação do blog “Vozes” (criado pelo projeto para publicação 

dos textos) e exposição dos textos para visita e apreciação dos pais e toda comunidade escolar. 

A realização da mesa dialógica foi planejada com duas semanas de antecedência. As três alunas 

debatedoras foram orientadas para a produção das falas e postura/comportamento em relação 

aos possíveis questionamentos. A atividade aconteceu no horário da tarde, no tempo de duas 
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aulas e contou com a participação das duas turmas de 3º ano do turno da tarde e de alguns 

professores. A apresentação do blog e a exposição dos textos aconteceram no horário da noite 

para poder receber os pais dos alunos participantes do projeto, porém o convite foi extensivo à 

toda comunidade escolar e comunidade externa, ex-professores dos alunos sujeitos da pesquisa. 

Embora o projeto fosse direcionado para a produção escrita, a proposta exigiu um longo 

período de leituras para que os participantes se apropriassem das características dos gêneros, 

melhorassem a leitura, a criticidade, compreendessem a leitura e a escrita como atividades 

indissociáveis e ampliasse a compreensão sobre essas atividades para uma prática social. Para 

Lopes-Rossi (2011), um projeto que visa desenvolver as capacidades para produção textual 

deve sempre ser iniciado com leituras para que o aluno se aproprie das características do gênero 

a ser produzido. 

 

3.6 A CONSTITUIÇÃO DO CORPUS 

 

Embora a pretensão tenha sido desde o início trabalhar com a produção textual escrita, 

tivemos, durante a trajetória, alguns momentos de indecisão em relação ao gênero a ser 

trabalhado. A proposta lançada, inicialmente, de desenvolver a intervenção com o gênero artigo 

de opinião perdurou por oito meses. Em janeiro de 2018, por encontrar no gênero editorial 

maior motivação para o trabalho, por se tratar de um texto midiático, construído para defender 

interesses, na maioria das vezes, de um grupo específico, portanto, arquitetonicamente 

elaborado para persuadir, o que o constitui mais adequado para atender aos objetivos da 

pesquisa, resolvemos adotá-lo como o gênero discursivo a ser trabalhado.  

No entanto, a intervenção, na verdade, objetivava uma produção textual dialógica 

argumentativa e para persistir com o editorial tivemos que optar por trabalhar com mais de um 

gênero discursivo. Resolvemos, então, trabalhar, também, com o gênero carta do leitor, que 

seria solicitado como a produção escrita argumentativa do aluno. Além dos motivos, para 

trabalhar com a produção argumentativa, já mencionados anteriormente, na introdução desta 

pesquisa, também o fato da argumentação não ser uma preocupação nas aulas de produção de 

textos da professora da turma, já que ao falar dos gêneros que costuma cobrar dos alunos ela 

menciona, textos informativos, poéticos e paródias, nos fez perceber uma possível lacuna que 

precisava ser preenchida. 

As etapas vivenciadas, em cada fase do processo de pesquisa, remetem à intenção de 

contribuir com o aprendizado dos alunos, corroborando para um melhor domínio sobre os 
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gêneros discursivos, editorial e carta do leitor e, ao mesmo tempo, proporcionando-lhes 

possibilidades de trabalho com a escrita em sua função social. 

A pesquisa qualitativa, principalmente, quando se trata de pesquisa com a linguagem na 

perspectiva bakhtiniana, contrariamente à pesquisa de cunho positivista, que elege instrumentos 

estruturados de forma rigorosa e fechados em busca de informações quantitativas 

(CRESWELL, 2007), usa métodos múltiplos que são interativos e humanísticos, de acordo com 

Rossman e Rallis (1998). Então, nesta pesquisa, procurou-se eleger instrumentos flexíveis, 

interativos e humanísticos. 

Assim, contamos com a observação participante, em que há uma transformação durante 

o processo de observação, de observador, o pesquisador passa a interagir no processo. Para 

Creswell (2007), o observador qualitativo também pode se envolver em papéis que variam de 

não-participante até integralmente participante e essa forma de imersão na pesquisa se constitui 

em observação participante. É o caso desta pesquisadora, que, durante o período de observação, 

se envolveu nas atividades da escola e desenvolveu outros trabalhos junto à comunidade 

escolar, como por exemplo, palestra sobre o dia internacional da mulher, e a chamada para o 

ENEM, conversa realizada pela direção com os alunos do 3º ano sobre a importância do exame. 

Conversa na qual a pesquisadora teve participação. 

Durante o período de três semanas, foram observadas doze aulas e na ocasião foram 

tomadas notas de campo sobre comportamento e atividades dos alunos, dos professores e das 

demais pessoas no local de pesquisa. Após esse período de observação, consideramos 

insuficientes os dados coletados nas anotações; foi então realizada uma entrevista gravada em 

áudio com a turma (1º ano B), na qual os participantes falavam de forma espontânea sobre suas 

concepções, expectativas e dificuldades em relação à produção escrita. Essa ferramenta buscava 

informações sobre noções de produção textual e possíveis dificuldades que a turma poderia 

apresentar. Para Creswell (2007), na pesquisa qualitativa, as perguntas são não-estruturadas e 

geralmente abertas, porque pretendem extrair visões e opiniões dos participantes. Nesse 

sentido, a entrevista ocorreu de maneira descontraída, em forma de um diálogo coletivo, 

gravado no celular e depois transcrito e anexado no final desse trabalho, durante o horário de 

aula da disciplina de Língua portuguesa, pois era a maneira mais viável para conversar com 

todos os alunos, já que parte dos alunos residia na zona rural e seria inviável em outro horário.  

Posteriormente ao diálogo com os alunos, foi realizada uma entrevista com a professora 

da disciplina, conduzida face a face, de forma interativa e dialógica. A entrevista contemplou 

seis questões discursivas com intenção de investigar como a professora entendia o trabalho com 

os gêneros discursivos e com a produção textual. 
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Paralelo ao material de investigação citado até agora, havia o diário de pesquisa, que, 

neste trabalho, não se constitui em uma ferramenta de análise, mas como material para recuperar 

a trajetória da investigação e apoio para as reflexões e interpretações dos dados coletados e 

registrados cuidadosamente, como aparece ao longo desse trabalho. 

Para finalizar, contamos com as produções textuais iniciais, produzidas antes da 

intervenção, e as produções textuais finais, escritas no final do projeto, dos alunos participantes 

da pesquisa, compreendendo a um arquivo de quarenta e cinco textos, sendo 23 coletados da 

produção inicial e 22 da produção final. 

 Do arquivo de quarenta e cinco produções escritas, foram selecionados, para análise, 

oito textos produzidos por quatro alunos. Portanto, o corpus desta pesquisa está composto por 

quatro pares de textos, sendo um par de texto, texto inicial e texto final, de cada aluno, o que 

corresponde a quatro sujeitos.  

Apesar das orientações para que não assinassem os textos, alguns alunos fizeram os 

registros de seus nomes. Diante disso, os textos precisavam ser codificados. Fazendo jus ao 

dialogismo da pesquisa, pois compreendemos que a assinatura/codificação deveria dialogar 

com obra e autor, resolvemos não codificar os textos e entramos em contato com os quatro 

participantes, que tiveram os textos selecionados para análise, via WhatsApp, para que eles 

codificassem e justificassem suas escolhas de pseudônimos. Como solicitado, apresentaram as 

seguintes escolhas e justificativas: 

 

 Charlotte Frank – Charlotte porque é o nome da princesa da Inglaterra 

e Frank por estar relacionado ao nome de um filme que gosto. 

 

 Rosalie Langdon –  Rosalie em homenagem a minha mãe, pois é um 

nome que ela guarda para ser colocado numa próxima filha, se tiver, e 

Langdon por ser o sobrenome do protagonista (personagem principal) 

do meu livro favorito. 

 

 Pupila – porque significa “a menina dos olhos” e por ter um 

significado bíblico. 

 

 Melina – porque um dos significados do nome é “mel” e lembra coisas 

doces e momentos bons. 

 

Considerando em sua totalidade, a atividade propiciou aos alunos a oportunidade de não 

só conhecer melhor sobre os gêneros discursivos trabalhos no projeto (editorial e carta do 

leitor), como, principalmente, refletir sobre sua própria experiência com a leitura e a escrita de 

textos argumentativos para prática social. 
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3.7 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Com objetivo de investigar em que medida a proposta de intervenção realizada pode ter 

contribuído para o aprimoramento das capacidades crítica e argumentativa dos alunos, 

delineamos uma abordagem de análise que evidenciasse, com base na Nova Retórica de  

Perelman e Olbstrects-Tyteca (2014), e contribuições de Reboul (2004), Abreu (2004 ),  Souza 

(2008) e Meyer (2007) Koch (2011), o tratamento dado à construção argumentativa e nos 

pressupostos bakhtinianos de linguagem  e as vozes que foram mobilizadas para a construção 

do conteúdo na produção textual. De acordo com Bakhtin (2016), é pelo tratamento dado ao 

conteúdo que compreendemos como o autor descreve o tema. 

A mudança de atitude em relação à leitura e ao próprio texto, e o amadurecimento da 

noção de enunciado como algo irrepetível, individual, mas construído socialmente, foram 

construindo o “dizer” dos estudantes. E, embora inserida num interesse maior de intervenção 

na prática educacional, a investigação se propôs a conhecer os modos de dizer dos estudantes, 

antes e depois da intervenção. Mesmo trabalhando com poucos sujeitos focais, procuramos ter 

uma representação do desempenho dos alunos em relação às duas produções, situação inicial e 

situação final, para investigarmos se houve ou não contribuições da intervenção para a escrita 

dos alunos. Portanto, a análise considerou o enunciado na íntegra, como um todo inacabado 

(BAKHTIN, 2011), e não excertos. 

Por não atender a uma estrutura fixa, visto que a estrutura depende do suporte em que o 

gênero vai ser publicado, jornal impresso, jornal online ou revista, com base na concepção de 

Bezerra (2010), assumimos em nossa análise a organização estrutural da carta do leitor 

composta das seguintes seções: seção de contato, núcleo da carta e seção de despedida. Esta 

escolha também se deu por entendermos que essa configuração reflete mais fielmente o modo 

como se organiza a carta do leitor e, em particular, aquelas que compõem o corpus de nossa 

pesquisa. Vale ressaltar que o núcleo da carta, no nosso trabalho, compreende a introdução, 

desenvolvimento e conclusão do enunciado. Embora compreendêssemos que a estrutura da 

produção solicitada poderia fugir a uma das características do gênero, a de ser curto, 

entendemos que assim resultaria em um trabalho mais produtivo quando temos em conta os 

objetivos de nosso trabalho.  

Na intenção de cumprir com o propósito do nosso estudo, o tratamento de procedimento 

de análise de nossa pesquisa aconteceu da seguinte forma: 

 Primeiro momento - realizamos uma leitura exploratória inicial para conhecer cada um dos 

textos no que concerne ao conteúdo e organização textual; 
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 Segundo momento - procedemos à realização de leituras e releituras do material, com vistas 

a identificar os sujeitos que tinham participado dos dois momentos de produção, com a 

professora e com a pesquisadora, e destacar os pares de textos. A partir de então, passamos 

a trabalhar com os sujeitos que tinham realizado as duas produções; 

 Terceiro momento - seguimos com leituras e releituras observando os aspectos comuns aos 

textos e as categorias prévias que emergiam a partir desses textos; 

 Quarto momento - considerando as ocorrências mais frequentes nos textos, fomos 

delimitando o corpus; 

 Quinto momento - concretização da seleção dos textos do corpus para análise; 

 Sexto momento - realização de análise qualitativa do corpus, focalizando a tese, os 

argumentos, as técnicas argumentativas utilizadas e as vozes mobilizadas para construção 

dos textos. 

Tratando-se de uma pesquisa qualitativa, é necessário esclarecemos que não houve uma 

preocupação com a escolha de um número significativo de enunciados se considerados em sua 

relação com o total. O que houve, na verdade, após leituras, releituras e observações de como 

o aluno estruturou o texto, foi uma preocupação em considerar, em nossa análise, o enunciado 

como um todo (BAKHTIN, 2011). Portanto, na análise, fazemos uso de pares de textos na 

íntegra, para realizarmos uma comparação entre as produções inicias e as produção finais para 

aferirmos as possíveis contribuições da proposta de intervenção para o aprimoramento das 

capacidades crítica e argumentativa dos alunos.  

Para assegurar a preservação da identidade dos sujeitos da pesquisa, os textos foram 

assinados observando a seguinte identificação: Charlotte Frank, Rosalie Langdon, Pupila e 

Melina. Essa distribuição foi estabelecida aleatoriamente e corresponde à sequência dos textos 

em nossas análises como pode ser observado na seção que apresentaremos em seguida. Por fim, 

é preciso destacar que, ao longo das análises, procuramos nos referir aos estudantes como 

produtores dos textos, por entendermos o estudante, dentro do processo de ensino e 

aprendizagem, como autor/produtor de seu texto. 
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4 UM OLHAR PARA A PRODUÇÃO TEXTUAL DIALÓGICA NA SALA DE AULA 

 

A análise aqui desenvolvida parte do princípio de que na pesquisa-ação, segundo 

Thiollent (2011), ocorre uma mudança na realidade. Nesse sentido, o estudo comparativo entre 

as produções iniciais e as produções finais dos alunos/produtores nos permite investigar se a 

proposta de intervenção pedagógica, realizada por meio do projeto de trabalho, potencializou 

os sujeitos participantes para a produção textual argumentativa e, por conseguinte, para a vida 

de modo ativo e responsivo, nos ditos de Bakhtin (2011). 

Para Creswell (2007), o processo de análise de dados consiste na interpretação dos 

elementos que compõem o texto. Isso abarca preparar o material para análise, administrar 

análises diferentes, entranhar-se cada vez mais no entendimento das informações, fazer 

representação dos elementos e fazer uma interpretação do significado mais amplo dos dados. 

Portanto, requer paciência e reflexão contínua sobre as informações alcançadas. 

Destarte, traçado esse percurso, apontamos que o embasamento teórico para a análise 

dos dados sobre os quais nos debruçamos está pautado na perspectiva bakhtiniana, ou seja, 

pretende explorar os elementos em uma análise fundamentada na teoria/análise dialógica do 

discurso (ADD) e nos pressupostos da Nova Retórica de Perelman e Olbstrects-Tyteca (2014), 

para darmos conta da argumentação.  

Desse modo, este capítulo é destinado à análise dos textos produzidos pelos alunos da 

turma de 1º ano b, da escola campo de pesquisa. No primeiro momento, apresentamos a análise 

da produção textual inicial (texto escrito antes do projeto), representado por quatro enunciados 

contemplados na íntegra, pois, considerando a nossa proposta de trabalho na perspectiva dos 

estudos bakhtinianos de linguagem, resolvemos olhar/analisar o enunciado como um todo. Em 

seguida, para o segundo momento, mostramos a análise da produção textual final (texto escrito 

no final do projeto), representado, também, por quatro enunciados, considerados na íntegra para 

o processo de análise.  

Antes de adentrarmos nas análises, precisamos esclarecer que este trabalho compreende 

a produção de texto na dimensão da linguagem como se encontra nos pressupostos 

bakhtinianos. Por isso, assumiremos, juntamente com Geraldi (2015), que, na produção do 

texto, exige-se “articulação entre situações, relações entre interlocutores, temática, estilo do 

gênero e estilo próprio” (p.141). Dessa forma, depreendemos que estes elementos já se 

encontrem contemplados na constituição do enunciado de cada aluno. O que nos leva a destacar 

nas análises a construção argumentativa, considerando que esta já traz os aspectos constituintes 

mencionados. 
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Orientados pela compreensão de que esta palavra do outro, como recomenda Bakhtin 

(2011), é uma palavra não separada do contexto em que é produzida, partimos para a análise 

dos enunciados.  

 

4.1 A CONSTRUÇÃO DO TEXTO ARGUMENTATIVO: ANÁLISE DA PRODUÇÃO DO 

ALUNO ANTES DA INTERVENÇÃO 

 

Nesse primeiro momento, nossa análise focaliza como os produtores de textos da turma 

do 1º ano do ensino médio de uma escola pública da Paraíba constroem sentidos sobre a 

discussão em torno do namoro. E, sendo assim, para análise da construção discursiva serão 

consideradas a construção das teses, das técnicas argumentativas e as vozes mobilizadas para 

construção da argumentatividade expressa nos textos recortados para exame. 

