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RESUMO 

 

Esta Dissertação de Mestrado, resultado de uma pesquisa em Educação, está situada na linha 

de pesquisa Educação e Linguagem. Tem por objetivo analisar a escolarização dos gêneros 

jornalísticos argumentativos na seção Produção de texto (escrito) em duas coleções de livros 

didáticos de Língua Portuguesa (LDP) do Ensino Fundamental II. A primeira coleção é 

Português Linguagens, de William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães, Editora 

Saraiva. A segunda coleção é Vontade de Saber Português, de Rosemeire Aparecida Alves 

Tavares e Tatiane Brugnerotto, Editora FTD. Para a análise, utilizo quatro grupos de 

categorias: a) Dimensões dos gêneros do discurso; b) Estrutura do argumento; c) Capacidades 

de linguagem dominantes no aspecto tipológico argumentar; d) Tipos de adesão de um 

argumento. Considero o primeiro grupo de categorias mencionado as dimensões ensináveis 

essenciais de todo enunciado, e os três últimos grupos dimensões ensináveis essenciais do 

texto argumentativo. Entendo que, ao serem escolarizados, os gêneros passam por alterações. 

Isso porque, por este processo (escolarização), eles são deslocados da sua esfera de origem e 

adaptados à esfera escolar. Assim, uma vez escolarizados, os gêneros não são mais os mesmos 

que eram na esfera onde surgiram. Uma maneira de limitar o impacto da escolarização nos 

gêneros é escolarizá-los vinculados com as práticas socais onde eles surgem e circulam. Esta 

pesquisa, caracterizada como análise de conteúdo de cunho quanti-quali-interpretativista, foi 

realizada na perspectiva do paradigma indiciário. A concepção de linguagem adotada foi o 

dialogismo de Bakhtin/Volochínov ([1929]2009), bem como sua concepção 

sociointeracionista de gêneros do discurso (BAKHTIN [1952-53]2011). Dentre outros 

autores, utilizo também Perelman & Olbrechts-Tyteca ([1958]1996), Toulmin ([1958]2001), 

porque trazem uma concepção de argumentação bastante coerente com a concepção de 

linguagem assumida nesta pesquisa; Dolz e Schneuwly ([1996]2010), porque estão entre os 

grandes responsáveis pela aplicação da teoria dos gêneros aos propósitos didáticos; 

Chevallard (1995), por sua contribuição ímpar na reflexão a respeito da transposição dos 

saberes do meio acadêmico para o escolar; Soares (2004), porque discute o conceito de 

escolarização e seus efeitos. Os dados mostram que todas as categorias foram contempladas 

pelas duas coleções analisadas. Porém, houve significativa discrepância quantitativa e 

qualitativa entre aquelas, o que revela uma possível necessidade de rever a escolarização. 

Considero isso preocupante, pois, segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca ([1958]1996), sem a 

capacidade de argumentar diante de uma controvérsia a única alternativa que resta para 

conseguir a adesão do interlocutor a um ponto de vista é recorrer à violência. 

 

Palavras-chave: Escolarização. Gêneros jornalísticos argumentativos. Produção de texto 

escrito. Livro didático de português. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation is a result of a research in Education and it is situated in the area of 

Education and Language. It aims to analyze the schooling of argumentative journalistic genres 

in the section Text Production (written) in two collections of Portuguese textbooks of 

Elementary school II. The first collection is Português Linguagens, of William Roberto 

Cereja and Thereza Cochar Magalhães, Publisher Saraiva. The second collection is Vontade 

de Saber Português, of Rosemeire Aparecida Alves Tavares and Tatiane Brugnerotto, 

Publisher FTD. I use four categories groups for the analysis: a) Dimensions of discourse 

genres b) Structure of the argument c) Dominant language capacities in the typological 

aspects of argue d) Types of adhesion of an argument. I consider the first categories group the 

essential teachable dimensions of every utterance, and the last three groups I consider 

essential teachable dimensions of the argumentative text. I understand that when there is 

schooling of genres at school, the same genres undergo changes. This happens because 

through this process (schooling), the genres are displaced from their sphere of origin and they 

are adapted to the school sphere. One way to limit the impact of schooling in genres is to 

school them along with social practices where they emerge and circulate. This research, 

characterized as interpretive qualitative content analysis, was carried out from the perspective 

of the indiciary paradigm. The conception of language adopted was the dialogism of 

Bakhtin/Volochínov ([1929]2009), as also his socio-interactionist conception of discourse 

genres (BAKHTIN [1952-53]2011). Among others authors, I also use Perelman & Olbrechts-

Tyteca ([1958]1996), Toulmin ([1958]2001), because they bring a conception of 

argumentation quite coherent with the conception of language assumed in this research; Dolz 

e Schneuwly ([1996]2010), because they are among the greatest responsible for the 

application of the genres theory to didactic purposes. Chevallard (1995), for his contribution 

in the reflection on the transposition of the academic knowledge to the school sphere; Soares 

(2004), because she discusses the concept of schooling and its effects. The data show that all 

the categories were contemplated by the two collections analyzed. However, there was a 

significant quantitative and qualitative discrepancy between them. This reveals a possible 

need to review schooling. I consider this worrying because according to Perelman e 

Olbrechts-Tyteca ([1958]1996), without the capacity to argue in the face of a controversy, the 

only alternative to achieve the interlocutor adhesion to a point of a view is to resort to 

violence. 

 

Keywords: Schooling. Argumentative journalistic genres. Production of written text. 

Portuguese Textbook. 
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INTRODUÇÃO 

 

No ano de 2011, através da Universidade Aberta do Brasil, um programa 

semipresencial de graduação e pós-graduação lato e stricto sensu, criado pelo Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), realizado na Universidade Federal de Goiás – Regional de 

Goiânia, com polo na cidade de Piranhas (GO) (lugar onde aconteciam os encontros 

presenciais), fiz uma pós-graduação lato sensu com o tema ―Educação para Diversidade e 

Cidadania‖. Durante o segundo semestre de 2012 nesta pós-graduação, cursei a disciplina 

‗Mídias e Violência‘. Esta disciplina despertou meu interesse por elaborar o artigo de 

conclusão do curso com o título ―Uma Abordagem Culturalista sobre a Relação Mídias e a 

Violência Praticada por Adolescentes e Jovens‖. Devido ao conceito de mídias ser bastante 

amplo, envolvendo jogos eletrônicos, cinema, artes, como teatro (considerado uma mídia 

alternativa), no artigo que elaborei delimitei o estudo ao jornalismo. Assim, aconteceu meu 

primeiro contato mais sistemático com o jornalismo, o que despertou meu interesse por saber 

mais a respeito desta esfera de atividade humana. 

Durante a graduação em Letras Português e Inglês, tive contato com a teoria dos 

gêneros do discurso (BAKHTIN, [1952-53]2011), o que contribuiu para minha percepção de 

que, por ser uma esfera de atividade humana, o jornalismo possui os gêneros que ali circulam. 

De posse desta informação, ao término do artigo de conclusão da referida pós-graduação, 

percebi que seria possível realizar pesquisas na esfera jornalística, explorando os gêneros do 

discurso respectivos a ela enquanto objetos didáticos. Já tendo atuado em todos os níveis 

como professor no Ensino Básico, sabia que os gêneros jornalísticos estão presentes em 

materiais didáticos, incluindo o livro didático de Português (LDP). 

Com base no conteúdo veiculado na pós-graduação e no resultado da pesquisa 

encontrado no artigo de conclusão da pós-graduação, detectei que o jornal não é o único 

responsável pela formação de opinião, mas é indiscutível que ele é copartícipe deste processo. 

Isto porque, em Martin-Barbero (1987) é possível inferir que, no processo de formação de 

opinião, o jornal concorre com as demais esferas de atividade humana (família, igreja, escola, 

sindicatos, etc.) que compõem a sociedade. Cada uma delas possui propósitos e princípios 

distintos, tornando, assim, os patrimônios culturais que difundem, pela linguagem, diferentes 

entre si, o que gera embate ideológico entre elas. 

Neste contexto, a linguagem é um elemento que provoca tensão nas relações sociais, 

mas pelo discurso, sobretudo com o uso eficiente das técnicas de argumentação, as quais 

possibilitam convencer ou persuadir o interlocutor de um determinado ponto de vista, ainda 
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que provisoriamente, esta tensão pode ser resolvida. Por esta razão, a argumentação é 

imprescindível para a participação eficiente em práticas sociais por meio da língua, sendo este 

o principal motivo de a escola ensinar a argumentar. 

De acordo com Bakhtin/Volochínov ([1929]2009), o mundo social não é tranquilo, é 

um lugar de embates ideológicos que acontecem pelo discurso. Por esta razão, a linguagem é 

uma arena onde todo o ato discursivo é um duelo, não sendo possível haver neutralidade nas 

interações linguísticas. Não havendo neutralidade, todo ato linguístico é uma argumentação, 

pois ninguém diz algo apenas por dizer. Aquele que diz visa a convencer ou persuadir seu 

interlocutor. Portanto, embora existam diferentes aspectos tipológicos, que mobilizam 

distintas capacidades – Narrar, Relatar, Argumentar, Expor, Descrever ações (DOLZ; 

SCHNEUWLY [1996]2010) – a argumentação está presente em todos eles. 

Corroborando com este pensamento, Koch (2002) e Travaglia (1991) também 

afirmam que a argumentação é inerente a qualquer ato linguístico
1
, sendo, portanto, uma 

capacidade que perpassa todas as outras, fazendo, assim, com que ela seja bastante complexa, 

talvez a mais difícil de escolarizar. 

A língua começa e termina nos textos. Neles são veiculadas as diversas formas de 

linguagem em que exercemos a atividade de leitura, sendo esta técnica, dentre outras 

finalidades, uma forma de nos apropriarmos do conhecimento já produzido por outros. É 

também no texto que manifestamos nossa opinião a respeito do mundo e de outros textos. 

Portanto, a autonomia em práticas sociais letradas não acontece sem o domínio simultâneo 

destes dois processos – leitura e produção de texto. Assim, a capacidade de compreender o 

outro (leitura) é tão importante quanto a capacidade de apresentar um ponto de vista 

(produção de texto). Portanto, leitura e escrita são processos igualmente relevantes no ensino 

escolar, não podendo haver a ideia de que uma é superior à outra. 

Tendo por referência este contexto e a concepção de que não há neutralidade 

linguística, pois todo ato linguístico é uma argumentação (KOCH, 2002; TRAVAGLIA, 

1991), entendo que o mínimo que a escola deve fazer no ensino da língua escrita é tornar o 

aluno capaz de compreender e produzir textos compreensíveis pelo seu interlocutor. A 

consumação do trabalho com a língua escrita na escola seria ajudar o aluno a perceber na 

leitura e a utilizar na escrita os variados recursos argumentativos identificados nas 

bibliografias especializadas. Sendo o trabalho simultâneo com leitura e escrita 

demasiadamente amplo para meu objetivo nesta pesquisa, delimitei o foco, objetivando 

                                                           
1
 Ao tratar da argumentação latu senso, apresento alguns exemplos de como a argumentação se faz presente em 

todos os aspectos tipológicos. 
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investigar apenas a produção de texto escrito da esfera jornalística referente às capacidades do 

aspecto tipológico argumentar. 

Trabalhos desta natureza são importantes porque investigar a produção de texto 

escrito no LDP contribui tanto para identificar capacidades de escrita que não podem faltar 

neste material, quanto para compreender como a escolarização das capacidades presentes no 

LDP foi feita, visando à promoção da aprendizagem das técnicas de organização do texto 

escrito. Assim, os resultados de pesquisas como esta podem servir de pistas para apontar 

novos horizontes para escolarização de conteúdos. Isso inclui os gêneros do discurso, 

originalmente pensados por Mikhail Bakhtin sem finalidade didática, mas que, após os PCN 

(BRASIL, 1998), foram mais escolarizados. Isso porque, de acordo com Bueno (2011), os 

PCN foram os responsáveis pela entrada dos gêneros na escola. 

Uma vez escolarizados, os gêneros passam a fazer parte de algum tipo de material 

didático, inclusive do LDP. Porém, além do LPD os conteúdos também são apresentados em 

outros materiais como, por exemplo, apostilados, sequências didáticas, etc. 

De acordo com Soares (2004), os materiais didáticos, juntamente com o professor e o 

aluno, figuram entre os principais elementos envolvidos no processo ensino aprendizagem. A 

má qualificação de qualquer profissional, bem como as condições de trabalho ofertadas a ele 

(incluindo as ferramentas utilizadas) são fatores que, quando não impedem, dificultam a 

realização de uma atividade. Em outras palavras, a ferramenta de trabalho ruim, quando não 

impede a realização da atividade intencionada, provoca desperdício de energia (desgaste 

desnecessário do profissional). 

Por ser uma ferramenta de trabalho, o LD pode contribuir para facilitar ou dificultar 

as tarefas do professor. Assim, as implicações de utilizar um LD questionável podem ser 

vistas da seguinte forma – ao tentar corrigir possíveis falhas excessivas do LD, o professor 

sofreria um desgaste desnecessário, o que não aconteceria se essa ferramenta fosse de boa 

qualidade. Além disso, não é todo professor que possui boa capacidade de didatização. Numa 

situação de ensino onde coexiste má capacidade de didatização do professor e um LD com 

qualidade questionável, as possibilidades de aprendizagem do aluno praticamente não 

existem. 

O Brasil possui o maior programa de LD do mundo, totalizando 96% de adoção em 

quase todas as escolas brasileiras (BATISTA, 2003). Este fato, juntamente com a consciência 

das implicações supracitadas que esta ferramenta pode desencadear na aprendizagem e no 

professor, foram os determinantes para a opção deste material como objeto de estudo nesta 

pesquisa. Outro motivo é o fato de que, seja o LD ou outro material qualquer, toda situação de 
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ensino utilizará algum tipo de material didático. Como não estou fazendo análise da estrutura 

de material didático, mas sim de conteúdo, a análise do LD aqui feita contribui para refletir 

também sobre a qualidade de diferentes materiais didáticos, como por exemplo, apostilado, 

sequência didática, etc. Reconheço a especificidade de cada um destes materiais. 

A busca pela qualidade dos materiais didáticos, neste caso o LD, em nenhuma 

hipótese, tem a intenção de fazer com que ele assuma a função do professor, ou que o 

professor assuma o lugar do material didático. Ao contrário disso, entendo que uma proposta 

de ensino coerente deve ser apresentada primando igualmente pela qualidade de todos os 

elementos envolvidos neste processo. Isto é, para mim, a qualificação do professor, a qual 

pode garantir o sucesso da didatização, não pode ser um mero ―tapa buraco‖ das falhas dos 

materiais didáticos, nem os materiais didáticos se constituir em ―tapa buraco‖ da didatização. 

A ação do professor (didatização) e o material didático devem ser vistos como dois elementos 

independentes que, por colaborarem para uma mesma finalidade (aprendizagem), se 

complementam, isto é, um não substitui o outro. 

Soares (2004, p. 95) afirma que [...] ―as relações entre alfabetização e escolarização 

se evidenciam com relativa clareza e facilidade, (mas) as relações entre letramento e 

escolarização se ocultam sob considerável imprecisão e complexidade‖. Nesta afirmação, a 

autora está denunciando que é relativamente visível a presença das habilidades básicas de 

leitura e escrita (alfabetização) na escolarização, porém as habilidades mais avançadas, 

referentes ao uso social da língua (letramento), não são, do mesmo modo, visíveis. Elas são 

apresentadas de modo excessivamente complexo, provocando, assim, dificuldade de saber 

quais dessas habilidades foram escolarizadas. Isto é, a escolarização deve ser mais clara na 

apresentação destas habilidades. Esta afirmação da autora foi feita há mais de uma década, 

sendo, portanto, bastante pertinente investigar se ela pode ser atribuída à escolarização dos 

gêneros argumentativos da esfera jornalística na atualidade. 

Tomando a teoria dos gêneros do discurso de Bakhtin ([1952-53]2011) como 

referencial, em relação exclusiva ao LDP, é possível que a escolarização dos gêneros esteja 

entre os grandes problemas do ensino da língua, uma vez que, ao serem tomados como objeto 

de ensino pelo processo de escolarização, os gêneros perdem as características originais, 

desempenhando, portanto, uma função diferente daquela que tinham na sua esfera de origem. 

Por esta razão, o objeto que se pretendia ensinar já não é mais o mesmo. 

Isto acontece porque a função da esfera de circulação, juntamente com o interlocutor 

para quem o gênero se destina, é moldar este gênero de acordo com suas dimensões 

fundamentais (Tema, Estilo e Forma composicional) (BAKHTIN, [1952-53]2011). Nesta 
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perspectiva, Bakhtin propõe compreender e utilizar a língua consciente de que ela é um 

fenômeno social e contextualizado a uma situação específica de interação verbal. 

Para Bakhtin ([1952-53]2011), é na esfera que os gêneros surgem, são moldados e 

circulam, o que me permite afirmar que, no ensino, os gêneros não podem ser 

descontextualizados da esfera social. Isso porque, para este autor, como cada esfera possui os 

gêneros que nelas circulam, toda interação social por meio da língua acontece através de 

algum gênero. Portanto, em interação social através da língua oral ou escrita, tudo é gênero. 

Sendo assim, o ensino da língua, enquanto instrumento de interação social, consiste sempre 

no ensino dos gêneros. Por esta razão, não basta escolarizá-los descontextualizados das 

práticas sociais que acontecem nas esferas respectivas a eles. É preciso escolarizar os gêneros 

de modo que estas práticas sejam contempladas. Ao afirmar que é possível escolarizar 

práticas sociais, Soares (2004, p. 93) reforça esta concepção. 

Foi dito há pouco que, quando um determinado gênero é levado da sua esfera de 

origem para outra, ele deixa de ter a função que tinha originalmente e assume nova função na 

esfera onde foi inserido. Além disso, o gênero também pode adquirir nova configuração 

temática, estilística e composicional. O gênero ‗editorial‘, por exemplo, é pertencente à esfera 

jornalística. Sua função é apresentar a opinião do jornal sobre um determinado ponto vista. 

Por ser argumentativo, o editorial busca, também, a adesão do leitor à concepção do jornal. 

Ao ser utilizado na escola, enquanto objeto de ensino, a função deste gênero torna-se outra, 

porque a escola não é uma esfera que tem por finalidade mediar a relação de um jornal 

específico com seus leitores. Como este gênero é argumentativo, e devido não haver nenhum 

interesse real na relação de um jornal específico com seus leitores na escola, por meio de uma 

situação artificial, o editorial é utilizado com o objetivo de ajudar o aluno a desenvolver as 

capacidades argumentativas. No entanto, pela escolarização das práticas sociais onde circulam 

editoriais e através do ensino dos recursos de argumentação, o aluno pode desenvolver senso 

crítico em relação às práticas jornalísticas subjacentes a editoriais. 

Embora os gêneros tenham sua função alterada ao serem inseridos numa esfera que 

não seja a sua de origem, os da esfera jornalística podem ser utilizados na escola. Talvez, esta 

possibilidade de mudança de esfera seja o principal aspecto observado por Bakhtin ([1952-

53], 2011) para caracterizar os gêneros como sendo relativamente estáveis. Isso porque, esta 

relativa estabilidade, não se refere apenas aos elementos linguísticos do gênero, mas também 

ao uso social da língua. Devido toda interação linguística acontecer por meio de algum 

gênero, se sua relativa estabilidade não se referisse também ao seu uso em esferas de 

circulação que não seja a sua de origem, não seria possível pensar a língua como um 
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fenômeno social, por isso, dinâmico e flexível aos diversos contextos de uso. Em 

consequência, toda situação de ensino seria tão artificial que impossibilitaria ocorrer 

aprendizagem significativa, uma vez que os gêneros utilizados na escola são 

predominantemente de outras esferas, daí não haveria nenhuma razão para ensino da 

linguagem na escola. 

Em outras palavras, uma possível concepção de que não é possível utilizar os 

gêneros numa esfera que não seja a sua de origem incorre de uma visão tradicional de língua 

que a estatiza, isolando-a do contexto social onde adquire sentido. 

Se não fosse possível utilizar os gêneros de uma esfera em outra, tomando a função 

social da língua, o que seria a relativa estabilidade dos gêneros postulada por Bakhtin? Esta 

seria uma pergunta a ser respondida por aqueles que porventura pensam diferente da 

concepção aqui apresentada. 

Neste contexto, a função da escolarização é promover a abordagem dos gêneros de 

modo que o aluno, tendo-os dominado da maneira que são apresentados na esfera escolar, 

esteja munido de boas pistas sobre o uso social da língua. 

Na tentativa de contribuir para avançar nas discussões sobre a escolarização dos 

gêneros do discurso argumentativos da esfera jornalística, como objetivo geral, este estudo se 

propõe a analisar o processo de escolarização de gêneros do discurso argumentativo da 

esfera jornalística em duas coleções de Livros Didáticos de Português (LDP) do ensino 

fundamental II nas atividades de produção de texto escrito. Os objetivos específicos são 

a) refletir a respeito da abordagem dada às dimensões dos gêneros da esfera jornalística 

(Tema, Estilo e Forma composicional), no processo de escolarização, visando à 

apropriação destas pelo aluno; b) identificar e analisar as capacidades argumentativas 

mobilizadas pelas atividades referentes aos gêneros da esfera jornalística que se 

encontram nas coleções de LDP; c) investigar como as atividades de produção de texto 

escrito dos gêneros argumentativos da esfera jornalística propostas pelas coleções de 

LPD encaminham a escolarização para a Convicção ou para a Persuasão. 

A pesquisa foi realizada na perspectiva do paradigma indiciário, em que Ginzburg 

(1990) nos adverte que os dados de uma pesquisa oferecem indícios que podem não ser 

percebidos por um determinado pesquisador. Assim, a interpretação de um dado por 

diferentes pesquisadores, ainda que num mesmo contexto de pesquisa, pode levar a resultados 

diferentes. Neste contexto, o resultado da interpretação depende da percepção e criatividade 

do pesquisador. Por esta razão, a interpretação de dados é uma atividade bastante complexa, 

podendo comprometer o resultado da pesquisa. 
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Tendo o paradigma indiciário como teoria do conhecimento nesta pesquisa, houve o 

cuidado de não adotar teorias, procedimentos técnicos e metodológicos conflitantes entre si. A 

concepção teórica adotada, os procedimentos de geração e análise de dados, o objetivo geral e 

os específicos, bem como os corpora desta pesquisa, me levaram a caracterizá-la como 

análise de conteúdo e pesquisa bibliográfica quanti-quali-interpretativista. 

De acordo com Banks (2009, p. 08), a pesquisa qualitativa visa ―[...] entender, 

descrever e, às vezes, explicar os fenômenos sociais de diversas maneiras diferentes [...]‖ 

podendo, dentre as muitas formas possíveis, ser desenvolvida a partir da investigação de 

documentos. Para Bardin (2011), a análise de conteúdo é a junção das técnicas de análise de 

dados das ciências da comunicação, onde a criatividade e intuição do pesquisador são fatores 

relevantes, sobretudo para definir as categorias de análise. 

A análise de dados em pesquisas caracterizadas como análise de conteúdo é feita em 

três fases (BARDIN, 2011): 

A primeira é a fase de pré-análise, quando acontece o primeiro contato com o 

corpus, a organização do material e a formulação de hipóteses e objetivos; a segunda é a fase 

exploratória, caracterizada pela codificação, classificação e categorização; a terceira é a fase 

do tratamento dos resultados, quando acontece a interpretação dos dados. 

A primeira ação foi entrar em contato com a Subsecretaria da Regional de Iporá – 

(GO), responsável pelas escolas da cidade de Caiapônia (onde resido e atuo 

profissionalmente) para saber quais cidades e escolas são atendidas nesta regional. Ela atende 

oito (08) cidades, totalizando vinte e quatro (24) escolas. As respectivas cidades são - 

Amorinópolis, Caiapônia, Diorama, Doverlândia, Israelândia, Jaupaci, Palestina e Iporá. 

 Depois disto, foi feita uma consulta ao site do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE) a respeito do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) para saber 

quais as coleções de livros didáticos de Língua Portuguesa (LDP) foram adotadas entre o ano 

de 2014 e 2016 nas escolas da Subsecretaria da Regional de Iporá. Os corpora desta pesquisa 

são as duas coleções de LDP mais adotadas pelas escolas desta regional – Português 

Linguagens (PL), dos autores Willian Roberto Cereja e Tereza Cochar Magalhães, editora 

Saraiva, e Vontade de Saber Português (VSP), das autoras Rosimeire Alves e Tatiane 

Brugnerotto, editora FTD. 

 Os gêneros jornalísticos argumentativos encontrados nas duas coleções totalizam oito 

(08). Na coleção PL foram encontrados os gêneros texto de opinião, crítica/resenha, crônica 

argumentativa, carta de leitor, carta denúncia e editorial. Já na coleção VSP foram 
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encontrados os gêneros texto de opinião, artigo de opinião, resenha/crítica e carta 

argumentativa. 

 Meu objetivo nesta Pesquisa de Mestrado é analisar a seção ‘Produção de texto’ das 

duas coleções. Para alcançar o primeiro objetivo específico, a análise foi feita com base nas 

Dimensões dos gêneros (Tema, Estilo e Forma Composicional) (BAKHTIN, [1952-53]2011). 

Para o segundo objetivo específico, a análise foi feita tendo por referência a Estrutura do 

argumento (Apresentação do ponto de vista, Justificativa e Conclusão) proposta por Toulmin 

([1958]2006). Ainda no segundo objetivo as coleções foram analisadas com base nas 

Capacidades de linguagem dominantes na argumentação (Sustentação, Refutação e 

Negociação) (DOLZ; SCHNEUWLY [1996]2010) e (CORRÊA, 2004). Tendo por referência 

Perelman e Olbrechts-Tyteca ([1958]1996), para alcançar o terceiro e último objetivo 

específico, a análise foi feita com base nos tipos de adesão de um argumento (Convicção e 

Persuasão). Os resultados da análise referente a todas as categorias foram apresentados em 

forma de gráficos e discutidos qualitativamente. 

 O objetivo destas análises foi saber quais das categorias foram contempladas pela 

coleção na seção ‘Produção de texto’ (escrito) e como o LDP encaminha o aluno no sentido 

de desenvolvê-las. 

 As categorias de análise desta Dissertação de Mestrado referentes às dimensões dos 

gêneros foram selecionadas porque as considero dimensões ensináveis essenciais em todo 

texto. Já as demais categorias considero dimensões ensináveis essenciais do texto 

argumentativo. A bibliografia consulta me permitiu inferir esta afirmação. 

Para finalizar esta parte introdutória ressalto que esta Dissertação de Mestrado está 

estrutura da seguinte forma. No Capítulo 1, apresento as diferentes fases pelas quais a 

argumentação passou desde a Grécia Antiga até chegar à escola atual, constituindo-se em 

conteúdo a ser ensinado. Em seguida, esclareço que existem dois tipos de argumentação: 

stricto sensu e lato sensu. Além disso, apresento exemplos para cada caso ao mostrar como a 

argumentação está presente em todos os aspectos tipológicos – expor, relatar, narrar, 

descrever/prescrever ações. Reforço que, nesta pesquisa, defendo a concepção de que o ensino 

da língua na escola deve sempre se constituir no ensino da argumentação. Finalizo o capítulo 

mostrando algumas das perspectivas de ensino da argumentação na escola, bem como as 

formas de apropriação da argumentação pelos documentos oficiais a respeito da educação - 

PCN (BRASIL, 1997 e 1998). 

No Capítulo 2, discuto o conceito de gênero do discurso e a dificuldade de deslocá-

lo das suas esferas de origem e levá-lo para a escola como objeto de ensino. Para isto, 
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fundamento-me na teoria da Transposição didática (CHEVALLARD, 1995) e no conceito de 

escolarização (SOARES, 2004). Posteriormente, discuto alguns critérios adotados para 

classificação dos gêneros jornalísticos e apresento o critério adotado nesta pesquisa. 

Apresento, ainda, uma reflexão a respeito do LD e do LDP. Finalizo o capítulo com uma 

discussão sobre a produção de texto escrito na escola e com a apresentação das coleções PL e 

VSP, as quais compõe os corpora desta Dissertação de Mestrado. 

No Capítulo 3, apresento uma discussão sobre as categorias de análise desta 

Dissertação de Mestrado. Posteriormente, apresento os dados encontrados nas coleções 

analisadas e a análise quanti-qualitativa destes dados. Finalizo o capítulo apresentando 

algumas considerações a respeito dos resultados que os dados revelaram. 