A atividade de produção textual apresentada para este momento de análise foi 

desenvolvida pela professora da disciplina a partir do texto “Ter ou não ter namorado”, escrito 

por Artur da Távola, extraído da internet e trazido para sala de aula pela professora. O texto foi 

trabalhado na aula de Língua Portuguesa. Na ocasião, a professora orientou que a leitura fosse 

feita em voz alta e que ela se encarregaria de marcar o momento de cada aluno na leitura. Após 

essa atividade a professora perguntou o que eles tinham achado do texto, mas não houve a 

participação/pronunciamento de muitos alunos, apenas dois ou três alunos falaram e a discussão 

não emergiu. Cabe destacar que, durante a leitura em sala, não houve uma pausa para 

interpretação, análise linguística, ou observações de qualquer natureza sobre o texto. A seguir, 

professora desistiu de provocar a discussão e passou para próxima atividade, a solicitação de 

uma produção escrita a partir do texto de apoio que acabara de ser trabalhado e que serviria 

como suporte para embasar o enunciado do aluno/produtor. O Quadro 3, abaixo, mostra o texto 

de apoio para a aula de produção textual realizada pela professora da disciplina. 
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Quadro 3: Texto utilizado como apoio na aula de produção textual inicial 

Fonte: TÁVOLA, Artur da. Ter ou não ter namorado. Disponível em: < https://www.pensador.com/frase 

/MTk1MTU/>. Acesso em: 22 jul. 2018. 

 

Após uma leitura compartilhada, foi solicitado que cada aluno produzisse uma redação 

com, no mínimo, três parágrafos (introdução, desenvolvimento e conclusão), se posicionando 

Ter ou não ter namorado 

                                                                                                            Artur da Távola  

Quem não tem namorado é alguém que tirou férias não remuneradas de si mesmo.  

Namorado é a mais difícil das conquistas. Difícil porque namorado de verdade é muito raro. 

Necessita de adivinhação, de pele, saliva, lágrima, nuvem, quindim, brisa ou filosofia. Paquera, 

gabiru, flerte, caso, transa, envolvimento, até paixão, é fácil. Mas namorado, mesmo, é muito difícil. 

Namorado não precisa ser o mais bonito, mas ser aquele a quem se quer proteger e quando se chega 

ao lado dele a gente treme, sua frio e quase desmaia pedindo proteção. A proteção não precisa ser 

parruda, decidida; ou bandoleira basta um olhar de compreensão ou mesmo de aflição.  

Quem não tem namorado é quem não tem amor é quem não sabe o gosto de namorar. Há 

quem não sabe o gosto de namorar. Se você tem três pretendentes, dois paqueras, um envolvimento 

e dois amantes; mesmo assim pode não ter nenhum namorado. Não tem namorado quem não sabe o 

gosto de chuva, cinema sessão das duas, medo do pai, sanduíche de padaria ou drible no 

trabalho. Não tem namorado quem transa sem carinho, quem se acaricia sem vontade de virar sorvete 

ou lagartixa e quem ama sem alegria. Não tem namorado quem faz pacto de amor apenas com a 

infelicidade. Namorar é fazer pactos com a felicidade ainda que rápida, escondida, fugidia ou 

impossível de durar. Não tem namorado quem não sabe o valor de mãos dadas; de carinho escondido 

na hora em que passa o filme; de flor catada no muro e entregue de repente; de poesia de Fernando 

Pessoa, Vinícius de Moraes ou Chico Buarque lida bem devagar; de gargalhada quando fala junto ou 

descobre meia rasgada; de ânsia enorme de viajar junto para a Escócia ou mesmo de metrô, bonde, 

nuvem, cavalo alado, tapete mágico ou foguete interplanetário. Não tem namorado quem não gosta 

de dormir agarrado, de fazer cesta abraçado, fazer compra junto. Não tem namorado quem não gosta 

de falar do próprio amor, nem de ficar horas e horas olhando o mistério do outro dentro dos olhos 

dele, abobalhados de alegria pela lucidez do amor. Não tem namorado quem não redescobre a criança 

própria e a do amado e sai com ela para parques, fliperamas, beira - d'água, show do Milton 

Nascimento, bosques enluarados, ruas de sonhos ou musical da Metro. Não tem namorado quem não 

tem música secreta com ele, quem não dedica livros, quem não recorta artigos; quem gosta sem curtir; 

quem curte sem aprofundar. Não tem namorado quem nunca sentiu o gosto de ser lembrado de 

repente no fim de semana, na madrugada, ou meio-dia do dia de sol em plena praia cheia de 

rivais. Não tem namorado quem ama sem se dedicar; quem namora sem brincar; quem vive cheio de 

obrigações; quem faz sexo sem esperar o outro ir junto com ele. Não tem namorado quem confunde 

solidão com ficar sozinho e em paz. Não tem namorado quem não fala sozinho, não ri de si mesmo 

e quem tem medo de ser afetivo.  

Se você não tem namorado porque não descobriu que o amor é alegre e você vive pesando 

duzentos quilos de grilos e medos, ponha a saia mais leve, aquela de chita e passeie de mãos dadas 

com o ar. Enfeite-se com margaridas e ternuras e escove a alma com leves fricções de esperança. De 

alma escovada e coração estouvado, saia do quintal de si mesmo e descubra o próprio jardim. Acorde 

com gosto de caqui e sorria lírios para quem passe debaixo de sua janela. Ponha intenções de 

quermesse em seus olhos e beba licor de contos de fada. Ande como se o chão estivesse repleto de 

sons de flauta e do céu descesse uma névoa de borboletas, cada qual trazendo uma pérola falante a 

dizer frases sutis e palavras de galanteria. Se você não tem namorado é porque ainda não enlouqueceu 

aquele pouquinho necessário a fazer a vida parar e de repente parecer que faz sentido. 

 Enlou-cresça. 

 

https://www.pensador.com/autor/artur_da_tavola/
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contra ou a favor do texto lido. São os textos escritos nessa aula que constituem nosso corpus 

para análise. 

Apresentamos, a seguir, quatro produções escritas pelos alunos/produtores, sujeitos de 

nossa pesquisa, para analisarmos como eles se comportaram em relação à construção da 

argumentação, considerando a elaboração das teses, a articulação com os argumentos e as 

técnicas argumentativas, e as vozes mobilizadas pelos produtores para construção 

argumentativa no enunciado. Dito isto, segue nosso primeiro texto para análise: 

 

Quadro 4: Texto inicial de Charlotte Frank 

 Ter ou não ter namorado 

 

           Ter namorado não precisa ser o mais bonito, mas é aquele que o protege, dar amor, carinho 

e atenção etc. É ter um companheiro nas horas felizes e tristes, é dividir as coisas boas e ruins, é ter 

uma pessoa ao seu lado sempre. 

  Quem não tem namorado é alguém que no momento está precisando de amor próprio, 

namorado às vezes é difícil de compreender através das decisões discussões, atitudes, 

companheirismo etc. 

É aquela pessoa que por enquanto prefere ficar mais tempo sozinha, pensando nos estudos e 

primeiramente em si mesma, não porque queira ficar sem, mas por enquanto seus sonhos em primeiro 

lugar. 

                                                                           

                                                                             Charlotte Frank 

 
Fonte: Reproduzido do texto original que se encontra no anexo VII 

 

A aluna/produtora inicia sua construção textual com uma frase do texto de apoio, Ter 

namorado não precisa ser o mais bonito, mas é aquele que o protege, fazendo algumas 

alterações no dizer do texto. Na primeira oração foi acrescentado o verbo ter e, em seguida, o 

trecho do texto de Artur da Távola, mas ser aquele a quem se quer proteger, foi alterado para, 

mas é aquele que o protege, construído, assim, um novo sentido no dizer. Percebe-se que, 

Charlotte Frank se posiciona positivamente em relação ao namoro quando afirma que namorar 

é ter com quem dividir as coisas boas e ruins, é ter uma pessoa ao seu lado sempre, 

apresentando, nesse momento, uma defesa ao namoro que não se constitui de estratégias 

argumentativas consistentes para uma adesão, pois se apoia apenas em vozes do senso comum.  

Ainda no primeiro parágrafo, pode ser observado um diálogo com vozes sociais numa 

relação de crenças e valores que apontam para aspectos de bondade em felizes e tristes, boas e 

ruins, aferindo o que Perelman e Olbstrects-Tyteca (2014, 56-57) chamam de funções 

fundamentais do discurso epidítico em que o “orador procura criar uma comunhão em torno de 

certos valores reconhecidos pelo auditório”. 
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No segundo parágrafo, apesar de a temática parecer ser instigante e motivadora para 

alunos nessa faixa de idade, entre 14 e 17 anos, a aluna não desenvolve uma argumentação que 

seja sustentável, já que não consegue compor argumentos que articulem os dizeres de forma 

convincente e persuasiva, ou seja, não promove o que Koch (2011) chama de embate entre 

ideias. É possível que alguns fatores como a falta de apropriação do conteúdo do texto de apoio, 

a ausência de uma situação de uso da escrita para a prática real/social ou a falta de um 

interlocutor em situação real de comunicação tenham comprometido a elaboração de técnicas 

argumentativas persuasivas, haja vista que, de acordo com Perelman e Olbstrects-Tyteca 

(2014), é preciso saber a quem se quer influenciar para poder saber construir os argumentos. 

Ainda no segundo parágrafo, a aluna/produtora estabelece uma relação da ausência do 

namorado à falta de amor próprio, como se o fato de não ter namorado implicasse não estar 

bem ou em não ter amor próprio. Esse é um discurso, possivelmente, habitado por vozes 

arraigadas a estereótipos preconceituosos, socialmente construídos e disseminados, 

(re)produzindo sentidos, logo, como aponta Bakhtin (2011), os sujeitos interagem através de 

seus dizeres e produzem sentidos por meio deles. 

Para finalizar o enunciado, Charlotte Frank tenta construir uma espécie de justificativa 

para as pessoas que decidem não namorar, quando registra um posicionamento que conduz o 

leitor a pensar que as pessoas quando não namoram é porque priorizaram os estudos, os sonhos: 

pensando nos estudos (…) não porque queira ficar sem, mas por enquanto seus sonhos em 

primeiro lugar. Com isso, a aluna apresenta os motivos ou causa que ela acredita ser pelas quais 

algumas pessoas decidem ficar sozinhas. Para Perelman e Olbstrects-Tyteca (2014), este é um 

argumento pragmático baseado na estrutura do real e “não requer, para ser aceito pelo senso 

comum, nenhuma justificação” (p. 303). Com isso, ela traz para seu discurso vozes de 

orientação familiar e do senso comum, de quando os pais dizem de que seus filhos devem se 

preocupar primeiro com os estudos. Embora este seja o último parágrafo do texto, o qual deveria 

se apresentar como conclusão, percebe-se que parece não haver uma conclusão no enunciado 

que se encerra, demonstrando, de certa forma, uma fragilidade no processo de desenvolvimento 

da produção textual escrita.  

Em relação ao enunciado como um todo, é possível perceber que não houve um 

distanciamento da temática, porém também não houve um desenvolvimento de modo 

satisfatório, apresentando clareza, objetividade e construindo argumentos que pudessem dar 

sustentabilidade ao texto. É evidente, na construção do texto, que a aluna/produtora segue a 

orientação da professora estruturando sua escrita em três parágrafos, contudo, compromete a 

unidade de sentido e a construção de um posicionamento consistente, claro e objetivo, com um 
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ponto de vista definido, argumentado e preciso, condição mínima, de acordo com Abreu (2004), 

para entrar no universo do outro e conseguir conquistar o que se quer. Portanto, é viável dizer 

que, a produção de Charlotte Frank se revela frágil quanto ao domínio de conteúdo e construção 

da argumentatividade. 

Passaremos ao trabalho com nosso segundo texto, buscando observar como foi 

construída a argumentação na produção. 

 

Quadro 5: Texto inicial de Rosalie Langdon 

Ter ou não ter namorado? 

 

Na fase da juventude passamos por muitas experiências, algumas alegres outras nem tanto. 

Evidentemente, esta é a época do surgimento das paqueras, flertes e, consequentemente, o namoro. 

Claro que, os namoros da atualidade são muito diferentes comparados ao tempo de nossos avós. 

Hoje, para as pessoas mais importam as aparências do que o sentimento. Mas a questão é: “Por que 

namorar?” para ter um estado civil? Para não ter fama de encalhada? Para agradar alguém? Ou 

porque você realmente ama uma pessoa e quer tentar um relacionamento com ela? 

Ao contrário do que muitos pensam, um namoro não é resumido em postar fotos sorridentes 

na internet declarando o quanto não conseguiram viver um sem o outro mas, na realidade, não 

conseguem dizer um “eu te amo” cara a cara. Para um namoro de verdade acontecer é preciso 

compromisso, fidelidade, a capacidade de compreender e enxergar o lado do outro e, 

principalmente, o amor. 

Muitas pessoas se sentem sozinhas e rejeitadas pelo simples fato de não namorar. Outras, 

têm vergonha de admitir em uma roda de amigos que ainda não beijaram ou nunca namoraram. Mas 

eu pergunto: “Por que namorar apenas como um passatempo?”. Assumir um relacionamento sério 

tem suas vantagens e desvantagens. Mas quando se namora apenas para satisfazer uma pessoa, você 

não estará enganando apenas o(a) seu namorado(a) mas estará enganando a si mesmo. 

A melhor sensação que se pode ter é amar e ser correspondido. Então se você ainda não 

encontrou a pessoa certa não se preocupe. Um dia vai acontecer pois, para tudo tem o tempo certo. 

Ela vai aparecer quando você menos esperar e vai te amar da maneira que você merece. 

                                                        

   Rosalie Langdon   
Fonte: Reproduzido do texto original que se encontra no anexo VII 

 

Nosso segundo texto para análise demonstra um caráter questionador logo no início da 

produção textual quando se constata que a aluna/produtora transforma o título do texto de apoio 

em uma pergunta. Além disso, traz o parágrafo introdutório marcado por questionamentos e 

ecos de muitas vozes originárias de vários discursos, como, por exemplo, os discursos da mídia, 

da igreja, da família, presentes no momento em que Rosalie Langdon se refere à fase da 

juventude como a época do surgimento das paqueras, flertes e, consequentemente, o namoro, 

colocação muito comum nesses espaços sociais quando enunciam sobre a adolescência. 

Percebe-se, na sequência, um argumento construído a partir de discursos proferidos pela 

sociedade, quando a aluna/produtora reproduz a fala: os namoros da atualidade são muito 

diferentes comparados ao tempo de nossos avós. Temos, segundo Perelman e Olbstrects-Tyteca 
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(2014, p. 304), um argumento pragmático baseado na estrutura do real em que “a verdade deve 

ser preconizada, por possuir um valor absoluto, independente”. Considerando que a escrita é de 

uma pessoa de 14 anos, este, possivelmente, é um discurso proferido por muitas pessoas ao seu 

redor, o que também se constitui em um conhecimento a partir do senso comum. 

Em relação ao caráter provocador que segue, observamos, ainda no primeiro parágrafo, 

que Rosalie Langdon retoma a ideia do título do texto numa tonalidade bastante provocativa, 

mostrando uma sequência de interrogações, “Por que namorar?” para ter um estado civil? 

Para não ter fama de encalhada? Para agradar alguém? Ou porque você realmente ama uma 

pessoa e quer tentar um relacionamento com ela?. Todas essas interrogações apontam para 

uma construção de sentido irônica, de escárnio, instaurada como estratégia de linguagem. O 

excerto apontado acima é usado para ironizar os relacionamentos da atualidade, caracterizados 

pela aluna como carentes de sentido. 

Esse posicionamento crítico acerca dos relacionamentos reaparece no segundo 

parágrafo, no qual se percebe uma crítica à superficialidade dos namoros na medida em que a 

aluna destaca que um namoro não é resumido em postar fotos sorridentes na internet 

declarando o quanto não conseguiram viver um sem o outro. A aluna traz, pois, para a 

construção argumentativa o que Perelman e Olbstrects-Tyteca (2014) chamam de construção 

de argumentos na estrutura do real por ligações simbólicas baseadas na ordem social e cultural 

de uma época, as postagens nas redes sociais. Dessa forma, o sentido está colocado como uma 

questão enunciativa e se constrói sócio-historicamente (BAKHTIN, 2016), de modo que a 

aluna/produtora monta o argumento do lugar de qualidade, apontado por Perelman e Olbstrects-

Tyteca (2014, p. 100) como aquele que “aparece na argumentação quando se contesta a virtude 

do número”.  

Em seguida, Rosalie Langdon descreve comportamentos e atitudes que ela acredita 

serem necessários para que o namoro aconteça, Para um namoro de verdade acontecer é 

preciso compromisso, fidelidade, a capacidade de compreender e enxergar o lado do outro e, 

principalmente, o amor, dando continuidade à crítica feita à superficialidade e falta de sentido 

dos relacionamentos. Nesse contexto de valores, podemos dizer que está prescrito uma 

argumentação conservadora, como definem Perelman e Olbstrects-Tyteca (2014, p. 90), “as 

noções de fidelidade, de lealdade e de solidariedade, vinculadas a valores concretos, costumam 

caracterizar, aliás, a argumentação conservadora”. Podemos inferir que, na expressão destacada 

no excerto, está enfatizado que a produtora considera os namoros, preocupados em aparecer 

bem nas redes sociais, como relacionamentos não verdadeiros, novamente se reportando ao 

lugar argumentativo de qualidade. 
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Mais adiante, no terceiro parágrafo, a produtora volta a questionar o namoro por 

modismo ou por satisfação ao meio social, fazendo uma crítica a algumas situações comuns aos 

adolescentes quando negam o fato de estarem sozinhos para não se sentirem excluídos ou para 

parecerem bem, descolados e na moda, dialogando com vozes sociais do seu contexto 

sociocultural. Para encerrar o texto, é apresentado, novamente, um discurso claramente 

construído pelo meio social, quando profere que: A melhor sensação que se pode ter é amar e 

ser correspondido. Nesse momento, Rosalie Langdon constrói um argumento sustentado pelo 

senso comum e conclui o texto dialogando com vozes dos pais, da família e de discursos 

religiosos sobre encontrar a pessoa certa, mencionando que:(...) Ela vai aparecer quando você 

menos esperar e vai te amar da maneira que você merece. Assim, acaba projetando uma 

conclusão para sua escrita que se utiliza de argumentação de finalidade baseada no senso 

comum. 

Considerando o enunciado em sua totalidade, podemos sugerir que a produção escrita 

apresenta um caráter bastante questionador e instigante. O fato de a produtora refutar com 

ironias à falta de sentido que considera haver nos relacionamentos nos faz acreditar ser 

considerável o domínio do conteúdo, já que esta consegue desenvolver a temática de modo 

satisfatório, ainda que não apresente uma boa afinidade com as técnicas argumentativas, de 

forma que articule argumentos com maior poder de convencimento e de persuasão.  

Passando para a análise do texto 3, notamos que a aluna/produtora inicia o seu enunciado 

destacando a palavra namorado no título do texto. 

 

Quadro 6: Texto inicial de Pupila 

Ter ou não ter “namorado” 

 

É perceptível porque no nome “namorado” tem amor no meio dele, literalmente falando 

(namorado), é isso implica dizer que no namoro também tem amor, mas, infelizmente, não nos 

tempos de hoje no qual vivemos, são muito raros os casos de “amor” em um namoro hoje em dia, 

o que acaba ficando apenas no meio da palavra em si... No entanto vamos falar um pouco do namoro 

e coloca-lo em questão esta fase da adolescência onde tudo começa. 

Na adolescência começamos a sentir sentimentos diferentes, atrações por alguém e desejos 

repentinos muitas vezes. As vezes até curiosidades de saber como é que acontece, e como é sentir o 

calor de um beijo molhado e suave. 

Quem não tem namorado, não fez parte da vida de uma pessoa especial, no qual trocamos 

sentimentos ainda não sentiu o quanto é bom ser apenas um. Um palestrante, chamado Cláudio 

Duarte disse “ sendo um só, eu não posso magoar a minha companheira, porque assim estarei 

magoando a mim mesmo, ninguém quer sentir a dor que fazemos outra pessoa sentir, então também 

não posso agredir tanto fisicamente quando verbalmente a minha mulher, porque estarei 

machucando a minha própria carne, porque se somos apenas um pela razão do amor como da 

parceria tudo quanto for feito a ambas as partes comprometidas, também afetará um ao outro”. 
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Palavras delicadas como uma flor, é saber acalmar e acalentar mesmo em tribulações, é 

saber dá espaço, carinho e ser humilde. 

Não ter namorado é como não dividir, é solitário, é ficar carente, todos devemos saber 

experimentar o coração pulsar mais forte quando chegar perto do outro coração apaixonado, não 

ter ouvido e aproveitado o doce som de ouvir com força, delicadeza, carinho, paixão, amor, verdade 

e intensidade “Eu te amo”. 

                                                                                           Pupila 
Fonte: Reproduzido do texto original que se encontra no anexo VII 

 

A aluna reproduz o título do texto de apoio, mas destaca, com aspas, a palavra 

namorado, o que nos leva a pensar que o vocábulo não está empregado no seu sentido 

referencial. Em seguida, logo na primeira linha do texto, ela brinca com a palavra, num jogo de 

desconstrução e (re)construção de palavras e de sentidos quando diz: É perceptível porque no 

nome “namorado” tem amor no meio dele (...). É possível que o uso das aspas na palavra seja 

para destacar sua crença de que namoro e amor são indissociáveis, pois acreditamos que a 

pretensão de Pupila seja mostrar que a essência do namoro é o amor, palavra que se apresenta 

sublinhada como indicação de núcleo, representando, no entendimento da aluna/produtora, o 

núcleo ou a base do namoro.  

 Na sequência, a produtora nos conduz para um ponto vista comparativo e faz uma 

colocação em relação a esse ponto de vista, que, considerando o lugar de fala, estudante que se 

encontra entre 14 e 17 anos, podemos inferir se tratar de um enunciado habitado por muitas 

vozes sociais, quando esta traz: (...) mas, infelizmente, não nos tempos de hoje (...). O uso do 

operador argumentativo mas direciona o texto para uma conclusão, possivelmente construída 

por um conjunto de muitas vozes oriundas da sociedade, dentre as quais podemos citar como 

exemplo a família e a igreja.  

Para Volóchinov (2017, p. 181) “a palavra está sempre repleta de conteúdo e de 

significação ideológica ou cotidiana”. A oposição produzida pelo uso do operador 

argumentativo no discurso transparece o ponto de vista de Pupila em relação aos namoros atuais 

e abre espaço para, em seguida, ser apresentado um posicionamento crítico composto a partir 

de um enunciado que dá o sentido de ironia quando é proferido que o amor nos namoros atuais 

acaba ficando no meio da palavra. Esse é um posicionamento que demonstra criticidade e 

ironia, gerando um efeito argumentativo potente, crítico e sutilmente irônico, possivelmente 

construído através de discursos presentes no contexto sociocultural da produtora, os quais é 

imaginável exercer uma forte influência na construção de valores, a exemplo da igreja e da 

família.  

No segundo parágrafo, mencionam-se curiosidades, desejos e sensações vivenciadas na 

adolescência. Nesse momento, percebe-se um diálogo do texto escrito com o contexto 
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sociocultural da aluna/produtora, e de muitos adolescentes na mesma faixa etária, de querer 

viver as descobertas, ao mencionar: (…) Às vezes até curiosidades de saber como é que 

acontece, e como é sentir o calor de um beijo molhado e suave. O sentido de descoberta, 

expresso nessa colocação de Pupila, é justificado criando uma escala de valor com o uso do 

operador até, que assinala um argumento mais forte para conclusão, conforme a perspectiva de 

Koch (2007) que compreende o operador como forte para direcionar uma conclusão. Portanto, 

a aluna/produtora conclui que a curiosidade justifica os desejos de descobertas. 

No parágrafo seguinte, a aluna/produtora traz para o texto a voz de um palestrante, 

Cláudio Duarte, que se refere ao matrimônio, à relação de cônjuges, ao amor entre esposo e 

esposa ao enunciar: “(...) sendo um só, eu não posso magoar a minha companheira, porque 

assim estarei magoando a mim mesmo, ninguém quer sentir a dor que fazemos outra pessoa 

sentir, então também não posso agredir tanto fisicamente quando verbalmente a minha mulher, 

porque estarei machucando a minha própria carne, porque se somos apenas um pela razão do 

amor como da parceria tudo quanto for feito a ambas as partes comprometidas, também 

afetará um ao outro”. Embora tenha reproduzido a voz de outro para construir o parágrafo, essa 

voz mobilizada aparece referenciada e marcada pelo uso de aspas.  

O que chama a atenção é a coerência com que a aluna cita a outra voz, deixando explícita 

a fonte daquele dizer, ou seja, há a incorporação, pela aluna/produtora, da voz de outro no 

enunciado (FIORIN, 2016). Observamos que ela deixa claro quem é o enunciador, 

demonstrando o “discurso alheio nitidamente separado do discurso citante” (FIORIN, 2016, p. 

37), mesmo sem ter recebido orientações a esse respeito durante a aula trabalhada para essa 

atividade de produção. Isso aponta para uma certa compreensão/maturidade em relação ao 

processo de escrita, no tocante ao discurso citado, considerando que estamos falando de uma 

estudante do 1º ano de ensino médio que se encontra no processo de 

construção/aperfeiçoamento da capacidade de escrever textos. 

No entanto, seria bom considerar o conteúdo temático da produção da aluna, que, ao 

trazer a voz de Cláudio Duarte, tal como se encontra inserida na construção de sentido do texto, 

causa um distanciamento do assunto em debate na atividade. No uso da expressão minha 

mulher, fica evidente que o discurso se refere ao matrimônio. É possível considerar que, por se 

tratar, nas duas situações, namoro e matrimônio, de relacionamentos amorosos, a aluna não 

tenha conseguido, para esse momento de escrita, fazer essa distinção. Nesse sentido, podemos 

dizer que a confusão realizada entre as ideias poderia ser resolvida e a escrita aprimorada com 

algumas orientações em um processo de reescrita do texto. No entanto, esse não parece ser um 
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procedimento utilizado pela professora da disciplina, já que, perguntada sobre o que acontece 

com as produções escritas dos alunos, ela responde: olho e faço as observações gramaticais e 

atribuo pontuação (texto retirado da entrevista que se encontra em anexo no final desse 

trabalho). Talvez tenha faltado o segundo olhar, a mediação do docente (SUASSUNA, 2014). 

No momento seguinte, o texto apresenta um parágrafo que aparece desconectado do que 

o antecede e do que vem posteriormente, ou seja, há, nessa parte do texto, um desencadeamento 

de ideias, deixando, assim, uma lacuna na tessitura dos sentidos do discurso. Do ponto de vista 

da produção textual, para Geraldi (2015a), “não se trata simplesmente de redigir um texto sobre 

determinado tema, mas de dizer algo a alguém a propósito de um tema” (p.78). Sob essa 

perspectiva, é importante que a tessitura não seja comprometida.  

Já no último parágrafo, a aluna/produtora constrói uma conclusão para o texto sugerindo 

uma sucessão de emoções e sensações que o namoro deve proporcionar, aproximando seu texto 

do texto de apoio e dialogando com vozes do senso comum.  

Considerando a produção em sua totalidade, notamos uma fragilidade em relação ao 

conteúdo, tendo em vista que, no terceiro parágrafo, houve um distanciamento da temática 

discutida. Também podemos compreender a falta de conexão do quarto parágrafo com os 

demais como uma fuga à sequência de ideias que sustenta o encadeamento do texto, o que 

causou prejuízos ao sentido do enunciado. Quanto à argumentação, embora seja visível a   

preocupação em construir estratégias argumentativas para o texto, é também perceptível a 

ausência de segurança para a realização desse processo na escrita da aluna/produtora, o que 

transparece na fragilidade argumentativa que compõe o texto. 

 

Quadro 7: Texto inicial de Melina 

Ter ou não ter um namorado 

            

Quando descobrimos 1/100 do mundo, as dúvidas sobre relacionamentos e sexualidade vem 

nos preocupando de certa forma. 

O pensamento de que se não encontrarmos nossa cara metade, iremos passar o resto de nossas 

vidas sozinhos, apenas com milhares de gatos arranhando nossas portas pode ser assustador para 

algumas pessoas.  

Existem milhares de tipos de amor, do unilateral até o fraterno e outras pessoas que não tem 

nenhum interesse romântico.  

Nenhum ser humano pode ser forçado a sentir ou deixar de sentir algo, e também por causa 

disso um namoro pode não acontecer. 

Às vezes duas pessoas se gostam, mas por dificuldades não conseguem ficar juntas, não por 

falta de amor. 
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Por enquanto, ter ou não ter um namorado nãu [sic] me preocupa, mas se você deseja, apenas 

viva sua vida e seja feliz do jeito que você é, um dia tudo chega, assim como alguém que vai te amar 

do jeito que você é, mas, se não funcionar de primeira, tente uma segunda vez e até cansar, e se não 

funcionar de todo jeito, apenas viva feliz com sua própria companhia e com seus gatos. 

                                                                     

  Melina 

Fonte: Reproduzido do texto original que se encontra no anexo VII 

 

 A aluna/produtora inicia seu texto com uma construção enunciativa que sugere uma 

ligeira impressão de que ocorrerá um dizer mais amplo em relação ao namoro, quando, já na 

frase inicial, remete a ideia de relacionamentos e sexualidade. A princípio, o interlocutor pode 

ser levado a entender que o discurso abordará o aspecto da sexualidade no namoro, o que não 

acontece no decorrer do texto. Também pode ser observado que, no parágrafo que inicia o texto, 

o conteúdo não se apresenta de forma satisfatória para uma introdução, pois não introduz a 

temática e nem marca o ponto de vista que será defendido. 

Na sequência, no segundo parágrafo, Melina se reporta a um sentimento de solidão que 

ela sugere ser vivenciado por algumas pessoas que não conseguem encontrar sua cara metade. 

Nesse ponto, ela dialoga com vozes sociais que consideram que a companhia de gatos 

representa a ausência de uma companheira/companheiro. Nesse contexto, deixa transparecer 

uma preocupação de, em um tempo mais distante, ficar sozinha, sem um namorado, quando 

menciona que: (…) O pensamento de que se não encontrarmos nossa cara metade, iremos 

passar o resto de nossas vidas sozinhos, apenas com milhares de gatos arranhando nossas 

portas pode ser assustador para algumas pessoas. Os sublinhados no trecho marcam as 

expressões que apontam para o entendimento de que a aluna considera importante uma 

companhia amorosa, um namorado, deixando transparecer o medo de se sentir só. Esse é um 

posicionamento baseado no senso comum de que, quem não consegue um companheiro(a) 

conjugal fica sozinho ou vive uma solidão. Estas são vozes produzidas e disseminadas 

socialmente. 

No terceiro parágrafo, quando é exemplificado tipos de amor, a escolha por citar do 

unilateral até o fraterno traz para o contexto de produção um sentido de limite, como se 

existisse demarcado um ponto de partida, um tipo amor que fosse o início, e um ponto de 

chegada, um tipo de amor que fosse o limite.  

A falta de um fio condutor que permita o uso de conectivos ou operadores 

argumentativos capazes de colaborar para a unidade do discurso provoca uma fragmentação na 

produção que pode ser observada nos parágrafos três, quatro e cinco. Isso acarreta um prejuízo 

à construção de sentido do querer dizer do texto. 
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Na conclusão, a aluna retoma o início do texto, mais especificamente o segundo 

parágrafo, e volta a inferir sobre a insegurança e medo de no futuro ficar sem companhia. Isso 

pode ser observado em: Por enquanto, ter ou não ter um namorado nãu [sic] me preocupa. A 

expressão sublinhada representa uma assertiva de uma preocupação com a posteridade, embora 

ela tente se distanciar desse medo enquanto escreve conselhos, apenas viva sua vida e seja feliz 

do jeito que você é, um dia tudo chega. Porém, o uso da expressão que se encontra sublinhada 

pode nos remeter a ser sozinho. Observada mais criteriosamente, entendemos que ela sugere 

uma espera por algo que está faltando. Mais adiante, a aluna/produtora diz para tentar até cansar 

e continua discorrendo que, mesmo que não funcione, viva feliz na sua própria companhia e a 

dos gatos, deixando marcas de reafirmação do medo da solidão, numa construção de 

argumentos com base no senso comum, reconhecido nos discursos familiares e de outros setores 

da sociedade. 