No final do texto, apresento as considerações finais, quando retomo os objetivos e 

trago minhas impressões a respeito dos dados. Na sequência, apresento as referências 

contendo a lista de materiais teóricos usados nesta Dissertação de Mestrado, bem como os 

anexos, o quais trazem as atividades analisadas de forma mais completa. 
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1. ARGUMENTAÇÃO E ARGUMENTAÇÃO NA ESCOLA 

 

Neste capítulo, apresento as diferentes fases pelas quais a argumentação passou, 

desde a Grécia Antiga até chegar à escola atual, constituindo-se em conteúdo a ser ensinado. 

Em seguida, esclareço que existem dois tipos de argumentação: stricto sensu e lato sensu. Na 

sequência, apresento exemplos para cada caso ao mostrar como a argumentação está presente 

em todos os aspectos tipológicos – expor, relatar, narrar, descrever/prescrever ações. Portanto, 

o ensino da língua na escola deve sempre se constituir no ensino da argumentação. 

Finalizo o capítulo mostrando algumas das perspectivas de ensino da argumentação 

na escola, bem como as formas de apropriação da argumentação pelos documentos oficiais a 

respeito da educação – PCN (BRASIL, 1997 e 1998). 

 

1.1 Argumentação: da Grécia Antiga à atualidade 

 

A busca pela verdade ou pelo verossímil e as discussões acerca dos critérios para 

alcançá-los tiveram quatro fases cruciais – uma iniciada com a retórica dos gregos, outra com 

a verdade dogmática imposta pela Igreja, outra com o cartesianismo de Descartes na 

modernidade
2
 e a última com o ressurgimento da argumentação na pós-modernidade

3
 

(PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA [1958]1996). 

Em outras palavras, o trajeto percorrido pela humanidade em busca da verdade ou do 

verossímil começou com a argumentação proposta na retórica grega, migrou para a verdade 

absoluta dada por Deus, depois para a verdade científica que seria alcançada pelo sujeito 

racional cartesiano, posteriormente retornando à argumentação. 

Portanto, os primeiros registros referentes à argumentação mais sistematizada têm 

origem na retórica dos gregos antigos. Entre eles, a capacidade de fazer um bom discurso era 

imprescindível à participação política na polis. Por esta razão, a oratória desenvolveu 

significativamente por lá, uma vez que era necessário conseguir a adesão do auditório às 

intenções do orador ou daqueles que ele representava. Assim, a solução referente aos 

problemas da polis era debatida e decidida publicamente. Neste contexto, o melhor orador 

tinha mais possibilidade de estabelecer sua ‗verdade‘ e arbitrar no destino da polis. 

                                                           
2
 O conceito aqui utilizado foi extraído de Peters (2000), para quem o modernismo diz respeito à concepção de 

que o homem é um ser dotado de razão, por isso, utilizando o método científico, ele é capaz de chegar a verdades 

universais e intemporais. O precursor deste pensamento foi René Descartes, com o método cartesiano. 
3
 O pós-modernismo diz respeito à descrença na concepção modernista de um ser racional capaz de chegar a 

verdades universais por meio do método científico. Para o pós-modernismo, não existe verdade, existe o 

verossímil, o qual é relativo, temporal, situado e questionável (PETERS, 2000). 
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Diferentemente da produção do conhecimento proposta com a argumentação na 

oratória grega, a ascensão da Igreja, na Idade Média, disseminou uma perspectiva de verdade 

como sendo algo dada por Deus, por isso, incontestável.  Por se tratar de fé, a verdade 

dogmática religiosa não necessita de comprovação experimental, nem de argumentação, uma 

vez que ela é dada pelo próprio Deus a pessoas escolhidas por ‗Ele‘ mesmo para comunicá-las 

aos seres humanos (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA [1958]1996). 

A partir de Descartes, com o método cartesiano, essa concepção de verdade também 

passa a ser questionada. A verdade incontestada dada por Deus a pessoas escolhidas para 

comunicá-las aos demais seres humanos já não é aceita. O ser humano sai da dependência de 

Deus e passa a ser visto como dotado de razão, o que lhe possibilitaria, pelo emprego do 

método científico, chegar a verdades universais sem a necessidade de que seres 

transcendentais como Deus as comunique a nós humanos. Como pode ser visto, tanto o 

catolicismo como o cartesianismo de Descartes, afirmam ‗verdades‘ universais e intemporais, 

divergindo apenas no método para alcançá-las. Por esta razão, a argumentação foi esquecida 

durante o período em que estas duas concepções predominaram, uma sucedendo a outra: 

primeiro o dogmatismo religioso, depois o cientificismo de Descartes. A esse respeito, 

Perelman e Olbrechts-Tyteca ([1958]1996) afirmam que o dogmatismo e o cartesianismo 

sufocaram a argumentação porque onde há certezas cristalizadas não há necessidade de 

deliberar, argumentar ou buscar outros tipos de prova. 

Um episódio marca toda esta discussão. Entre cientistas e filósofos existem aqueles 

que acreditam que é possível o ser humano chegar ao conhecimento universal e intemporal e 

aqueles que não acreditam nesta possibilidade. Por esta razão é que afirmei no parágrafo 

anterior que o método cartesiano só considera como verdade aquilo que pode ser 

experimentado cientificamente, tendo em comum com o dogmatismo religioso o 

conhecimento válido intemporal e universal, divergindo do cartesianismo apenas no método 

para alcançá-lo. Para os dogmáticos, o método de conhecer está vinculado à revelação divina; 

para os cartesianos, à experimentação científica. 

Na pós-modernidade, emergiram problemas de ordem cultural que levaram à rejeição 

do método cartesiano, bem como qualquer concepção que preconizava verdades intemporais e 

universais. Isso porque, de acordo com Perelman e Olbrechts-Tyteca ([1958]1996), estas 

concepções acerca da verdade aprisionam o ser humano a leis naturais, uma vez que só pode 

ser afirmado como verdade aquilo que é captado pela experiência sensível, por isso, pode ser 

comprovado na experimentação científica. Nesta perspectiva, a verdade diz respeito às 

propriedades naturais constituintes da essência dos objetos que apreendemos utilizando o 
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rigor científico e a razão, transformadas depois em sensações, representações, conceitos, teses 

ou teorias
4
. 

No entanto, o método científico não foi capaz de solucionar as questões culturais 

emergidas na pós-modernidade. Dentre estas, as reivindicações feministas preconizadas nos 

estudos de gênero. A partir de insatisfações como estas, semelhante às criticas que os 

cartesianos desferiram contra o dogmatismo religioso, os pós-modernos desferiram contra os 

cartesianos. Surge, então, uma nova concepção. A verdade, representada pelas certezas 

dogmáticas e científicas, cede lugar ao verossímil, firmado pela argumentação, e não pela 

revelação divina ou pela experimentação científica, marcando, assim, o retorno da retórica, 

atualmente também conhecida como argumentação
5
. 

No tocante à verdade ou ao verossímil, Perelman e Olbrechts-Tyteca ([1958]1996) 

não veem a liberdade humana apenas condicionada à ordem natural previamente dada. Para 

eles, isso implicaria na limitação da liberdade de escolha, o que nos conduziria à negação da 

liberdade humana num sentido mais amplo, inviabilizando, assim, o exercício pleno da 

racionalidade. Em outras palavras, por ser racional, portanto capaz de deliberar, decidir e 

argumentar, o ser humano não deve se prender apenas às verdades extraídas das propriedades 

naturais constituintes da essência dos objetos, as quais são captadas pelos órgãos dos sentidos 

na experimentação científica, graças à razão.  

A consequência de não permitir a limitação do exercício da racionalidade humana 

pelo apego único às leis naturais na construção do conhecimento é que, uma vez aceito este 

pensamento, já não existe verdade. O que existe é o verossímil, uma afirmação local e 

temporal, aceita num determinado contexto social. No entanto, as outras possibilidades 

excluídas que concorreram com a possibilidade vencedora poderiam ser igualmente aceitas, 

mas os interesses que se sobressaíram pela eficácia dos argumentos utilizados as excluíram 

temporariamente. Assim, na argumentação não existe verdade, existe o verossímil, que pode 

perder sua posição para outra asserção a qualquer momento, sendo os interesses em jogo e a 

eficácia da argumentação fatores extremamente relevantes neste processo. 

A argumentação visa a provocar ou aumentar a adesão do leitor ou ouvinte à tese que 

está sendo apresentada. Em outras palavras, a argumentação deve desencadear a ação 

pretendida. Esta ação pode ser positiva, como fazer algo, ou pode ser uma abstenção, como 

                                                           
4
Esta concepção de verdade está em Bazarian (2004). 

5
A nova retórica ou como também é chamada, a argumentação, embora não seja realizada pela experimentação 

científica sendo por isso criticada, principalmente, pelos Marxistas, também é considerada uma ciência. Para a 

filosofia da ciência racionalista, a argumentação como método de chegar ao conhecimento, está enquadrada entre 

as teorias pós-críticas do conhecimento. A filosofia racionalista diz respeito às teorias que acreditam na 

possibilidade do ser humano chegar a verdades universais e intemporais. 
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deixar de fazer algo. Quando nenhuma destas duas formas de ação acontece pelo uso da 

argumentação, espera-se, pelo menos, criar uma disposição à ação pretendida, a qual 

manifestará no tempo devido. Isso é o que afirmam Perelman e Olbrechts-Tyteca 

([1958]1996, p. 51). Koch (2002) também partilha esta concepção de argumentação. Para 

Toulmin ([1958]2001), a argumentação é aquilo que é apresentado como prova para sustentar 

uma afirmação. 

De acordo com Bakhtin/Volochínov ([1929]2009), todo enunciado é uma resposta a 

outro enunciado proferido anteriormente. Nesta perspectiva, este autor defende que não existe 

enunciado adâmico. Se todo enunciado é a resposta a outro proferido anterior, logo, todo 

enunciado é a defesa de um ponto de vista. Em outras palavras, ninguém diz nada apenas por 

dizer, mas para refutar ou sustentar algo dito anteriormente. Isso revela que não há 

neutralidade na língua. Não havendo neutralidade, todo ato linguístico é uma argumentação. 

Portanto, embora existam diferentes aspectos tipológicos, os quais mobilizam distintas 

capacidades – Narrar, Relatar, Argumentar, Expor, Descrever ações (DOLZ e SCHNEUWLY 

[1996]2010) – a argumentação, de alguma forma, está presente em todos eles. 

Koch (2002) e Travaglia (1991) também partilham a concepção de que a 

argumentação está presente em todo ato linguístico. Por esta razão, o estudo ou ensino da 

língua deve partir sempre da perspectiva argumentativa. Por perpassar todos os aspectos 

tipológicos, a argumentação é uma capacidade bastante complexa, talvez a mais difícil de 

escolarizar. 

 

1.1.1 Tipologias e aspectos tipológicos: critérios de classificação 

 

 Antes de falar sobre os aspectos tipológicos, convém ressaltar que existem dois 

critérios essenciais de classificação quanto à tipologia e ao aspecto tipológico dos enunciados. 

Dolz e Schneuwly ([1996]2010) utilizam o conceito de ‗aspectos tipológicos‘ ao falar sobre o 

agrupamento de gêneros. Koch e Fávero (1987) utilizam o conceito de ‗tipologias textuais‘ 

para classificar os enunciados. Nesta Dissertação de Mestrado, utilizo os conceitos de 

aspectos tipológicos, porém abordarei os critérios de classificação das tipologias textuais 

propostas por Koch e Fávero (1987) porque, embora estas duas concepções sejam diferentes, 

estes critérios de classificação também dizem respeito aos aspectos tipológicos
6
 propostos por 

Dolz e Schneuwly ([1996]2010). 

                                                           
6
 Obviamente, com isto não nego as diferenças entre estas duas conceituações (tipologias textuais e aspectos 

tipológicos). No entanto, não aprofundarei nesta distinção porque foge do objetivo da pesquisa. Mencionarei 

apenas um exemplo para mostrar que reconheço a especificidade destas duas conceituações. 
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Enquanto a classificação referente às tipologias textuais, encontrada em Koch e 

Fávero (1987), entendem que contar uma história real ou fictícia (literária) pertence à 

tipologia narrar, na classificação referente aos aspectos tipológicos, encontrada em Dolz e 

Schneuwly ([1996]2010), contar fatos que versam sobre domínio do real pertence ao aspecto 

tipológico relatar. Já contar uma história de ficção, ligada à esfera literária, pertence ao 

aspecto tipológico narrar. Os aspectos tipológicos estão mais voltados para as questões 

discursivas, pois dizem respeito aos domínios sociais da comunicação. Já as tipologias, estão 

mais voltadas para o texto, pois enfatizam mais os domínios linguísticos. 

 

1.1.2 Argumentação lato sensu (argumentação implícita) 

 

Com base em Bakhtin/Volochínov ([1929]2009), foi afirmado no item 1.1 que todo 

enunciado é uma resposta a outro proferido anteriormente e que, por esta razão, não existe 

neutralidade na língua. Como um texto é a resposta a outro anterior, ele surge para que seu 

autor concorde ou discorde do seu concorrente. Nesta perspectiva, todo texto é sempre a 

defesa de um ponto de vista, já que, segundo Bakhtin/Volochínov ([1929]2009), a linguagem 

é eminentemente contraditória. Sabemos que a defesa de um ponto de vista é o que se 

denomina argumentação. Logo, todo texto é uma argumentação. Sendo assim, a argumentação 

está presente em todo ato linguístico. Este, por sua vez, é realizado por meio de algum aspecto 

tipológico. Portanto, a argumentação está presente em todos os aspectos tipológicos. É por 

esta razão que Koch (2002) e Travaglia (1991) afirmam que ela é indissociável da língua. 

Existem dois tipos de argumentação: a stricto sensu e a lato sensu. A argumentação 

stricto sensu foi abordada no item 1.1. Para Travaglia (1991), ela é explícita quanto à intenção 

de defender um ponto de vista, sendo predominante nos gêneros pertencentes ao aspecto 

tipológico argumentar. Nestes textos, é possível identificar sua estrutura mínima – 

apresentação do ponto de vista, justificativa e conclusão. A argumentação lato sensu ocorre de 

modo implícito, sendo predominante nos aspectos tipológicos narrar, relatar, expor e 

descrever ações. Na argumentação lato sensu o autor não deixa explícito que visa defender 

um ponto de vista. Isso é feito por meio de recursos de linguagem específicos que variam de 

um aspecto tipológico para outro, os quais camuflam a função argumentativa do texto, sem, 

contudo, perder este efeito. 

Utilizando conceitos, critérios e análises feitas por diferentes autores e com diferentes 

enfoques, de uma forma sintética, porém suficiente para esclarecer o que quero tratar, passo 

agora a mostrar como a argumentação lato sensu (argumentação implícita) se faz presente em 

cada aspecto tipológico, confirmando, assim, que, de algum modo, ela está presente em todo‘ 
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ato linguístico. Antes disso, convém relembrar que a argumentação consiste na tentativa de 

sustentar um ponto de vista ou fazer o leitor renunciar um ponto de vista que já possui 

aceitando aquele proposto pelo locutor.  Os recursos argumentativos utilizados na 

argumentação lato senso são formas de argumentar porque, como será mostrado, eles 

cooperam para uma destas finalidades. 

 

1.1.3 Argumentação no aspecto tipológico expor 

 

A capacidade de linguagem dominante no aspecto tipológico expor é a ―apresentação 

textual de diferentes formas dos saberes‖ (DOLZ e SCHNEUWLY, [1996]2010, p. 20-1). Já o 

domínio social deste aspecto tipológico é a ―transmissão de saberes.‖ Ao tratar das tipológicas 

textuais, Travaglia (1991) possibilita a inferência de que esse aspecto tipológico visa a refletir, 

explicar e avaliar. 

A adoção de critérios e métodos específicos pode direcionar o interlocutor para 

conclusões do texto que não aconteceriam se os métodos e critérios adotados fossem outros. 

Diante disso, o aspecto tipológico expor constitui-se numa forma de produzir sentido no texto, 

sendo, também, uma forma de argumentar. Como exemplo, podemos citar uma exposição 

sobre o funcionamento da linguagem, partindo das teorias do texto, e outra exposição sobre o 

mesmo tema, partindo das teorias do discurso. Cada uma delas pode levar a diferentes modos 

de compreender o funcionamento da linguagem. Como os critérios e os métodos adotados 

para expor uma determinada questão são sempre ideológicos, a argumentação está presente 

neste processo. 

Além disso, a forma de explicar um acontecimento pode variar se forem exploradas 

determinadas categorias de palavras, como os modalizadores, por exemplo, os quais podem 

atenuar ou intensificar o peso das afirmações. Isso pode se constituir numa outra forma de 

argumentação, manifestada no aspecto tipológico expor. 
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1.1.4 Argumentação no aspecto tipológico descrever ações
7
 

 

No tocante ao aspecto tipológico descrever ações, Dolz & Schneuwly ([1996]2010, p. 

20 e 21) afirmam que sua função social é fornecer instruções e prescrições, sendo a 

―regulação mútua de comportamentos‖ a capacidade de linguagem que prevalece. 

Ao fazer um estudo dos verbos no português brasileiro, Travaglia (1991) mostrou que 

o modo verbal é uma forma de intensificar ou de atenuar certos sentidos do enunciado. Esse 

recurso pode acontecer em decorrência das características próprias do aspecto tipológico, no 

qual um determinado modo verbal é predominante, ou em decorrência da livre escolha de um 

modo verbal feita pelo locutor. 

No aspecto tipológico descrever ações, uma das suas características próprias é a 

predominância de verbos no modo imperativo, os quais expressam ordem, pedido ou 

conselho. Travaglia (1991) recorre aos estudos de Lavandera (1985) para mostrar que, em 

determinados contextos, os verbos no modo imperativo induzem a certas conclusões que não 

acontecem com a utilização de outro modo verbal. Portanto, a predominância estilística de 

verbos no modo imperativo no aspecto tipológico descrever ações decorre da natureza 

argumentativa da própria língua, a qual se faz presente neste aspecto tipológico. Neste caso, 

por possuir uma conotação de ordem, a predominância do modo imperativo se constitui numa 

forma de conduzir o leitor à concepção de que, seguindo fielmente as regras descritas no 

texto, ele terá êxito naquilo que se propôs a fazer a partir das orientações obtidas. Assim, este 

recurso tem a intenção de influir no comportamento do interlocutor, evidenciando, portanto, a 

presença da argumentação. 

 

1.1.5 Argumentação no aspecto tipológico narrar 
 

De acordo com Dolz e Schneuwly ([1996]2010, p. 21), o aspecto tipológico narrar 

diz respeito à cultura literária ficcional, cujas capacidades de linguagem dominantes referem-

se à imitação das ações reais ―através da criação da intriga no domínio do verossímil‖. 

Para facilitar a compreensão da argumentação aqui, é preciso compreender algumas 

questões. Dentre elas, a concepção de que a linguagem não é um reflexo fiel da realidade. Ao 

contrário disso, por meio dela, os sujeitos falantes criam suas realidades (CORTEZ, 2003). 

                                                           
7
 Os recursos de argumentação presentes neste aspecto tipológico também se aplicam à tipologia referente aos 

textos injuntivos. 
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Para esclarecer melhor esta questão, Cortez (2003) afirma que a referenciação 

estabelece a relação entre a linguagem e o mundo real. A referenciação diz respeito tanto aos 

modos de referir como aos referentes (as palavras) que remetem à realidade. 

Para Koch e Elias (2014, p. 124), a referenciação é uma atividade discursiva, na qual 

―o sujeito, por ocasião da interação verbal, opera sobre o material linguístico que tem à sua 

disposição e procede a escolhas significativas para representar estados de coisas, de modo 

condizente com sua proposta de sentido‖. Em outras palavras, a referenciação é uma forma de 

induzir a produção de sentido, é uma forma de manipular a opinião. 

Ao analisar os modos de referenciação, Cortez (2003, p. 55) afirma que a ficção é 

uma ―[...] construção de realidades e não mera representação do real [...]‖. Utilizando o 

gênero crônica, a autora mostra que a referenciação é uma das formas com que a 

argumentação se faz presente no aspecto tipológico narrar. Isso porque as palavras que o autor 

utiliza intencionalmente para se referir a uma personagem num texto narrativo podem 

conduzir o leitor a certas conclusões a respeito dela, o que não aconteceria sem o uso deste 

recurso. Para exemplificar esta questão, Cortez (2003) mostra que o autor se refere à 

personagem (CORTEZ, 2003) da crônica mencionada utilizando a palavra mulherão logo no 

início do texto para manipular a opinião do leitor, indicando, assim, qual visão da personagem 

ele deverá ter ao longo da história. Na crônica analisada por Cortez (2003), percebe-se que a 

referência à personagem feita utilizando a palavra mulherão tem o objetivo de destacá-la em 

relação às demais mulheres que aparecem na história, uma vez que, no contexto da história, o 

significado desta palavra possui um certo consenso. 

Referir a uma personagem com adjetivos ou substantivos caracterizantes, como, por 

exemplo, grandalhão, é uma forma de emitir opinião sobre ela. Os estudos sobre referenciação 

mostram que este recurso tem a função de induzir o leitor a compartilhar da opinião do 

narrador, sendo, por esta razão, que este recurso é uma forma de argumentação lato sensu 

(argumentação implícita). A referenciação como recurso para efetuar a argumentação lato 

sensu camufla a imparcialidade do narrador. Por esta razão, para objetivos específicos, pode 

ser mais eficiente do que a argumentação stricto sensu (argumentação explícita). 

Diante do exposto, conclui-se que uma das formas com que a argumentação se 

manifesta no aspecto tipológico narrar é por meio da ―encenação de um ponto de vista, a 

dramatização de uma crítica, de uma versão do real, ou de uma tese, de uma visão de mundo 

(particularmente cotidiano) que vai tomando corpo na articulação na leitura do texto e exige a 

criação de fatos e personagens para a construção desse mundo‖ (CORTEZ, 2003, p. 56). Para 

se comprometer menos, porém deixando as marcas de sua visão de mundo, o autor do texto 
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narrativo pode por em cena o narrador e as personagens, as quais serão referenciadas de 

acordo com os atributos valorativos que pretende levar o leitor a compartilhar em relação às 

personagens. E, como não há neutralidade na linguagem, o autor expressa sua subjetividade e 

tenta manipular o leitor através das personagens construídas no seu texto. 

 

1.1.6 Argumentação no aspecto tipológico relatar
8
 

 

Quanto ao aspecto tipológico relatar, Dolz e Schneuwly ([1996]2010, p. 20-1) 

afirmam que seu domínio social de comunicação é a ―documentação das ações humanas‖, 

cujas capacidades de linguagem dominantes consistem em representar, pelo discurso, 

―experiências vividas, situadas no tempo‖. 

Dentre outras formas, a presença da argumentação no aspecto tipológico relatar 

ocorre quando, ao produzir seu texto, o autor aborda, nele, as particularidades que atendem 

melhor seus objetivos previamente planejados. Isto é, faz-se uma seleção criteriosa dos 

aspectos percebidos daquilo que está sendo relatado e cita-se apenas o que vai ao encontro dos 

objetivos almejados. Aquilo que não colabora com os objetivos pretendidos com o texto é 

omitido. Esta é uma tentativa de manipular a produção de sentido no texto por meio da 

omissão de alguns elementos daquilo que se relata, prática bastante comum no Jornalismo. 

Outra forma de manipular a produção de sentido em relatos consiste no 

―silenciamento‖ dos aspectos que não colaboram com a intenção do autor. Neste caso, ele 

aborda, no texto, todos os aspectos que consegue perceber, mas de modo que aspectos 

importantes para a produção de sentido, mesmo estando materializados no texto, são difíceis 

de ser identificados pelo leitor. O autor os materializou desta forma porque não colaboram 

com seus objetivos. E, quando estes aspectos são identificados, o recurso empregado pelo 

autor pode, ainda, induzir o leitor à concepção de que eles não são unidade de sentido 

significativa para a compreensão geral do fenômeno relatado. 

Assim, se a intenção do autor fosse outra e, por isso, as particularidades que não 

colaboram com sua primeira intenção tivessem sido mais exploradas, se tivessem sido 

materializadas no texto de forma detalhada e explicada, com mais facilidade, os aspectos 

superficialmente citados, isto é, aqueles aspectos citados sem dar explicações ou detalhes, 

seriam identificados como unidade de sentido essencial para a compreensão geral do 

enunciado. A interpretação de um determinado texto no qual o leitor não conhece este recurso 

pode ser bem diferente, e até contrária à interpretação de um leitor com este conhecimento.  

                                                           
8
 Estes recursos de argumentação presentes no aspecto tipológico relatar também se aplicam ao aspecto 

tipológico narrar. 
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Opostamente ao primeiro exemplo, neste caso, os aspectos do acontecimento 

relatado, que conflitam com a intenção do autor, não são omitidos, são citados 

superficialmente, ou seja, o autor não dá detalhes, nem explicações. Em outras palavras, este 

recurso consiste em dar grande ênfase a um aspecto que, se não fosse a intenção do autor, não 

seria tão enfatizado no texto. 

Há, entretanto, um segundo efeito que pode ser produzido com o uso deste recurso –

uma suposta imparcialidade do autor. Esta suposta neutralidade estaria no fato de que o autor 

não omitiu nenhum aspecto percebido daquilo que se propôs a relatar. 

Para Perelman e Olbretchs-Tyteca ([1958]1996), a argumentação se caracteriza pela 

intenção de provocar ou incrementar a adesão do outro a um determinado ponto de vista. 

Portanto, os recursos de produção de sentido apresentados no aspecto tipológico relatar são 

formas de argumentação porque, através deles, o autor pode induzir o leitor a interpretar o 

texto de uma forma que não aconteceria sem a utilização destes recursos, provocando, assim, 

a adesão do leitor à opinião apresentada implicitamente no texto. 

 

1.2 Argumentação na escola 

 

Em Leal (2004), é possível inferir que, quanto mais a situação imediata de produção 

de texto que acontece na escola apresentar semelhança com as situações reais de uso da língua 

(incluindo material didático e didatização), maior será a possibilidade de os alunos 

mobilizarem habilidades relacionadas com as condições reais das práticas de linguagem. 

Isso porque ―[...] a ‗instituição escolar‘ condiciona os processos de produção de 

textos, deixando marcas nos produtos construídos pelos alunos‖ (LEAL, 2004, p. 20). Em 

outras palavras, dependendo da forma de intervenção escolar pela ação do professor no ensino 

da escrita, o aluno pode tanto desenvolver capacidades linguísticas como pode atrofiá-las. 

Neste caso, a escola é o contexto de produção ―real‖, aquele que determina as condições de 

produção, uma vez que, embora o aluno mobilize conhecimentos assistemáticos adquiridos 

espontaneamente nas relações sociais (SILVA, 1995), pressupõe-se que ele não conhece os 

processos de escolarização desses mecanismos, bem como desconhece a sua descrição. 

Portanto, terá as orientações do professor e dos materiais didáticos para produzir seu texto.  

De acordo com Saviani (2011), dentre as funções da escola encontra-se a de fornecer 

um ensino sistemático. O ensino sistemático significativo da argumentação requer, 

inevitavelmente, a atualização dos materiais didáticos e das práticas de didatização às teorias 

atuais em relação à natureza e funcionamento da linguagem e aos processos de ensino e 

aprendizagem. 
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Sobre a natureza e o funcionamento da linguagem, os estudos mais recentes vêm 

considerando fatores que inicialmente eram vistos como exteriores a ela, e demonstrando 

como eles são decisivos na produção de sentido. Dentre estes a ―subjetividade, interação, 

contexto, dêixis [...], enunciação, discurso entre outros‖ (TAVARES, 2007, p. 03). 

Em relação aos processos de ensino e aprendizagem, uma abordagem da 

argumentação na escola deve ter como foco um conceito claro e objetivo de competência na 

argumentação. Esta pode ser definida como a capacidade de mobilizar os recursos linguísticos 

―(operadores e modificadores linguísticos e escolhas lexicais), pragmáticos (adequação de 

uma conduta argumentativa em relação a uma situação específica e ao efeito de sentido 

esperado) e cognitivos (reconhecimento de condutas argumentativas)‖ (TAVARES, 2007. p. 

04) e, assim, maximizar a possibilidade de argumentar com êxito. 

Os estudos mais recentes têm oferecido novas contribuições extremamente relevantes 

para o ensino da linguagem, consequentemente para o ensino da argumentação na escola. Pelo 

menos em parte, os documentos oficiais têm se apropriado destas teorias. Sobre a linguagem 

e, consequentemente, sobre a argumentação, por exemplo, os PCN (BRASIL, 1998, p. 41) 

afirmam que ―não há como separar o plano do conteúdo, do plano da expressão‖. Em outras 

palavras, a forma de compreensão do conteúdo depende em parte dos aspectos linguísticos 

utilizados para expô-lo, pois a sociedade é marcada por uma diversidade de pontos de vista, 

havendo, igualmente, uma diversidade de formas de enunciá-los. Assim, há um 

reconhecimento de que a forma de enunciar um ponto de vista, antes visto apenas no âmbito 

linguístico, passa a ser considerada como uma tentativa de conduzir o leitor a interpretar a 

intenção do autor.  

A apropriação das teorias mais atualizadas pelos documentos oficiais também pode 

ser vista pelo fato de que os PCN (1998, p. 40) orientam a escola a não 

 
[...] atribuir à Língua Portuguesa o valor meramente instrumental de ler, 

produzir, revisar e corrigir textos, enquanto outras áreas se ocupam do 

tratamento dos conteúdos. Adotar tal concepção é postular a neutralidade da 

linguagem, o que é incompatível com os princípios que norteiam estes 

parâmetros. Um texto reproduzido é sempre produzido a partir de 

determinado lugar, marcado por suas condições de produção. Não há como 

separar o sujeito, a história e o mundo das práticas de linguagem. 

Compreender um texto é buscar as marcas do enunciador projetadas nesse 

texto, é reconhecer a maneira singular de como se constrói uma 

representação a respeito do mundo e da história, é relacionar o texto a outros 

textos que traduzem outras vozes, outros lugares‖ (BRASIL, 1998, p. 40). 

 

Diante do exposto, os PCN (BRASIL, 1998) não só reconhecem os fatores que antes 

eram vistos como exteriores a linguagem como sendo importantes na produção de sentido, 
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mas também reconhecem que a argumentação perpassa todo ato linguístico, por isso deve ser 

ensinada em todas as disciplinas e não somente na disciplina de Língua Portuguesa, o que 

evidencia a atualização deste documento com os estudos recentes. 

Em relação aos temas sociais controversos a serem abordados na disciplina de 

Língua Portuguesa, por meio dos temas transversais, o referido documento propõe o ensino da 

argumentação stricto sensu (argumentação explícita), aquela proposta no aspecto tipológico 

argumentar. Os PCN (BRASIL, 1998, p. 41) entendem ainda que a argumentação é uma 

―capacidade relevante para o exercício da cidadania [...]‖, para a aprendizagem da 

cooperação, bem como para ―o desenvolvimento de atitudes de confiança, de capacidade para 

interagir e de respeito ao outro (p. 42)‖. Estes são fatores relevantes para ensinar a 

argumentação na escola. O referido documento orienta o ensino da argumentação na escola 

―por meio da análise das formas de convencimento empregadas nos textos, da percepção da 

orientação argumentativa que sugerem [...] (p. 41)‖. 

O Guia do PNLD (BRASIL, 2014), ao tratar dos gêneros do discurso, faz referência 

à argumentação, contudo sem discorrer sobre que tipo de argumentação se refere. O 

comentário possível de encontrar sobre argumentação neste documento refere-se à distinção 

entre a argumentação escrita e oral, contudo isso é feito sucintamente. 

Por estar presente em todo ato linguístico, de acordo o nível de desenvolvimento do 

aluno, a argumentação oral e escrita deve ser ensinada desde os primeiros anos escolares. 

Contudo, sem perder de vista que ela se faz presente em todos os aspectos tipológicos. No 

entanto, mesmo diante da importância do ensino da linguagem partir da perspectiva 

argumentativa, há casos em que nas situações de ensino a argumentação é tratada de modo 

superficial, uma vez que a restringe apenas ao aspecto tipológico argumentar, não 

considerando, na lista de habilidades que propõem para o aluno desenvolver, capacidades 

inerentes à argumentação nos demais aspectos tipológicos (narrar, relatar, expor, descrever 

ações). 

Diante de tudo que foi dito sobre argumentação até aqui, convém elaborar uma 

síntese geral sobre a importância da argumentação na escola. Nosso mundo sempre foi 

marcado por uma diversidade de identidades e culturas, em que os valores são expressos 

também nos pontos de vista, muitas das vezes polêmicos, que são emitidos sobre questões 

sociais. 

Sobre esta questão, Hall (2002) afirma que o desenvolvimento tecnológico referente 

aos meios de transporte e comunicação como o surgimento do avião e da internet provocou 

um estreitamento geográfico e cultual entre os diferentes povos. Em consequência, estamos 
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em contanto com um grande número de culturas a todo instante. Por um lado, isto nos 

enriquece enquanto seres humanos, uma vez que temos a oportunidade de exercitar o respeito 

e a tolerância ao conviver com a diferença. Por outro lado, em decorrência natural da 

dinâmica social, o estreitamento entre as culturas força o deslocamento das identidades 

culturais (valores dos sujeitos), em consequência as relações sociais tornam-se mais tensas, 

repletas de polêmicas e controvérsias. 

Isso porque, neste contexto cultural complexo, os valores e os pontos de vistas dos 

grupos sociais são postos em debate praticamente a todo instante. Na tentativa de proteger sua 

identidade e, consequentemente seus valores, para não recorrer à violência as pessoas utilizam 

a argumentação para negociar a solução mais racional possível para o momento 

(PERELMAN e OLBRETCHS-TYTECA, [1958]1996). Diante disso, sabendo que o aluno 

está imerso em questões sociais polêmicas, negligenciar o ensino da argumentação é deixá-lo 

exposto à violência, uma vez que, de algum modo, num dado momento, terá que defender 

seus valores e sua identidade, mesmo que na pós-modernidade ela seja transitória, com afirma 

Hall (2002). Em outras palavras, se o aluno não for capaz de defender seus valores, sua 

identidade e seu ponto de vista pela argumentação, ele pode tentar utilizar a violência para 

isto. Aí reside uma boa razão para ensinar argumentação na escola. 
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2. A PRODUÇÃO ESCRITA DOS GÊNEROS JORNALÍSTICOS: CONCEITOS 

CHAVE E OS CORPORA DA PESQUISA 

 

 Neste Capítulo, discuto o conceito de gênero e a dificuldade de deslocá-lo das suas 

esferas de origem e levá-lo para a escola como objeto de ensino. Para isto, busco fundamento 

na teoria da Transposição didática e no conceito de Escolarização. Posteriormente, discuto 

alguns critérios adotados para classificação dos gêneros jornalísticos e apresento o critério 

adotado nesta pesquisa. Apresento, ainda, uma reflexão a respeito do LD e do LDP. Finalizo o 

capítulo com uma discussão sobre a produção de texto escrito na escola e com a apresentação 

das coleções PL e VSP, as quais compõem os corpora desta Dissertação de Mestrado. 

 

2.1 Transposição didática 

 

Uma parte da Educação acontece espontaneamente em quaisquer relações sociais e a 

outra é realizada intencionalmente na escola. Para compreender a Educação amplamente é 

preciso compreender o ser humano. Estas afirmações são de Saviani (2011), o qual prossegue 

dizendo que o ser humano possui uma natureza biofísica, que diz respeito ao seu 

desenvolvimento espontâneo, ocorrido naturalmente com todos os seres vivos de acordo com 

sua espécie, e uma natureza cultural. Uma parte da natureza cultural se desenvolve com a 

educação espontânea, a outra só se desenvolve por meio da educação intencional (escolar) 

(SAVIANI, 2011). 

O autor acrescenta que, enquanto as demais espécies encontram o que necessitam já 

disposto na natureza, os humanos precisam produzir parte do que necessitam através das 

atividades de trabalho. A educação escolar é decorrente disso – a humanidade que nos 

constitui não nasce conosco (a natureza cultural do ser humano), parte dela precisa ser 

formada na escola. Isso porque as práticas de trabalho realizadas nas diferentes esferas de 

atividade humana possuem finalidade específica; o trabalho realizado numa esfera não 

substitui o realizado em outra. Quando uma esfera deixa de cumprir sua função já não há 

razão para sua existência, portanto está fadada à extinção. 

Diante disso, a parte que a educação escolar possui na formação do ser humano é 

uma atividade específica desta esfera. Sendo assim, não pode ser substituída pela educação 

que ocorre espontaneamente no convívio social em outras esferas de atividade humana 

(Família, Igreja, etc.). Se isso acontecer, a escola corre o risco de ser extinta. Além disso, 

pensar a escola como um lugar social em que ocorre educação semelhante a qualquer outro 

lugar, isto é, não reconhecer que a educação escolar é extremamente relevante para a 
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sociedade, pode acabar por desestimular a mobilização social e as políticas públicas para sua 

melhoria. 

A partir da reflexão apresentada por Saviani (2011), a educação escolar pode ser 

definida como uma atividade intencional, cuja finalidade é construir uma parte da natureza 

cultural do ser humano. Para o autor, esta natureza é o que nos distingue das outras espécies 

de seres vivos.  

Nesta discussão, Saviani (2011) chega à conclusão de que, por um lado, o objeto da 

educação intencional consiste em identificar os elementos culturais (conteúdos/saberes) – 

grifos nossos – que precisam ser ensinados na escola. Dito de outro modo, por um lado a 

função da educação é analisar a vasta produção acadêmica e definir o currículo. O autor 

complementa que a escola se distingue de outras esferas de atividade humana por esta função 

– ensinar essencialmente o conhecimento acadêmico (grifos nossos). Por outro lado, o 

objeto da educação consiste em encontrar as formas mais adequadas de ensinar, bem como 

organizar os meios de aprendizagem (conteúdos, espaço, tempo e procedimentos) – grifos 

nossos. 

No geral, o pensamento de Saviani (2011) e aquele proposto por Chevallard (1995) na 

Teoria da Transposição Didática são diferentes. Porém, a breve exposição do pensamento 

sobre a educação escolar de Saviani (2011) feita aqui tem por finalidade mostrar que há um 

certo consenso entre diferentes concepções teóricas de que a função da escolar é ensinar 

essencialmente o conhecimento acadêmico. Além disso, os aspectos comuns que os dois 

autores mencionados parecem ter complementam um ao outro, fornecendo, assim, uma visão 

mais ampla e refinada para refletir e direcionar ações para melhorar a escola. 

Sendo assim, as contribuições destes dois autores são relevantes nesta discussão. Eles 

são diferentes, principalmente, na base teórica. Enquanto Dermerval Saviani se fundamenta a 

partir da concepção filosófica materialista, o pensamento de Yves Chevallard parte de uma 

concepção filosófica idealista. Entre os pontos em comum destes autores encontra-se a 

concepção de que a função da escola é ensinar o conhecimento acadêmico. Estes autores 

também compartilham a concepção de que a escola deve buscar meios adequados de ensinar. 

Assim, em diferentes perspectivas, eles se ocupam de questões que, se não forem 

semelhantes, são pelo menos correlatas. Enquanto a ênfase de Saviani (2011) é no saber 

acadêmico como sendo o ponto de partida para definição do currículo, e nos processos de 

ensino mais apropriados, a ênfase de Chevallard (1995) é na necessidade de vigilância 

epistemológica para que o conhecimento científico ao ser transposto da academia para a 

escola esteja o mais próximo possível daquele encontrado na sua esfera de origem. 
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Para Chevallard (1995), o conhecimento científico, quando transposto da esfera 

acadêmica para a escola, sofre algumas perdas, as quais ele denomina de deformações. É 

sobre esta deformação do conhecimento que o autor se ocupa na Teoria da Transposição 

Didática, a qual ele desenvolveu a partir da Matemática para mostrar como os conhecimentos 

científicos são deformados quando transpostos para serem ensinados para o aluno. O autor 

parte do princípio de que a esfera acadêmica produz os conhecimentos científicos, registrados 

em relatórios, artigos e teses, empregando a norma culta da língua escrita. A partir daí são 

divulgados nos veículos especializados, garantido, assim, sua legitimação. O público leitor 

visado com estes relatórios, artigos e teses é, essencialmente, pessoas familiarizadas com a 

esfera científica, lugar onde este saber é produzido, bem como com a norma culta da língua e 

com a linguagem técnica respectiva a cada área do conhecimento acadêmico – Matemática, 

História, Biologia, etc. 

O conjunto dos conhecimentos produzidos pela humanidade é demasiadamente 

extenso. Isso faz com que seja necessário selecionar os conhecimentos que, por serem 

essenciais à formação do Ser Humano, devem compor o currículo. Nesse momento, entra em 

cena a Transposição Didática. Para Chevallard (1995), nem tudo que a academia produz pode 

ser ensinado na escola.  

Diante disso, a primeira função da Transposição Didática, a qual é realizada pela 

noosfera
9
, consiste em analisar o conjunto dos saberes acadêmicos produzidos pela 

humanidade e selecionar quais são passíveis de ensino escolar e, destes, quais deverão compor 

o currículo.  

Alguns critérios são utilizados para saber se um saber pode fazer parte do currículo 

formal constituindo-se em conteúdo escolar. Os conteúdos 

 
devem ser passíveis de ―criatividade didática‖ [...], não devem promover 

dificuldades de aprendizagem. [...] Enfim, os conteúdos devem ser 

―ensináveis‖. Para que sejam ensináveis é preciso que sejam explicitáveis, 

operacionalizáveis, consensuais e avaliáveis. Em outras palavras, é preciso 

que possibilitem definições, gerem atividades ditas escolares (exercícios 

pesquisas, tarefas), não promovam polêmicas e sejam controláveis pelo 

sistema de ensino, respectivamente (AGRANIONIH, 2001, p. 09). 

 

A segunda função da Transposição Didática é dar o primeiro tratamento didático aos 

saberes que serão ensinados, uma vez que, da forma como são produzidos e registrados na 

esfera acadêmica, muitos são praticamente inacessíveis ao público leigo encontrado na escola. 

                                                           
9
 A noosfera consiste nas instituições de transposição de saberes, é o espaço onde acontece a interação entre os 

sistemas didáticos e o ambiente social, é a esfera onde o funcionamento didático é pensado. É composta por 

―pessoas envolvidas no processo educativo e que buscam ajustes ou adequações desse‖ (Agranionih, 2001, p. 04). 
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Portanto, os conhecimentos são adaptados a fim de torná-los assimiláveis pelo aluno. Este 

processo é um dos responsáveis pela deformação do conhecimento, pois o saber acadêmico, 

ao ser adaptado para a escola, sofre perdas, fazendo com que ele, depois de transposto para 

uma versão didática, não seja o mesmo originalmente criado pela esfera acadêmica 

(CHEVALLARD, 1995). 

Para o autor, a noosfera, responsável por selecionar e transpor o Saber-Sábio para 

sua versão didática, é uma das responsáveis pela deformação do conteúdo. Segundo 

Agranionih (2001), outro responsável por isto são os professores, os quais adotam diferentes 

concepções teóricas a partir das quais realizam sua prática pedagógica. Além disso, cada 

professor possui sua maneira particular de ensinar. Sendo assim, tanto a concepção teórica do 

professor quanto sua forma singular de ensinar promovem deformações no saber. O aluno 

também participa deste processo de deformação, uma vez que ele é o responsável por 

assimilar o conteúdo. Assim, ele deforma o conteúdo porque, quando chega à escola, já possui 

algum tipo de conhecimento, a partir do qual o modo de assimilação do saber será 

influenciado. 

As primeiras deformações do Saber-Sábio acontecem ainda na academia no 

momento em que ele é registrado na forma de texto escrito. Este processo é denominado de 

textualização do saber. Na fase de textualização ocorre despersonalização, 

descontextualização e dessincretização do saber, pois estes aspectos não são registrados no 

texto que tornará o Saber-Sábio público. 

A descontextualização consiste em apagar a história da pesquisa, o problema que deu 

origem ao Saber-Sábio (saber acadêmico), as dificuldades e pressões sociais que o 

pesquisador sofreu no momento da sua produção. A despersonalização consiste em tornar o 

saber impessoal e anônimo, não sendo possível identificar quem o produziu e quais as 

motivações pessoais que levaram o pesquisador a realizar tal estudo. A dessincretização 

consiste em isolar o saber da rede de relações que ele possui com outros saberes produzidos 

anteriormente (AGRONIONIH, 2001), e com outros saberes produzidos simultaneamente 

a ele (grifos nossos). 

A inserção dos gêneros do discurso no ensino é um bom exemplo para ilustrar o 

funcionamento da Transposição Didática. A teoria dos gêneros, um conhecimento acadêmico 

pertencente ao campo da linguagem, pensada pelo filósofo russo Mikhail Bakhtin, não foi 

formulada com objetivo didático. Alguns leitores de Mikhail Bakhtin é que entenderam que, 

em detrimento de outras teorias da linguagem existentes, esta contribui melhor para o ensino. 
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Assim, passaram a utilizá-la com esta finalidade. Depois de adotada a teoria dos gêneros, foi a 

vez de selecionar os gêneros do discurso a serem ensinados. 

Desta forma, os gêneros passaram a ser objeto de ensino componente do currículo 

formal. No Brasil, isso se deu de maneira mais efetiva a partir da publicação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997; 1998). No entanto, até intelectuais da linguagem de 

grande prestígio, como Fiorin (2006), entendem que o pensamento linguístico bakhtiniano 

não é simples de compreender. Por esta razão, através do processo de transposição didática, a 

teoria dos gêneros, bem como os gêneros selecionados para compor o currículo, foram 

modificados, deformados, tornando-se objetos de ensino escolar. Em decorrência deste 

processo de adaptação para a escola, os gêneros do discurso ensinados não são os mesmos que 

eram nas suas esferas de origem. 

Para os críticos de Yves Chevallard esta questão pode ser resolvida através da re-

contextualização e da re-personalização do saber (AGRANIONIH, 2001). Se o conhecimento 

é descontextualizado e despersonalizado da historicidade que lhe deu origem, para que tenha 

sentido para o aluno, deve ser ensinado tendo as práticas sociais por referência. Isto significa 

que o conteúdo será ensinado a partir de uma situação problema que acontece no dia a dia do 

aluno
10

. 

Deste modo, a construção do saber pelo aluno seguirá o caminho inverso ao do 

pesquisador na academia. O aluno fará o caminho de volta. Como o saber estudado percorreu 

um longo caminho até chegar à escola, no processo de reconstrução, o aluno é levado a 

compreender, pelo menos em parte, como ele funciona na esfera de origem. Assim, a 

descontextualização e a despersonalização do saber são amenizadas, pois, nesta reconstrução, 

o Saber-Sábio transposto é re-contextualizado, uma vez que é utilizado para solucionar um 

problema singular enfrentado pelo aluno. O Saber-Sábio transposto é re-personalizado porque 

ele é reconstruído pelo processo intelectual também do aluno. Neste processo de reconstrução, 

o aluno pode compreender que o saber aprendido por ele numa situação específica pode ser 

estendido a outras situações. Portanto, ajudar o aluno a fazer o caminho de volta é ajudá-lo a 

reconhecer o que há de universal no que fez e reconhecer o que torna o saber que ele aprendeu 

um conhecimento cultural que pode ser reutilizado, constituindo-o, assim, em Saber-Sábio. 

Agranionih (2001) chama atenção para o fato de que este trabalho, semelhante ao do 

pesquisador no processo de construção dos saberes, ocorre na sala de aula numa situação 

                                                           
10

Ao abordar a escolarização, apresento outras considerações que julgo ser relevantes para refletir sobre a 

inserção das práticas sociais no ensino dos gêneros. Além disso, mostro por que o ensino dos gêneros, além das 

práticas sociais de referência, também precisa contemplar, de alguma forma, a esfera original dos gêneros. 
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criada artificialmente pelo professor. Por esta razão, o saber produzido pelo aluno terá sempre 

uma gênese artificial, em relação à gênese natural histórica do saber produzido na academia. 

Mesmo assim, ele se constitui numa redescoberta ou reconstrução porque foi reelaborado a 

partir de uma situação construída pelo professor, a qual é diferente daquele enfrentada 

originalmente pelo pesquisador na esfera acadêmica. A re-contextualização e a re-

personalização são, portanto, trabalhos artificiais feitos através das situações problemas nas 

quais o professor insere o aluno. Para isto, são utilizados simulacros de problemas reais e de 

situações do dia a dia, as quais, além de tornar o conteúdo passível de ser apreendido, devem 

fazer com que o saber aprendido pelo aluno tenha sentido para ele. 

Sintetizando, o processo de reconstrução do Saber-Sábio, mediante a re-

contextualização e re-personalização, só é possível quando o ensino é realizado através da 

apresentação de um simulacro de uma situação problema. Esta, por sua vez, deve ser criada 

artificialmente pelo professor, a partir das práticas sociais de referência (AGRANIONIH, 

2001). O conceito de práticas sociais de referência, apresentado por Agranionih (2001), é 

entendido como as atividades sociais que podem ser utilizadas como referência para realizar 

as atividades de aprendizagem na escola. 

A consideração das práticas sociais de referência no processo de transposição dos 

saberes acadêmicos é simultaneamente uma crítica e uma complementação ao pensamento de 

Yves Chevallard (AGRANIONIH, 2001). A base desta crítica está na concepção de que por 

mais fiel que o conteúdo a ser ensinado seja em relação ao Saber-Sábio e por mais que o 

professor domine o conteúdo, estes dois aspectos isolados sempre serão insuficientes para 

qualidade do ensino. Isso porque, como dito, as práticas sociais de referência é o que faz o 

conteúdo ensinado ter sentido para o aluno. 

Convém ressaltar, ainda, que existem dois tipos de transposição didática – externa 

(também chamada de lato sensu) e interna (também denominada de stricto sensu). A 

transposição externa é aquela feita pela noosfera – analisar o conjunto da produção acadêmica 

elaborado pela humanidade e indicar quais devem compor o currículo, uma vez que, para 

Chevallard (1995), nem todo saber acadêmico pode ser ensinado na escola. Portanto, a 

transposição didática externa diz respeito ao currículo formal, sendo caracterizada pela 

passagem do Saber-Sábio ao Saber-a-Ensinar. 

A transposição interna é feita pela escola, da qual ―fazem parte os sistemas didáticos, 

o professor, o aluno e o saber a ser ensinado, inter-relacionados, e o ambiente próximo a eles‖ 

(AGRANIONIH, 2001, p. 5). A transposição interna diz respeito ao currículo real; é a 

passagem do Saber-a-Ensinar em saber efetivamente ensinado; é a passagem do Saber-
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Ensinado ao Saber-Assimilado pelo aluno. Assim, Chevallard (1995) aponta três estágios do 

conhecimento: o Saber-Sábio (Savoir savant/conhecimento acadêmico), o Saber-a-Ensinar 

(Savoir enseigné/saber transposto) e o Saber-Ensinado (saber assimilado pelo aluno). 

 

2.1.1 ESCOLARIZAÇÃO 

 

Uma vez transposto pela noosfera, o saber recebe um tratamento inicial. Este 

tratamento não é suficiente para que o saber seja assimilado pelo aluno. Então, entra em cena 

a Escolarização, responsável por dar outro tratamento, desta vez didático, ao Saber-a-Ensinar. 

Para que um conteúdo seja ensinado, faz-se necessário que haja condições de ensiná-lo 

adequadamente. A escolarização surge na discussão desta questão. 

Enquanto a transposição didática empenha-se em identificar o que deve ser ensinado 

na escola e em transformar o Saber-Sábio em Saber-a-Ensinar, a escolarização empenha-se 

em transformar o Saber-a-Ensinar em Saber-Ensinado. 

O termo escolarização é derivado da palavra escolarizar (SOARES, 2004). Esta diz 

respeito à escola, o que leva ao conceito de que a escolarização consiste em submeter algo aos 

processos realizados na escola e pela escola. Sendo a escola caracterizada pelo ensino 

sistemático, o que não acontece sem os processos didático-pedagógicos, a função da 

escolarização consiste em dar um tratamento didático-pedagógico a um objeto a fim de 

contribuir para o ensino e aprendizagem deste. 

No dicionário, o verbo escolarizar e o substantivo escolarização possuem sentido 

referente apenas à ação da escola sobre pessoas (escolarização). No entanto, além de pessoas, 

―um conhecimento, uma prática social, um comportamento‖ também podem ser escolarizados 

(SOARES, 2004, p. 93). Para isto, basta considerar a especificidade do objeto. No Dicionário 

Houaiss da Língua Portuguesa (2001), diz-se que a pessoa escolarizada é aquela que passou 

por aprendizado na escola. O dicionário Aurélio (1993, p. 281) também traz uma 

conceituação semelhante: escolarização é submeter ou ―submeter (-se) ao ensino escolar‖. 

Ambos os dicionários estão restritos à escolarização de pessoas. Embora estas sejam 

conceituações coerentes, acabam sendo reducionistas, uma vez que não fazem alusão a outros 

elementos que podem ser submetidos a este processo. É como se apenas pessoas fossem 

passíveis de escolarização. É a complementação de Soares (2004) ao conceito dicionarizado 

que torna possível concluir que a escolarização diz respeito à ação da escola sobre algum 

objeto ou pessoa para finalidade didática e pedagógica.  

Neste contexto, quando se refere ao aluno, o objetivo da escolarização é contribuir 

para sua aprendizagem. No caso de objetos de ensino, a função da escolarização é contribuir 
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para que sejam mais assimiláveis. Ao afirmar que é possível escolarizar não só pessoas, mas 

também conteúdos e práticas sociais, uma inquietação já discutida na literatura especializada 

continua latente. Em relação aos gêneros do discurso, quais seriam os critérios mais 

apropriados de escolarização para que a aprendizagem se concretize? 

Responder a esta pergunta é contribuir com a tarefa essencial da educação básica: 

ensinar linguagens, principalmente, leitura e escrita. Esta é a principal função da escola 

porque, como já afirmado nesta Dissertação de Mestrado, embora existam outros tipos de 

conhecimentos, é a exigência de apropriação do conhecimento acadêmico por parte das novas 

gerações que torna necessária a existência da escola (SAVIANI, 2011). Como este 

conhecimento (o saber sistematizado, a cultura erudita) está associado a uma cultura letrada, o 

conteúdo fundamental da escola elementar é ensinar a ler e escrever, bem como as demais 

formas de linguagem – dos números, da natureza (ciências naturais) e da sociedade (ciências 

humanas). 

Soares (2004) recorre aos estudos de Brian Street para mostrar que não se aprende a 

ler e escrever somente na escola, mas também na família, na igreja e na comunidade em geral. 

A autora afirma que as pessoas submetidas à escolarização por mais tempo se tornaram mais 

capazes de participar das práticas socais utilizando a leitura e a escrita do que as pessoas que 

foram menos submetidas a este processo. Portanto, a escola é fundamental no ensino das 

capacidades mais complexas de linguagem. Uma coisa é saber ler e escrever, outra é o uso 

que se faz deste saber. Sendo assim, além da escola ser essencial no ensino da leitura e da 

escrita, é também essencial no ensino de como utilizá-las nas práticas sociais. 

Se de fato em linguagem tudo é gênero e gênero é tudo, como afirma Bakhtin 

([1952-53]2011), ou seja, se de fato toda interação humana acontece sempre pela linguagem e 

toda interação linguística sempre se materializa em algum gênero, o ensino escolar deve ser 

fundamentado a partir do ensino dos gêneros. 

No entanto, a adoção do ensino a partir dos gêneros por documentos oficiais como os 

PCN (BRASIL, 1997; 1998) e por materiais didáticos, bem como a suposta adoção desta 

teoria por boa parte dos professores brasileiros, não foi capaz de solucionar os problemas de 

aprendizagem de leitura e escrita. Diante disso, a tarefa central da escolarização deve ser 

identificar a maneira mais apropriada de abordagem dos gêneros na escola. 

Partindo do princípio de que os gêneros surgem, são moldados e cumprem uma 

função específica nas interações sociais que ocorrem nas diversas esferas de atividade humana 

(BAKHTIN, [1952-53]2011), seu funcionamento só pode ser efetivamente compreendido 

numa perspectiva de ensino que leva em consideração as interações sociais. Como estas 
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interações sempre acontecem dentro de uma esfera de atividade humana, além do gênero e das 

práticas sociais, o ensino deve abranger também a esfera do gênero. Esta é uma forma de, nas 

situações de ensino, aproximar o funcionamento dos gêneros das práticas reais de interação 

pela linguagem. 