Observamos que, no decorrer do texto, a aluna/produtora não consegue mobilizar 

adequadamente ou de modo satisfatório o uso de conectivos para construir uma sequência de 

ideias que articule para construção de sentido do texto como um todo. Com isso, em alguns 

momentos, a escrita aparece fragmentada. O aporte teórico indicado pela professora para as 

atividades de produção textual foi apenas o livro didático, o que pode deixar sua prática 

fragilizada se entendermos que um só aporte seja insuficiente e que não há como você avaliar 

se as orientações são pertinentes já que não há outro conteúdo (fonte) para que seja feita uma 

comparação. Tomamos aqui, as palavras de Lopes-Rossi (2003) quando orienta que as poucas 

contribuições de alguns livros didáticos é um problema da escola que pode ser superado com 

um professor teoricamente bem informado, portanto, precisamos de discussões outras, para 

além do livro didático, que nos dê respaldo teórico para nossas aulas. 

Percebemos, também, que a falta de articulação entre os parágrafos três, quatro e cinco 

compromete o conteúdo do texto, pois, sem um fio condutor que permita o entrelaçamento das 

ideias, o sentido do enunciado fica fragilizado. Para a construção argumentativa, a 

aluna/produtora se apoia em argumentos construídos com base no senso comum, sem recorrer, 

assim, a estratégias elaboradas de forma eficiente para conquistar ou convencer o interlocutor. 

O Quadro 8 reflete de forma sintetizada os objetivos de nossa análise para esse primeiro 

momento e ajuda a ter uma visão mais panorâmica do foi constatado. 
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Quadro 8: Representação sintetizada da análise do texto inicial da pesquisa 

Produtor (a) 

Argumentação 

Tese Técnicas argumentativas 
Vozes mobilizadas para a 

argumentação 

Charlotte 

Frank 

 Namorar é ter 

alguém 

sempre  

 Argumentos com base no 

senso comum. 

Vozes de discursos religiosos; 

Vozes sociais arraigadas ao 

preconceito; 

Vozes da família; Vozes do texto 

lido em sala 

 

Rosalie 

Langdon 

Um namoro 

tem que ser 

verdadeiro 

Argumentos baseados na 

estrutura do real por ligações 

simbólicas; 

Argumentos construído com 

base no senso comum; 

Argumentação com base nas 

noções de fidelidade e 

lealdade. 

 

Vozes  de discursos religiosos; 

Vozes da mídia; 

Vozes  da família; 

Vozes do contexto sociocultural da 

aluna; 

Vozes mobilizadas do texto lido 

em sala de aula 

Pupila 

O amor deve 

ser a essência 

do namoro  

Argumentos com base no 

senso comum; 

Argumento de autoridade. 

Vozes de discursos religiosos; 

Outras vozes oriundas da 

sociedade; Vozes do texto lido em 

sala  

Melina 

Quem não 

namora é 

solitário(a)  

Argumentos com base no 

senso comum.  

Vozes da família; 

Vozes da sociedade; 

Vozes do texto lido em sala  

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Como apontado no quadro, percebe-se que os textos, de um modo geral, se encontram 

com pouco domínio de conteúdo. Apenas o texto de Rosalie Langdon apresenta um 

desenvolvimento da temática que pode ser considerado com maior desenvoltura, escolhas 

linguísticas mais elaboradas, enquanto as demais produções demonstram dificuldades em 

dialogar com a temática e construir uma tessitura textual argumentada, crítica e harmoniosa, 

capaz de vislumbrar a produção como prática social e como motivadora par um querer dizer. 

Embora a professora assuma em sua fala que desenvolve trabalhos em sala com a produção 

textual, Duas vezes por mês, (fala da professora retirada da entrevista e que se encontra em 

anexo no final desse trabalho), a desenvoltura dos alunos para discutir a temática carece de 

melhoras. O domínio de conteúdo para a produção textual é um aspecto importante, 

considerando que, na perspectiva de Geraldi (2015), tão importante quanto ter a quem dizer é 

ter o que dizer.  

 Observando o Quadro 8, também notamos que as alunas/produtoras não demonstraram 

familiaridade com a construção argumentativa elaborada com técnicas que sejam convincentes 

e persuasivas. No caso, os argumentos apresentados nos textos, ainda que expressassem uma 
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relação dialógica com palavras de outrem, vozes da família, da religião e de outros setores da 

sociedade, são, em sua maioria, construídos com base no senso comum. As alunas/produtoras 

que foram além das orientações da aula para a atividade de produção construíram argumentos 

fora do campo do senso comum, porém de forma tímida e insegura. 

Compreendemos que este desempenho das alunas/produtoras possa estar relacionado ao 

tratamento dado ao texto argumentativo em sala de aula, tendo em vista que, ao mencionar 

sobre as atividades com produção textual, a professora da disciplina aponta os trabalhos com 

textos informativos, poéticos e paródias. Assim, o texto argumentativo não aparece no seu 

relato, embora esta tenha desenvolvido uma atividade com ele. É possível que tais implicações 

possam estar atreladas à metodologia de trabalho com os gêneros discursivos aplicada em sala 

de aula, já que não há um retorno da produção para os alunos com orientações para uma 

reescrita, em virtude de a professora assumir um posicionamento de que não desenvolve o 

ensino de produção textual levando em conta, por exemplo, o processo de reescrita.  

As dificuldades apresentadas pelos alunos para produzir o texto escrito, quando 

solicitados pela professora, dificuldades para o domínio da temática para organizar as ideias, 

fazer as escolhas linguísticas, problemas com aspectos gramaticais, pontuação, concordância e 

ortografia, todos apontam para aspectos relacionados à falta de um trabalho com os gêneros 

discursivos que se proponha a explorar as atividades de leitura e de escrita para as práticas 

sociais. Para Moretto (2013), um dos problemas da produção escrita na escola está em forçar o 

aluno a escrever para ser avaliado. Isso coaduna com a postura da professora ao dizer que: olha 

os textos dos alunos, faz observações gramaticais e atribui pontuação, isto é, a produção não 

tem nenhuma funcionalidade, exceto somar pontos para a nota bimestral.  

Nesse sentido, ao saber que apenas a professora iria ler o texto, observar, pontuar e 

devolver, em outras palavras, saber que a escrita era apenas para a avaliação da professora, os 

alunos não tinham motivação para desenvolver a atividade, por isso não se esforçavam. Para 

(MORETTO, 2013, p. 88), “escrever pressupõe interlocutores determinados”. Isto posto, 

naquele tipo de atividade escrita os alunos entendiam não haver muito significado. Estas foram 

algumas das dificuldades priorizadas pela intervenção durante o desenvolvimento da proposta 

de trabalho, fazer com que os alunos se sentissem motivados e entendessem que a escrita é 

dialógica e interativa. 

 

 

 



96 
 

4.2 CONSTRUÇÃO DIALÓGICA DO TEXTO ARGUMENTATIVO: ANÁLISE DA 

PRODUÇÃO DO ALUNO NO FINAL DA INTERVENÇÃO  

 

Para análise da construção discursiva, nesse segundo momento, tivemos como foco as 

mesmas categorias da primeira etapa de análise, a construção das teses, das técnicas 

argumentativas usadas para sustentar os argumentos e as vozes mobilizadas para compor a 

argumentatividade expressa nos textos recortados para exame. Com o objetivo de investigar 

essas categorias, solicitamos aos alunos que apontassem, entre um dos discutidos em sala, 

aquele editorial que eles consideravam ser o melhor para servir de texto de apoio para a 

produção final.  

Respondendo à solicitação, foi selecionado o editorial Crise na Uerj reacende debate 

sobre universidade gratuita, do jornal O Globo, publicado em janeiro de 2017. Essa atividade 

de produção textual final foi escrita em sala de aula e, para cumprir essa tarefa, os alunos 

tiveram 03 aulas de Língua Portuguesa sem interrupção, início da atividade na primeira aula e 

término na terceira, após as aulas de leitura e discussões sobre os dois gêneros trabalhados, 

editorial e carta do leitor. Para que pudéssemos usar as 03 aulas, os professores de Matemática 

e de Geografia cederam seus horários. Assim, pudemos delimitar as três aulas numa sequência 

ininterrupta. 

Partindo para a atividade de produção, foi realizada uma (re)leitura crítica do texto 

selecionado, já que este era o texto com o qual iniciamos os estudos sobre editorial. Utilizamos, 

para essa releitura e discussão em apoio à atividade que seria desenvolvida, o tempo de 

aproximadamente trinta minutos de aula. Nesse sentido, consideramos imprescindível que 

reativássemos algumas discussões, pretendendo que isso ajudaria no desenvolvimento da 

atividade. Em seguida, foram feitas algumas considerações rápidas sobre o gênero carta do 

leitor e, finalmente, solicitamos a produção escrita. 

 As orientações para a produção textual eram de que o aluno se posicionasse 

respondendo ao editorial e defendendo seu ponto vista em relação à temática e à forma como 

ela foi abordada pelo jornal. Dissemos que, para isso, eles precisariam pensar nos 

questionamentos durante as discussões, tais como, quem fala, de onde fala, qual a intenção, por 

que essa escolha linguística, etc. Além disso, pedimos que lembrassem das análises coletivas 

que realizadas em sala de aula, observassem a unidade do parágrafo e do quanto as escolhas de 

conectivos/operadores contribuíam para a construção de sentido do texto. 

 Também foram orientados, para este momento de atividade, que precisariam mobilizar 

alguns tipos de argumentos estudados durante o percurso do projeto e que a produção escrita 
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deveria contemplar a forma composicional do gênero solicitado: seção de contato, introdução, 

desenvolvimento, conclusão e seção de despedida. A produção deveria atingir, no mínimo, 15 

linhas, pois consideramos que um texto com quantidade inferior a isso não atenderia ao 

propósito do projeto de desenvolver a escrita argumentativa do aluno. Vale ressaltar que, por 

sugestão dos próprios alunos, não foi delimitada quantidade máxima de linhas. Eles justificaram 

que não se preocupando com o limite de linhas do texto, escreveriam mais livremente. 

 
Quadro 9: Texto utilizado como apoio para aula de produção textual final 

 
Fonte: Disponível em: <https://oglobo.globo.com/opiniao.>. Acesso em: 25 out. 2017 

 

Crise na Uerj reacende debate sobre universidade gratuita 

As dificuldades financeiras de estados abalam instituições de ensino público, e assim estimulam a 

que elas encontrem novas fontes de financiamento 

Editorial 

22/01/2017 - 00:00 / Atualizado em 22/01/2017 - 00:12 

Como qualquer instituição dependente do Tesouro fluminense, a Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro (UERJ) está em séria crise financeira. Caso fiscal mais crítico na Federação, o estado 

atrasa repasses para a universidade e esta fica impossibilitada de manter em dia salários de 

servidores, terceirizados ou não, assim como não consegue arcar com uma série de despesas típicas 

de um grande centro de ensino superior — laboratórios, bolsas etc. O hospital da universidade, o 

Pedro Ernesto, de excelência, não escapa da falta de dinheiro. 

Inevitável voltar a discutir o tema incandescente da necessidade de alunos de universidades 

públicas que tenham renda suficiente passarem a pagar pelo ensino. Goste-se ou não, recoloca-se a 

contradição: filhos de famílias de renda mais alta, por terem uma formação escolar melhor, pois vêm 

de escolas particulares, ocupam proporção maior das vagas no vestibular e, assim, entram em 

universidades gratuitas. Já o estudante de renda baixa, egresso de escolas públicas, de nível em geral 

inferior, não passa no vestibular da universidade gratuita e termina obrigado a pagar a um 

estabelecimento de ensino superior privado — em que o ensino, com exceções, é de qualidade baixa. 

É indiscutível que este se trata de um mecanismo perverso de concentração de renda, 

estranhamente defendido por forças autoproclamadas “progressistas”. Argumenta-se que há cotas 

raciais e cuidados em dar mais competitividade a egressos do ensino público. Mas, numa crise fiscal 

destas proporções, a única alternativa para compensar a falta de dinheiro público são recursos 

privados. Como os obtidos na cobrança de mensalidades a quem pode pagá-las. Um ato de justiça 

social. 

O debate voltou aquecido por um artigo publicado no GLOBO pelo ministro do Supremo 

Luís Roberto Barroso, ex-aluno da Uerj, do corpo docente da universidade a partir de 1982, professor 

titular desde 1995. Diante da debacle que conhece de dentro, e com a experiência de professor, 

Barroso defende “uma universidade que seja pública nos seus propósitos, mas autossuficiente no seu 

financiamento”. É claro que apenas a cobrança de alunos que podem pagar não consegue cobrir 

todos os custos de um campus. Luiz Roberto Barroso — que não trata no artigo, abertamente, do 

fim da universidade gratuita para todos — cita a necessidade de se explorar a filantropia, com o 

recebimento de doações de ex-alunos, recursos a serem administrados de forma “profissional e 

despolitizada”. 

No ensino superior público há, ainda, várias experiências bem-sucedidas de prestação de 

serviços a empresas, outra fonte de recursos. Uma barreira a isso é a distorcida politização de 

universidade públicas. A esperança é que a crise amadureça os espíritos. A maior parcela do dinheiro 

público, defende Barroso, e com razão, deve ser para o ensino básico. 
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Consideramos importante registrar que a atividade de produção final foi realizada 

individualmente e recolhida em rascunho para, no dia seguinte, ser revisada e entregue a 

pesquisadora. Feito isso, começamos os trabalhos de análise dos textos produzidos e, 

posteriormente, a reescrita.  

Apresentamos a seguir, os textos que constituem nosso corpus, ilustrando o estudo sobre 

o conteúdo temático e a construção argumentativa, compreendendo teses, técnicas 

argumentativas e as vozes mobilizadas pelas alunas/produtoras para construir a 

argumentatividade, como passaremos a observar no texto, a seguir, produzido na fase final da 

intervenção. Nosso primeiro texto já aponta alguns aprimoramentos na escrita da produtora.  

 

Quadro 10: Texto final de Charlotte Frank 

Carta do leitor 

18 de julho de 2018 

Caro editorialista do jornal O Globo 

Li o editorial publicado sobre a possibilidade de cobrança de taxas nas universidades públicas. 

Embora seja muito interessante o tema, não concordo com o ponto de vista defendido na sua fala. 

Não só alunos de escolas particulares conseguem entrar para as universidades públicas, também 

alunos de escolas públicas conseguem frequentar as universidades gratuitas. De acordo com Carolina 

Santos, professora da Unicamp, em 2014 o número de alunos da classe mais pobre que frequentava as 

universidades públicas era de 7,6. Acredito que esses alunos sejam de escolas públicas.  

Também o fato de ser de escola particular não significa ter dinheiro o suficiente para pagar uma 

mensalidade no ensino superior. De acordo com Tatiana Roque, presidente da associação de 

professores da UFRJ, muitos alunos que não são cotistas vem de famílias com renda abaixo de 8 mil 

reais e não poderiam pagar pelo ensino universitário. 

A universidade pública é muito importante para os jovens que querem ser alguém no futuro. 

Tirar da classe mais pobre o direito de ter uma formação, não é justo.  

É necessário que pensem nas oportunidades que a universidade pode proporcionar aos jovens 

brasileiros e tomem as providencias para solucionar o problema das universidades públicas sem 

deixar de ofertar uma formação aos estudantes, principalmente aos de pouca condição financeira, 

porque a educação é a chance que eles têm de ter um futuro melhor. 

Obrigada, 

                                                                  Charlotte Frank 
Fonte: Reproduzido do texto original que se encontra no anexo VIII. 

 

Observando o texto, podemos perceber que Charlotte Frank aponta a temática sobre a 

qual discorrerá e já declara sua oposição à ideia defendida no editorial quando se utiliza do 

operador argumentativo embora apontando para uma colocação contrária ao editorial. O fato 

de ter gostado da temática não significa concordar com a opinião expressa pelo jornal, 

sinalizando, logo no início de seu texto, um embate de vozes no diálogo com o editorial. 

No segundo parágrafo, como se constata, a aluna/produtora apresenta o posicionamento 

construindo sua tese em defesa do estudante de escola pública, mobilizando o uso do operador 

também para indicar a presença dos alunos egressos do ensino público nas universidades 
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gratuitas. De acordo com Koch (2003), o uso desse operador soma argumentos a favor de uma 

mesma conclusão. Compreendemos, com isso, que a aluna intenciona somar argumentos para 

sustentar sua tese.  