Isso porque, sendo as práticas sociais responsáveis pela origem, (re)modelagem e 

funcionamento dos gêneros, a abordagem da especificidade da esfera é indispensável para que 

o aluno compreenda o funcionamento da linguagem. Para Bakhtin ([1952-53]2011), a esfera é 

onde acontece a enunciação (práticas sociais) sem a qual o enunciado perde o sentido. Em 

consequência, a abordagem dada aos gêneros na escola, desvinculando-os da sua esfera de 

origem, consequentemente das práticas sociais respectivas a eles, tornaria o ensino escolar da 

língua escrita um abstracionismo extremamente prejudicial. É por esta razão que, além das 

práticas sociais, as esferas de atividade humana, lugar onde ocorrem as práticas sociais, 

também devem ser consideradas. 

Soares (2004, p. 108), se referindo às práticas sociais letradas, nos leva à concepção 

de que é preciso ter clareza sobre os critérios adotados para indicar quais devem ser 

escolarizadas. A autora levanta o seguinte questionamento:  

 
[...] [o critério para saber o que escolarizar deveria ser] o atendimento às 

demandas sociais, isto é, a seleção das práticas mais frequentes na vida 

social e profissional? Ou deveria o critério básico privilegiar as práticas mais 

permanentes, mais universais, e aquelas que embora relativamente ausentes 

da vida social, são ainda assim consideradas relevantes para a formação do 

cidadão? 

 

A autora traz estes questionamentos, contudo não os responde. Mas chama nossa 

atenção para uma importante vigilância. Esta consiste no fato de que, como mostrado ao tratar 

da transposição didática, os conteúdos estão indissoluvelmente ligados às práticas sociais. 

Portanto, os critérios de seleção de práticas sociais dizem respeito aos critérios de seleção de 

conteúdos. 

É preciso estar atento a esta questão, porque, enquanto os conteúdos sugerem uma 

visão de mundo ao aluno, as práticas sociais são aquilo que se espera que ele seja capaz de 

realizar na sociedade. Portanto, os conteúdos e as práticas sociais revelam o tipo de ser 

humano que se deseja formar através da educação escolar. Em outras palavras, a escolarização 

revela se desejamos uma sociedade mais humana e igualitária ou se queremos uma sociedade 

mecanizada mais voltada para atender as demandas de mão de obra do sistema produtivo. 

Portanto, é preciso exercer constante vigilância sobre os critérios adotados para seleção de 

conteúdos e as práticas sociais relacionadas a eles. 
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2.1.2 OS GÊNEROS DO DISCURSO 

 

De modo geral, a palavra gênero diz respeito a um conjunto de seres com 

características comuns. Por exemplo, em relação ao animal cachorro, o gênero macho é 

formado por um conjunto de animais desta espécie que possui características biológicas 

comuns. Portanto, um único cachorro é apenas um animal. O gênero cachorro macho é 

formado por um conjunto destes animais, classificados com base nas características que 

distinguem os machos das fêmeas. Semelhantemente, um enunciado solitário não é um 

gênero, é apenas um enunciado. O gênero do discurso é formado por um conjunto de 

enunciados com as características semelhantes – tema, estilo e forma composicional. 

Delimitando o exemplo dado, uma fábula solitária é apenas um enunciado, sendo que um 

conjunto de enunciados com semelhanças no tema, estilo e forma composicional é que 

constitui este gênero. 

O ponto de partida de Mikhail Bakhtin ao formular a teoria dos gêneros ―é o vínculo 

intrínseco existente entre a utilização da linguagem e as atividades humanas. Os enunciados 

devem ser vistos na sua função no processo de interação‖ (FIORIN, 2006, p. 68)‖. Este autor 

conclui que Bakhtin não está interessado em apenas descrever os gêneros já formados, seu 

interesse é no processo de produção. 

Ao descrever o processo de formação dos gêneros, Bakhtin ([1952-53]2011) afirma 

que eles surgem porque as relações sociais nas diversas esferas de atividade humana (família, 

igreja, escola, sindicatos, universidades, etc.) são realizadas pela linguagem. Portanto, os 

gêneros surgem em decorrência da necessidade das pessoas interagirem. Por tratar de assuntos 

e questões sociais específicas, os objetivos de cada esfera são diferentes. Consequentemente, 

em cada esfera, os sujeitos elaboram formas relativamente estáveis de enunciados específicos 

– os gêneros do discurso –, criando, assim, um repertório próprio de gêneros possíveis de 

serem compreendidos e utilizados pelos falantes desta esfera (BAKHTIN, [1952-53]2011). 

O tema, o estilo e a forma composicional são as dimensões fundamentais dos gêneros 

porque um conjunto de enunciados oral ou escrito só se constituirá em um gênero do discurso 

se eles apresentarem estas três dimensões. Sendo assim, as dimensões do gênero do discurso 

são os três critérios por meio dos quais distinguimos um gênero do outro (BAKHTIN, [1952-

53]2011). 

Um exemplo da classificação dos enunciados em gêneros, ou seja, em relação à 

diferença que apresentam no tocante ao tema, estilo e forma composicional pode ser visto da 

seguinte forma: o querer-dizer da receita médica diz respeito a indicar qual remédio o 
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paciente deve tomar e como isso deve ser feito. Assim, o conteúdo temático versa sobre a 

prescrição de medicamento; o estilo é caracterizado pelo uso da linguagem formal e de termos 

técnicos científicos típicos da esfera médica e farmacêutica e também pelo emprego 

dominante de verbos no modo imperativo; a forma composicional diz respeito aos elementos 

constituintes da estrutura, à organização física, às partes do texto. 

Já o gênero receita culinária, por pertencer a outra esfera de atividade humana, trata 

de assuntos e problemas sociais bem distintos daqueles encontrados na esfera médica. Uma 

vez que este é o principal querer-dizer deste texto, o tema diz respeito à apresentação dos 

ingredientes com a indicação das quantidades, além da instrução sobre o preparo de alimento;  

o estilo dominante é a presença de verbos no modo imperativo com uso da linguagem mais 

formal e simplificada; os elementos constituintes da forma composicional são basicamente o 

nome do prato (título do texto), uma lista de ingredientes, o modo de preparo e o rendimento 

do prato, dentre outros. 

Com base nestes elementos fundamentais, um leitor que possui enunciados desta 

categoria em sua memória será capaz de identificar que se trata do gênero receita culinária e 

não de outro. Portanto, como aconteceu com os gêneros exemplificados, o tema, o estilo e a 

forma composicional, em qualquer que seja o gênero, sempre será diferente no tocante a estas 

dimensões, o que permite classificá-los. 

Qualquer que seja a interação linguística, ela sempre acontece através de algum 

gênero (BAKHTIN, [1952-53]2011). Em uma mesma esfera de atividade humana o querer-

dizer pode variar. Consequentemente, uma mesma esfera também possui inúmeros gêneros, 

cada um deles visando a atender objetivos de interação específicos em seus lugares sociais 

(esfera). Na esfera escolar, por exemplo, quando se deseja saber o nível de desempenho do 

aluno, utiliza-se o gênero prova; para informar o resultado do desempenho do aluno aos pais, 

utiliza-se o gênero boletim escolar; para registrar os conteúdos ministrados diariamente, bem 

como a presença do aluno nas aulas, utiliza-se o gênero diário de classe, e assim por diante. É 

por esta razão que os gêneros atendem necessidades específicas de interação social. Como 

visto, dentro de uma mesma esfera de atividade, mudando-se o objetivo da comunicação, 

também se muda o gênero. Daí o motivo de dentro de uma mesma esfera existir variados 

gêneros. 

Os gêneros são relativamente estáveis porque eles evoluem segundo as necessidades 

e o desenvolvimento da sociedade. Logo, eles não surgem do nada. Um novo gênero é sempre 

resultado da evolução de outro que existia anteriormente. De acordo com Koch e Elias (2014), 

o gênero e-mail é resultado do desenvolvimento da carta. Já o blog é resultado da evolução do 
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gênero diário. Portanto, o desenvolvimento tecnológico, bem como todo desenvolvimento da 

humanidade, impõe novos objetivos às relações sociais e novas formas de se comunicar, 

resultando, assim, em novos gêneros do discurso. Isso pode ser visto pelo fato de que o diário 

se transformou no blog e a carta no e-mail em decorrência do surgimento da Internet e das 

necessidades e facilidades que ela trouxe à sociedade. Assim, a Internet modificou os meios 

de produção e circulação dos textos. Como o próprio ser humano e as atividades que ele 

realiza estão sempre em construção, por ser uma atividade humana, os gêneros também são 

inacabados, estão sempre em construção, sendo, portanto, inesgotáveis. 

Diante disso, os gêneros surgem, circulam, são usados, moldados e transformados 

nas interações habituais de linguagem. Como estas interações são culturalmente estabelecidas 

e compartilhadas pela comunidade, seus membros podem reconhecer os gêneros que nela 

circulam. Assim, toda interação pela linguagem é realizada por meio da reconstrução de 

práticas de linguagem historicamente construídas no âmbito das relações sociais (DOLZ e 

SCHNEUWLY, 1996[2010]). O resultado destas práticas é o surgimento e acabamento dos 

gêneros do discurso. 

Nesta perspectiva, a capacidade do locutor consiste no ato de saber ―produzir um 

discurso, conhecendo possibilidades que estão postas culturalmente, (sabendo) selecionar o 

gênero no qual seu discurso se realizará, escolhendo aquele que for apropriado aos seus 

objetivos e à circunstância enunciativa em questão‖ (BRASIL, 1997, p. 47). 

O repertório de gêneros de uma esfera não é fixo nem limitado, porque os gêneros vão 

se diferenciando à medida em que a esfera, ao se desenvolver, vai se tornando mais complexa. 

Quanto ao grau de complexidade, os gêneros possuem duas categorias: os primários, que são 

mais simples, e os secundários, que são mais complexos. Entres os primeiros encontra-se, por 

exemplo, a diálogo, o diário pessoal, etc. Entre os gêneros secundários encontra-se o poema, o 

discurso científico, dentre outros. 

É o gênero primário que se transforma em secundário. Isso acontece porque, como 

dito, as esferas podem se tornar mais complexas. Em consequência, semelhantemente, as 

relações em que eles são utilizados também podem ser modificadas. Para atender as novas 

demandas de comunicação, o gênero sofre modificações, fazendo os primários 

transformarem-se em secundários. Portanto, é por este processo que um novo gênero surge. 

Outro modo de fazer um gênero transformar em outro é retirá-lo de uma esfera e levá-

lo para outra. Isso porque todo gênero possui uma vinculação com uma esfera. Ao ser levado 

para uma esfera que não é a sua de origem, muda-se o objetivo a ser alcançado com o texto, 

fazendo com que, automaticamente, se altere o tema e, consequentemente, as demais 
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dimensões do gênero. Todas essas modificações fazem com que o gênero de origem não seja 

mais o mesmo depois de transposto para outra esfera. Assim, a mudança de esfera é um dos 

fatores que desconstrói e modifica o gênero. 

Além das transformações já descritas, um gênero também pode perder ―sua relação 

com o contexto imediato e sua vinculação com os enunciados concretos dos outros‖ (FIORIN, 

2006, p. 70) e ser construído a partir da fusão de um gênero primário com um secundário. A 

presença do gênero diário e do gênero carta, simultaneamente em um romance, é um bom 

exemplo disso, conclui Fiorin (2006). 

A perda do vínculo com a enunciação concreta também pode ser vista pelo fato de que 

os gêneros podem ainda ser híbridos, isto é, um secundário pode fundir-se com outro 

secundário. Semelhantemente, pode acontecer a fusão entre diferentes gêneros primários. 

Neste caso, embora a receita culinária seja um gênero cuja finalidade é instruir e o tema verse 

sobre o preparo de alimento, sua estrutura pode, por exemplo, ser utilizada para produzir um 

texto terminantemente dissertativo sobre temas como amizade, amor, dentre outros que não 

são comumente tratados neste gênero. Esta transformação de um gênero em outro acontece 

com certa frequência em atividades encontradas em livros didáticos, nas quais, por exemplo, 

se pede que o aluno transforme uma receita culinária em receita para ser feliz. 

Portanto, pode haver interdependência dos gêneros. Contudo, deve-se ter atenção de 

que alguns gêneros são mais flexíveis do que outros, como será visto, ao tratar do estilo dos 

gêneros. 

Toda concepção de Mikhail Bakhtin sobre a sociedade, o ser humano, a linguagem e, 

consequentemente, sobre os gêneros se assenta sobre o conceito de dialogismo (FIORIN, 

2006). O dialogismo é a concepção de que todo enunciado surge para dar resposta a outro 

enunciado proferido anteriormente. Portanto, os enunciados surgem a partir dos seus 

antecessores, sendo esta uma característica imanente, indissociável, da linguagem. Além 

disso, todo enunciado possui uma atitude responsiva, isto é, espera uma resposta que lhe será 

dada através dos enunciados que serão produzidos posteriormente. Nessa perspectiva, o 

enunciado concluído é aquele passível de resposta, o que possibilita a alternância entre os 

sujeitos da interação. Por esta razão, eles são sempre interrompidos temporariamente, pois, 

posteriormente, serão retomados e completados pelos pronunciamentos posteriores a respeito 

do mesmo tema. Na retomada dos enunciados, a relação estabelecida entre eles pode ser de 

discordância, aceitação ou complementação do conteúdo. Porém, nunca será neutra, ou 

inexpressiva. 
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Se todo enunciado é uma resposta a outro proferido anteriormente e ele sempre 

espera uma resposta de enunciados posteriores, logo todo enunciado sempre defende algum 

ponto de vista, sendo, por isso, que para a concepção dialógica não existe neutralidade na 

língua, já que quem enuncia o faz a partir de um lugar social delimitado no tempo e no 

espaço, carregando, assim, uma ideologia. Dessa forma, toda vez que o enunciador tomar a 

palavra, de modo implícito ou explícito, a ideologia sempre estará presente na sua fala, o que 

revela uma apreciação de valor. 

Diante de tudo que foi dito, os gêneros são unidades enunciativas, uma vez que é por 

meio deles que a interação acontece. Portanto, todo gênero é um enunciado situado no tempo 

e no espaço e todo enunciado desta categoria é um gênero, sendo constituído pela presença do 

tema, estilo, forma composicional e a possibilidade de haver uma resposta. 

Ao afirmar que todo enunciado surge sempre a partir de outro proferido 

anteriormente e que ele espera uma resposta daqueles que serão proferidos posteriormente, 

estamos falando dos gêneros, uma vez que todo enunciado concreto é um gênero e vice-versa. 

É preciso ressaltar, ainda, que a concepção de linguagem de Mikhail Bakhtin é 

sociointeracionista. Nesta, o significado do enunciado não é fixo. Ele é resultado da 

negociação entre autor-texto-leitor, sendo, a enunciação, o critério determinante das 

interpretações possíveis que o leitor pode dar ao texto. A enunciação diz respeito às condições 

concretas em que o enunciado é produzido. Em outras palavras, a enunciação é o 

acontecimento na esfera de atividade humana que impôs a necessidade de usar a língua para 

interagir. 

Como já exposto, todo gênero possui três dimensões – tema, estilo e forma 

composicional –, segundo as quais é possível distingui-los uns dos outros. Sobre estas 

dimensões falarei mais detalhadamente ao tratar das categorias de análise referentes a elas. 

 

2.1.3 GÊNEROS JORNALÍSTICOS: CONCEITUAÇÃO E ENSINO 

 

Se de fato os enunciados são compreendidos a partir da enunciação, a qual acontece 

sempre em alguma esfera de atividade humana (BAKHTIN [1952-53]2011), uma abordagem 

mais profunda dos gêneros deve considerar também a esfera respectiva a eles. Sendo assim, 

antes de tratar dos gêneros jornalísticos em si, bem como de alguns critérios de classificação 

dos gêneros quanto à esfera, farei uma breve abordagem a respeito da esfera jornalística. 

Em relação à especificidade de uma dada esfera de atividade humana, é preciso ter 

em mente que ela pode ter uma função declarada, mas, na prática, realizar outra. Enquanto a 
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função declarada é apenas uma ideia que acontece no discurso, a função real que acontece na 

prática são as ações concretas desta esfera, o que de fato ela faz e os objetivos que visa com 

suas ações.  

Em Cano (2006) é possível inferir que, durante certo tempo, a esfera jornalística foi 

definida como aquela que tem a função de informar a sociedade. Dizia-se que era imparcial, 

pois adotava uma linguagem objetiva para relatar aquilo que veiculava. Em consequência, os 

gêneros argumentativos nos quais a produção dos jornais emitiam opiniões ou divulgavam 

opiniões de leitores (editoriais, cartas de leitor, etc.) estariam na defesa da objetividade dos 

fatos, portanto, da verdade que havia sido divulgada, principalmente, em notícias e 

reportagens. No caso específico destes dois últimos gêneros, eles seriam imparciais porque 

não teriam a função de defender um ponto de vista. Como se vê, nesta concepção de jornal há 

separação entre os gêneros parciais (noticiosos) e gêneros imparciais (opinativos) presentes 

em jornais. 

No entanto, os estudos atualizados sobre a linguagem mostram que não há 

neutralidade na língua em nenhum gênero. Isso porque a linguagem não é neutra, é 

argumentativa por sua própria natureza (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1929[2009]; KOCH, 

2002; TRAVAGLIA, 1991). A partir destes estudos torna-se evidente que é impossível ao 

jornal ser neutro. Alguns recursos vistos como ingênuos e incapazes de influenciar na 

aceitação de uma proposição foram considerados terminantemente argumentativos em estudos 

atuais. Sintetizo alguns destes nos tópicos em que abordei a argumentação lato sensu 

(argumentação implícita)
11

. 

Estes estudos deixaram claro que, em muitos casos, a esfera jornalística declara uma 

função, porém pratica outra. Isto é, afirma ter a função de trazer a informação imparcialmente, 

contudo tentar manipular a opinião pública em detrimento de interesses da equipe do jornal, 

do dono ou dos patrocinadores. 

O jornal não é imparcial exatamente porque possui dono e patrocinadores. Como esses 

são agentes sociais, possuem interesses específicos, os quais, pelo menos em algum momento, 

podem ser desfavorecidos pelo direcionamento que o conteúdo de um jornal pode dar à 

sociedade em relação a algum tema em debate. Por esta razão, este conteúdo recebe um 

tratamento a fim de minimizar este efeito indesejado. Além disso, por mais sincero que seja o 

jornalista tem sua história de vida, seus valores e crenças, os quais acabam por interferir no 

                                                           
11

 Os recursos de linguagem que passaram a ser vistos como argumentativos nos estudos atuais a que me refiro 

aqui são aqueles tratados do item 1.1.2 ao item 1.1.6. 
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modo de relatar e interpretar os acontecimentos, incidindo, assim, sobre sua prática 

jornalística. 

Pode-se considerar, ainda, que a neutralidade não existe porque toda vez que me 

abstenho de intervir numa situação manifestando um ponto de vista, contribuo para que ela 

permaneça como está. Logo, assumi um lado. Assim, há momentos em que se assume um 

lado, não pela aceitação ou refutação explícita de uma ideia, mas por optar a não apontar 

ideias que podem suscitar controvérsias à concepção presente. Neste contexto, a neutralidade 

que se afirmava seria a busca da isenção dos fatos, bem como a ―suposta‖ ausência de um 

ponto de vista ideológico manifesto no jornal. Partindo deste princípio, o jornal não é neutro, 

porque toda vez que veicula um conteúdo emprega uma forma de abordá-lo. Sempre que o 

jornalista abordar uma questão, em qualquer que seja o gênero do discurso, seu ponto de vista 

sempre estará presente. Obviamente, em algumas situações é preciso utilizar recursos de 

análise mais sofisticados para perceber o que acaba de ser dito. Mesmo em alguns momentos 

aparecendo mais implícitos, estes recursos não perdem seu efeito prático. 

Bakhtin/Volochínov (1929[2009]), ao mostrar que não há pessoa sem ideologia, 

permite inferir que o jornal sempre terá um posicionamento partidário
12

, ainda que este 

posicionamento seja manifesto inconscientemente. Mesmo diante de tudo que foi dito, na 

atualidade, ainda existem coleções didáticas que levam os gêneros jornalísticos para a escola 

insinuando ou afirmando explicitamente uma suposta imparcialidade (CANO, 2006). 

Em relação às mídias, principalmente ao jornalismo, Martin-Barbero (1987) traz uma 

importante contribuição. Afirma que o leitor nunca é passivo porque ele possui contato com 

diferentes esferas de atividade humana (igreja, escola, família, etc.). Estas disseminam 

patrimônios culturais distintos e concorrentes entre si. Assim, pode ser que os interesses delas 

entrem em conflito. Nesse choque de interesses, os patrimônios culturais (os conteúdos) 

disseminados por uma esfera de atividade humana se constituem numa espécie de filtro, o 

qual interfere no modo de interpretação dos enunciados das esferas concorrentes. Por 

exemplo, uma opinião sobre determinado assunto veiculado no editorial de um jornal pode 

não ser interpretada como os editores intencionavam. Isso porque o conteúdo, emitido pela 

escola, igreja ou qualquer outra esfera
13

, pode direcionar a interpretação que o leitor faz do 

jornal para um sentido até contrário à intenção inicial com que o texto foi produzido. 

                                                           
12

 Ao usar o termo partidário, não me refiro à ideia de partido político, mas de tomar partido a respeito de algo. 
13

 A esfera jornalística está sendo cada vez mais equipada para tentar seduzir seus leitores. Em contra partida, há 

uma crescente tentativa de sucatear algumas esferas que podem emitir conteúdos concorrentes com o jornal. Das 

esferas que estão sofrendo esse atentado destaco os sindicatos e a escola. Como exemplo dessa tentativa de 

sucateamento é possível ver que a nova legislação trabalhista aprovada em 2017 impôs alguns limites aos 
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Depois desta abordagem da esfera jornalística, passo a tratar dos critérios de 

classificação dos gêneros quanto à esfera. Em relação aos jornalísticos propriamente ditos, é 

bom ressaltar, logo de início, que não existe consenso quanto aos critérios de classificação 

destes. Para fazer uma breve atualização sobre as discussões a esse respeito trago dois 

critérios de classificação dos gêneros jornalísticos quanto à esfera: (a) o critério utilizado 

pelos manuais de jornal e (b) o critério com base na linguística textual, ambos apresentados 

por Silva (2007). Em seguida apresento o critério que adotei nesta pesquisa e trago algumas 

constatações a respeito do que alguns estudos mostram a respeito da presença dos gêneros 

jornalísticos em LDP. 

Em relação a esta classificação, Silva (2007, p. 10) afirma que a maioria dos manuais 

de jornais brasileiros classificam os gêneros jornalísticos em quatro grupos: 

 
1. Informativo: há o relato dos fatos da maneira mais objetiva possível 

2. Interpretativo: há a interpretação dos fatos, além da informação 

3. Opinativo: há a expressão de um ponto de vista a respeito de um ou mais 

fatos 

4. Entretenimento: há informações com o objetivo de distração dos leitores 

 

Para a autora, este último grupo de textos, dentro do qual estão horóscopo, palavras 

cruzadas, tiras, charges, resumos de filmes, etc. não são jornalísticos, uma vez que ―não 

refletem, a esfera de atividade social, composta por jornalistas e suas ações‖ (SILVA, 2007, p. 

10). Ela prossegue dizendo que o gênero basilar do jornal é a notícia, uma vez que dela surge 

a maioria dos demais gêneros desta esfera. 

A autora defende que a classificação dos gêneros jornalísticos proposta nos manuais 

de comunicação deveria considerar os aspectos textuais apresentados pela linguística textual, 

apesar de isso não acontecer. Para ela, os critérios de classificação à maneira dos manuais de 

comunicação não servem de base para fazer uma classificação com base na linguística textual. 

Assim, reafirmo que não há consenso em relação aos critérios de classificação dos 

gêneros jornalísticos. Para Bueno (2011) estabelecer esses critérios não é uma tarefa fácil. 

Silva (2007) afirma que nem todo texto encontrado no jornal pode ser classificado 

como jornalístico. Ela formula um critério de classificação com base na linguística textual 

partindo do conceito de comunidade discursiva proposto por John Swales. Fundamentada 

                                                                                                                                                                                     
sindicatos. Ao tratar da avaliação escolar Luckesi (2014) afirma que o problema da escola no Brasil é político e 

não técnico e metodológico. Dito de outro modo, o problema não é resolvido porque não há interesse. Penso que 

uma boa iniciativa para tentar garantir o máximo de equilíbrio possível do papel das esferas de atividade humana 

na formação intelectual das pessoas é fortalecê-las enquanto instituições autônomas. 
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neste autor, Silva (2007) defende que seis (06) características são necessárias e suficientes 

para identificar uma comunidade discursiva: 

 
1. Os indivíduos pertencentes a essa comunidade (jornalística, por 

exemplo) possuem um objetivo público em comum, como, por exemplo, 

transmitir informações. 

2. Jornalistas possuem mecanismos de comunicação entre si, como os 

chamados releases, que são uma espécie de pauta escrita na assessoria de 

imprensa de um jornal, a fim de informar os repórteres sobre algo que esteja 

ocorrendo, possibilitando a ida destes ao local do acontecimento. 

3. Jornalistas utilizam seus mecanismos de participação (como reuniões) 

para fornecer informações e retorno (feedback). 

4. Jornalistas utilizam-se de vários gêneros no desenvolvimento 

comunicativo de seus objetivos. 

5. A linguagem jornalística possui certas especificidades. 

6. A comunidade jornalística é construída por indivíduos especializados, 

com um grau adequado de conteúdo da área e capacidade discursiva 

(SWALES, 1990, apud SILVA, 2007, p. 31). 

 

Para a autora, o conceito de comunidade discursiva ―organiza, senão todas, a maioria 

das categorias de texto existentes em nossa sociedade‖ (p. 56). Porém, apenas este critério não 

é suficiente para saber se um texto é ou não jornalístico. Por esta razão, além do conceito de 

comunidade discursiva, a classificação dos gêneros jornalísticos com base na linguística 

textual apresentada por Silva (2007) fundamenta-se também no conceito de gênero e 

suporte
14

. Isso porque, ―um mesmo gênero pode ser constituído (conteúdo e estrutura interna) 

de forma diferente, dependendo do suporte em que ocorre‖ (SILVA, 2007, p. 59). O suporte 

pode, ainda, afetar a relação do leitor com o gênero.  Isso não diz respeito à forma de 

interpretar o texto, mas de se relacionar com ele. Por exemplo, na leitura de um gênero no 

jornal é possível fazer anotações, sublinhar, etc., o que interfere no texto. Na Internet não há 

essa possiblidade. Para a autora, o jornal é um suporte
15

. Este, por sua vez, é um fixador de 

texto. 

Silva (2007) também utiliza o conceito de gênero para afirmar que um texto é 

jornalístico porque todo gênero está relacionado a uma esfera de atividade humana, o que vai 

ao encontro do conceito de comunidade discursiva proposto por John Swarles. Com base 

nestes critérios elaborados a partir da linguística textual, Silva (2007) considera como 

                                                           
14

 Para tomar o suporte como um dos critérios para afirmar que um gênero é jornalístico, Silva (2007) faz uma 

distinção entre suporte e canal. O canal é um condutor, um meio de fazer o texto circular socialmente. 
15

 Há duas categorias de suporte: convencional e incidental. O primeiro é criado com a finalidade essencial de 

fixar e portar texto (outdoor, folder, faixa, etc.). O segundo adquire esta função acidentalmente (embalagem, 

muro, etc.). Existem entidades que ora podem ser suporte ora canal (rádio, televisão e telefone) e as entidades 

que se constituem em serviço (e-mail, correios, internet, etc.), as quais podem ser confundidas com suporte. 

Silva (2007) afirma que suas distinções (suporte, canal, etc.) trazem contribuição nesta discussão, mas reconhece 

que elas possuem limitações. Não aprofundei nestas distinções porque fogem do objetivo desta pesquisa. 
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jornalísticos aqueles textos que fazem parte desta comunidade discursiva ―e para os quais o 

jornal escrito funciona, essencialmente, como suporte e primeiro lugar de fixação e 

divulgação de seus conteúdos [...]‖ (p. 59). Além disso, para ser jornalístico o gênero deve 

―ser produzido por um jornalista, profissional qualificado que constitui essa comunidade e 

tem conhecimento dos gêneros específicos dessa esfera de atividade social e humana‖ (p. 56). 

É possível inferir de Silva (2007) que a classificação dos gêneros jornalísticos tem 

sido feita com base em apenas um ou alguns destes critérios (ou qualquer outro), e não na 

totalidade deles, o que leva a uma classificação questionável. 