Nesse sentido, é que, dando continuidade ao processo de argumentação, ela busca 

argumentos baseados na estrutura do real construídos pela autoridade atribuída à professora da 

Unicamp. Isso acontece quando a aluna recorre, em forma de discurso indireto, à voz da 

professora e apresenta dados sobre a participação dos alunos da classe mais pobre da população, 

compreendidos aqui como egressos de escolas públicas, nas universidades gratuitas, (…) em 

2014 o número de alunos da classe mais pobre que frequentava as universidades públicas era 

de 7,6. Além de convocar para seu texto uma autoridade no assunto, que se constitui em 

argumento de autoridade, Charlotte Frank constrói um argumento quase lógico com base na 

técnica argumentativa elaborada a partir da lógica quantitativa (PERELMAN; OLBSTRECTS-

TYTECA, 2014). 

Nesse momento, a aluna desfaz a generalização presente no editorial, como pode ser 

observado no trecho: Já o estudante de renda baixa, egresso de escolas públicas, de nível em 

geral inferior, não passa no vestibular da universidade gratuita (texto presente no 2º parágrafo 

do editorial). Numa tentativa de desqualificar a afirmativa no editorial, a aluna/produtora 

reforça sua tese, trazendo vozes de outros setores da sociedade que apontam para uma 

desvalorização da educação pública. Podemos citar, como exemplo, o contexto das instituições 

privadas que, em algumas situações, fazem marketing sugerindo uma desvalorização do ensino 

público.  

O argumento quase lógico, baseado em números quantitativos, não só desfaz a 

generalização equivocada mencionada pelo editorialista como reforça a construção 

argumentativa da aluna, articulando e condicionando o leitor a ter acesso a números que podem 

colocar em dúvida o dizer do editorial; ou levá-lo a uma reflexão mais elaborada que o faça 

compreender a fragilidade do argumento presente no editorial. 

Na sequência, Charlotte Frank valora seu discurso em defesa da gratuidade da 

universidade pública quando se vale de argumentos baseados na estrutura do real construídos 

pela autoridade atribuída a professora da UFRJ. Tal colocação traz para o discurso um 

posicionamento baseado na fala de Tatiana Roque, presidente da associação de professores da 

instituição: (...) muitos alunos que não são cotistas vem de famílias com renda abaixo de 8 mil 

reais e não poderiam pagar pelo ensino universitário. Para Perelman e Obstrects-Tyteca 

(2014), as autoridades invocadas devem ser autoridades específicas. Os autores apontam que, 

“a autoridade delas é reconhecida pelo auditório numa área específica” (p. 351-352). Nesse 



100 
 

sentido, o posicionamento da aluna se materializa com o apoio de alguém com reconhecimento 

na área. 

O quarto parágrafo sinaliza para um posicionamento que revela uma afirmação 

constituída por conceitos fundamentados no senso comum e na realidade sociocultural da 

aluna/produtora, que retorna seu discurso ideológico, em defesa da universidade gratuita, ao 

seu contexto sociocultural, em um movimento dialógico quando aponta que: A universidade 

pública é muito importante para os jovens que querem ser alguém no futuro. Para Bakhtin 

(2016), todo e qualquer discurso subjaz uma ideologia.  

Na sequência do mesmo parágrafo, a aluna/produtora manifesta uma argumentação 

quase lógica, baseada na regra de justiça, quando discorre sobre o direito que classe mais pobre 

tem de ter acesso à universidade e se posiciona de forma direta ao escrever não é justo, deixando 

clara sua indignação em relação à possibilidade de inacessibilidade desses sujeitos ao ensino 

superior gratuito. Em diálogo com Perelman e Obstrects-Tyteca (2014), corroboramos com a 

ideia de que a regra de justiça requer tratamento igual a seres ou a situações de uma mesma 

categoria. Nesse caso, o argumento de justiça se constitui no fato de que será retirado o direito 

do aluno pobre a uma formação de qualidade, o que, na perspectiva de Fiorin (2016), aponta 

para uma tentativa de comoção, ou seja, para uma figuratização da tese, pois marca um diálogo 

com a realidade sociocultural da autora. 

Na conclusão do texto, a aluna/produtora chama seu interlocutor para um diálogo 

reflexivo sobre as oportunidades que as universidades públicas representam. Novamente, lança 

mão de um recurso para sensibilizar seu interlocutor quando se refere à educação como a 

oportunidade de propiciar às pessoas de menor poder aquisitivo uma perspectiva de futuro com 

melhores condições de vida, como se observa no dizer: porque a educação é a chance que eles 

têm de ter um futuro melhor. É possível notar, nesta colocação, que, além da intenção de 

comover, com a figuratização da tese, intenção acentuada pelo uso da expressão sublinhada, 

conduzindo o leitor a entender esta como a única possibilidade de melhorar o futuro, Charlotte 

Frank elabora um argumento quase lógico baseado na possibilidade.  

Perelman e Obstrects-Tyteca (2014, p. 292) destacam que “esse raciocínio confronta as 

possibilidades de ganho e de perda combinadas com a grandeza do que está em jogo”. Também 

podemos inferir que vozes do contexto familiar, discursos que circulam nas famílias de classe 

média baixa, que colocam, no estudo dos filhos, a esperança de um futuro melhor, da escola e 

de outros setores sociais são tecidas para projeção desse enunciado. Como apontado por 

Volóchinov (2017, p. 184), “todo enunciado (…) é um elo na cadeia ininterrupta de discursos 

verbais”.  
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Quanto à produção textual como um todo dialógico e ideológico, podemos considerar 

que há encadeamento de ideias proporcionando a unidade de sentido no enunciado, revelado 

com objetividade e clareza, bem como o domínio da estrutura composicional do gênero. Em 

relação ao processo argumentativo, a aluna/produtora constrói sua tese em defesa do aluno de 

escola pública e articula técnicas argumentativas que procuram sustentar os argumentos 

propostos para conseguir a adesão do interlocutor. 

O nosso próximo texto aborda com maturidade a temática e aponta para uma 

preocupação e aprimoramentos da argumentação. O que podemos observar na sequência. 

 

Quadro 11: Texto final de Rosalie Langdon 

Carta do leitor 

          18 de julho de 2018 

          Caríssimo editorialista do jornal O Globo, 

Tive acesso à matéria publicada sobre a possibilidade de cobrança de taxa nas 

universidades públicas. Achei a matéria muito interessante. Gostei de terem abordado essa 

temática tão relevante para o jovem brasileiro. 

O problema da falta de recursos do governo é um tema discutido frequentemente e agora 

uma das alternativas para a solução desta crise é a injusta cobrança de taxas no ensino superior. 

Compreendo a forma como este tema é abordado, entretanto, discordo com sua forma de 

argumentação, pois destaca o fato de que grande parte dos alunos que entram nas universidades 

públicas são[sic] de famílias com boa estrutura financeira, sem considerar que isso é uma 

evidência da desigualdade econômica no país, o que acarreta em desigualdade na educação e em 

vários outros setores. 

A medida, de cobrar pelo ensino público superior, que está sendo colocada como meio para 

resolver a situação, pode acabar se tornando um problema ainda maior para os alunos de baixa 

condição financeira. Estes podem estar sendo privados do direito a uma formação superior, pois 

de acordo com Tatiana Roque, presidente da associação dos professores da UFRJ, uma parcela 

considerável de estudantes, não cotistas, possui uma renda familiar média inferior a 8 mil reais e 

cobrar uma mensalidade de 2 mil significa excluir essas pessoas. 

O debate sobre este problema é de grande importância para a sociedade brasileira. É 

preciso que ele gere reflexões, tanto na mente dos nossos governantes quanto na da população. 

Na verdade, a população deveria tomar como exemplo a revolução dos “pinguins”, acontecida 

no Chile, e exigir que na educação brasileira haja progresso, e não regresso. 

Deve-se buscar outras alternativas para solucionar esta crise fiscal, como por exemplo, 

rever os gastos desnecessários feitos pelo governo em outros setores e extrair por outros meios, 

que não seja sacrificando ainda mais a população, para arcar com os investimentos na educação. 

          Cordialmente, 

                                                               Rosalie Langdon   

Fonte: Reproduzido do texto original que se encontra no anexo VIII. 

 

Notamos, no texto de Rosalie Langdon, que a apresentação da temática destaca a 

relevância do assunto discutido para o jovem brasileiro, concordando com o jornal em relação 

à escolha do tema para o debate. Porém, não é sinalizado o posicionamento da autora em relação 

ao embate, apenas deixa entendido que responde ao editorial do jornal O Globo. A colocação 
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da aluna/produtora sobre o assunto só aparece expresso no parágrafo seguinte, quando ela 

considera a alternativa de cobrar mensalidades na universidade pública como uma medida 

“injusta”, deixando clara sua oposição à defesa feita no editorial e apontando a tese que ela 

pretende defender. 

Considerando o enunciado na perspectiva dos estudos bakhtinianos, em que o dizer já 

pressupõe posição valorativa, entendemos que a aluna, nesse enunciado, valora sua fala em 

defesa da continuidade da gratuidade do ensino superior. Nesse sentido, procura realçar a 

negação à posição defendida pelo editorial, articulando um dizer que indica o sentido de ser 

“injusto” que as universidades passem a cobrar mensalidades.  

 No terceiro parágrafo, a aluna/produtora dialoga com o editorial dizendo que 

compreende a abordagem do jornal, deixando transparecer que ela concorda com as 

informações sobre a participação da população mais carente nas universidades. Porém, a aluna 

discorda da omissão do editorial em relação a outros fatores que dificultam a acessibilidade 

desses alunos, como a desigualdade econômica, por exemplo, que tem efetiva colaboração 

nesses resultados e que poderia ser considerada nessa avaliação sugerida pelo editorial, 

partindo, assim, para um embate de vozes e de ideias. 

Na sequência, para sustentar sua tese, a aluna/produtora busca reforçar seus argumentos 

lançando mão do recurso da voz de outrem e traz um discurso de autoridade em defesa da 

gratuidade do ensino universitário quando chama a professora Tatiana Roque9, da UFRJ. A 

professora, ao se referir a uma parcela de estudantes, não cotistas, afirma que não suportaria a 

cobrança de mensalidade, apontando em direção ao ponto de vista defendido por Rosalie 

Langdon, quando diz que (...) uma parcela considerável de estudantes, não cotistas, possui uma 

renda familiar média inferior a 8 mil reais e cobrar uma mensalidade de 2 mil significa excluir 

essas pessoas.  

Ao trazer uma autoridade no assunto para o texto, a aluna reforça seu posicionamento, 

de considerar injusto cobrar pelo ensino superior e monta um argumento baseado na estrutura 

do real, fortalecendo sua argumentação com a estratégica quase lógica construída com base em 

um argumento fundado na lógica quantitativa que, em conformidade com Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2014), se trata de argumentação que se manifesta quando há avaliações 

voltadas para a importância dos acontecimentos e na “esperança matemática”. 

                                                           
9 Durante o trabalho de produção escrita dos alunos, há várias recorrências ao texto “Quem paga o pato?”, de 

Tatiana Roque, professora da UFRJ, um dos textos utilizados como apoio para as leituras em sala de aula. Texto 

disponível em: <https://oglobo.globo.com/opiniao/quem-paga-pato-19814254>. Acesso em: 29. Abr. 2018. 
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No quinto parágrafo, a aluna/produtora recorre a uma construção argumentativa por 

ligações que fundamentam a estrutura do real pelo recurso ao caso particular. Isso ocorre 

quando ela faz referência à revolução dos “pinguins”, movimento dos estudantes do Chile, 

iniciado em 2006, e que tem mobilizado a população por melhorias no sistema educacional e 

pela anulação de um modelo de educação idealizado durante a autocracia de Augusto 

Pinochet10, e diz que a população deveria exigir progresso, e não regresso, tomando como 

“exemplo” o acontecimento no Chile. Embora a aluna tenha feito a opção por usar a palavra 

exemplo, compreendemos que as ligações que melhor definem o posicionamento, nesse caso, 

sejam o modelo, apontado por Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014), como um recurso de caso 

particular que incentiva a imitação e a ilustração, que é incumbido de impressionar a 

imaginação e reforçar a adesão.  

Essa colocação da aluna/produtora também aponta para uma tomada de atitude ao 

mencionar as palavras progresso, e não regresso, pois causa uma sensação de impacto positivo, 

de provocação. A aluna/produtora reforça o que Bakhtin (2011, p. 318) chama de “texto como 

reflexo subjetivo do mundo objetivo”. Podemos dizer que ela dialoga com as vozes das ruas, 

dos movimentos sociais, das lutas por cidadania e, principalmente, com o contexto que 

vivenciamos em nosso país nos últimos quatro anos de militância das classes trabalhadoras. 

Na sua conclusão, Rosalie Langdon tenta apresentar uma solução para a questão que 

vem discutindo no decorrer de seu texto quando sugere (...) rever os gastos desnecessários 

feitos pelo governo em outros setores, como alternativa para solucionar o problema de falta de 

verba para o ensino superior. Esse é um discurso construído por meio de muitas vozes sociais 

que circulam no contexto atual habitando a voz da aluna/produtora, “em qualquer enunciado 

(…) em situações concretas de comunicação discursiva, descobrimos toda uma série de palavras 

do outro (…)” (BAKHTIN, 2011, p. 299). Portanto, esses outros rechearam a palavra de Rosalie 

Langdon construindo sentido para seu dizer. 

Embora a aluna/produtora sugira, no seu discurso, que os investimentos na educação 

ocorram sem que seja necessário privar a população mais pobre de serviços em outros setores, 

ela faz uma escolha linguística que deixa marcada a presença e a força do discurso da mídia em 

relação à educação na medida em que profere “arcar”, sugerindo, mesmo que implicitamente, 

sentido de despesa e não de investimento. Essa colocação provém, possivelmente, de diálogos 

                                                           
10 Augusto Pinochet ficou conhecido por ter imposto uma ditadura no Chile após realizar um golpe militar contra 

o presidente daquele período, Salvador Allende, em setembro de 1973. A ditadura de Pinochet estendeu-se até 

1990 e resultou na morte de mais de três mil pessoas e na tortura de mais de 40 mil pessoas. Disponível em: 

<http://brasilescola.uol.com.br/historia-da-america/augusto-pinochet-ditadura-chilena.htm.>. Acesso em: 22 jul. 

2018. 

https://brasilescola.uol.com.br/historia-da-america/ditadura-chilena.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biografia/salvador-allende-gossens.htm
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com os discursos da mídia brasileira, que dissemina esse posicionamento na tentativa de 

persuadir o interlocutor e de fortalecer a discussão em defesa da cobrança de mensalidades no 

ensino público superior.  

Podemos depreender que, nesse texto, a aluna/produtora conseguiu realizar uma 

discussão coerente com a temática em debate, de forma clara, objetiva e numa tonalidade 

dialógica satisfatória. Ela organiza seu texto com um encadeamento de ideias e articulando 

técnicas argumentativas que sustentam sua tese e trabalham o convencimento e persuasão do 

interlocutor. Além disso, o domínio do conteúdo expresso na produção demonstra uma 

capacidade leitora, de articulação de ideias e escolhas linguísticas satisfatórias, que corroboram 

para a intenção comunicativa da aluna/produtora. 

É possível encontrarmos no texto seguinte colocações elaboradas na tentativa de 

convencer o interlocutor, demonstrando o amadurecimento da aluna como produtora de um 

texto argumentativo. 

 
Quadro 12: Texto final de Pupila 

Carta do leitor 

 

Condado-PB, 18 de julho de 2018 

Caro editorialista do jornal “O Globo” 

           O editorial publicado no jornal O Globo, que levantava o debate sobre uma possível 

cobrança de taxa nas universidades púbicas, me deixou intrigada. Considerando a crise, com 

essa falta de recursos financeiros para tudo no país, como alunos de escolas públicas teriam 

condições de sair do ensino básico público e passarem a pagar pelo ensino superior? 

Acredito que as universidades públicas, embora estejam sem muitos recursos, ainda 

tenham como se reerguer e melhorar. No entanto, não entendo como uma cobrança de 

mensalidade na universidade que era gratuita poderia ajudar a população. Na verdade, ela 

deixaria de ser pública, pois essa história de Barroso de uma universidade que seja “pública 

nos seus propósitos, mas autossuficiente no seu financiamento”, no fim das contas quer dizer 

particular.  

Cobrar pelo ensino nas universidades que eram públicas e gratuitas vai torna-las menos 

acessíveis para muitos estudantes. Para Tatiana Roque, professora da UFRJ, essa cobrança 

tiraria muitos alunos da universidade, pois aqueles que não entram por cotas, mas que tem renda 

familiar abaixo de 8 mil reais não teriam como arcar com uma mensalidade. 

Compreendo a falta de recursos nas universidades públicas, porém, ainda acredito que 

seja possível resolver esse problema sem tirar as oportunidades de jovens como eu, que não tem 

condições de pagar pelo ensino superior e sonham com uma formação de qualidade. 