O critério de classificação com base na linguística textual adotado por Silva (2007) é 

bastante refinado. Mas, pode ser que fazendo uma análise mais profunda desta questão com 

base em Bakhtin (1952-53[2011]) seja possível questioná-la, uma vez que, para o autor, os 

gêneros se modificam. Neste processo, podem migrar de esfera, não sendo mais os mesmos, 

nem cumprindo a função que desempenhavam na sua esfera de origem. Pode ser que isto é o 

que aconteceu com os gêneros não considerados jornalísticos por Silva (2007). 

Nesta Dissertação de Mestrado adoto os seguintes critérios básicos para classificar 

um texto proposto para ser escrito pelo LD como jornalístico: a insinuação implícita e a 

declaração explícita das coleções. Há momentos em que não afirmam explicitamente que o 

texto solicitado para o aluno produzir é jornalístico. Apenas dizem que, se ele quiser, pode 

enviá-lo para ser publicado num jornal. Este tipo de caso é o que interpretei como sendo uma 

insinuação implícita da coleção de que o texto solicitado para o aluno produzir pertence ao 

jornal, ou pode ser encontrado com certa frequência nele. Portanto, minha classificação dos 

gêneros como sendo ou não jornalísticos não segue o critério proposto por Silva (2007). A 

classificação proposta pela referida autora foi abordada aqui apenas para mostrar que não há 

consenso sobre a questão e que os critérios de classificação estão em construção e, como já 

apresentados, variam de acordo com o enfoque pretendido e a concepção teórica adotada. 

Em relação aos gêneros jornalísticos em coleções didáticas de LDP, Bueno (2011) 

constatou que, de fato, sofrem deformações ao serem escolarizados, sobretudo em decorrência 

de alguns procedimentos, dentre eles:  

 

 Acrescentar-lhes ilustrações ou explicações 

 Cortar-lhes partes e às vezes fazer o acréscimo de outras 

 Não apresentá-los em colunas como aparecem em jornais ou revistas 

 E não manter os recursos gráficos empregados em sua publicação original 

(BUENO, 2011, p. 64). 
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A autora explica que, para compor o LDP, os gêneros jornalísticos são modificados 

com a finalidade de atender a propósitos didáticos. A autora adverte que nem sempre a editora 

avisa que os gêneros jornalísticos são modificados ao serem levados para o LDP. Por 

exemplo, a forma composicional da reportagem, que geralmente aparece organizada em 

colunas no jornal, não é mantida em muitos LDP. Isto é, no LDP a forma composicional da 

reportagem não é a mesma presente no jornal.  A consequência desta modificação é que o 

aluno pode ter mais dificuldade de identificar o gênero, uma vez que, para Bakhtin ([1952-

53]2011), a forma composicional é uma das dimensões essenciais dos gêneros. 

Utilizando uma reportagem, Bueno (2011, p. 76) mostra que o estilo dos gêneros é 

descaracterizado no LDP ao empregar elipses e ―lexema idêntico ao anterior para fazer a 

coesão textual.‖ Segundo a autora, o emprego destes elementos não é comum em reportagens. 

Neste caso, o que se altera é o estilo do gênero. 

A autora adverte que é preciso estar atento a estas mudanças porque o gênero 

apresenta diferentes objetivos de leitura. Portanto, quando o gênero é escolarizado o objetivo 

da leitura pode ser modificado. 

Em Bueno (2011), é possível perceber que, além das questões já apontadas, existem 

outras dificuldades para utilizar textos jornalísticos no LDP. Dentre estas, o fato de que 

muitos jornais são diários, havendo todos os dias algo novo sendo dito. Por esta razão, o 

conteúdo veiculado pelos gêneros jornalísticos desatualiza muito rápido. Já os textos literários 

não são assim. Mesmo escritos há mais de 600 (seiscentos) anos, continuam atuais. A autora 

faz estas afirmações para dizer que a atualidade dos textos pode se constituir num dos critérios 

a serem observados para selecionar gêneros jornalísticos para compor o LDP. 

Obviamente, textos antigos também são necessários para o ensino. Comparar textos 

de diferentes épocas pode ser uma boa estratégia para mostrar ao aluno o estilo de um mesmo 

gênero em diferentes épocas, o que lhe permite perceber que a língua não é estática, nem está 

pronta e acabada, mas em construção e transformação constante. 

Bueno (2011) chama os gêneros jornalísticos de gêneros da mídia impressa. Entre 

estes não estão apenas os relacionados ao jornal, mas também revistas e outros com função 

semelhante. Em relação ao ensino dos gêneros jornalísticos, a autora afirma que os PCN 

recomendam o trabalho com eles, mas que há poucos estudos abordando-os com finalidade 

didática. A autora acrescenta que esta pode ser uma das razões deles receberem tratamento 

semelhante aos gêneros literários em coleções didáticas, nas quais procura-se defini-los 

teoricamente para, somente em seguida, apresentar as atividades com eles. 
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Referindo-se à leitura, mas podendo aplicar á produção de texto (acrescento eu), 

Bueno (2011) conclui que o ensino dos gêneros jornalísticos na escola não precisa 

necessariamente conceituá-los. Ao invés de ensinar o conceito dos gêneros é preciso ensinar o 

funcionamento deles. Isso porque, além de rápidas e superficiais, as definições dos gêneros 

dadas em coleções didáticas contemplam pouco das suas várias características. Sendo assim, 

estas definições, para a autora, não ajudam o aluno a distinguir um gênero de outros 

semelhantes e a compreender seu funcionamento no uso social da linguagem. 

 

2.1.4 PRODUÇÃO DE TEXTO ESCRITO 

 

Sabemos que, seja oralidade, leitura ou escrita, o ensino da língua começa e termina 

no texto (GERALDI, 2003). Nesse caso, a finalidade da escola é ensinar produzir e 

compreender os discursos veiculados nos textos. 

Na sinopse da sua obra, Fiorin e Savioli (2006, p. 12) também afirmam que ―tirar da 

leitura o máximo proveito e saber produzir um bom texto é a expectativa maior de quem 

aprende uma língua e o compromisso maior de que a ensina‖. Para os autores, a capacidade de 

produzir e ler textos com proficiência é o maior indicador da qualidade do desempenho 

linguístico. 

Em relação à escrita, a competência consiste na capacidade de produzir um texto e, 

por meio dele, alcançar o objetivo pretendido (FIORIN e SAVIOLI, 2006). Quando o objetivo 

com o texto não é alcançado, espera-se, pelo menos, que o motivo não seja em decorrência da 

incompetência do autor. Os recursos de estruturação do texto e do discurso, bem como o 

conhecimento do objeto sobre o qual pretendemos escrever, são fatores essenciais para 

produzir bons textos. 

Segundo Fiorin e Savioli (1997), o aluno possui um número considerável de 

informações sobre quase todos os campos do conhecimento; o que ele não sabe é operar com 

estas informações, hierarquizando-as, estabelecendo relações entre elas e, assim, perceber as 

informações que se excluem e as que contribuem para sua intenção. Diante disso, desde as 

séries iniciais, uma das funções da escola, no tocante à escrita, é ensinar o aluno a operar com 

os conhecimentos textuais e discursivos para organizar os conhecimentos que possui sobre o 

objeto que pretende escrever e, assim, produzir textos convincentes e persuasivos. 

A respeito da aquisição do conhecimento do objeto a ser tratado no texto, o 

dialogismo bakhtiniano traz uma contribuição extremamente relevante. Na concepção 

dialógica, todo enunciado surge para se opor, concordar ou completar outro enunciado 

produzido anteriormente. Além disso, todo enunciado espera uma resposta dos enunciados 
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que serão produzidos posteriormente. Assim, numa relação de oposição de ideias, todo 

enunciado possui, no mínimo, duas vozes sociais
16

. Neste contexto, produzir textos é debater 

com vozes contrárias a do autor, é concordar e completar outros enunciados já produzidos. 

Nesta perspectiva, a produção de texto consiste na capacidade de dialogar crítica e 

autonomamente com as vozes sociais, sendo, essa, portanto, no meu entendimento, uma das 

condições essenciais para o exercício da cidadania. 

Na concepção dialógica, a interdisciplinaridade constitui-se uma proposta 

extremamente relevante para o ensino da escrita. Isso porque ela põe o aluno em contato com 

vozes sociais de diferentes esferas de atividade humana (científica, jornalística, escolar, 

familiar, etc.) e com diferentes campos do conhecimento (Matemática, História, Artes, 

Português, etc.). Portanto, a produção de texto não é de responsabilidade exclusiva da 

disciplina de Língua Portuguesa. Convém ser nesta disciplina que o saber sistemático dos 

mecanismos de estruturação do texto e do discurso deve ser enfaticamente ensinado. 

Segundo Fiorin e Savioli (2006, p. 05), ―é consensual o reconhecimento de que a 

escola brasileira não tem cumprido satisfatoriamente o compromisso de ensinar o aluno a 

compreender e produzir textos com proficiência‖. Estes autores acrescentam que os alunos 

brasileiros têm ficado nas últimas posições quando comparados com alunos de outros países 

em relação à capacidade de leitura e escrita. 

Sobre esta questão, os PCN (BRASIL, 1998, p. 17) apontam que, desde a década de 

1970, o centro da discussão sobre a necessidade de melhorar a qualidade do ensino no Brasil 

tem sido o ensino de Língua Portuguesa. E ―o eixo dessa discussão no ensino fundamental 

centra-se, principalmente, no domínio da leitura e da escrita pelos alunos, responsável pelo 

fracasso escolar [...]‖ (ênfase adicionada). 

Fiorin e Savioli (2006, p. 06) também afirmam que a incapacidade de leitura e escrita 

interfere na aprendizagem de todas as disciplinas e afeta os três objetivos centrais da 

Educação: ―a preparação para o mundo do trabalho, para o exercício da cidadania e para a 

autonomia do conhecimento‖. 

Como visto, a capacidade linguística e, consequentemente, de escrita afeta o 

desenvolvimento do aluno tanto na escola como na sociedade. Dentre os debates sobre as 

causas da incapacidade do aluno de produzir texto, Fiorin e Savioli (2006) afirmam que existe 

uma concepção de que as competências exigidas para produzir e ler textos são tantas que 

                                                           
16

 Estas vozes sociais são, respectivamente, tudo o que é dito e que é passível de uma resposta, ou seja, são os 

enunciados proferidos na sociedade para marcar uma posição sobre uma determinada questão. 
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enumerá-las provoca um reducionismo inevitável que leva ao disparate de comprimir o texto 

para fazê-lo caber em moldes. Como se vê, acredita-se que o ensino não deve ser sistemático. 

Concepção similar é encontrada nas propostas de reformulação do ensino básico 

brasileiro das décadas de 1960 e 1970, nas quais ―acreditava-se que valorizar a criatividade 

seria condição suficiente para desenvolver a eficiência da comunicação e expressão do aluno‖ 

(BRASIL, 1998, p. 88). O referido documento aponta esta concepção para dizer que ela 

vigorou até a década de 1980 e que ela é equivocada, pois nega a necessidade do ensino 

sistemático. 

O ensino sistemático da linguagem é necessário porque, embora um texto admita 

diferentes leituras, existe um núcleo limitado de significados possíveis. E o maior responsável 

por restringir os sentidos possíveis de um texto é o autor. Ele faz isso ao operar tanto com os 

recursos textuais e discursivos como com os demais saberes apropriados para esta finalidade. 

Nesta perspectiva, o texto não possui uma leitura única, mas não é qualquer leitura que pode 

ser feita. Logo, escrever é, essencialmente, uma forma de impor limites à interpretação do que 

é dito. 

Assim, a capacidade de produzir texto não é ―mero resultado da ação espontânea do 

tempo e da conjugação de motivações aleatórias, refratárias a qualquer esforço de 

sistematização‖ (FIORIN e SAVIOLI, 2006, p. 06). O ensino sistemático
17

 não somente é 

necessário, mas também é perfeitamente possível de ser realizado, já que existem estudos 

modernos do texto e do discurso que ―descrevem inúmeros procedimentos de construção 

textual que se repetem com regularidade em qualquer texto‖ (FIORIN e SAVIOLI, 2006, p. 

06).  

A respeito destes procedimentos, Fiorin e Savioli (1997, p. 05) afirmam que ―os 

conhecimentos necessários para compreender e produzir texto são de três níveis: 

conhecimento linguístico; conhecimento do contexto sócio-histórico em que o texto foi 

construído e conhecimento dos processos de estruturação do significado‖. Segundo os 

autores, o conhecimento linguístico é aquele encontrado nas gramáticas. O conhecimento dos 

mecanismos de estruturação do texto, dentre outros, diz respeito aos mecanismos de coesão e 

de argumentação, bem como às formas com que o autor relaciona seu texto com outros textos. 

O conhecimento referente ao contexto sócio-histórico diz respeito ao momento em que o texto 

foi produzido (as condições de produção).  

                                                           
17

 Segundo Saviani (2011), o ensino sistemático é o que justifica a existência da escola. Sem esta característica 

ela perde sua essência, não tendo nenhuma razão de existir. 



64 

 

Sobre os conhecimentos necessários ao produtor de texto, Koch e Elias (2014) 

afirmam que toda produção escrita é realizada com base no princípio da economia, pois o 

autor não diz tudo que tem por dizer no seu texto. Ele seleciona aquilo que julga necessário 

para ser compreendido de modo que alcance os objetivos que o motivaram a escrever. Assim, 

todo texto possui o não dito. Diante disso, infiro que o produtor de texto deve ser capaz de 

identificar a quantidade de informação necessária para interagir numa situação concreta. Estas 

informações devem ser quanti-qualitativamente suficientes para o interlocutor reconstruir o 

objeto retratado no texto. Portanto, a capacidade de sintetizar e selecionar as informações que 

devem compor um texto é um saber relevante àquele que escreve. 

Além disso, nem tudo que se diz no texto possui significado literal. Para o leitor 

identificar o não dito e distinguir as passagens conotativas das denotativas de um texto, o 

autor escreve a partir do seu conhecimento que julga ser partilhado com seu leitor. Assim, 

tanto o não dito quanto os efeitos de sentido podem ser reconhecidos, uma vez que autor e 

leitor possuem conhecimentos semelhantes, o que torna a comunicação possível. Nesta 

perspectiva, produzir texto é deixar pistas para orientar o leitor na produção de sentido. 

Para uma compreensão mais ampla das questões envolvendo a produção de texto 

podemos ainda explorar um pouco mais os aspectos discursivos da questão. Dentre estes, as 

condições de produção, circulação e recepção dos textos/discursos, bem como os aspectos 

referentes ao planejamento, produção, revisão e reescrita dos textos. 

Na perspectiva sócio-interacionista adotada nesta pesquisa, as condições de produção 

é o que Bakhtin/Volochínov ([1929]2009) denomina de enunciação, também chamada de 

‗querer dizer‘. Antes de todo enunciado existe um acontecimento que fez com que ele fosse 

produzido. Assim, o enunciado surge a partir de um problema, cuja finalidade é marcar uma 

posição sobre a questão. A enunciação é exatamente este conjunto dos acontecimentos que 

provocaram a necessidade de escrever. Para Bakhtin/Volochínov ([1929]2009), é a 

enunciação que faz com que o enunciado tenha sentido. 

Dito de outro modo, um texto específico surge sempre em decorrência de um conflito 

social espaço-temporalmente situado (enunciação). Por esta razão, o texto é sempre um 

diálogo a respeito deste conflito tentando solucioná-lo. Sendo assim, a compreensão dos 

problemas sociais do momento em que um texto foi escrito incide sobre o modo de 

compreensão e interpretação. 

A ausência da enunciação para os enunciados produzidos na escola torna o ensino 

excessivamente artificial. Isso porque a discussão a respeito da inserção de aspectos 

relacionados às condições de produção no ensino dá sentido para o enunciado e orienta o 
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aluno a respeito do que deve ser dito. Assim, contribui para minimizar o impacto da esfera 

escolar na orientação do enunciado a ser produzido pelo aluno. É consensual que a produção 

de texto na escola não pode ser realizada apenas para ela mesma. Ao contrário, deve subsidiar 

o aluno nas práticas sociais de linguagem. 

As condições de recepção do texto estão mais relacionadas ao leitor. Sendo assim, a 

desconsideração deste aspecto pode impedir que o texto alcance o objetivo, uma vez que não 

será compreendido pelo leitor. Refletir sobre as condições de recepção, além orientar na 

escolha dos gêneros e nas estratégias de escritas adequadas, contribui para se pensar em 

leitores para os textos dos alunos externos à escola, sendo esta uma das maiores contribuições 

de se considerar esta instância ao propor o ensino escolar. 

Tratemos agora da esfera de circulação. Sabemos que os textos são produzidos em 

esferas específicas, as quais possuem seus gêneros típicos. Mas, sendo relativamente estáveis, 

os gêneros de uma esfera podem ser levados para outra esfera diferente da sua de origem. No 

entanto, a mudança de esfera provoca alterações, como no suporte e no canal, por exemplo. 

Em consequência, os gêneros recebem um tratamento a fim de serem adaptados à nova esfera, 

suporte e canal em que serão veiculados. Um exemplo disso é a carta argumentativa. 

Geralmente, a carta argumentativa, produzida na escola, não é a mesma encontrada no jornal. 

Por falta de espaço no jornal ela não é publicada integralmente, algumas partes são 

suprimidas, aparecendo no jornal somente as partes essenciais. 

Assim, refletir sobre as condições de circulação nas atividades de produção de texto 

contribui para o aluno perceber claramente a relativa estabilidade dos gêneros afirmada por 

Bakhtin (1952-53[2011]). Desse modo, o aluno pode perceber que a estabilidade dos gêneros 

segue uma orientação discursiva determinada pela esfera de atividade humana, o suporte, o 

canal e a função do texto, e não apenas o que se refere ao âmbito linguístico. 

A consciência das condições de produção, circulação e recepção leva o aluno a 

perceber que ele não é totalmente livre ao escrever, pois seu texto não é mero fruto da sua 

individualidade, uma vez que, como foi mostrado, desde o início de sua produção o leitor está 

presente no texto. Isso acontece por meio da previsão que o escritor faz a respeito do leitor, 

pela qual o autor se orienta para elaborar seu texto. 

Diante do exposto até aqui é possível perceber que a produção de um bom texto 

requer um projeto de dizer altamente sofisticado. Em outras palavras, todo bom texto é 

sempre precedido de um planejamento minucioso. No entanto, 
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a maioria dos escritores iniciantes costuma contentar-se com uma única 

versão de seu texto e, muitas vezes, a própria escola sugere esse 

procedimento. Isso em nada contribui para o texto ser entendido como 

processo ou para desenvolver a habilidade de revisar. O trabalho com 

rascunhos é imprescindível. É uma excelente estratégia didática para que o 

aluno perceba a provisoriedade dos textos e analise seu próprio processo 

(BRASIL, 2007. p. 51). 

 

Os aspectos tratados aqui sobre as condições de produção, recepção e circulação 

foram trazidos, exatamente, para mostrar que estas três instâncias são um importante ponto de 

partida para o planejamento, revisão e reescrita do texto produzido na escola. 

Se todo texto tem sua finalidade, sua revisão deve ser feita com foco na sua função, 

isto é, no objetivo específico a ser alcançado com ele. Esta é uma maneira de direcionar a 

produção de texto para a perspectiva sociointeracionista bakhtiniana, evitando, assim, que o 

aluno direcione seu olhar exclusivamente para os aspectos linguísticos ao revisar e reescrever 

seu texto. 

Obviamente, os aspectos linguísticos não são desprezados, uma vez que, na revisão 

do texto, é operando com os aspectos linguísticos que o aluno o deixa mais claro, 

compreensível, mais bonito e agradável de ler. Esta é uma das funções da revisão do texto 

(BRASIL, 2007). O referido documento acrescenta que ―a revisão de texto seria uma espécie 

de controle de qualidade da produção, necessário desde o planejamento e ao longo do 

processo de redação e não somente após a finalização do produto‖ (p. 55). Além disso, a 

prática de revisão de textos dos alunos, a qual pode ser realizada através do seu próprio texto, 

ou com o texto dos colegas, contribui para ―o desenvolvimento da atitude crítica em relação à 

própria produção e a aprendizagem de procedimentos eficientes para imprimir qualidade aos 

textos‖ (BRASIL, 2007, p. 55). 

A breve exposição de algumas questões sobre as condições de produção, circulação e 

recepção, bem como sobre o planejamento, produção, revisão e reescrita de textos, mostra que 

os aspectos a serem observados para produzir um bom texto são demasiadamente numerosos 

para serem simultaneamente ensinados de forma sistemática. Por esta razão, a revisão de um 

mesmo texto pode ser feita várias vezes, sendo cada nova revisão destinada a observar um 

aspecto específico do texto que o professor definirá (BRASIL, 2007). No final de cada 

momento da revisão, caso o texto não tenha sido bem elaborado no tocante ao critério 

observado, ele será reescrito, fazendo as devidas correções. Considero esta orientação de 

revisar um mesmo texto várias vezes, por parte, com diferentes enfoques, portanto passo a 

passo, uma boa estratégia para o ensino. 
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Convém ressaltar ainda que, em qualquer que seja o segmento da produção humana, 

contrapondo a ideia de reprodução, a capacidade de criar está entre os principais objetivos 

almejados. Na produção de texto não é diferente. Sobre esta questão, é importante não perder 

―de vista que não há como criar do nada: é preciso ter boas referências. Por isso, formar bons 

escritores depende não só de uma prática continuada de produção de textos, mas de uma 

prática constante de leitura‖ (BRASIL, 2007, p. 51). O referido documento afirma a 

necessidade de o aluno ter contato com textos de autores considerados boas referências devido 

à concepção dialógica de que todo texto é a continuação de outro produzido anteriormente, ou 

seja, os textos do presente sofrem influência dos textos anteriores. Obviamente isso não 

dispensa o ensino sistemático, mas coopera com ele. 

A respeito das contribuições da aplicação do pensamento bakhtiniano no ensino, 

mais precisamente da escolarização dos gêneros, Marcuschi e Cavalcante (2005) afirmam que 

a entrada dos gêneros na escola provocou maior criticidade na análise da redação e o 

reconhecimento de que na produção de texto é preciso considerar outros interlocutores além 

do professor. Com isso, ao lado do professor, os colegas de turma também passaram a ser 

vistos como interlocutores, atuando como leitores críticos. Assim, os colegas assumiram a 

função de interlocutores ―a quem, em contextos sociais de uso extraescolar, o escritor solicita 

uma opinião, um posicionamento, a partir do qual poderá modificar e aperfeiçoar seu texto‖ 

(MARCUSCHI e CAVALCANTE, 2005, p. 09). 

Sendo assim, o ensino a partir dos gêneros dinamizou significativamente as aulas de 

produção de texto, porém não resolveu o problema do leitor. Em geral, o texto produzido na 

escola continua desvinculado das práticas sociais extraescolares, não considerando, 

principalmente, as condições de recepção, uma vez que, como mostrado há pouco, os leitores, 

na maior parte das vezes, continuam sendo unicamente o professor e os colegas, para os quais 

o interesse da leitura é meramente ligado aos aspectos didáticos do texto. A finalidade da 

leitura que o professor e os colegas fazem dos textos produzidos na escola seria meramente 

oferecer contribuição para o aperfeiçoamento da escrita, e não uma tomada de posição diante 

de um problema com base na mensagem veiculada no texto. 

Marcuschi e Cavalcante (2005) chamaram os textos produzidos nesta perspectiva de 

redação endógena, pois, como o próprio nome indica, são elaborados e circulam na escola, 

tendo como destino final a própria escola. 

Além da redação endógena, as autoras apresentam mais dois tipos de redação – a 

orientada e a mimética. Para elas, uma atividade de produção de texto é caracterizada em 

‗redação orientada‘ quando traz orientações sobre os aspectos textuais e demais aspectos 
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linguísticos, mas não orienta adequadamente a respeito das questões discursivas. Assim, a 

‗redação orientada‘ negligencia aspectos importantes, sem os quais o objetivo com o texto 

dificilmente será alcançado.  

As questões discursivas do texto devem ser consideradas em atividades de escrita 

porque elas ampliam a importância da esfera de produção, circulação e recepção e, 

consequentemente, a importância do interlocutor não ser apenas o professor ou os colegas de 

sala. Desconsiderar um leitor externo à classe ou à escola fere o princípio dialógico da 

linguagem. Em consequência, o diálogo mais amplo que todo texto estabelece com os 

discursos passados e com os discursos que serão elaborados posteriormente não será objeto de 

aprendizagem na produção de texto. 

A produção de texto que contribui para compreender e atuar nas condições reais de 

uso da linguagem Marcuschi e Cavalcante (2005) denominam de redação mimética. Mais 

detalhadamente, dentre outras características, na redação mimética há indicação clara do 

gênero a ser produzido; pesquisa e discussão sobre o tema que será abordado no texto; 

discussão sobre as condições de produção, circulação e recepção dos textos e, 

consequentemente, a consideração de leitores externos à escola. Além destas, a redação 

mimética também tem como característica a preocupação em orientar o aluno a respeito da 

textualidade e da discursividade do texto sem, contudo, transformar essa orientação em 

esquemas rígidos a serem fielmente seguidos. Também se preocupa com a averiguação da 

opinião de leitores externos à escola para saber se os textos alcançariam o objetivo pretendido 

ou se seria preciso reescrevê-los com base nos questionamentos dos leitores externos à escola. 

Em uma análise de duas coleções didáticas de Língua Portuguesa, Marcuschi e 

Cavalcante (2005) mostram que é possível produzir texto nesta perspectiva na escola. 

Inclusive, destas características mencionadas, a única que não está presente em uma das 

coleções que as referidas autoras analisaram é a consideração das condições de recepção do 

texto. No entanto, as autoras mostram detalhadamente como isto poderia ter sido feito. 

Para concluir, enfatizo que uma boa atividade de produção de texto deve considerar 

os aspectos textuais (linguísticos) e discursivos (condições de produção, circulação e 

recepção). Por ser uma atividade com aprendizes, uma boa proposta de produção de texto 

deve oferecer, também, orientações sobre planejamento, produção, revisão e reescrita dos 

textos. A importância do leitor externo à escola é decorrente do fato de que ele não se 

preocupa em melhorar o texto. Seu foco é na função comunicativa na qual, de fato, é possível 

saber se um texto atende as exigências sociais mais próximas possíveis do uso real da escrita. 
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Além disso, ―a explicitação do gênero tem reflexo na percepção do leitor presumido 

e, consequentemente, nas estratégias discursivas a serem adotadas‖ (MARCUSCHI e 

CAVALCANTE, 2005, p. 19). Trata-se, portanto, de uma abordagem não meramente 

normativa
18

 dos gêneros, mas de uma abordagem dinâmica e situada com as teorias do ensino 

atualizadas. 

 

2.2 O livro didático e o livro didático de português 

 

O crescente interesse dos pesquisadores pelo LD, bem como os diferentes enfoques 

com que ele tem sido abordado em pesquisas, revela que ele é um objeto cultural 

extremamente complexo, uma vez que é utilizado de formas distintas na escola e desempenha 

funções diversas na sociedade. 

Dentre estas encontra-se: 

 

1. A função referencial: também chamada de curricular ou programática, desde que existam 

programas de ensino. O livro didático [...] constitui o suporte privilegiado dos conteúdos 

educativos, o depositário dos conhecimentos, técnicas ou habilidades que um grupo social 

acredita que seja necessário transmitir às novas gerações.  

2. A função instrumental: o livro didático põe em prática métodos de aprendizagem, propõe 

exercícios ou atividades que, segundo o contexto, visam a facilitar a memorização dos 

conhecimentos, favorecer a aquisição de competências disciplinares ou transversais, a 

apropriação de habilidades, de métodos de análise ou de resolução de problemas, etc.  

3. A função ideológica e cultural: é a função mais antiga. A partir do século XIX, com a 

constituição dos estados nacionais e com o desenvolvimento, nesse contexto, dos principais 

sistemas educativos, o livro didático se afirmou como um dos vetores essenciais da língua, da 

cultura e dos valores das classes dirigentes. Instrumento privilegiado de construção de 

identidade, geralmente ele é reconhecido, assim como a moeda e a bandeira, como um 

símbolo da soberania nacional e, nesse sentido, assume um importante papel político. Essa 

função, que tende a aculturar — e, em certos casos, a doutrinar — as jovens gerações, pode se 

exercer de maneira explícita, até mesmo sistemática e ostensiva, ou, ainda, de maneira 

dissimulada, sub-reptícia, implícita, mas não menos eficaz.  