Universidades públicas são sinônimos de mais oportunidades e mais profissionais 

competentes para o futuro. É assim que se gera mais desenvolvimento no país e no mundo. 

Agradecimentos,  

                                      Pupila   

 
Fonte: Reproduzido do texto original que se encontra no anexo VIII. 
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No terceiro texto do nosso corpus, podemos perceber que a aluna/produtora se expressa 

demonstrando uma articulação satisfatória de ideias, sobretudo na elaboração da argumentação. 

A aluna/produtora apresenta, na introdução, uma exposição não só da temática suscitada pelo 

editorial, mas também de qual é sua posição diante do debate acerca da cobrança de taxas nas 

universidades públicas, demonstrando domínio da temática e segurança em relação ao contexto 

de produção. Tomando emprestado o dizer de Geraldi (2015, p. 98), “ se tivermos resolvido o 

que temos a dizer, para quem dizer, razões para dizer, então estaremos em condições de escolher 

estratégias de dizer”. Logo em seguida, a aluna traz um questionamento que se constitui a base 

para a discussão e para o ponto de vista que será defendido. 

No parágrafo seguinte, podemos observar que há uma demonstração de concordância 

em relação à carência de recursos apontada pelo editorial. Contudo, a aluna/produtora revela 

acreditar na recuperação das instituições de ensino superior, discordando que a cobrança de 

mensalidades seja uma medida adequada para resolver as dificuldades financeiras enfrentadas 

pela universidade. Na sequência, reforça seu posicionamento contrário ao defendido no 

editorial, projetando, no seu dizer, que tal cobrança não ajudaria a população, No entanto, não 

entendo como uma cobrança de mensalidade na universidade que era gratuita poderia ajudar 

a população. Nesse sentido, a aluna/produtora consegue trazer uma problemática que poderá 

alimentar os argumentos a serem usados para defender seu ponto de vista. 

Ainda no segundo parágrafo, para respaldar essa posição contrária ao editorial, a 

aluna/produtora se contrapõe à posição do ministro Barroso, que é citado no editorial, em 

relação ao ideal de uma universidade “pública nos seus propósitos, mas autossuficiente no seu 

financiamento”. Revelando, com isso, compreender que ser autossuficiente financeiramente, na 

fala do ministro, sinaliza a ideia de universidade particular, o que tiraria o caráter público de 

servir a toda sociedade para servir apenas a quem pudesse pagar pelo serviço. Essa é uma forma 

de reforçar o discurso refutatório ao editorial e persuadir o leitor a acreditar na sua tese.  

No parágrafo quarto, a aluna/produtora reafirma sua posição quando considera que a 

cobrança de taxas em universidades públicas e gratuitas é uma medida que tornará a 

universidade menos acessível para uma certa parcela da população. E, para respaldar sua fala, 

ela dialoga com o discurso de Tatiana Roque, professora da UFRJ, ao defender que aqueles que 

não entram por cotas, mas que tem renda familiar abaixo de 8 mil reais não teriam como arcar 

com uma mensalidade. Essa colocação reforça o posicionamento em defesa da tese, construindo 

argumentos de autoridade com base em técnicas que fundam a estrutura do real, elaborados por 

analogia, pela busca da verdade, pela prova dos fatos. Recorrendo aos números, fortalece sua 
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argumentação com uma estratégia quase lógica fundamentada em um argumento baseado numa 

lógica quantitativa em conformidade com o que propõe Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014). 

Na conclusão do texto, a aluna/produtora revela, mais uma vez, ter compreendido a 

precariedade de recursos nas universidades públicas, apontando para uma concordância em 

relação a essa posição expressa no editorial. Entretanto ela afirma acreditar na possibilidade de 

solução do problema da “crise financeira” das universidades, o que pode ser percebido em: 

porém, ainda acredito que seja possível resolver esse problema sem tirar as oportunidades de 

jovens como eu. Aqui, a aluna/produtora sustenta sua argumentação no entendimento de que a 

universidade pública, gratuita e de qualidade representa a oportunidade para muitos jovens de 

classes sociais como a dela, que não têm condições de pagar um curso superior. Além disso, 

reforça a concepção de que a universidade é condição para o desenvolvimento no país e no 

mundo, a considerar as “oportunidades” e a capacitação de “profissionais competentes” que ela 

oferece.  

Essa afirmação é constituída por argumentos de justiça e reciprocidade fundamentados 

na indução baseados no tratamento dos seres da mesma categoria da mesma forma e na 

reciprocidade que se assemelha a equidade social, como aponta Souza (2003). Também 

entendemos que os argumentos dialogam com a realidade sociocultural da aluna/produtora, 

fundado no fato de que há uma discrepância social entre os abastardos financeiramente e ela, 

de quem estaria sendo retirada a possibilidade de uma formação de qualidade. 

Considerando essa produção textual em sua totalidade dialógica e ideológica, podemos 

sugerir que o encadeamento de ideias se encontra coerente, proporcionando a unidade de 

sentido no texto. Observamos, ainda, que, o desenvolvimento da temática ocorre com 

objetividade e clareza, revelando a organização das ideias, as escolhas linguísticas e o lugar de 

fala, de produtora do enunciado. Consequentemente, é demonstrada na argumentatividade do 

texto, a construção da tese que a aluna/produtora se propôs a defender para conquistar a adesão 

do interlocutor e as vozes que ela mobilizou para o uso de técnicas de argumentação capazes 

de dar sustentabilidade a sua tese.  

Nosso último texto para análise segue com a demonstração de aprimoramento nas 

leituras e na escrita já perceptível nos textos anteriores dessa seção. 
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Quadro 13: Texto final de Melina 

Carta do leitor 

Condado, 18 de julho de 2018 

Caro editorialista do jornal O Globo 

Li o editorial sobre a cobrança de taxas nas universidades públicas e debati sobre o tema 

em sala de aula, podendo ser capaz de entender mais o assunto. 

A matéria é muito boa, mas não concordo que as taxas devam ser cobradas, pois o Brasil 

tem que evoluir. Porque, embora o governo federal não faça uma boa administração, a expectativa 

da população é que o país caminhe para frente. De acordo com a professora, Carolina Santos, em 

2004 tinha 1,2% de estudantes da classe pobre na universidade pública, em 2014 tinha aumentado 

para 7,6%, e os jovens do Brasil esperam que esse número possa continuar aumentando. Essa 

atitude de cobrar por um ensino que era gratuito, não é andar para frente. 

Com o dinheiro já ganho nos impostos, os governantes poderiam investir mais na escola 

pública básica, para que melhorasse o ensino na base e aumentasse as chances dos alunos de irem 

para uma universidade, invés de começar a cobrar pelo ensino superior. Essa conversa do Ministro 

do Supremo, da universidade ser “pública nos seus propósitos, mas autossuficiente no seu 

financiamento” é balela. Desse jeito ela deixa de ser pública e vai ficar inacessível para muitos 

estudantes que não vão poder pagar mensalidade. 

O problema é algo para ser pensado com bastante cautela. Espero que repensem essas 

questões e possam tomar uma decisão que melhore as universidades, as chances dos estudantes de 

se formarem e a situação do país. 

 

Obrigada,      

                                                           Melina  

 
Fonte: Reproduzido do texto original que se encontra no anexo VIII. 

 

Observando a produção de Melina, percebemos que ela anuncia a temática que será 

debatida logo no primeiro parágrafo, porém sem deixar marcado seu possível posicionamento 

em relação à discussão expressa no editorial.  

Em seguida, no segundo momento do texto, a aluna/produtora sinaliza concordar com a 

temática suscitada no jornal, mas discorda do ponto de vista defendido pelo editorial, 

colocando, assim, seu posicionamento contrário à ideia de cobrança pelo ensino superior nas 

universidades públicas, como se vê em: mas, não concordo que as taxas devam ser cobradas. 

O uso do operador argumentativo destacado aponta para seu posicionamento em oposição ao 

que é apresentado pelo editorial e dá início ao embate de vozes na construção argumentativa do 

texto.  

No dizer da aluna/produtora, essa medida de cobrança de mensalidade aponta para um 

regresso na educação brasileira. Ela explica que, apesar de não concordar com a administração 

do governo federal, as expectativas da população são contrárias ao quadro que se apresenta no 

momento ao enunciar que, embora o governo federal não faça uma boa administração, a 

expectativa da população é que o país caminhe para frente. Esse ponto de vista, expresso no 
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enunciado, reflete ecos de muitas vozes sociais e posicionamentos associados a discursos 

políticos.  

Ainda no mesmo parágrafo, a aluna/produtora, para justificar ou para sustentar sua tese 

e induzir o interlocutor a considerar seus argumentos, apresenta uma técnica argumentativa 

construída a partir de um argumento de autoridade, baseado na estrutura do real, trazendo uma 

voz de autoridade para sustentar sua colocação: (...) De acordo com a professora, Carolina 

Santos, em 2004 tinha 1,2% de estudantes da classe pobre na universidade pública, em 2014 

tinha aumentado para 7,6% (...). Dessa forma, a aluna/produtora justifica a expectativa da 

população e sinaliza um entendimento de que a cobrança de mensalidade iria regredir esse 

número, o que seria contrário à expectativa da população que espera melhorias, crescimento 

desses números e progresso. Para tanto, faz uso de um argumento baseado na lógica 

matemática. 

No terceiro parágrafo, a aluna/produtora estabelece uma relação entre a cobrança de 

impostos e os investimentos aplicados na educação básica, fazendo uma crítica à falta de oferta 

de um ensino básico que equipare as possibilidades de alunos de escolas públicas a de alunos 

oriundos de escolas privadas para o ingresso nas universidades públicas. Notamos isso em sua 

afirmação de que os governantes poderiam investir mais na escola pública básica, para que 

melhorasse o ensino na base e aumentasse as chances dos alunos de irem para uma 

universidade. Nesse posicionamento, a aluna/produtora demonstra uma preocupação com os 

investimentos na educação básica, porque ela acredita que a precariedade de investimentos na 

base educacional do sujeito pode diminuir as chances de ingresso na universidade pública. Este 

discurso (re)construído ou o rearranjo feito por ela para falar da educação básica dialoga 

claramente com o editorial, porém, em total discordância em restringir, ainda mais, a 

participação dos alunos de escola pública nas universidades gratuitas do país. 

Em seguida, vemos a preocupação da aluna/produtora em refutar as palavras do ministro 

do supremo. Para isso, ela usa o termo balela como forma de sinalizar seu distanciamento em 

relação à posição assumida pelo ministro ao se referir ao propósito público e à autossuficiência 

financeira para as universidades. Essa postura enunciativa da aluna/produtora tenta 

desqualificar o ponto de vista assumido pelo editorial, através de arquitetura argumentativa que 

enfraquece a fala do ministro, usada pelo editorial com argumento de autoridade, trazendo 

argumentos construídos por dissociação de noções. Na definição de Perelman e Olbrechts-

Tyteca (2014), essa dissociação de noção tem o objetivo de remover uma incompatibilidade 

presente em uma tese, norma, fato ou verdade. Para remover a incompatibilidade, a 

aluna/produtora se vale da palavra balela, apresentando, assim, uma avaliação negativa da 
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colocação de Barroso, pois ela compreende que a fala do ministro aponta para a privatização 

do ensino superior, o que tiraria o caráter público da instituição e a tornaria inacessível para 

muitos estudantes.  

Na conclusão do texto, a aluna/produtora manifesta ter compreendido a gravidade dos 

problemas financeiros nas universidades e se mostra positiva em relação às expectativas de que 

as decisões sejam em benefício do progresso da população. 

Podemos considerar que a aluna/produtora construiu uma sequência de ideias 

entrelaçadas, proporcionando a unidade de sentido no texto, o que pode ser percebido no 

desenvolvimento da temática, na maneira como ocorrem as escolhas linguísticas, com ideias 

estruturadas, claras, definidas e objetivas. Ademias, a construção argumentativa é desenvolvida 

mobilizando técnicas que deram sustentação à tese defendida, numa tentativa de convencer o 

interlocutor.  

O Quadro 14, a seguir, foi elaborado com a intenção de possibilitar uma visão mais 

panorâmica do que foi constatado e reflete de uma síntese dos objetivos de nossa análise para 

este momento. 

 
Quadro 14: Representação sintetizada da análise do texto final que compõe o corpus da pesquisa 

Produtor 

(a) 

Argumentação 

Tese Técnicas argumentativas 
Vozes mobilizadas para a 

argumentação 

Charlotte 

Frank 

Os alunos de 

escolas públicas 

também devem 

frequentar as 

universidades 

gratuitas 

 Argumentos quase lógico, a 

partir da lógica quantitativa e 

pela regra de justiça; 

Argumento de autoridade 

baseado na estrutura do real; 

Argumento quase lógico 

baseado na possibilidade 

Vozes mobilizadas do editorial; 

Vozes de vários setores sociais;  

Vozes da família;  

Vozes de autoridade no assunto; 

Voz do contexto sociocultural da 

aluna; 

Vozes dos textos lido em sala 

 

Rosalie 

Langdon 

É injusto cobrar 

pelo ensino 

superior 

Argumentos de autoridade 

baseado na estrutura do real; 

Argumentos que fundam a 

estrutura do real pelo modelo e 

ilustração; 

Argumentos quase lógico a 

partir da lógica quantitativa 

Vozes da mídia; 

Vozes  de autoridade no assunto; 

Vozes sociais das ruas, das lutas 

de classe; 

Vozes do contexto sociocultural 

da aluna; 

Vozes mobilizadas dos textos 

lido em sala de aula 

Pupila 

A cobrança de 

mensalidade 

deixaria a 

universidade 

menos acessível 

 

Argumentos de autoridade 

baseado na estrutura do real; 

Argumentos quase lógico a 

partir da lógica quantitativa; 

Argumentos que fundam a 

estrutura do real por analogia; 

 

Vozes de discursos sociais e do 

contexto sociocultural da aluna; 

Vozes do editorial; 

Vozes de autoridade no assunto; 

Vozes dos textos lidos em sala  
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Melina 

Cobrar pelo 

ensino superior 

que sempre foi 

gratuito é uma 

regressão para o 

Brasil 

Argumentos de autoridade 

baseado na estrutura do real; 

Argumentos quase lógico a 

partir da lógica quantitativa; 

Argumentos de autoridade por 

dissociação de noções 

 

Ecos de muitas vozes da 

sociedade; 

Vozes do editorial; 

Vozes de autoridade no assunto; 

Vozes do senso comum; 

Vozes dos textos lidos em sala  

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018). 

Como registrado no quadro, percebe-se que, diferentemente dos textos iniciais, os textos 

finais demonstram uma preocupação com a criticidade e argumentatividade ao considerar, para 

construção de seus dizeres argumentativos, a elaboração de técnicas convincentes e persuasivas. 

Para essa construção de argumentos, são mobilizadas pelas alunas/produtoras vozes de vários 

lugares da sociedade e da argumentação, o que faz as produções textuais coerentes com a 

situação de comunicação, já que a escrita argumentativa contribui para a formulação de 

argumentos baseados em enunciados sociais, advindos de diferentes contextos de interação para 

diferentes contextos de interação (KOHC, 2011). 

Além de dar conta do dizer argumentativo, os textos produzidos mostram claramente 

que as alunas/produtoras, motivadas pela participação do outro na construção do seu enunciado, 

dialogam com essas outras vozes que ajudam a construir o tecido do texto, compondo, desse 

modo, uma escrita dialógica, interativa e produzindo os sentidos. Logo, como Brait (2016) 

aponta em uma de suas reflexões, os sujeitos quando enunciam acabam produzindo marcas no 

espaço histórico e social de onde enunciam, e, com isso, dão dicas ao seu destinatário, e este 

vai produzindo também os sentidos que serão responsáveis pela construção de outros 

enunciados. 

Cabe ressaltar, ainda, que, a cada momento de interação e interlocução, durante as 

discussões em sala de aula, na conversa com o editorialista, na mesa-redonda realizada pelos 

alunos sujeitos da pesquisa, as reflexões feitas pela pesquisadora e pelos alunos acerca da 

língua, da produção escrita em situações reais de comunicação são direcionadas para um espaço 

de entendimento que orienta o pensamento do aluno sobre a participação do outro nas nossas 

escolhas linguísticas. Fazendo-o perceber que, cada um que fala é orientado pela representação 

que tem do interlocutor (VOLÓCHINOV, 2017), ou seja, enuncia pensando em quem vai 

receber o enunciado.  

Embora toda produção discursiva se dirija a muitos possíveis interlocutores por dialogar 

com outros discursos e pertencer a uma rede de enunciados (VOLÓCHINOV, 2017), quando 

foi proporcionada uma situação de produção em que os alunos puderam opinar, debater, se 

posicionar sobre a temática sabendo com que era seu embate de ideias, quem era seu 
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interlocutor, foi dada a esses alunos a oportunidade de fazer as escolhas linguísticas pensando, 

mais claramente, no interlocutor. Assim, consequentemente, eles também tiveram a 

oportunidade de perceber que, para os textos que eles leem ou leram durante o projeto, foram 

feitas escolhas linguísticas considerando o interlocutor. Portanto, uma atividade dessa natureza 

pode orientar o aluno para uma compreensão de que, no texto, de acordo com Geraldi (2015, p. 

141), “se encontram os rastros da subjetividade, das posições ideológicas e das vontades 

políticas em constantes atritos”.  

Observamos, sob esse viés, que as dificuldades apresentadas no início do projeto em 

organizar as ideias, os parágrafos, dominar o conteúdo e usar os operadores argumentativos 

foram sendo amenizadas. Isso ocorreu na medida em que os alunos foram se comprometendo 

com as atividades, participando das decisões, pesquisando, lendo, questionando, querendo 

entender o que era análise linguística e compreendendo o contexto de produção dos textos 

trabalhados durante o desenvolvimento da proposta. Também é visível a diversificação das 

teses e dos argumentos articulados para construção da argumentação nesse momento de 

produção. Essas colocações podem ser constatadas nas falas dos alunos, pois quando 

perguntados, ao final do projeto, se haviam superado alguma dificuldade daquelas relatadas 

para a pesquisadora na conversa gravada no início das atividades eles respondem: 

a) Sim. Melhorei na organização das ideias, na pontuação e nos operadores 

argumentativos; 

b) Sim. Na organização, pontuação e na leitura; 

c) Sim. Melhorei na organização do parágrafo, melhorei na pontuação, pesquiso mais 

sobre assuntos cotidianos para ter mais conhecimento sobre determinados temas etc. 

Em vista disso, com base nas falas dos alunos, inferimos que algumas dificuldades 

foram superadas por eles se familiarizarem com o os gêneros trabalhados e perceberem, durante 

as leituras, a estrutura dos textos, aspectos linguísticos, escolha das palavras, de argumentos, 

uso de aspas, e aspectos gramaticais, pontuação, concordância, ortografia. As leituras realizadas 

durante o projeto de trabalho orientavam os alunos para uma compreensão sobre o 

encadeamento de ideias, a conexão que deveria acontecer entre os parágrafos e a importância 

dos conectivos para a unidade de sentido do texto e para percepção do caráter interativo da 

produção escrita.  

Nessa perspectiva, acreditamos que ao se colocarem como produtores de textos capazes 

de perceber que o outro poderia ajudar a construir os sentidos para sua produção (GARCEZ, 

2010), por isso os invoca, trazendo-o em forma de discurso citado, e que, mesmo sem precisar 
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serem citadas explicitamente no discurso, várias outras vozes dialogam com suas escritas, os 

alunos compreenderam a interatividade e o caráter dialógico que tece a construção de um texto. 

Podemos observar que os textos escritos, nesse momento da pesquisa, demonstram que 

houve uma compreensão sobre o espaço de produção, quem diz, para quem se dirige, o que diz, 

como diz e por que diz. Ou seja, os alunos conseguiram, como apontam Bressanin e Petroni 

(2008), refletir sobre a intencionalidade do produtor do texto. O que nos leva a considerar que 

os alunos tenham notado que cada texto é constituído por marcas linguísticas que possibilitam 

as inúmeras leituras e, de acordo com Bressanin e Petroni (2008), é preciso perceber as marcas 

linguísticas deixadas pelo autor, para apreender o sentido do texto. Sobre esse entendimento, 

ressaltamos os recursos linguísticos presentes nos textos dos alunos, tais como as aspas, os 

operadores argumentativos mas e também, a seleção lexical, dentre outros. Com isso, podemos 

dizer que eles se preocuparam com a organização do texto porque entenderam a interatividade 

presente na construção da escrita, sobretudo a participação do outro na constituição do texto. 

Portanto, a teoria dialógica bakhtiniana que embasa essa pesquisa e as marcas presentes 

nas produções textuais dos alunos, nesses diferentes momentos de interação, permite sugerir 

que os recursos linguísticos e os procedimentos composicionais não seriam possíveis de se 

realizar, com dinamicidade, sem um trabalho com o uso da língua numa situação em que a 

escrita seja para a prática social e/ou sem a presença desse interlocutor real para o embate de 

ideias (GERALDI, 2015). 

Não queremos dizer que só em uma situação de interlocução real se estabelece a 

interação necessária para uma produção textual escrita dinâmica considerando o princípio 

dialógico de Bakhtin, mas julgamos importante considerar e destacar o que essa participação 

possibilitou aos sujeitos da pesquisa. De acordo com Geraldi (2015) e Bezerra (2010), a reflexão 

sobre o uso da língua, sobre a prática social da escrita, as escolhas do registro linguístico, o 

querer dizer e as formas de dizer, não teriam os mesmos efeitos numa atividade em que o 

enunciado fosse destinado unicamente ao professor(a) ou aos colegas de classe, ou seja, num 

exercício convencional de sala de aula. 
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CONSIDERAÇÕES DE UM (IN)ACABAMENTO 

 

O pensamento bakhtiniano aponta que estamos em constante movimento de 

aprendizagem, nos alterando à medida que vivemos cotidianamente os diversos diálogos da 

vida nas relações de interação com os outros que nos constitui. Nessa perspectiva, nossas 

considerações não pretendem ser uma resposta definitiva e acabada, tampouco pretendemos 

esgotar outras possibilidades de interpretação às questões propostas em nossa investigação. 

É, portanto, movidos por esse entendimento que concebemos as considerações de um 

inacabamento desta pesquisa, que teve como proposta de investigação examinar as possíveis 

contribuições de uma intervenção pedagógica, mediante a implementação de um projeto de 

trabalho com os gêneros discursivos editorial e carta do leitor. Visando, com isso, o 

desenvolvimento das capacidades crítica e argumentativa dos alunos na produção textual escrita 

em sala de aula, no nosso caso, em uma turma de 1º ano de ensino médio. Procuramos observar 

como esses alunos construíram a argumentação no texto, que teses, argumentos e técnicas foram 

elaboradas e que vozes participam da construção dessa escrita colaborando para a formação 

desse sujeito como aluno/produtor. 

O percurso da investigação foi se delineando enquanto busca de respostas para as 

nossas inquietações relativas à necessidade de melhor compreender as dificuldades que o 

aluno de ensino médio, em seu processo de construção das capacidades discursivas, mais 

precisamente de textos argumentativos, enfrentava. Em específico, olhamos para as questões 

relacionadas às deficiências dos alunos em articular os dizeres para elaboração da escrita 

argumentativa, centrando nossa proposta de intervenção na promoção da superação desses 

déficits em materializar nos textos a argumentatividade. Nesse sentido, examinamos se e como 

o projeto de trabalho realizado contribuiu para o enfrentamento desses entraves promovendo a 

construção do aluno como produtor de texto argumentativo. 

Assumindo nossa pesquisa na perspectiva de uma epistemologia das ciências humanas, 

nesse caso, nos pressupostos dos estudos bakhtinianos, que compreende a construção do 

conhecimento advinda do movimento dialógico da interpretação, entendemos nossa proposta 

de pesquisa-ação como um trabalho interpretativo, com enfoque qualitativo e procedimentos 

que incluem a descrição e a interpretação.  

Tomamos como base teórica central os estudos do Círculo de Bakhtin, em diálogo com 

as contribuições de  Perelman e Olbstrects-Tyteca (2014) e Abreu (2004) sobre argumentação, 

além de estudiosos da língua materna em perspectiva enunciativa discursiva, dentre os quais 

destacamos Geraldi (2013, 2015), Lopes-Rossi (2008), Antunes (2003, 2009, 2010), Moretto 
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(2013) e, ainda, Hernández e Ventura (2017) para o apoio teórico à proposta de projeto de 

trabalho. A análise empreendida nesta investigação contemplou o exame de 04 pares de textos 

argumentativos do gênero carta do leitor, produzidos por alunos do 1º ano do ensino médio de 

uma escola pública estadual da Paraíba, durante o primeiro semestre de 2018. 

Quanto aos resultados, o exercício de compreender as dificuldades dos alunos no tocante 

às atividades com a escrita argumentativa e intervir na realidade compondo relações dialógicas 

constitutivas do seu dizer considerou, inicialmente, a necessidade de se realizar um estudo que 

contemplasse o exame da construção argumentativa na situação inicial, antes da realização do 

projeto. A análise empreendida nos permitiu confirmar que as formas de dizer dos alunos se 

encontravam fragilizadas em relação ao domínio da temática, organização das ideias e escolhas 

linguísticas. Elas não evidenciavam familiaridade com uma construção argumentativa, de modo 

que fosse capaz de articular argumentos e técnicas convincentes e persuasivos. As técnicas 

argumentativas apresentadas nos textos, ainda que expressassem uma sustentabilidade mesmo 

que frágil, ou uma relação dialógica com palavras de outrem, eram construídas, em sua maioria, 

com base apenas no senso comum e timidamente, com algumas exceções, emergia um 

argumento pragmático. 

Em um segundo momento da pesquisa, após o trabalho de intervenção, no qual 

buscamos atender às necessidades dos alunos para levá-los a construir um dizer que 

demonstrasse maior competência linguístico-discursiva, centramos nossa atenção no estudo das 

manifestações dialógicas no dizer do aluno/produtor, perseguindo as capacidades 

argumentativas aprimoradas durante a proposta de intervenção e buscando identificar as teses, 

os argumentos, as técnicas e as vozes mobilizadas para a produção do texto. 

Na análise desse segundo momento constatamos que, os textos finais demonstraram 

uma competência linguístico-discursiva aprimorada em relação ao domínio da temática, 

estrutura composicional, escolhas linguísticas, havendo, em vista disso, um aperfeiçoamento da 

criticidade e da argumentatividade. Ao analisarmos os textos produzidos, observamos que, ao 

construir seus dizeres argumentativos, tomando posicionamentos fundados em técnicas 

convincentes e persuasivas, e elaborar uma conclusão de acordo com a tomada de posição, os 

alunos demonstraram amadurecimento na leitura, na análise linguística e na escrita, 

considerando que, para a produção do texto, eles tiveram que aprimorar o uso da linguagem. 

Com isso, os posicionamentos emergiram com mais pertinência em relação aos que 

foram elaborados na produção inicial. Também notamos a mudança nas formas utilizadas para 

mobilizar as vozes de vários lugares da sociedade para construção do diálogo que tecia os 

sentidos das produções textuais, e o quanto ocorreu uma diversificação na construção das teses 
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e nas técnicas argumentativas selecionadas para sustentar os argumentos pensados para 

persuadir o interlocutor. Os argumentos baseados na estrutura do real, a recorrência a pessoas 

que são reconhecidas como autoridade no assunto e a dados numéricos, dando sustentabilidade 

ao seu dizer, são aspectos que aparecem nos textos dos alunos como resultado de um 

crescimento na leitura e no entendimento do que seja a dialogicidade da escrita. 

Ao que parece, nossa persistência em torno das discussões numa perspectiva dialógica 

de linguagem, considerando a vida e as práticas sociais, acaba por apontar para um 

direcionamento em que acreditamos ter realizado um trabalho de ensino e aprendizagem com 

os gêneros editorial e carta do leitor que evidenciasse a participação do outro na construção da 

escrita. O que nos permite sugerir que, ainda, é necessário alinhar as atividades de produção 

textual em sala de aula a uma teoria que embase nossas práticas de ensino e aprendizagem da 

linguagem. Podemos aferir, também, que, ao se colocarem como produtores de textos 

motivados pelo contexto de produção, numa situação real de comunicação, os alunos nos levam 

a perceber que não é possível uma atuação docente que ignore a realidade dos desafios vividos 

em relação à produção escrita em sala de aula, logo, é preciso conhecer o que suas ações 

significam no e para o processo de ensino e aprendizagem. 

Estamos conscientes de que as reflexões que suscitamos, aqui, nem de longe dão conta 

do amplo leque de possibilidades de enfrentamento das questões que cercam os trabalhos com 

a produção escrita na educação básica, em específico, da escrita argumentativa no ensino  

médio. Pela multiplicidade de questões e abordagens que emergem nesse espaço, ele carece de 

muitas reflexões. 

Pensando na proposta mais geral de nossa investigação, podemos indicar que seria 

produtivo, por exemplo, que mais estudos comtemplassem a intervenção pedagógica com a 

produção escrita argumentativa na educação básica. Que fosse possível ampliar a observação 

de aspectos e regularidades quanto ao trabalho com a produção escrita, para podermos conhecer 

mais profundamente, dentre outros elementos, as dificuldades dos alunos em se posicionarem 

argumentativamente em seus textos escritos e, com isso, desenvolver propostas de trabalho que 

os auxiliem na escrita de seus textos.  

 Ademais, acreditamos que nossa pesquisa provoca pertinentes discussões quanto às 

formas de trabalho com a produção textual argumentativa numa perspectiva interativa, podendo 

iluminar melhor a compreensão sobre o trabalho com os gêneros discursivos para a prática 

social. Lançar um olhar sobre as dificuldades enfrentadas pelo aluno da educação básica no 

processo de produção escrita e intervir nessa realidade, enfatizando e valorizando os fatores 

sociocultural e o querer dizer do aluno pela e para a prática social da escrita, levando-o a 
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compreensão sobre a constituição dialógica da escrita argumentativa, a nosso ver, se apresenta 

como uma de suas contribuições para os estudos da escrita na educação básica. 

Cientes de que o trabalho com a produção textual deve ser compreendido sob um viés 

social e interativo, fazendo com que sejam considerados interlocutores, esfera discursiva, 

veículo, entre outras características, podemos dizer que a proposta de intervenção apresentou 

resultados positivos. Compreendemos, pois, que o exercício com os gêneros discursivos pode 

ser produtivo e relevante, se considerado como ele se encontra no mundo real. E, nesse sentido, 

é importante que o professor de Língua Portuguesa tenha uma base teórica sólida para contribuir 

para formação de alunos capazes de desenvolverem a escrita como prática social e para a prática 

social. 
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APÊNDICE B: ENTREVISTA REALIZADA COM A PROFESSORA 
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APÊNDICE C: TRANSCRIÇÃO DA CONVERSA GRAVADA COM OS ALUNOS NO 

INICIO DO PROJETO 

 

PESQUISADORA: Olá. Boa tarde. Nós estamos aqui na sala do 1º ano “B” e o nosso bate-

papo vai ser gravado só para que eu possa rever o que vocês responderam. Ok? Então como 

vocês já deram permissão, eu estou deixando essa permissão gravada, para que depois ninguém 

me processe. (Risos). Eu gostaria que ficassem à vontade. Quem quiser, responde a pergunta. 

Quem não quiser, não precisa se sentir obrigado, está certo? Não precisa ficar procurando o que 

dizer. Responda de verdade o que vem naturalmente. Então eu gostaria de começar perguntando 

quem aqui gosta de leitura?  

[Vozes respondem] 

 

PESQUISADORA: Só 5 alunos gostam de leitura. Que tipo de leitura? O que é que vocês leem? 

 

ALUNA: Eu leio qualquer coisa? 

 

PESQUISADORA: Romance?  

 

ALUNA: Ação, romance, suspense policial, ficção científica. 

 

PESQUISADORA: Que povo intelectual, viu?  

(Risos) 

 

ALUNA: Um livro ele me atrai pela capa. Se ele me atrair, pronto. Pode ser qualquer um. 

 

ALUNA: O tema também. Que tem aquela, tipo biografia, que tem atrás do livro. Se eu gostar, 

pronto...  

 

PESQUISADORA: Você lê a sinopse do livro, aí se a sinopse atrair, você  se atrai pela leitura? 

Ok. Quem mais quer dizer? Mariana? Mariana gosta de leitura religiosa?  

 

ALUNA (Mariana): Eu não gosto de ler nada. 

(Risos) 

 

PESQUISADORA: Eu acho que isso não é verdade. E de escrever?  

 

VOZES ALEATÓRIAS RESPONDEM: “Piorou”; “Eu gosto”.  