4. A função documental: acredita-se que o livro didático pode fornecer, sem que sua leitura 

seja dirigida, um conjunto de documentos, textuais ou icônicos, cuja observação ou 

confrontação podem vir a desenvolver o espírito crítico do aluno. Essa função surgiu muito 

recentemente na literatura escolar e não é universal: só é encontrada — afirmação que pode 

ser feita com muitas reservas — em ambientes pedagógicos que privilegiam a iniciativa 

pessoal da criança e visam a favorecer sua autonomia; supõe, também, um nível de formação 

elevado dos professores (CHOPPIN, 2004, p. 553). 

                                                           
18

 A abordagem normativa a que me refiro é aquela apontada por Fiorin (2006) ao advertir a ter cuidado para não 

tornar a teoria dos gêneros como um dogma para o ensino da linguagem. Depreende-se deste autor que a 

concepção de que só se deve ensinar a língua através dos gêneros é uma imposição da obra bakhtiniana como 

sendo verdade única e universal. Contudo, Fiorin (2006) não nega a originalidade e as contribuições de Mikhail 

Bakhtin para o estudo e o ensino da linguagem. Convém ressaltar, ainda, que, originalmente, a teoria dos gêneros 

não foi pensada com objetivo didático. A inserção desta teoria no ensino foi realizada pelos leitores de Mikhail 

Bakhtin. Pode-se inferir de Fiorin (2006) que os Parâmetros Curriculares Nacionais foram os responsáveis pela 

entrada oficial dos gêneros na escola. 
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Sem dúvida, atualmente, o LD está entre as questões mais discutidas no âmbito 

educacional brasileiro. De um lado, encontram-se aqueles que o defendem como sendo uma 

ferramenta auxiliar importante para o trabalho do professor. De outro lado, encontram-se os 

defensores de que o LD se constitui numa espécie de ‗muleta‘ para o professor, ou seja, o LD 

seria utilizado porque, em detrimento da sua má formação, o professor não teria a capacidade 

de elaborar as atividades que serão utilizadas nas suas aulas.  Sendo assim, o LD estaria 

limitando o protagonismo do professor no processo educativo e estaria, também, 

inviabilizando a autonomia do trabalho docente. 

A concepção subjacente às defesas que se faz do LD parece favorecer a ideia de que 

este objeto cultural não se reduz em si mesmo, mas se constitui no uso que se faz dele. Por 

esta razão, as discussões a respeito do LD tendem a ‗desaguar‘ na formação do professor, uma 

vez que ele é o principal responsável pelo uso que se faz do LD durante os processos de 

ensino e aprendizagem. Em contrapartida, aqueles que o rejeitam como ferramenta didática 

parecem partilhar a concepção de que, assim como já aconteceu num passado não muito 

distante, o LD, na atualidade, é um dos elementos que contribui para que trabalhadores 

docentes com má formação atuem no ensino de modo insuficiente no sentido de promover a 

aprendizagem. 

Diante das questões já expostas, é possível afirmar que, tão importante quanto 

discutir a viabilidade ou não do LD como ferramenta auxiliar para o trabalho docente, 

também é relevante discutir o que está implícito nesses posicionamentos. Não raras vezes 

essas questões implícitas não têm sido tratadas com a devida clareza que sua importância 

requer. Em consequência, não se percebe que a questão fundamental nas diferentes 

concepções a respeito da viabilidade ou não do LD não é esta ferramenta em si mesma, mas 

as implicações que sua presença ou ausência desencadeia no trabalho docente e, 

consequentemente, na formação do aluno. 

Restringindo o debate para o LDP, Dionísio (2002) mostra que vem ocorrendo 

algumas transformações teóricas e políticas na educação brasileira. Dentre as mudanças 

teóricas, destacam-se a incorporação do conceito de gênero do discurso, o conceito de 

alfabetização e letramento, bem como a passagem da concepção interativista para a 

sociointeracionista no ensino da linguagem. Dentre as mudanças nas políticas educacionais, 

Dionísio (2002, p. 82) destaca a criação do ―Programa Nacional do Livro Didático, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, o PNLD em Ação e os diversos sistemas de avaliação 

implantados recentemente [...]‖. Essas mudanças teóricas e políticas afetaram o LDP, 

fazendo-o passar por alterações para se adequar a esta nova realidade. 
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Esta nova realidade exigia que os autores de LD atendessem às exigências do PNLD 

e dos PCN, os quais requerem a adequação a programas de ensino atualizados aos estudos 

linguísticos mais recentes. 

Na bibliografia consultada, percebi que, como dito há pouco, em qualquer que seja a 

concepção a respeito do LD, sua rejeição ou aceitação terá sempre a formação do professor 

como principal pano de fundo. 

As instituições destinadas à formação de professores só surgiram em 1930. Nesse 

contexto, o professor, que tinha sólida formação humanística na medicina, advocacia, 

engenharia e outras áreas ligadas a profissões liberais, era um autodidata da língua e da 

literatura. Além destes, o corpo docente brasileiro era composto por pessoas que exerciam 

cargos públicos. Dionísio (2002, p. 83) acrescenta que ―até a década de 1940, o ensino de 

Língua Portuguesa consistia na gramática da língua e na análise de textos de autores 

consagrados‖.  Neste período, os saberes necessários ao professor consistiam em conhecer 

bem  

 
a gramática e a literatura da língua, a retórica e a poética, aquele a quem 

bastava, por isso, que o manual didático lhe fornecesse o texto (a exposição 

gramatical ou os excertos literários), cabendo a ele – e a ele só – comentá-lo, 

discuti-lo, analisá-lo e propor questões e exercícios aos alunos (SOARES, 

2001, p. 151 apud DIONÍSIO, 2002, p. 82). 

 

Portanto, o material didático era composto pelas gramáticas e pelas antologias, nas 

quais o professor era o responsável por elaborar atividades a partir dos textos propostos. Após 

1950, ―as gramáticas e antologias são substituídas por um único livro que apresentava 

conhecimentos gramaticais, textos para leitura, exercícios‖ (DIONÍSIO, 2002, p. 83). 

A partir desse momento a responsabilidade de formular exercícios e propor questões 

já não é do professor. O LD passa a ser o encarregado desta função. Em consequência, os 

próprios professores passam a esperar isso dele. Para Dionísio (2002), isso surpreende porque 

nesse momento os professores já eram profissionais formados em cursos específicos. 

Nesta perspectiva, o LD se constitui num elemento de formação para o professor, 

uma vez que este recebe tudo pronto, a orientação metodológica assumida, bem como os 

textos e atividades, bastando a ele desenvolvê-las com os alunos. Munakata (2001) admite que 

na atual conjuntura brasileira o LD ainda é um dos meios de formação do professor. Dionísio 

(2002, p. 85) concorda com esta tese. Porém, acrescenta que admitir que o LD tem a função 

de formar o professor na atualidade, é reconhecer ―que ainda estamos com os pés na década 
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de 1950, uma vez que caberiam ao autor do livro didático a seleção e a preparação dos 

conteúdos a serem ministrados". 

Sobre a relação entre a formação de professor e o LD, Dionísio (2002, p. 84) 

argumenta que, num curso de formação (para o Ensino de Português) realizado na 

Universidade Federal do Pernambuco, no qual ministrou aulas, encontrou graduandos que 

classificou em três grupos: 

(a) Aluno-professor: aquele que atua no ensino ou já atuou. Porém, apesar de já ter 

estudado as correntes linguísticas contemporâneas durante o curso de Letras, não sabe como 

utilizá-las nas suas aulas. Portanto, tem o LD como único instrumento de orientação 

metodológica. 

(b) Aluno-pesquisador: possui ―[...] vasta experiência em pesquisa científica, como 

Iniciação Científica, hábil proferidor de comunicações em congressos e similares, mas sem a 

menor noção de como se portar como professor de língua‖ (DIONÍSIO, 2002, p. 84). A autora 

acrescenta que, no geral, este também não tem a mínima noção das relações possíveis entre 

suas pesquisas e as práticas de ensino de língua. Para este, a finalidade do LD é 

instrumentalizar o professor. 

(c) Aluno-aluno: não possui experiência de ensino e de pesquisa. Ele ―espera pela 

disciplina de Prática de Ensino como a grande inspiradora para a sua formação como 

professor. Não percebe também a relação entre os estudos feitos nos semestres antecedentes 

como responsáveis pela sua formação‖ (DIONÍSIO, 2002, p. 85). Este vê o LD apenas como 

um recurso metodológico. 

Como visto, o LD não se constitui em um elemento de formação apenas para 

professores sem conhecimento teórico. Ao contrário disso, também tem o papel de formar 

professores com experiência de pesquisa, portanto, detentores de certa carga teórica, mas que 

não sabem aplicar a teoria que conhecem na sua prática docente, ou que não percebem a 

relação das suas pesquisas com as práticas de ensino. 

Particularmente falando, não vejo problema em utilizar o LD na sala de aula, afinal 

de contas, seja este ou outro material qualquer, como por exemplo, o apostilado, o professor 

sempre lançará mão de materiais didáticos em suas aulas. O que penso ser intolerável é a 

admissão de profissionais docentes na escola sem a devida formação e, consequentemente, 

sem que tenham capacidade de elaborar seu próprio material quando situações específicas 

requerem. Este se constitui em mais um motivo que me levou a dizer anteriormente que o 

pano de fundo das discussões sobre o LD será sempre a formação do professor. Corroborando 

com este pensamento, Dionísio (2002) afirma que, no trabalho com o LD, o professor deve 
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sempre ser superior a ele em conhecimento e em desempenho metodológico. Acredito que 

isto é relevante porque nas situações em que o professor receber material didático deficiente 

ele pode compensá-lo pelo processo de didatização (ação do professor).  

É preciso ressaltar que os avanços provocados pelas referidas mudanças teóricas e 

políticas que poderiam favorecer a elaboração do LD muitas das vezes levam a uma estratégia 

de marketing desvinculada de uma orientação teórico-metodológica. Isso porque, em muitos 

casos, lista-se referências bibliográficas atuais recheadas de autores de renome nacional e 

internacional, apresenta-se textos didáticos resumindo as referências citadas e carimba-se a 

capa do livro com expressões como ―Aprovado pelo PNLD‖ ou ―De acordo com os PCN‖. 

Porém, sem haver coerência entre os pressupostos teóricos e as práticas metodológicas 

afirmadas nestes referenciais (PCN e PNLD) e as encontradas no LD (DIONÍSIO, 2002, p. 

85). Portanto, a utilização de um LD excessivamente deficiente também não deveria ser 

admitida. 

A autora conclui suas ideias dizendo que os avanços referentes às teorias mais 

recentes ainda não foram capazes de mudar a perspectiva normativa assumida pelo LDP, o 

que revela a necessidade deste material incorporar os novos objetivos didáticos do ensino da 

língua materna. Dentre estes objetivos ela destaca ―o discurso, os padrões de letramento, a 

língua oral, a textualidade, as diferentes ‗gramáticas‘ de uma mesma língua‖ (DIONÍSIO, 

2002, p. 88). 

 Em relação ao desenvolvimento das editoras brasileiras, Razzini (2002) afirma que, no 

início da República, o LD utilizado nas escolas brasileiras era importado dos Estados Unidos 

e da Europa, sendo adaptado à realidade nacional. Mas, com a expansão do ensino público e, 

consequentemente, da demanda pelo LD, esse mercado aqueceu, provocando grande expansão 

do seguimento, surgindo, então, as editoras nacionais. Portanto, foi a expansão da escola 

pública no Brasil, durante a República, que provocou ―o desenvolvimento do mercado 

editorial e a profissionalização do escritor didático‖ (RAZZINI, 2002, p. 97). A autora 

enfatiza que, dentre as editoras já tradicionais no segmento de LD que prosperaram bastante 

nesse período, encontra-se a Livraria Francisco Alves, fundada no Rio de Janeiro em 1854, a 

qual abriu uma filiação em São Paulo em 1893. O grande desenvolvimento das editoras pode 

ser exemplificado pelo fato de que ―[...] se até 1889 a Livraria Francisco Alves havia 

publicado apenas 67 títulos (sendo 59 de ensino), nas três décadas seguintes ela acompanhou 

a expansão escolar, publicando 538 títulos, 295 dos quais eram didáticos‖ (RAZZINI, 2002, p 

98). Posteriormente, no ano de 1915, a editora Melhoramento, e no ano de 1918, a editora 
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Monteiro Lobato, surgem em São Paulo e fazem deste segmento um importante ramo de 

negócios. 

 Entretanto, é na década de 
 

[...] 1970 que aparecem técnicas e engrenagens que parecem substituir o 

professor na função de preparar aulas: estudo dirigido, instrução 

programada, exemplar do professor com exercícios resolvidos e respostas 

impressas em caracteres vermelhos. Essa nova concepção de livro didático 

reflete a má formação dos professores, decorrente da democratização do 

ensino e da multiplicação de agências formadoras sem compromisso com a 

qualidade (SOARES, 2001 apud RAZZINI, 2002 p. 101). 

 

 Na década de 1990 surgem duas tendências: aquela que propõe o ―abandono do livro 

didático, devido às concepções baseadas na ‗construção‘ de conhecimentos por alunos e 

professores‖ e aquela que propõe o ―controle e avaliação dos vários níveis de ensino pelos 

órgãos oficiais, incluindo a avaliação dos livros didáticos do Ensino Fundamental‖ 

(RAZZINI, 2002, p. 101). 

 Talvez seja por influência desta última tendência que, nesta mesma década, mais 

precisamente em 1995-96, surgiu o sistema de avaliação do LD proposto pelo Governo 

Federal. Mas, segundo Munakata (2001), foi em 1985, após a queda do regime militar, que 

culminou com o processo de redemocratização do país, que o PNLD surgiu. O autor 

complementa que a grande expansão das editoras, responsável pela forma como são 

constituídas atualmente, também teve início neste momento. Esta expansão foi tão expressiva 

que, em Cano (2006), encontra-se a afirmação de que o Brasil possui o maior programa de 

livro didático do mundo. 

 

2.2.1 Apresentação da coleção Português Linguagens 

 

 A coleção ―Português Linguagens‖, 6º ao 9º ano, editora Saraiva, 7ª edição, 2012, foi 

aprovada pelo PNLD de 2014 e utilizada nas escolas públicas durante o triênio 2014-2016. Os 

autores são William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães. A estrutura da coleção 

apresentada aqui foi feita com base em informações cedidas pela própria editora no Manual 

do Professor (MP). De acordo com estas informações (p. 05), ―cada um dos volumes desta 

coleção está dividido em 4 unidades, e cada unidade dividida em 4 capítulos. O último 

capítulo, chamado de Intervalo, é um projeto cultural que envolve toda a turma‖. Segundo o 

MP, os temas orientadores das unidades são variados e foram selecionados considerando as 

orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais, dos Temas Transversais e dos interesses 

dos alunos. 
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 Na abertura de cada unidade encontra-se uma imagem artística, com um texto curto, 

e perguntas relacionadas às imagens. Esse texto é simultaneamente uma introdução ao tema 

da unidade e um elemento organizador dos capítulos. Também na página, onde está a 

abertura, há uma seção intitulada Fique ligado! Pesquise!. Nesta, são sugeridas atividades 

intra e extraclasse, ―em que o aluno deve pesquisar, ler, assistir a filmes, ouvir determinadas 

músicas e navegar pela Internet (p. 05). 

 A unidade é concluída pelo capítulo Intervalo. Nele, o enfoque linguístico e o tema 

da unidade são retomados e trabalhos sob diferentes enfoques, como afirma o próprio MP. 

Segundo os agentes de produção do LD, o capítulo Intervalo ―é organizado de maneira a 

‗quebrar‘ a estrutura do próprio livro e do andamento das aulas‖ (p. 05), proporcionando 

espaço para o lúdico a ser vivenciado pelo aluno durante as aulas. 

 Também no capítulo Intervalo encontra-se um projeto e é proposta a realização de 

um conjunto de atividades e formas de abordar o tema de maneira mais criativa.  

 

São apresentadas propostas para novas produções de textos; para a criação 

de um varal de poesia; para a representação teatral de textos criados pelos 

alunos; para a realização de jogral, exposição de seminários e debates 

públicos; para a apresentação de filmes; shows musicais; etc (p. 05). 

 

 O MP afirma que as atividades diversificadas têm a função de, por um lado, 

descansar o aluno das atividades regulares do curso, abrindo-se espaço para a criatividade e 

para novas estratégias de interação e, por outro, as atividades diversificadas encontradas no 

capítulo especial Intervalo promovem uma síntese dos conteúdos desenvolvidos na unidade. 

Possibilita, também, dar sentido à produção de texto proposta na unidade, pois cria situações 

concretas de recepção para os textos produzidos, ampliando e diversificando o público leitor. 

 Sobre a estrutura dos três capítulos que compõem cada unidade, segundo o MP, ―dois 

são abertos com textos verbais e estão organizados em cinco seções essenciais: Estudo do 

texto, Produção de texto, Para escrever com adequação/coerência/coesão/expressividade, 

A língua em foco e De olho na escrita‖ (grifos dos autores, p. 06). Algumas destas seções 

são facultativas, aparecendo somente quando o trabalho permitir (MP). As seções estão 

sempre relacionadas ao tema central da unidade. O MP prossegue dizendo que ocorre uma 

parte destinada à leitura sistematizada de linguagens não verbais ou mistas (verbal e não 

verbal), cujo objetivo é ampliar a capacidade de leitura neste tipo de linguagem, bem como 

contribuir para o aluno ampliar seus referenciais culturais e a capacidade de ler o mundo. 

 O foco da seção Estudo do texto (grifo nosso) no trabalho com a leitura. Ela está 

organizada em seis tópicos – Compreensão e interpretação, A linguagem do texto, Leitura 
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expressiva do texto, Cruzando linguagens e Trocando ideias. Alguns destes tópicos são 

facultativos. Segundo o MP, o trabalho com a leitura é proposto a partir de uma diversidade 

textual, na qual o texto é entendido como uma unidade significativa que se materializa não 

somente na linguagem verbal, mas também na linguagem não verbal. No MP encontra-se, 

ainda, que a intenção é fazer com que os textos trabalhados sejam aqueles de circulação 

social: ―o ficcional, o poético, o jornalístico, o autobiográfico, o publicitário, a entrevistas, o 

de divulgação científica, o cartum a charge, o quadrinho, a pintura, a fotografia, o cinema, 

etc.‖ (p. 06). 

Os critérios adotados para selecionar os textos foram tanto as múltiplas abordagens 

do tema, como a diversidade de linguagem empregada nos textos, o gênero ou o tipo de texto, 

a adequação à faixa etária e o grau de dificuldade que o texto oferece. O foco desta 

Dissertação de Mestrado é a produção de texto escrito. Mesmo assim, convém ressaltar a 

afirmação do MP sobre a leitura ser proposta numa abordagem baseada na questão central de 

cada unidade e cada capítulo, favorecendo a perspectiva temática. Digo isto ao notar que 

foram apresentados diversos textos contendo diferentes pontos de vista sobre a discussão em 

foco, o que considero como fator positivo da coleção. No entanto, como será visto, esse 

tratamento temático não se fez presente na maior parte da seção de Produção de Texto, 

constituindo, assim, no que acredito poder ser uma deficiência para o ensino.  

É no tópico Compreensão do texto (grifo nosso) que se encontra a atividade 

principal de leitura. Segundo o MP, esta atividade une os níveis de compreensão e 

interpretação do texto e tem por finalidade levar o aluno a desenvolver capacidades como 

antecipação a partir do título do texto, apreensão do tema e da estrutura global do texto; 

levantamento de hipóteses; relações de causa e efeito, de temporalidade e espacialidade; 

comparação, transferência de uma situação a outra, síntese, generalização, tradução de 

símbolos, relações entre forma e conteúdo. 

No tópico A linguagem do texto (grifo nosso) trata de questões relacionadas tanto 

aos aspectos linguísticos quanto aos discursivos do texto – ―as especificidades do uso da 

língua ou da variedade linguística de acordo com o gênero, o suporte e o perfil dos 

interlocutores envolvidos, os sentidos de certas expressões e construções da língua, 

pontuação, ambiguidade, figuras de linguagem, uso enfático de palavras e expressões, etc‖ (p. 

07). No entanto, devido ao tratamento superficial, há casos em que a abordagem da coleção a 

algumas destas questões é, no meu ponto de vista, um pouco questionável. 

 O tópico Leitura expressiva do texto (grifo nosso) está divido em três tópicos – 

Cruzando linguagens, Trocando ideias e Ler é prazer. Segundo o MP, serve para finalizar o 
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trabalho com a leitura do texto que se encontra na abertura do capítulo. Este tópico tem por 

finalidade ―ser uma espécie de retomada, síntese e fechamento do processo de compreensão e 

interpretação, uma vez que é solicitada a releitura enfática de determinados trechos – tarefa 

que só pode ser realizada quando se tem uma compreensão mais profunda do texto‖ (MP, p. 

08). Além disso, este momento propõe explorar, também, a oralidade, juntamente com a 

linguagem corporal, como a entonação, as pausas, características da voz relacionadas com 

estados emocionais – insegurança, medo, alegria, etc. Considero este momento uma boa 

iniciativa da coleção, pois, além de inserir a oralidade num trabalho sistemático na escola, 

dinamiza as aulas ao quebrar a rotina onde no ensino da linguagem a língua escrita é 

enfatizada e muitas das vezes a oralidade é negligenciada. 

 Conforme o MP, o tópico Cruzando linguagens (grifo nosso) não aparece em todos 

os capítulos, mas aparece pelo menos uma vez em cada unidade. ―Tem por objetivo 

proporcionar o estudo comparado entre o texto estudado e outro texto, que apresenta um tipo 

de linguagem diferente‖ (linguagem verbal, não verbal e mista) (MP, p. 09). Para isto, o MP 

propõe que, a cada volume da coleção, o aluno deve assistir a um filme sobre os temas da 

unidade e, seguindo um roteiro, deve analisa-lo, debate-lo e interpreta-lo, confrontando-o com 

os textos verbais lidos. O MP afirma que a finalidade desta comparação é ajudar o aluno a 

identificar as semelhanças e diferenças quanto ao tema, os aspectos composicionais e 

situacionais dos textos. 

 No MP encontra-se que o tópico Trocando ideias tem por finalidade ajudar o aluno 

a desenvolver capacidades de oralidade e de argumentação oral, bem como desenvolver 

comportamentos e valores como a capacidade de extrapolar; de generalizar e particularizar a 

ideias; de ouvir e respeitar as opiniões alheias; de negociar; de saber como se situar numa 

discussão pública e selecionar a variedade linguística mais adequada àquela situação; de 

desenvolver técnicas de contra-argumentação e persuasão. Aqui, o MP empregou o termo 

persuasão coerentemente com o conceito encontrado na literatura existente sobre 

argumentação
19

. No entanto, o livro do 9º ano (p. 52), ao conceituar o gênero editorial, 

equivocadamente, emprega o termo persuadir como sendo sinônimo de convencer, o que, para 

mim, se constitui numa outra questão problemática da coleção. O estudo sistematizado dos 

gêneros orais é feito na seção intitulada Produção de texto (oral).  

Há momentos em que o tópico Ler é prazer (grifos nossos) aparece com outros 

títulos Ler é emoção, Ler é descoberta, Ler é diversão, Ler é reflexão. Portanto, seu título 

                                                           
19

 Falarei melhor a respeito disso no Capítulo 3, quando apresentarei as categorias de análise. 
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varia dependendo do tipo de texto e da atividade que se propõe, como afirma o MP. Dentre os 

objetivos deste tópico, encontra-se a intenção de despertar o prazer pela leitura, estimular a 

observação, a reflexão, o debate, etc. 

 Na seção Produção de texto (grifos nossos), o MP afirma que embora esta coleção 

reúna contribuições de variadas linhas teóricas para a produção de texto, há um interesse 

especial pelas teorias de gêneros do discurso. Acrescenta que é com base na seção Produção 

de texto que são definidos os critérios para organização da obra em relação aos temas e à 

estrutura. Isto objetiva trabalhar com diferentes gêneros do discurso na modalidade oral e 

escrita, bem com na linguagem mista (linguagem verbal e não verbal), como, por exemplo, o 

poema imagem e a história em quadrinho. O MP afirma que nesta seção procura-se manter 

um diálogo com o tema da unidade e com os textos estudados no capítulo. 

 Para mostrar que isto de fato ocorre na coleção, recorre-se ao volume do 6º ano, 

Unidade 1, cujo tema é O mundo da fantasia, no qual a ênfase dada é ao conto maravilhoso; 

no volume do 7º ano, Unidade 1, cujo tema é Heróis, a ênfase é no mito; no volume do 8º ano, 

Unidade 3, cujo tema é Consumo, a ênfase recai sobre o gênero Anúncio publicitário. Como 

pode ser visto, existe certa relação entre os gêneros mais usuais nas questões discutidas na 

unidade, porém nem sempre há relação entre o tema proposto para a produção de texto e o 

tema da unidade e do capítulo em que a atividade está inserida. 

 Isso pode ser visto pelo fato de que, no volume do 8º ano (p. 156-170), encontra-se 

uma proposta de produção de uma carta de leitor com duas alternativas para o aluno escolher. 

A primeira é com o tema Cyberbulling. Na segunda, o aluno deve emitir sua opinião 

comentando uma matéria de jornal sobre música, esporte, cinema, etc. No entanto, o tema da 

Unidade 3 e do Capítulo 2, onde esta proposta de produção de texto se encontra, é 

Consumismo. Este aspecto não foi constatado somente neste caso, já que há outras 

ocorrências que caracterizam descontinuidade entre o tema da unidade e do capítulo com o 

tema proposto para a produção de texto. Isso está mostrado na análise da coleção referente ao 

tema, que é a primeira categoria utilizada para gerar e analisar os dados nesta Dissertação de 

Mestrado. 

 A seção Produção de Texto está organizada em duas etapas. Na primeira, o gênero a 

ser produzido pelo aluno é desenvolvido do ponto de vista teórico. São abordadas questões 

referentes ao tema, à estrutura composicional e ao estilo, bem como aspectos relacionados ao 

suporte, às condições de produção, circulação e recepção do gênero. Isso é feito através de 

uma atividade de leitura e interpretação do gênero proposto para a produção de texto. 
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Percebe-se que esta atividade tem a função de instrumentalizar o aluno sobre as capacidades 

que deverão ser mobilizadas no ato efetivo da produção.  

 Na segunda etapa, intitulada Agora é sua vez, ocorre a produção do texto. Esta etapa 

está organizada com um ou mais propostas, na qual o aluno poderá aplicar os aspectos 

teóricos adquiridos na etapa anterior. Nesta etapa, o aluno também encontra orientações sobre 

como planejar, avaliar e refazer seu texto, caso seja necessário. 

 Outra questão afirmada no MP, que de fato é constatada na coleção, é que nas 

unidades são propostas diversas formas de divulgação, circulação e avaliação dos textos 

produzidos, como, por exemplo, troca com um parceiro, sendo que um lerá o texto do outro, 

leitura e apreciação feitas pelo grupo, troca de textos entre grupos, apresentação dos textos 

para a classe por meio de leitura oral, exposição dos textos no mural, etc. Segundo o MP, o 

sentido especial do trabalho de produção está na realização do projeto Intervalo. 

 O MP afirma que o aluno aprende a produzir cartas e e-mails para se corresponder 

com uma pessoa específica: ―aprende a produzir contos maravilhosos para criar um livro de 

contos; aprende a produzir poemas para expô-los em um varal de poesia; aprende a expor 

oralmente para realizar um seminário em grupo; aprende a argumentar para participar de um 

debate público [...]‖ (p. 11). 

 Embora isso seja tratado mais especificamente na seção Para escrever com 

adequação/coerência/coesão/expressividade, na seção Produção de Texto, no tópico Agora é 

sua vez, também há orientações sobre a necessidade do texto apresentar aspectos relacionados 

à textualidade, tais como, coerência e coesão, intencionalidade, informatividade, 

conectividade, dentre outras questões. 

 Na análise da coleção, o Guia do PNLD (BRASIL, 2014), se referindo à produção de 

texto escrito, afirma que 

 
As atividades situam a prática da escrita em seu contexto social de uso e as 

propostas definem as condições de produção e circulação, geralmente 

ligadas ao projeto. Contudo, por vezes falta detalhamento a respeito das 

etapas do processo de produção e orientação mais explícita quanto à 

construção da textualidade. Embora as unidades tragam seções sobre ―como 

escrever com coesão‖, ou ―como escrever com expressividade‖, nem sempre 

o estudo desses recursos se articula à proposta de escrita (p. 85). 

  

 Embora no geral considere que os aspectos relacionados à textualidade não tenham 

sido satisfatórios, em relação exclusiva à produção dos gêneros argumentativos, nos Capítulos 

01 e 03 da Unidade 04, o volume do 9º ano trata desta questão um pouco melhor. Isto é feito 

nas propostas de produção de texto que compõem as unidades, cujo gênero é denominado 
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pelo LD de dissertativo-argumentativo. A primeira proposta de produção de texto aborda 

aspectos relacionados à informatividade do texto. De acordo com o MP, este aspecto está 

relacionado à textualidade. A segunda proposta de produção de texto referida trata de 

questões relacionadas à continuidade e à progressão do texto. A propósito, considero que isso 

é feito razoavelmente bem. No entanto, como afirmado no Guia do PNLD (BRASIL, 2014, p 

85), na grande maioria das demais propostas de produção de texto da coleção isso não 

acontece. 

 Em relação às atividades de produção escrita, sobretudo nas de retextualização, o 

Guia do PNLD (BRASIL 2014) afirma que o trabalho com a coleção pode ser mais 

proveitoso mediante maior atenção às operações de construção da textualidade, como, por 

exemplo, ―a sequência e a articulação dos conteúdos, a coesão, a seleção vocabular e o estilo 

de linguagem mais característico do gênero‖ (p. 89). Esta questão foi constatada na análise 

que fiz da coleção, a ser apresentada no próximo capítulo, uma vez que, no meu 

entendimento, as propostas de produção de texto, quando abordam algum dos elementos 

textuais acima, lhes dá um tratamento superficial. 

 Segundo o MP, o título da seção Para escrever com 

adequação/coerência/coesão/expressividade (grifo nosso) varia de acordo com a natureza 

do objeto. Portanto, ela trata de assuntos diversos ligados à textualidade e ao discurso. O MP, 

acrescenta que quando aborda assuntos como avaliação apreciativa, recursos gráficos, graus 

de informatividade esperado, etc., esta seção recebe o nome de Para escrever com 

adequação (grifo nosso). Quando aborda aspectos expressivos da língua – a versificação, 

formas de citação do discurso, etc. –, recebe o nome de Para escrever com expressividade. 

Quando o enfoque são aspectos da textualidade, como coerência, coesão, conectividade, etc., 

recebe o nome Para escrever com coerência é coesão. 

 A seção A língua em foco (grifo nosso) é o momento em que os aspectos 

linguísticos são mais enfaticamente abordados na coleção. Segundo o MP, está organizada de 

um modo diferente da perspectiva de ensino tradicional da gramática. No entanto, não se trata 

de excluir o ensino da gramática, mas de redimensiona-lo, incluindo outros elementos não 

considerados no ensino tradicional, dentre estes, aspectos referentes ao enunciado, ao texto e 

ao discurso, como ―intencionalidade linguística, o papel da situação de produção na 

construção do sentido dos enunciados, preconceito linguístico, variedade linguística, 

semântica, variações de registro (graus de formalidade e pessoalidade), apreciação valorativa, 

etc.‖ (p. 12). 
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 O MP declara que a língua é vista como um sistema dinâmico de realizar ações e agir 

sobre as pessoas e não como um sistema fechado de regras fixas. Desse modo, pretende-se 

contemplar a ―gramática normativa – em seus aspectos prescritivos (normatização a partir de 

parâmetros da variedade padrão: ortografia, flexões, concordâncias, etc.) e descritivos 

(descrição de classes e categorias: substantivos, sujeito, predicado, etc.)‖ (p. 12), bem como a 

gramática reflexiva, a qual explora aspectos ligados à semântica e ao discurso. A intenção 

desta mudança de perspectiva no ensino, segundo o MP, objetiva fazer com que o aluno deixe 

de apenas descrever e passe de fato a operar com a língua. Esta seção está dividida em dois 

tópicos – Construindo o conceito e Conceituando. 

 O tópico A categoria gramatical estudada na construção do texto (grifo nosso) 

aparece com diferentes nomes, dependendo do enfoque gramatical visado. Dentre estes, 

encontra-se As variedades linguísticas na construção do texto, O substantivo na construção do 

texto, O sujeito e o predicado na construção do texto, As figuras de linguagem na construção 

do texto, e assim por diante (p. 14). Outro ponto relevante perceptível na coleção é que, neste 

tópico, são analisados os papeis dos elementos gramaticais na organização e construção do 

texto com a finalidade de mostrar ao aluno que as escolhas linguísticas não são feitas 

aleatoriamente, mas orientadas pelo efeito de sentido almejado no texto. De fato, a coleção 

contempla esta dimensão no ensino, mas há momentos em que isso é feito superficialmente. 

 Segundo o MP, o tópico Semântica e discurso (grifo nosso) tem por finalidade 

ampliar a abordagem do conteúdo gramatical do capítulo, fazendo com que os alunos possam 

fazer uso deles com mais consciência e domínio. Para isso, parte da Semântica e da Análise 

do discurso, explorando situações concretas de comunicação. Isto pode ser visto, por 

exemplo, quando verbos no futuro do pretérito são utilizados como modalizadores, ou seja, 

como uma forma educada de pedir alguma coisa emprestada (você poderia me emprestar) 

(grifos nossos). 

 No tópico De olho na escrita (grifo nosso), os problemas com a ortografia e 

acentuação, dentre outros, recebem um tratamento sistematizado. De acordo com o MP, isso é 

feito pelo método indutivo numa atividade relacionada ao assunto. 

 No tópico Divirta-se (grifo nosso) aparece uma atividade lúdica com a finalidade de 

estimular o raciocínio do aluno. Pode ser uma charada, brincadeira, adivinhas, tiras e textos de 

humor. 

Existem ainda os boxes. De acordo com o MP, estes não chegam a ser uma seção. 

São textos paralelos que dialogam com o texto base e podem aparecer em qualquer uma das 

cinco seções principais. ―Seu papel é, essencialmente, ampliar o assunto tratado e estabelecer 
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relações entre ele e a realidade do aluno‖ (p. 16). Este tópico é importante porque, em muitos 

casos, não só amplia o assunto tratado, mas também o complementa de forma bastante 

pertinente. 

 Conforme o MP afirma no cronograma da coleção (grifo nosso) as atividades de 

cada volume da coleção foram elaboradas para duzentos dias letivos, com cinco aulas por 

semana, totalizando 36 semanas e 180 aulas. Descontado 20% para aplicação de avaliações e 

feriados, tem-se uma média de 37 aulas por bimestre. Dentro desse tempo, estão distribuídos 

os conteúdos de cada unidade. 

 Sugere-se que, em caso das escolas apresentarem uma quantidade de dias letivos 

diferentes ou de aulas semanais, o cronograma apresentado pode ser adaptado. Sugere-se, 

ainda, que, em caso de aulas excedentes, estas sejam aproveitadas para leitura extraclasse, 

apresentação de filmes, para atividades de pesquisa e trabalhos como seminários, 

dramatizações, criações; ou que se realize o projeto que se encontra no capítulo Intervalo. 

Mais precisamente, o MP (p. 17) apresenta o cronograma organizado da seguinte forma: 

―Abertura – 1 aula; Capítulo 1 – 11 aulas; Capítulo 2 – 11 aulas; Capítulo 3 – 11 aulas; 

Intervalo – 3 aulas.‖  

 Para finalizar esta parte, convém ressaltar que o Guia do PNLD (BRASIL, 2014) 

afirma que o ponto forte da coleção é a leitura, enquanto que o ponto fraco está na abordagem 

dos textos literários, afirmações com as quais concordo. Já o destaque da coleção está na 

análise de textos visuais e de textos com linguagem mista (verbal e imagem) e nas propostas 

de projetos, como a que acorre no capítulo especial chamado Intervalo. 

 

2.2.2 Apresentação da coleção Vontade de Saber Português 

 

A coleção ―Vontade de Saber Português‖, 6º ao 9º ano, editora FTD, 1ª edição, 2012, 

aprovada pelo PNLD de 2014, foi utilizada nas escolas públicas durante o triênio 2014-2016. 

As autoras são Rosemeire Aparecida Alves Tavares e Tatiane Brugnerotto. A estrutura da 

coleção apresentada aqui foi feita com base em informações cedidas pela própria editora no 

Manual do Professor (MP). A obra é composta de quatro (04) volumes (6º ao 9º ano), cada 

volume está dividido em seis (06) unidades, cada unidade dividida em dois (02) capítulos. Os 

capítulos são compostos pelas seguintes seções: Conversando sobre os temas; Leitura; Estudo 

do texto; Interação entre os textos; Ampliando a linguagem; Produção escrita; Produção oral; 

A língua em estudo. Algumas destas seções são facultativas, aparecendo somente quando o 

trabalho permitir (MP). Além disso, algumas seções são divididas em subseções.  
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A seção Estudo do texto é subdividida em cinco subseções (Conversando sobre o 

texto; Escrevendo sobre o texto; Discutindo sobre o texto; Discutindo ideias, construindo 

valores; Explorando a linguagem). Já a seção Produção escrita é dividida em quatro subseções 

(Pensando na produção; Produzindo o texto; Avaliando a produção; Trabalhando em grupo). 

O MP afirma que os conteúdos estão organizados de acordo com os critérios de 

ensino aprendizagem, contudo não diz quais são estes critérios e qual é a abordagem 

metodológica que se orienta para elaborar a progressão dos conteúdos. Encontra-se apenas a 

afirmação de que a aprendizagem do conteúdo posterior depende do conhecimento que o 

aluno deve ter do conteúdo ensinado anteriormente.  

Passo agora a mostrar de forma resumida como cada uma das seções está organizada 

e qual a finalidade de cada uma delas. 

A seção Conversando sobre o tema (grifo nosso) encontra-se na página de abertura 

de cada unidade. Ela apresenta textos de gêneros variados com questões cujo objetivo é 

introduzir o tema que será explorado. As questões referentes aos textos visam identificar os 

conhecimentos prévios e promover a interação entre os alunos. Segundo o MP (p. 06), o 

objetivo desta seção é, também, promover e explorar as ―capacidades e habilidades 

fundamentais para a aquisição de saberes com a base na observação e reflexão, seguidas de 

investigação e descrição dos textos ou obras apresentadas.‖ 

De acordo com o MP, o objetivo da seção Leitura (grifo nosso) é desenvolver 

habilidades de leitura que favoreçam ao aluno estabelecer relação entre a leitura de textos e a 

leitura do mundo. Para isto, em cada capítulo aparecem dois momentos de leitura principais. 

O primeiro (Leitura 1) é iniciado após a página de abertura; o segundo (Leitura 2) pode variar 

ao longo do capítulo. Depois da leitura silenciosa ou oral, o aluno é estimulado a conversar 

sobre o texto para, em seguida, realizar atividades escritas a respeito dos textos lidos. O 

estudo da leitura parte de um gênero, que apresenta o tema da unidade e possibilita ―a análise 

de características estruturais e linguísticas, assim como situa o texto em um contexto de 

comunicação‖ (MP, p. 07). 

O MP afirma que a seção Estudo do texto (grifo nosso) tem por objetivo levar o 

aluno a compreender o aspecto interativo dos textos, bem como sua função social. Assim, as 

atividades propostas visam mostrar que ler não é somente decodificar signos linguísticos, 

extrair informações, mas representa um processo de construção de sentidos. Portanto, o texto 

não é visto como um produto acabado, mas como resultado da interação, na qual texto e leitor 

são protagonistas do ato de ler. Sendo assim, o texto é uma unidade de sentido. 
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O MP prossegue dizendo que as atividades desta seção visam sistematizar a 

abordagem dos diversos gêneros de forma que as competências do aluno sejam ampliadas 

tanto para compreender como para produzir textos orais e escritos. 

Ao longo da seção podem aparecer boxes com curiosidades e dados complementares 

sobre o texto lido e informações sobre o autor. O objetivo desses boxes é enriquecer a 

interação com o texto e fornecer outros fios de conhecimento que podem favorecer uma 

compreensão global mais profunda. 

Como dito, esta seção está dividida em subseções (Conversando sobre o tema; 

Escrevendo sobre o texto; Discutindo ideias, construindo valores; Explorando a linguagem). 

A subseção Conversando sobre o texto é facultativa. Ela aparece somente quando o 

desenvolvimento do trabalho permitir e tem por finalidade desenvolver o trabalho com a 

oralidade, bem como promover a interação entre os alunos. Isso é feito incentivando eles a 

conversarem entre si sobre o texto, assim compartilhando seus conhecimentos, tendo como 

foco uma melhor compreensão do texto lido (MP). 

Já a subseção Escrevendo sobre o texto, por meio de questionamentos, visa levar o 

aluno a compreender as funções, estruturas e singularidades do texto contidos na seção leitura. 

A subseção Discutindo ideias, construindo valores apresenta questões com a 

finalidade de promover a socialização de opiniões levantadas a partir da leitura dos textos, 

possibilitando, também, a troca de conhecimento, de experiências bem como a formação da 

opinião. Outro ponto que julgo ser relevante nesta subseção consiste no fato de que, da forma 

como foi pensada, pode contribuir para o ensino da argumentação, uma vez que favorece a 

formação de uma das partes constituintes do texto argumentativo, o ponto de vista. No 

entanto, é preciso ter cuidado para que o aluno não se feche no seu próprio ponto de vista e 

desconsidere o ponto de vista do outro, pois esta atitude inviabilizaria o ensino da 

argumentação, uma vez que só é possível argumentar quando houver respeito ao ponto de 

vista do outro. Esta subseção também é facultativa na coleção. Sendo assim, só aparecerá 

quando o desenvolvimento do trabalho permitir. 

O MP prossegue dizendo que a subseção Explorando a linguagem procura 

contextualizar e dar significado ao estudo da linguagem através da exploração dos aspectos 

estruturais, funcionais, estilísticos e linguísticos. Para isto, os objetivos deste momento levam 

em consideração ―os recursos gramaticais, num contexto semântico e pragmático, que estão a 

serviço da expressão, ideias e funções sociais que os enunciados desempenham‖ (MP, p. 07). 

A seção Interação entre os textos parte do princípio de que o diálogo entre os textos 

constitui um recurso de grande importância à analise do texto em estudo. De acordo com o 
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MP (p. 07), as atividades desta seção propõem levar o aluno ―a perceber as relações temáticas, 

estilísticas, estruturais, pragmáticas entre diferentes textos.‖ O MP afirma, também, que, para 

maior compreensão dos propósitos de cada texto lido nesta seção e, consequentemente, maior 

capacitação de leitura dos alunos, são explorados diferentes modos de diálogo entre os textos, 

tais como, alusões, paráfrases, paródias, citações. Assim, espera-se facilitar o trabalho de 

reconhecimento das múltiplas relações dos textos ajudando o aluno a perceber seus 

significados. 

A seção Ampliando a linguagem traz atividades que visam desenvolver 

competências relacionadas aos aspectos estruturais, linguísticos e funcionais dos textos, tanto 

no tocante à oralidade, quanto em relação à escrita. Esta seção pode ocorrer mais de uma vez 

nas unidades, portanto ela é variada. 

A seção Produção escrita está presente em todos os capítulos da coleção. 

Geralmente, sua elaboração é orientada a partir de uma atividade de análise do gênero visado 

para a produção. A finalidade desta atividade parece ser instrumentalizar o aluno para 

produzir seu texto. Chego a esta conclusão por inferência, pois a coleção não traz comentários 

sobre esta questão. O MP afirma que os subsídios ofertados ao aluno procuram contextualizar 

a produção por meio da simulação, mais próximo possível de situações reais de comunicação. 

A finalidade é fazer com que a produção do aluno não se constitua em mera atividade escolar. 

Para isto, leva-se em conta a contextualização, propósitos da produção e os interlocutores.  

Esta seção está estrutura em quatro etapas (subseções): Pensando na produção; 

Produzindo o texto, Avaliando a produção, Trabalhando em grupo. 

A subseção Pensando na produção do texto tem por objetivo levar o aluno a refletir 

sobre a produção e os elementos que considera essenciais na caracterização dos gêneros em 

estudo, bem como organizar as ideias que comporão o texto (MP). 

Segundo o MP (p. 07), na subseção Produzindo o texto são apresentadas instruções 

que sistematizam a produção e ―auxiliam a reelaboração do texto ou parte dele‖. Para isto, 

dentre as várias ―propostas de produção escrita, os alunos são estimulados a interagir e a 

compartilhar suas produções, por meio de divulgação, da circulação e da avaliação dos 

textos.‖ 

A subseção Avaliando a produção apresenta critérios para correção dos textos 

produzidos. O objetivo e levar os alunos a refletir sobre o processo e o produto a partir dos 

objetos estabelecidos antes da produção. 

A subseção Trabalhando em grupo visa promover a interação dos alunos. Para isto, 

apresenta atividades que propõem a socialização dos textos produzidos em grupo. O MP 
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ressalta que orientar e identificar as dificuldades dos alunos apresentadas em cada etapa da 

produção cabe ao professor.  A finalidade desta subseção é identificar se os alunos apresentam 

postura colaborativa no trabalho em equipe. Para o MP, um dos principais aspectos a serem 

avaliados é esta questão. Portanto, nas declarações do MP pode-se perceber a intenção de que 

a abordagem sociointeracionista seja o referencial teórico que fundamenta a elaboração da 

coleção. A meu ver, esta intenção é um dos pontos louváveis da coleção. 

A seção Produção oral visa apresentar atividades com gêneros orais que 

possibilitem aos alunos vivenciarem experiências significativas de comunicação oral. Isto é 

feito apresentando as principais características dos gêneros a serem trabalhados, bem com as 

instruções sobre os gêneros a serem produzidos. Dentre alguns pontos tratados com o aluno 

em relação à produção escrita encontra-se o modo de se portar em público, o qual deve ser de 

acordo com o gênero a ser produzido. Esta seção também não está presente em todos os 

capítulos. Ela aparece quando o trabalho permite. 

A seção A Língua em estudo propõe o trabalho com os conhecimentos linguísticos a 

partir da concepção de que ―a língua não é um sistema imutável de conceitos e leis 

combinatórias, mas um processo dinâmico de interação‖ (MP, p. 08). Esta seção está estrutura 

em duas partes (subseções). 

A subseção Refletindo e conceituando visa levar o aluno a construir o conceito para 

posteriormente aplicá-lo. Para isto, incentiva ―a observação, reflexão, compreensão e 

sistematização. Em seguida apresenta-se o aspecto linguístico (MP, p. 08).‖ É afirmado, 

ainda, que, nesta perspectiva de aprendizagem, o conteúdo é apresentado por meio de 

atividades que resgatam os conhecimentos prévios do aluno de modo que possibilita a 

construção de novos saberes. 

A subseção Praticando traz atividades diversificadas a respeito dos conteúdos 

gramaticais. Nelas, exploram-se os conceitos visados e apresentam-se exercícios práticos para 

o aluno exercitar o reconhecimento dos recursos possíveis de serem usados na construção dos 

textos. 

O MP (p. 09-14) apresenta um mapa de conteúdos e recursos propostos em cada 

capítulo da coleção. O mapa está organizado a partir dos seguintes tópicos: Principais temas, 

Principais conceitos e noções, Procedimentos, Atitudes, Principais recursos. 

O (MP, p. 15-28) traz ainda algumas orientações didáticas e metodológicas. Os 

tópicos destas orientações são: O ensino de Língua Portuguesa no Brasil; Objetivos do ensino 

de Língua Portuguesa; A leitura em sala de aula; A diversidade de gêneros textuais; A 

interação entre os textos; A produção escrita no ensino de Língua Portuguesa; A produção de 
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gêneros orais no ensino da Língua Portuguesa; Os conhecimentos linguísticos no ensino da 

Língua Portuguesa; A avaliação no ensino de Língua Portuguesa. 

No tópico O ensino da Língua Portuguesa no Brasil é apresentado um breve percurso 

do ensino da língua no Brasil desde sua instituição oficial obrigatória até a implantação dos 

PCN (1997). Neste tópico, mostrou-se os diferentes momentos históricos, as perspectivas de 

ensino e as motivações que fomentaram o ensino da Língua Portuguesa no Brasil. 

Em Objetivos do ensino de Língua Portuguesa enfatiza-se que o ensino da língua 

possui quatro eixos – ouvir, falar, ler e escrever. Acrescenta, ainda, que a importância do 

ensino da língua consiste no fato de a capacidade de utilizá-la coerentemente nos diversos 

contextos sociais ser uma exigência necessária tanto à interação social quanto para o acesso à 

cultura letrada nas diferentes áreas do conhecimento. Para melhor aprendizagem, a coleção 

propõe recriar em sala de aula situações de interação linguística que acontecem fora dela, para 

o exercício do aluno em situações mais próximas possíveis das condições reais de uso da 

língua. Este tópico traz ainda uma avaliação positiva do impacto dos PCN no ensino da 

Língua Portuguesa, ressaltando, principalmente, a sugestão deste referencial em se trabalhar 

linguagem na escola a partir da perspectiva dos gêneros, os quais colocaram em evidência a 

importância de se considerar as condições de produção nas práticas de leitura e de produção 

de texto. Neste contexto, o MP afirma que a importância do ensino da língua consiste no 

desenvolvimento das capacidades comunicativas. 

No tópico A leitura em sala de aula é apresentado o conceito de leitura formulado por 

Solé (1998, p. 22): ―Leitura é um processo de interação entre texto e leitor.‖ Em seguida, 

afirma-se que a leitura é essencial para a autonomia do aluno e alguns critérios são 

apresentados para seleção de textos a serem utilizados na sala de aula. Dentre alguns desses 

critérios encontra-se a afirmação de que se deve ―prezar a relação do texto com o tema da 

unidade‖ (MP, p. 22). 

Cabe aqui uma ressalva. Como a coleção diz se orientar pela perspectiva dos 

gêneros, acredito que um dos critérios para a seleção de textos a serem utilizados na sala de 

aula deveria ser textos com diferentes pontos de vistas sobre o tema da unidade. Digo isto 

com base no que diz Bakhtin/Volochínov (1929[2009]). Neste texto, dentre outras coisas, o 

autor diz que o gênero apresenta uma temática em torno da qual ele orbita. O tema, 

juntamente com o estilo e a forma composicional, constitui as dimensões que determinam a 

identidade do gênero em questão. 

No tópico diversidade de gêneros, o MP afirma que as classificações tipológicas que 

passaram a reger o ensino da leitura e escrita a partir dos anos 1980-1990, por serem genéricas 
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demais, perderam prestígio no ensino. Neste contexto, surgem os PCN, trazendo a proposta 

dos gêneros para o ensino da linguagem. A partir deste momento passa-se a considerar as 

condições de produção como fator importante na produção de sentido. 

No tópico a Interação entre os textos, afirma-se que ―muitas das vezes, a leitura de 

um texto pressupõe o conhecimento de outros textos com os quais se estabelece um diálogo‖ 

(MP, p. 22). Isso porque todo texto é um intertexto, pois outros textos estão presentes nele. 

―Esse fato é relevante porque dá margem a que se façam interconexões dos mais variados 

tipos para a própria interpretação‖ (MARCUSCHI, 2008 apud MP, p. 22). Posteriormente, 

afirma-se que os gêneros não são completamente inéditos, uma vez que o gênero atual é a 

evolução de outro que existia anteriormente. Portanto, de forma, as vezes mais, outras vezes 

menos, reconhecíveis, a intertextualidade sempre se faz presente nos textos. Pelas razões 

citadas, afirma-se que se deve ensinar o aluno a identificar os recursos da intertextualidade, 

ensinando-o a observar o uso destes recursos na leitura para posteriormente utilizar na 

produção escrita. 

No tópico A produção escrita no ensino de Língua Portuguesa enfatiza-se a 

importância de reescrever os textos produzidos em sala de aula, bem como a importância da 

escrita de um modo geral para o desenvolvimento de capacidades cognitivas que favorecem 

autonomia na comunicação dentro e fora da escola. Ressalta-se, ainda, as especificidades das 

situações de comunicação, o que requer do aluno capacidade para produzir gêneros distintos 

para atender a especificidade destas situações comunicativas. 

No tópico A produção de gêneros orais no ensino de Língua Portuguesa afirma-se 

que o papel desta disciplina é trabalhar sistematicamente as competências comunicativas da 

oralidade a partir dos gêneros orais. Para isto, mais uma vez o MP cita os PCN, os quais 

afirmam que ―cabe à escola ensinar o aluno a utilizar linguagem oral no planejamento e 

realizações de realização de apresentações públicas‖ (BRASIL, 1998 apud MP, p. 24). 

No tópico Os conhecimentos linguísticos no ensino de Língua Portuguesa é afirmado 

que os conhecimentos linguísticos devem ser ensinados porque contribuem para potencializar 

o aluno no uso efetivo da língua. No entanto, adverte-se que a língua não é simples emissão 

de sons, tampouco mera combinação de regras. Portanto, os conhecimentos linguísticos a 

serem abordados devem ser aqueles essenciais para a construção textual, para leitura e, 

consequentemente, para a comunicação. Em outras palavras, é preciso desenvolver um 

trabalho diferente daquele proposto pelo tratamento tradicional dado a esses conteúdos (MP).  

Com base no MP, nota-se desta forma que é possível diminuir a distância entre o aluno e as 
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normas urbanas de prestígio preconizadas pela gramática normativa e representativa da língua 

considerada culta. 

O tópico Avaliação no ensino de Língua Portuguesa sugere que a avaliação seja feita 

durante todo processo de ensino-aprendizagem e não somente em momentos específicos. 

Segundo o MP, nesta concepção, a avaliação é entendida basicamente de duas formas: 

instrumento que o professor utiliza para avaliar sua prática pedagógica e instrumento que 

torna possível o aluno avaliar seu desempenho. 

Afirma-se, ainda, que, ao avaliar, é preciso considerar as diferentes habilidades e 

considerar os diversos ritmos de aprendizagem dos alunos. 

Para finalizar, o MP (p. 29-94) apresenta Objetivos, comentários e sugestões para o 

trabalho com cada Capítulo da coleção. 
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3. AS CATEGORIAS DE ANÁLISE E OS DADOS DA PESQUISA 

 

Neste Capítulo, apresento uma discussão sobre as categorias de análise desta 

Dissertação de Mestrado. Posteriormente, apresento os dados encontrados nas coleções 

analisadas e a análise quanti-qualitativa destes dados. Também apresento algumas 

considerações a respeito dos resultados que os dados revelaram. 

 

3.1 Categorias de análise 

 

As categorias de análise desta Dissertação de Mestrado dizem respeito às dimensões 

dos gêneros do discurso; à estrutura do argumento; às capacidades de linguagem dominantes 

no aspecto tipológico argumentar; e os tipos de adesão de um argumento. 

Para melhor visualização, apresento-as na sequência. 

 
Quadro 1: Categorias de análise  

 

Categorias de Análise 

Dimensões dos gêneros Estrutura do 

argumento 

Capacidades de 

linguagem dominantes 

na argumentação 

Tipos de adesão de 

um argumento 

1. Tema 1. Apresentação do 

ponto de vista 

1. Sustentação 1. Convicção 

2. Estilo 2. Justificativa 2. Refutação 2. Persuasão 

3. Forma composicional 3. Conclusão 3. Negociação 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

3.1.1 Dimensões dos gêneros: Tema, Estilo e Forma composicional 

  

Ao tratar dos gêneros do discurso, foi dito que a identidade deles é definida com base 

nas suas dimensões essenciais – tema, estilo e Forma composicional. Sendo assim, estas 

dimensões é que possibilitam saber que um texto pertence a um gênero e não a outro. 

Portanto, por se tratar da base de todo e qualquer enunciado concreto, as dimensões dos 

gêneros são dimensões que não podem faltar no ensino da língua ao abordá-la na sua função 

interativa. No primeiro momento fiz uma abordagem bastante resumida destas dimensões. Na 

sequência apresento-as mais detalhadamente. 

Bakhtin/Volochínov (1929[2009]) explica o Tema a partir da distinção entre 

significação e tema. A significação é abstrata, pois diz respeito aos vários sentidos possíveis 

que um enunciado pode ter sendo, portanto, um termo genérico que designa a capacidade de 

significar algo. Por esta razão, a significação é um estágio inferior da capacidade de significar, 
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sendo o tema o estágio superior desta mesma capacidade. Dito de outro modo, a significação 

diz respeito aos sentidos possíveis de um enunciado. Estes sentidos por sua vez, segundo 

Bakhtin/Volochínov (1929[2009]), são definidos a partir da enunciação concreta, a qual diz 

respeito à situação que deu origem à questão tratada no enunciado. 