 

PESQUISADORA: Gosta de escrever? 

 

ALUNA: Só quando estou inspirada. 

 

PESQUISADORA: Três gostam de escrever? 

 

ALUNA: Eu não gosto de escrever não, porque eu não sei o que escrever.  

 

PESQUISADORA: Por que você acha que não sabe o que escrever? 

 

ALUNA: Ah, não sei não.  
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ALUNO: Falta de inspiração.  

 

ALUNA: Assim... Quando o professor passa uma tarefa para escrever a gente faz o máximo, 

com um pouco de dificuldade. 

 

ALUNA (Áudio ruim; Transcrição intuitiva): Eu gosto de escrever quanto tem algum assunto 

que eu gosto, bem interessante, aí eu gosto. Aí você se inspira e consegue escrever com 

satisfação. Mas quando é um assunto que eu não gosto, não sinto satisfação. 

 

PESQUISADORA: E o que é que vocês acham que faz esse assunto ser interessante, inspirador, 

que você sabe mais? O que é que faz você pensar isso de um assunto? 

 

ALUNA: Um assunto que é falado, tipo assim... Um assunto bem mais atualizado para os 

jovens, porque quando é um assunto de antiguidade, acho que ninguém teria acesso aquele 

tema. 

 

ALUNA: Um assunto comentado, né?  

 

PESQUISADORA: Mariana falou de dificuldades... Tem dificuldade, Mariana, para escrever? 

Que tipo de dificuldade? 

 

ALUNA: Eu não sei me expressar escrevendo.  

 

ALUNO: A dificuldade que eu tenho é saber trocar algumas palavras. Não repetir tanto.  

 

ALUNOS: A formulação, a pontuação... 

 

ALUNA: Isso dificulta muito no texto. 

 

PESQUISADORA: No caso você sente dificuldade no vocabulário? Em criar o vocabulário 

para não ficar repetindo.  

 

ALUNO: Colocar umas palavras mais bonitas no texto.  

 

ALUNOS – Fala coletiva, se complementando. (Áudio ruim; Transcrição intuitiva): Aí tipo 

assim... A gente repete muito as palavras. Tipo o “porque”, “mas” e “e”. Ficamos repetindo 

muito essas palavras. Fica muito repetitivo. 

 

PESQUISADORA: Então isso seria dificuldade nos conectivos? Que são os conectivos de 

texto. Vocês têm dificuldade para trabalhar com os conectivos? 

 

ALUNA: E pontuação também. Para terminar um parágrafo e prosseguir no outro.  

 

ALUNA: A vírgula também, eu me atrapalho muito.  

 

PESQUISADORA: Dificuldade em pontuar um parágrafo e ir para o outro. Isso você considera 

que é uma dificuldade de pontuação ou dificuldade de organizar o que é um parágrafo e quando 

é necessário outro? 

 

ALUNA (Rebeca): Os dois. Tanto no parágrafo quanto na organização. 



129 
 

PESQUISADORA: E vocês acham que essa dificuldade em organizar o parágrafo, saber 

quando que tem que ir para o outro, é por quê?  

 

ALUNA: Por não saber. 

 

ALUNA: Eu acho que por falta de leitura. 

 

ALUNA: Eu vivo lendo livro e não sei o que fazer. 

 

PESQUISADORA: Por falta de quê, Kevin?  

 

ALUNO (Kevin): Por falta de fazer textos, por falta de praticar a escrita.  

 

ALUNA: De ler não, porque eu leio 24h e não tenho essa facilidade de escrever um texto. 

 

PESQUISADORA: Então vocês acham que se praticar mais vai melhorar mais a capacidade de 

organizar as ideias?  

 

ALUNA: Eu acho que a leitura também. Quando você está lendo, você vai ter o tempo de parar, 

a vírgula, o ponto. Ajuda também, nem tanto quanto a escrita, mas eu acho que a escrita ajuda 

bem mais com a leitura. 

 

ALUNO: Mas também tem a parte no parágrafo de vírgula e ponto de continuar, continuação. 

 

PESQUISADORA: Com que frequência vocês praticam essa escrita? 

 

ALUNOS – Fala coletiva: Quando mandam. 

 

ALUNO: Quando o professor manda fazer uma atividade. 

 

ALUNA: Por vontade, eu acho que ninguém aqui escreve. 

 

PESQUISADORA: Eu sei que Estela pegou vocês esse ano. Ela não tem como formar escritores 

ainda não. Mas com que frequência vocês costumam serem cobrados dessa escrita? 

 

ALUNO: O ano passado foi pouquíssimo.  

 

ALUNA: No ano passado a gente produziu poucos textos. Era mais poemas. Uns três, eu acho. 

Acho que no máximo, em todas as matérias, três textos.  

 

PESQUISADORA: Mas vocês acham necessário, acham que é importante, qual o grau de 

importância para vocês trabalhar essa escrita? 

 

ALUNA: É muito importante. E vai servir até para o futuro... Uma redação. No ENEM é o que 

conta mais.  

 

ALUNO: E chegar lá sabendo pelo menos a redação... 

 

[SOBREPOSIÇÃO DE FALAS] 
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ALUNA: Chegar lá sem saber o que é uma vírgula, um ponto... 

 

PESQUISADORA: Mas é natural essa dificuldade no primeiro ano, tá gente? Isso é uma coisa 

natural, daqui para chegar lá na redação do ENEM, que parece que é a preocupação maior, né? 

Daqui pra chegar lá, vocês vão ter que trabalhar isso aí. E o professor do ensino médio 

justamente se preocupa mais com essa parte da produção textual justamente pensando no 

desempenho de vocês quando chega nessa cobrança aí (ENEM). E eu acho interessante que 

vocês disseram que é importante para a vida, para as redações. Então é importante isso, que 

vocês pensem nesse trabalho de produção textual para uma prática social, não só para uma 

redação do ENEM. É importante para o ENEM? É, e muito. Mas também para todo o resto da 

sua vida, para toda uma prática social além da redação do ENEM.  

 

PESQUISADORA: E a argumentação? O que é que vocês entendem de argumentação? O que 

é argumentação?  

 

ALUNO (Áudio ruim; Locutor distante do gravador, voz baixa; Transcrição intuitiva): Acho 

que um texto é cheio de argumentos... 

 

ALUNA: Argumentação que a gente tem que estar... Se a gente não tiver o celular para procurar 

argumentos, para procurar exemplos, a gente sai do canto, amiga. A gente não tem os 

conhecimentos... 

 

ALUNA: É que nós não temos argumentos. 

 

ALUNA: E nem conhecimentos. 

 

ALUNA: Porque não conhecemos o assunto. Aí não tem como falar do assunto sem conhecer. 

 

ALUNA: A gente tem que ir na internet, pesquisar... 

 

ALUNA: Pode ser uma coisa bem normal, todo mundo coloca dificuldade. 

 

[INTERRUPÇÃO] 

 

PESQUISADORA: Então vocês acham que a dificuldade de vocês de construir argumentos é 

que não dominam o assunto de que vão falar e não tem conhecimento do que seja argumento, 

de como construir a argumentação? 

 

ALUNA: Não tem o conhecimento do assunto. 

 

ALUNA: Tipo... Ajudaria bastante se o professor, antes de passar o texto para fazer, explicar 

sobre o assunto. 

 

ALUNA: Tipo um bate-papo. Seria bem melhor. Para saber o que a gente entende, para que a 

gente tenha argumentos para fazer (o texto). 

 

ALUNA: Para começar a escrever a gente tem que ter uma noção, sem precisar pesquisar na 

internet.  

 

[SOBREPOSIÇÃO DE FALAS] 
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PESQUISADORA: Kevin, você me levantou uma outra questão: Quando você vai lá na internet 

e pesquisa sobre o assunto, você trás para seu texto, você leu o que tem na internet, interpreta 

o que tem lá e produz o seu texto ou às vezes você acaba trazendo... 

 

ALUNO (Kevin): Não, eu pego para aprimorar mais sobre o assunto, ler, inspira aquilo e faço 

a minha parte. Porque geralmente precisa de tempo para ficar lendo e relendo.  

 

ALUNA: É tanto que em casa a pessoa passa umas duas horas produzindo um texto.  

 

PESQUISADORA: Vocês acham que produzir um texto é algo fácil?  

 

ALUNOS – Fala coletiva: Não, nenhum pouco. 

 

ALUNO: Depende do tema. Se for um tema que eu sei, aí é fácil.  

 

ALUNA: Mas nunca será fácil. Se torna mais fácil, mas nunca será fácil. Sempre vai ter uma 

dificuldade.  

 

ALUNA: Você sabe o que falar, mas não sabe como expressar, como escrever.  

 

PESQUISADORA: Como organizar na escrita, não é?  

 

ALUNA: Você tem ideias, mas não sabe colocar no texto uma coisa que você quer falar, 

entendeu? 

 

ALUNA: Eu acho que se uma professora pedisse assim: fale o que você acha desse texto. Seria 

bem melhor falar do que escrever, do que criar um texto. Ah, eu ia lá para frente (da sala) de 

boa. 

 

ALUNA: Sim. Porque falar você fala qualquer coisa, de qualquer jeito e dá para entender. 

 

ALUNA: E as pessoas que estão escutando aqui também ajudam um pouco. 

 

PESQUISADORA: Você disse assim: se o professor dissesse “diga o que você achou desse 

texto”, seria mais fácil do que criar um texto. Aí me abriu um espaço para uma pergunta: e o 

que é texto para vocês?  

 

ALUNA: Texto é algo para expressar opiniões, argumentos. 

 

PESQUISADORA: Essa resposta eu não quero só de um não. Eu quero de vários. O que é 

texto? 

 

ALUNA: Pode ser criar uma história.  

 

ALUNA: Pode ser que texto é um desenvolvimento a partir de um tema que lhe é dado.  

 

ALUNO (Kevin) (Áudio ruim; Locutor distante do gravador, voz baixa; Transcrição intuitiva; 

há bastante fala inaudível por volta dos 13 minutos de gravação): Acho que é também o que 

você pensa sobre aquele tema.  
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ALUNO: É uma história resumida. 

 

ALUNA (Áudio ruim; Locutor distante do gravador, voz baixa; Transcrição intuitiva; há 

bastante fala inaudível por volta dos 13 minutos de gravação): É uma base de conceitos. 

Conceitos para expressar alguma coisa. 

 

ALUNO: Acho que é argumentar um assunto em desenvolvimento. 

 

ALUNA: Eu acho que é um desenvolvimento. Porque texto que eu conheço é só por escrito. Eu 

posso pegar um vídeo e posso desenvolver um texto sobre ele ou qualquer outra coisa. É o 

desenvolvimento de qualquer coisa.  

 

PESQUISADORA: Mais alguém quer dizer o que é texto? 

 

(Silêncio) 

 

PESQUISADORA: E se eu disser a vocês que eu sou um texto?  

ALUNA: Eu acredito se você está dizendo. 

(Risos) 

 

PESQUISADORA: Se eu disser a vocês que essa bolsa é um texto?  

 

ALUNA: Acredito também. 

 

ALUNA: Até porque ela passou por um processo. Porque ela tem uma história. “Onde comprei 

minha bolsa” poderia ser um texto.  

 

PESQUISADORA: Mas a bolsa não é um texto? 

 

ALUNOS: É. 

 

ALUNA: “Aí a bolsa surgiu assim...”  

 

ALUNA: Ela dá uma história. 

 

ALUNA: Ela contou a história de vida dela, naquele dia das mulheres. Então é um texto. A 

gente embasa aquilo tudo e cria um texto. 

 

ALUNA (Jéssica): Eu acho que tudo é um texto.  

 

PESQUISADORA: Explique aí seu pensamento, Jéssica. Gostei demais dele. Como assim 

“tudo é um texto”? 

 

ALUNA (Jéssica): Acho que tudo tem uma história, de como foi criado... Acho que tudo é uma 

história.  

 

PESQUISADORA: Eu falei que a bolsa era um texto porque tem uma história?  

 

ALUNA: Não. O professor falou certa vez isso. Que tudo é história.  
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PESQUISADORA: Tudo é história. O que a gente está fazendo aqui, agora, é história. Vai virar 

história, vai virar história na vida de vocês... 

 

ALUNA: Se eu fosse fazer uma biografia minha, eu iria falar desse momento. 

 

PESQUISADORA: Não vai estar a gravação na minha dissertação, mas vai estar escrito lá que 

eu fiz uma roda de conversa com vocês sobre texto, leitura, produção escrita. Então isso aqui já 

vai virar história na minha dissertação. A gravação não vai, mas vai a ação. Eu vou dizer que 

fiz essa roda de conversa com vocês, certo?  

PESQUISADORA: Para encerrar o nosso bate-papo: O que vocês acham que precisam para 

melhorar essa escrita? 

 

ALUNA: Praticar não só na escola. 

 

ALUNA: A gente precisa de conhecimento também.  

 

PESQUISADORA: Que tipo de conhecimento? 

 

ALUNA: Sobra organização textual, sobre pontuação, até mesmo sobre o tema que é proposto 

para a gente. A gente precisa ser auxiliada. 

 

ALUNA:  O professor também... 

 

PESQUISADORA: Que tipo de auxílio? 

 

ALUNA: Como produzir um texto, colocar tudo certinho, todo ensinamento.  

 

ALUNO: Eu acho que atividade textual aprende mais praticando do que alguém explicando. Eu 

praticando estou aprendendo mais do que chegar um professor explicando isso e aquilo. 

 

ALUNA: Se você souber como fazer o texto, você pode praticar aquilo.  

 

PESQUISADORA: Isso aí são as orientações que você tem que receber para poder praticar. 

 

ALUNA: Precisa também o professor estar sempre cobrando, porque se não cobrar, a gente não 

sai do canto. Todo professor, não só o de português, tem que estar sempre cobrando. Isso é 

muito importante. 

 

ALUNA: Querendo ou não querendo, se um professor chegar agora e disser “faça um texto”, a 

gente vai procurar mais argumentos, tentar melhorar o texto e se interessar mais.  

 

[SOBREPOSIÇÃO DE FALAS] 

 

ALUNA: Querendo ou não querendo, a gente sempre se interessa mais quando vale nota. Toda 

tarefa a gente pergunta: vai valer nota? Vai valer ponto? 

 

ALUNA: Por isso que tem que estar sempre cobrando.  

 

[SOBREPOSIÇÃO DE FALAS] 
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ALUNA: Uma receita é um texto, não é? Então, tudo é texto. 

 

PESQUISADORA: Por que tudo é texto? 

 

ALUNA: Porque a partir de qualquer coisa pode ser criado um texto. Tudo tem uma história. 

Tudo tem um começo, meio e fim. Como ela falou, “essa bolsa é um texto”, porque ela tem 

uma história de como foi criada. Ela pode escrever o que achou da bolsa. 

 

ALUNO: A bolsa não é um texto em si. É um tema. 

 

PESQUISADORA: Mais alguém quer falar alguma coisa sobre a produção escrita, o que acha? 

 

ALUNO: Para o aluno se interessar, vai depender do professor. 

 

ALUNA: Mas tem que cobrar. 

 

ALUNA: É um pouco de cada.  

 

ALUNA: Se o professor não cobrar, eu não vou chegar em casa fazendo.  

 

PESQUISADORA: Gente, então eu vou encerrar a gravação, tá? E eu vou falar alguma coisa 

depois da gravação encerrada, certo? 

 

FIM DA GRAVAÇÃO. 

\\\ 

Tempo: 22 minutos e 02 segundos de áudio corrido 

Páginas: 12 

Palavras: 2.355 

Caracteres (sem espaço): 11.540 

Caracteres (com espaço): 13.803 

Parágrafos: 152 

Linhas: 376 

 

\\\ 

FIM DA TRANSCRIÇÃO. 
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APÊNDICE D: ENTREVISTA REALIZADA COM OS ALUNOS NO FINAL DO PROJETO 
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ANEXO I: CARTA DE ANUÊNCIA 
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ANEXO II: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
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ANEXO III: TERMO ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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ANEXO IV: EDITORIAIS UTILIZADOS NA PROPOSTA DE INTERVENÇÂO 
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ANEXO V: CARTAS DO LEITOR UTILIZADAS NA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 
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ANEXO VI: OUTROS TEXTOS DE APOIO NA INTERVENÇÃO 
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ANEXO VII: TEXTOS INICIAIS PRODUZIDOS PELOS ALUNOS 
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ANEXO VIII: TEXTOS FINAIS PRODUZIDOS PELOS ALUNOS 
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