Bakhtin/Volochínov (1929[2009]) argumenta ainda que, por estar mais vinculada aos 

aspectos linguísticos dos enunciados, a significação é mais estática do que o tema. Isso 

porque, como resultante de normas, o aspecto linguístico dos enunciados pode ser reutilizado 

em diferentes enunciações com um número bastante reduzido de sentido. Um exemplo disso é 

o número limitado de sentido com que uma palavra aparece no dicionário. Nele, nem sempre 

são contemplados todos os sentidos que esta palavra pode ter se empregada nos diversos 

contextos de uso real da língua. 

Bakhtin/Volochínov (1929[2009]) mostra que, ao contrário da significação, o tema é 

mais flexível, porque diz respeito aos aspectos discursivos dos enunciados. Ele é definido na 

enunciação concreta (condições de produção, circulação e recepção). Por isso, um mesmo 

enunciado possui diferentes significações, mas o tema é apenas um, o qual só será alterado se 

houver mudança da enunciação. 

Sendo assim, o tema só pode ser identificado se, além dos aspectos linguísticos, 

levarmos em consideração os aspectos extralinguísticos dos enunciados, os quais se 

constituem na enunciação. Isso porque, na análise de um enunciado, é a enunciação que 

viabiliza a passem da significação para o tema. 

Para Fiorin (2006, p. 62), ―o conteúdo temático não é o assunto específico de um 

texto, mas é um domínio de sentido de que se ocupa o gênero.‖ Por exemplo, um inquérito 

policial, ou outro gênero qualquer, pode abordar um relacionamento amoroso, porém com 

finalidade diferente se tratado numa carta de amor. Assim, mudando o gênero e a esfera, 

consequentemente, muda-se a finalidade de tratar desta questão. Portanto, o tema já não é 

mais o mesmo. Como a finalidade da carta de amor é expressar sentimento ou discutir algum 

aspecto da relação amorosa, o tratamento do mesmo tema num inquérito policial seria 

apresentar provas que garantam a inocência ou a culpa de alguém em relação a um dano 

causado dentro de uma relação amorosa, sendo, por esta razão, que o tema já não é o mesmo. 

Bakhtin/Volochínov (1929[2009]) diz que todo enunciado é uma resposta a outro 

proferido anteriormente e que não existe neutralidade na língua, pois todo ato de dizer é 
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sempre a defesa de um ponto de vista
20

. Sendo todo enunciado a resposta a outro proferido 

anteriormente, sempre que alguém toma a palavra está concordando ou discordando de algo 

que já foi dito (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1929[2009]). Por isto, toda vez que alguém 

aborda um conteúdo, de modo implícito ou explícito, esta pessoa emite uma opinião sobre a 

questão tratada. Por esta razão, na perspectiva apresentada por Bakhtin/Volochínov 

(1929[2009]), o tema é o conteúdo tratado no enunciado mais o ponto de vista do falante a 

respeito dele. 

De acordo com Dolz e Schneuwly ([1996]2010), o tema diz respeito ao que é 

possível dizer a partir de cada gênero. Daí a diferença entre o tema de uma receita culinária 

com o de uma receita médica. Devido a ser relativamente estável, até é possível utilizar o 

gênero receita culinária para tratar de um conteúdo que não seja o seu usual. Um autor 

emprega este recurso com a intenção de provocar um efeito de sentido específico. Mas, como 

visto, altera o tema, que é uma das dimensões essenciais do gênero, o que faz com que ele não 

seja mais o mesmo. 

Quanto ao Estilo presente nos gêneros, existem duas categorias: as referentes à 

especificidade de cada gênero e as referentes ao estilo pessoal (BAKHTIN [1952-53]2011). 

Como a concepção de linguagem de Mikhail Bakhtin é dialógica, para manter a coerência de 

seu pensamento, ele vê o estilo pessoal e o do gênero como sendo igualmente dialógicos. 

Assim, tanto o estilo do gênero quanto o do autor são formados pela presença do outro, 

através ―das múltiplas vozes que se defrontam para constituir a singularidade de um 

enunciado, de um texto, de um discurso, de uma autoria, de uma assinatura‖ (BRAIT, 2005, p. 

79). Nesta perspectiva, tanto o estilo do gênero como o do autor é o resultado da relação, no 

mínimo, entre duas pessoas ou da relação entre uma pessoa e seu grupo social (BRAIT, 

2005). 

Diante disso, na perspectiva dada por Bakhtin (1952-53[2011]), nem mesmo o estilo 

pessoal pode estar fundado exclusivamente na subjetividade particular do enunciador. O estilo 

pessoal não se esgota na individualidade do enunciador porque ele é uma característica da 

língua, podendo variar, também, de acordo com o tempo e a cultura. Como a cultura é um 

processo social, logo o estilo se desenvolve e modifica no âmbito social, sendo, por esta 

razão, que ele não está fundado na individualidade do locutor. 

                                                           
20

 Dizer que não existe neutralidade na língua é dizer que todo texto é uma argumentação, ou seja, a defesa de 

um ponto de vista. Ao tratar da argumentação lato sensu, foi mostrado como a argumentação está presente em 

todo texto. 
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O estilo também é determinado pelo fato de que a linguagem acontece numa situação 

específica de interação, a qual é constituída por uma enunciação, objetivos e interlocutores 

também peculiares. Nesta perspectiva proposta por Bakhtin (1952-53[2011]), o estilo diz 

respeito aos padrões relativamente recorrentes que um determinado autor emprega ao produzir 

seu texto, cuja finalidade é adaptar à situação de interação e garantir certos efeitos de sentidos. 

A título de exemplo, o estilo pessoal, isto é, os recursos usualmente empregados por um autor, 

possibilitam um especialista saber se um texto é de Guimarães Rosa ou Machado de Assis. 

Contrariamente à concepção dialógica, durante muito tempo, o estilo foi visto como 

a manifestação da subjetividade individual. De um lado, estaria a norma; de outro, estariam os 

desvios da norma, sendo esta que resultaria na manifestação da subjetividade individual e, 

portanto, se constituindo no estilo (BAKHTIN, [1952-53]2011). 

A partir da concepção de gênero do discurso encontrada em Bakhtin ([1952-53]2011) 

é possível afirmar que o estilo do gênero diz respeito aos recursos linguísticos e discursivos 

usualmente empregados pelo autor, os quais ele julga serem reconhecíveis pelos usuários da 

língua em uma dada comunidade. O interlocutor reconhece estes recursos porque eles 

ocorrem com certa frequência nos gêneros produzidos nesta comunidade.  

É o estilo do gênero que torna possível saber que o emprego de termos técnicos 

científicos e a norma padrão da língua não são dominantes numa conversa informal. No 

entanto, por causa da relativa estabilidade dos gêneros, esporadicamente, é possível encontrar 

termos técnicos científicos e o emprego da língua padrão numa conversar informal. Nesse 

caso, ocorre uma exceção, e o autor do texto foge ao estilo do gênero para obter um efeito de 

sentido específico, como, por exemplo, ironizar, provocar humor, etc. Do mesmo modo que o 

estilo individual permite distinguir um texto como pertencente a um autor e não a outro, o 

estilo do gênero, juntamente com o Tema e a Estrutura composicional, permite, por exemplo, 

saber que se trata de uma carta de amor e não de um artigo científico. 

Convém ressaltar, ainda, que ―o ângulo dialógico não pode ser estabelecido por 

meios de critérios genuinamente linguísticos, porque as relações dialógicas pertencem ao 

campo do discurso‖ (BRAIT, 2005, p. 81). Em consequência, o estudo do estilo não deve ser 

realizado apenas e nem tanto na linguística e na metalinguística, mas deve ser realizado 

principalmente no âmbito da vida real da palavra, no discurso (BAKHTIN, 1952-53[2011]). 

Isso porque, de acordo com este autor, a linguística e a metalinguística estudam a palavra 

descontextualizada da relação dialógica, a qual diz respeito tanto ao uso real do sistema da 

língua como ao uso real do texto nas situações de interação. 



94 

 

Por esta razão, na concepção dialógica, o estilo do gênero é decorrente do fato de que 

toda sociedade é marcada por seus dialetos sociais (língua padrão, termo científico, 

regionalismo, gíria, etc.), isto é, as variantes com que se utiliza a língua. Isso faz com que o 

estilo do gênero seja caracterizado pela ocorrência mais frequente de um (ou alguns) dos 

dialetos sociais na sua construção, nos modos de dizer e nos demais recursos linguísticos e 

discursivos. 

Schneuwly e Dolz (2010, p. 07) também entendem que o estilo diz respeito ―às 

configurações específicas de unidades da linguagem‖, isto é, os recursos linguísticos e 

discursivos usualmente possíveis de empregar no gênero. 

Em Fiorin (2006, p.51), ―o estilo é visto como um conjunto de particularidades 

discursivas e textuais, que cria uma imagem do autor‖, e, obviamente também do gênero. 

Como visto, o estilo do gênero limita os estilos possíveis que o autor pode empregar. 

Em Bakhtin ([1952-53]2011), o gênero é um enunciado completo. Sendo assim, a 

Forma composicional está ligada à segmentação do texto. Portanto, ela diz respeito às 

unidades linguísticas básicas constituintes do enunciado – o gênero. Bakhtin ([1952-53]2011) 

argumenta, ainda, que é pela ―Forma composicional [que] prevemos o fim, isto é, desde o 

início temos a sensação do conjunto do discurso‖, sendo, portanto, nas formas dos gêneros 

que moldamos nosso discurso.  

Diante do exposto, é possível afirmar que os elementos da Forma composicional 

oferecem uma visão geral que permite saber se um determinado enunciado (gênero) apresenta 

as informações básicas que possibilita sua compreensão numa dada enunciação concreta. 

Para Bakhtin ([1952-53]2011), a Forma composicional é tão indispensável para a 

compreensão mútua quanto às formas da língua (a composição vocabular e a estrutura 

gramatical). Partindo deste princípio, a adoção de uma Forma composicional inadequada para 

produzir um gênero, além de fazer com que ele não seja mais o mesmo, pode torná-lo 

incompreensível. O gênero não será mais o mesmo quando elaborado a partir de uma Forma 

composicional diferente daquela usualmente reconhecida numa comunidade discursiva 

porque, como dito, para Bakhtin (1952-53[2011]), a Forma é uma das dimensões constituintes 

da identidade dos gêneros. 

Sobre esta questão, Schneuwly e Dolz (2010, p. 07) afirmam que a Forma 

composicional diz respeito aos ―elementos das estruturas comunicativas e semióticas 

partilhadas pelos textos‖. Portanto, diz respeito à configuração visual do gênero. Nesse 

sentido, a Forma composicional tem a função de organizar e estruturar o gênero. 
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Cabe ressaltar que Bakhtin ([1952-53] 2011) propõe uma abordagem discursiva dos 

gêneros. Portanto, além dos aspectos linguísticos, a Forma composicional também diz 

respeito aos aspectos discursivos. 

Ao utilizar uma carta para exemplificar a Forma composicional, Fiorin (2006) afirma 

que ela deve estar situada no tempo, no espaço ―[...] e numa relação de interlocução, para que 

os dêiticos [indicadores usados para apontar estes elementos] possam ser compreendidos‖. É 

por esta razão que nas cartas se indica o local e a data onde ela foi escrita, nome de quem a 

escreveu e da pessoa a quem se destina. O local e a data são respectivamente os dêiticos de 

espaço e tempo. E a relação de interlocução aparece explicitamente na indicação do nome do 

escritor e do leitor da carta. 

Em síntese, do mesmo modo que a lista de ingredientes é um elemento componente 

da Forma composicional da receita culinária, contribuindo, assim, para identificar este gênero, 

o local, a data, o emissor e o remetente são elementos da Forma composicional que 

contribuem para distinguir o gênero carta de outros gêneros. Daí a razão desta categoria ser 

uma das dimensões essenciais dos enunciados. 

 

3.1.2 Estrutura do argumento: Apresentação do ponto de vista, Justificativa e Conclusão 

 

 Embora Toulmin ([1958]2001) apresente três possibilidades de estruturas para 

compor um argumento, ele afirma que a estrutura não é fixa nem única, mas pensada para 

produzir um efeito de sentido – ser ou não imparcial. Para o autor, esta imparcialidade é 

decorrente de que a estrutura do texto diz respeito à quantidade de informações explícitas que 

o locutor põe à disposição do interlocutor para que ele possa avaliar o argumento em questão. 

 Koch (2002) e Banks-Leite (1996) também concordam que a estrutura do texto 

argumentativo não é fixa e que basicamente é composta pela Apresentação do ponto de vista, 

Justificativa e Conclusão. Portanto, estes elementos, por constituírem a estrutura básica, 

devem está presente em qualquer texto argumentativo. 

Diante do exposto, um processo de ensino que considera estas categorias como 

dimensões ensináveis essenciais do texto argumentativo contribui para o aluno compreender 

diferentes níveis e formas de imparcialidade que podem estar presentes no aspecto tipológico 

argumentar. 

Com a categoria Apresentação do ponto de vista, analiso se o LDP adverte o aluno 

de que a exposição do ponto de vista de um modo confuso pode comprometer o efeito do 

argumento inteiro. Por ser um elemento essencial da estrutura do texto argumentativo, analiso 
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se cada vez que este elemento é mencionado na atividade traz uma nova informação sobre as 

sutilezas deste aspecto do texto, ou se constitui em mera repetição, tal como orientação para 

ter clareza na apresentação do ponto de vista. 

A partir de Citelli (2003a), é possível inferir que todo ser humano está localizado no 

tempo e no espaço, viveu numa época e num lugar, onde esteve inserido numa cultura, 

compartilhando de certos desejos e temores. A apropriação da cultura é um processo dinâmico 

que acontece pelo contato direto no convívio cotidiano, ou pelo contato indireto mediante os 

discursos veiculados nas mais diversas formas de linguagem. O ponto de vista é decorrente, 

exatamente, desta apropriação complexa da cultura, a qual pode ser definida como a 

transformação qualitativa que as experiências humanas acumuladas provocam nos sujeitos ao 

conviverem em sociedade. 

Portanto, a formação do ponto de vista é o resultado das experiências vividas pelos 

sujeitos sociais e das asserções que lhes chegam através dos discursos com os quais 

interagem. Diante do exposto, é indiscutível que todo ser humano possui um ponto de vista.  

Com base em Toulmin ([1958]2001), pode-se dizer que todo texto argumentativo 

parte de uma alegação inicial e toda alegação exige certo comprometimento de quem a afirma, 

caracterizado pelo empenho em defendê-la. Esse comprometimento é o ponto de vista 

defendido locutor. É a partir da asserção inicial, da apresentação do ponto de vista, que o texto 

argumentativo se desenvolve. Dito de outra forma, sem apresentação de um ponto de vista, 

um texto argumentativo não tem razão de existir. É por isso que a apresentação do ponto de 

vista de modo ambíguo, ou com qualquer outro desvio, pode comprometer o desenvolvimento 

de todo o texto. Além disso, a apresentação do ponto de vista, assim como o título do texto, 

contribui para direcionar a produção de sentido. 

Após a apresentação do ponto de vista, é preciso explicar e/ou apresentar os 

elementos que justificam o pensamento da maneira expressa no ponto de vista. Sem a 

Justificativa, o argumento não terá o efeito desejado. Toulmin ([1958]2006) classifica a 

justificativa em duas categorias: explicação sobre porque é correto pensar como exposto no 

ponto de vista e algum dado concreto que reforça esta explicação. O autor argumenta que, 

dependendo do nível de exigência do interlocutor, é preciso empregar estas duas categorias de 

justificativas simultaneamente num mesmo texto, se de fato se deseja ter êxito com o 

argumento. Em outras situações, o autor afirma que apenas uma destas categorias pode ser 

suficiente para alcançar a intenção almejada. 
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A construção da Justificativa é, de certo modo, complexa, pois exige que o locutor 

identifique o ponto de vista do interlocutor e, a partir disso, elabore seu argumento, 

considerando o que foi proposto. 

No texto escrito, a construção da Justificativa é mais difícil do que na oralidade, pois 

o autor precisa prever o ponto de vista do leitor presumido e, assim, organizar o texto de 

modo que garanta a coesão do discurso (GOLDER, 1996, apud SILVA, 2008). 

A Conclusão é o elemento, cujos méritos são a razão da construção do argumento 

inteiro. Para Toulmin ([1958]2006), a Conclusão pode ter um viés mais conclusivo ou 

tentativo. Será mais tentativa quando os argumentos para defender o ponto de vista 

(Justificativa) forem elaborados visando a adesão do interlocutor por convicção (provas 

concretas e científicas) como documentos, leis, etc. 

A Conclusão será mais tentativa quando os argumentos apresentados na Justificativa 

visarem à adesão do interlocutor por persuasão (provas que versam mais sobre o domínio da 

opinião, sendo, portanto, mais subjetivas e discursivas). 

Há ainda outra questão a ser observada. Dependendo da natureza do objeto tratado e 

da intenção almejada com o texto, as conclusões mais comuns são a do tipo síntese e a do tipo 

proposta. A primeira consiste num resumo das ideias principais do texto de modo que reforça 

o ponto de vista defendido. Neste caso, a Conclusão pode ser definida como a afirmação da 

alegação inicial. A segunda consiste em apresentar uma sugestão para solucionar o problema 

apresentado no texto como sendo o objeto da discussão. 

 

3.1.3 Capacidades de linguagem dominantes na argumentação: Sustentação, Refutação e 

Negociação 

 

De acordo com Dolz e Schneuwly ([1996]2010, p. 21), o domínio social do aspecto 

tipológico argumentar é a ―discussão de problemas sociais controversos‖, cujas capacidades 

de linguagem dominantes são ―sustentação, refutação e negociação de tomada de posição‖. 

Dentre as capacidades argumentativas, esta pesquisa busca identificar se as 

atividades apresentadas na seção de Produção de texto escrito das coleções de LD mobilizam 

as capacidades argumentativas básicas citadas por Dolz e Schneuwly ([1996]2010), a saber: 

Sustentação, Refutação e Negociação. 

Antes de trazer esclarecimentos sobre a Sustentação, convém explicitar que existem 

duas funções para ela. Na primeira, é empregada no sentido de sustentar um dos argumentos 

utilizados pelo locutor. Na segunda, é utilizada para sustentar a tese principal do texto. 
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Portanto, existe a sustentação da tese e a sustentação do argumento. Nesta Dissertação de 

Mestrado, meu interesse é analisar se as atividades propostas pelas coleções de LP orientam o 

aluno a sustentar teses e não apenas um argumento específico. 

Depois deste esclarecimento, a Sustentação pode ser definida como a capacidade de 

apresentar argumentos para defender um ponto de vista assumido pelo locutor (BANKS-

LEITE, 1996). Na Sustentação, o autor do texto trabalha dominantemente com foco em um 

ponto de vista, sendo este o seu. Além disso, ela também é caracterizada pela intenção de 

reforçar um ponto de vista já aceito. 

É possível inferir que a Sustentação parte do acordo inicial proposto por Perelman e 

Olbrechts-Tyteca ([1958]1996). Isso porque, para estes autores, a argumentação só acontece 

se o interlocutor dá credito à alegação inicial feita pelo locutor (a apresentação do ponto de 

vista). O acordo inicial indica que o interlocutor está disposto a ver o que será apresentado 

para justificar a posição inicial do locutor. 

Com base em Golder e Coirier (1994), ao afirmar que nos contra-argumentos 

(refutação) uma marca presente são os conectivos concessivos e opositivos, tais como, 

entretanto, mesmo se, etc., infiro que, na sustentação, uma marca evidente é a presença de 

conectivos causais e conclusivos, tais como desta maneira, por isso, etc. 

Da mesma forma que fiz com a Sustentação, antes de trazer maiores esclarecimentos 

sobre a Refutação, esclareço que esta também pode ser utilizada com duas funções. Na 

primeira, ela é empregada com a finalidade de refutar um dos argumentos apresentado pelo 

interlocutor. Na segunda, é utilizada para rebater, não apenas um argumento que sustenta a 

tese defendida no texto, mas para rebater a própria tese do interlocutor. Portanto, existe a 

refutação da tese e a refutação do argumento. 

Nesta Dissertação de Mestrado, meu interesse é em analisar se as atividades 

propostas pelas coleções de LP orientam o aluno a refutar teses e não argumentos específicos. 

Isso porque tanto na Sustentação quanto na Refutação, quando se referem à tese, 

necessariamente, elas também aparecerão no texto com a finalidade de sustentar ou refutar 

argumento. Em contrapartida, nem sempre a presença de contra-argumentos faz com que o 

texto se constitua na refutação de uma tese. Semelhantemente, nem sempre a presença de 

recursos de sustentação de argumento no texto o caracteriza como tendo a intenção de 

sustentar a tese defendida. 

Partindo dessas afirmações iniciais, esclareço que, de acordo com Perelman e 

Olbrechts-Tyteca ([1958]1996) e Toulmin ([1958]2001), é possível inferir que a Refutação 

ocorre quando o locutor elabora seu texto para mostrar que o argumento vindo do seu 
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oponente é menos plausível. Assim, a refutação consiste em desafiar um argumento com uma 

contraposição. 

Para evitar a refutação, o locutor antecipa a posição do auditório (interlocutor), 

tentando prever possíveis indagações às quais seu argumento poderá ser submetido. A partir 

dessa antecipação, ele desenvolve seu argumento, respondendo a estas indagações, as quais, 

de acordo com Toulmin ([1958]2001), para a imparcialidade do argumento, devem ser 

explicitadas antes de serem respondidas. 

Para Toulmin ([1958]2001), a incompatibilidade entre um ou mais elementos 

componentes da estrutura do texto, os quais são basicamente o ponto de vista, a justificativa e 

a conclusão, é um dos fatores que pode desencadear a refutação. Este autor afirma, ainda, que 

a imparcialidade do texto é outro aspecto que pode deixá-lo vulnerável à refutação. A 

parcialidade é evidenciada quando se utiliza uma estrutura muito simples na elaboração do 

texto argumentativo – apresentação do ponto de vista, justificativa, conclusão. Neste caso, a 

refutação aconteceria porque o texto não tem todas as informações que um interlocutor mais 

exigente necessitaria para avaliar o ponto de vista proposto. É por esta razão que Toulmin 

([1958]2001) afirma que o argumento com a estrutura muito simples é parcial, por ocultar 

informações do interlocutor. 

No entanto, para refutar um argumento, não basta dizer que a estrutura é muito 

simples, o oponente deve mostrar os pontos que o torna vulnerável em decorrência deste ou 

de qualquer outro fator. Sintetizando, a refutação está mais voltada para o ataque do ponto de 

vista do interlocutor, visando fazê-lo abandonar seu ponto de vista para aderir ao do locutor. 

Convém ressaltar que, como foi visto, embora a refutação seja bem diferente da 

sustentação, há algo comum entre elas. Este ponto em comum consiste no fato de que, em 

ambas, o argumento é desenvolvido com foco dominante em um ponto de vista. O que as 

difere é o fato de que, enquanto a sustentação é desenvolvida com foco dominante no ponto 

de vista do autor do texto, a refutação é desenvolvida com foco dominante no ponto de vista 

contrário ao do autor do texto. 

Como dito ao tratar da Sustentação, uma marca presente na Refutação são os 

conectivos concessivos e opositivos, tais como, entretanto, mesmo se, etc. (GOLDER e 

COIRIER, 1994). 

Passo agora a tratar da Negociação. Ela é necessária quando não há provas sobre 

aquilo que se afirma, ou quando as provas não foram suficientemente convincentes. Neste 

último caso, a capacidade de negociar é o que faz a justificativa apresentada por um dos 
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interlocutores ser suficiente, ou revela se será necessário reforça-la, ou justificar a 

justificativa. 

Mais especificamente, os recursos de Negociação dizem respeito aos processos de 

indução que o locutor emprega no seu texto, visando a conquistar a adesão do interlocutor ao 

ponto de vista proposto (CORRÊA, 2004)
21

. 

Os recursos de Negociação se fazem presentes tanto no texto argumentativo, que visa 

sustentar, quanto no texto que visa refutar um argumento ou uma tese. Estes recursos são 

importantes mesmo quando o argumento visa à sustentação ou à refutação porque, na 

perspectiva de linguagem assumida nesta Dissertação de Mestrado, o interlocutor nunca é 

passivo. Ele recupera o não dito que está implícito no argumento. Sendo assim, a 

interpretação consiste numa reconstrução e não no reconhecimento inequívoco das ideias do 

locutor. Esta reconstrução pode fugir à intenção do locutor. Portanto, em maior ou menor 

grau, a Negociação é uma capacidade extremamente relevante em qualquer tipo de 

argumentação. 

É possível inferir de Corrêa (2004) que, embora possam aparecer ou não em textos 

argumentativos menos sofisticados, a presença explícita de recursos de Negociação é um dos 

critérios observados para saber se um texto argumentativo pertence aos níveis mais elevados 

de elaboração. Em outras palavras, os textos argumentativos mais elaborados sempre contém 

recursos de Negociação. No entanto, na pesquisa que culminou com sua Dissertação de 

Mestrado, Corrêa (2004) constatou que, mediante a intervenção pedagógica adequada, mesmo 

crianças da 4ª série (atual 5º ano) são capazes de empregar estes recursos. A bibliografia 

consultada sugere o ensino do texto argumentativo desde as séries iniciais da educação 

infantil. Diante disso, pode-se inferir que os recursos de Negociação também devem ser 

ensinados desde esse momento. Isso porque, como mencionado, para Dolz e Schneuwly 

([1996]2010) os recursos de Negociação se constituem em uma das capacidades de linguagem 

dominantes nesta modalidade de texto. 

 

3.1.4 Tipos de adesão de um argumento: Convicção e Persuasão 

 

O interlocutor pode aceitar ou rejeitar o ponto de vista defendido numa 

argumentação. Perelman e Olbrechts-Tyteca ([1958]1996) usam a palavra adesão como 

sinônimo desta aceitação. Como será abordado, há duas formas de adesão, isto é, de aceitação 

do argumento: por convicção ou por persuasão. Como a adesão de um argumento depende do 
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 Nesta Dissertação de Mestrado, fundamentei-me em Corrêa (2004) para identificar os recursos de Negociação 

nas coleções de LDP analisadas. 
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tipo de prova utilizado para defendê-lo, os termos convicção e persuasão também são 

empregados com este sentido, isto é, para caracterizar aos tipos de prova utilizados a fim de 

sustentar ou refutar um ponto de vista. 

Sabe-se que existem diferentes campos de conhecimento (Matemática, Física, 

Linguagem, Sociologia, etc.). Consequentemente, existem diferentes tipos de argumentação, 

já que, cada campo (Matemática, Psicologia, Linguagem, etc.) requer tipos e critérios de 

argumentação específicos (TOULMIN, [1958]2001). Os tipos de argumento também variam 

de acordo com o objeto da discussão. Um debate referente a questões morais, onde os valores 

são postos em cheque, requer argumentos bem diferentes de um debate referente a uma 

demonstração de um experimento feito nas ciências naturais.  

Sobre esta questão, Toulmin ([1958]2001) adverte que, ao contrário do que se possa 

imaginar, indiferente do campo (Matemática, Sociologia, Biologia), os argumentos exigem 

padrões igualmente sofisticados se de fato desejamos a imparcialidade. 

Os diferentes tipos e critérios de argumentação presentes em seus respectivos campos 

(Matemática, Psicologia, Linguagem, etc.) podem ser agrupados em dois grandes grupos: o 

raciocínio analítico e o raciocínio dialético. Estes são os dois modos de raciocinar para se 

produzir uma verdade, ou o verossímil (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA 

[1958]1996). Em outras palavras, a legitimação de todo tipo de conhecimento, seja pelo 

raciocínio analítico, seja pelo raciocínio dialético, utiliza a argumentação. 

O raciocínio analítico é aquele proposto pelo método cartesiano de Descartes, no 

qual a experimentação é a máxima para se reconhecer uma ―verdade.‖ O raciocínio dialético é 

aquele proposto pela teoria da argumentação, o qual dispensa a experimentação científica. De 

acordo com Perelman e Olbrechts-Tyteca ([1958]1996), o raciocínio dialético está voltado 

para a Persuasão, e o raciocínio analítico diz respeito à Convicção. 

Outra questão relevante nesta discussão consiste no fato de que a argumentação por 

convicção visa a conseguir adesão por meio dos recursos propostos pelo método cartesiano. 

Como este almeja chegar a verdades universais intemporais, o interlocutor visado neste tipo 

de argumento é todo sujeito racional, o qual Perelman e Olbrechts-Tyteca ([1958]1996) 

denominam de auditório universal. Portanto, não se tem em mente um auditório particular 

específico. Já na argumentação por persuasão, por estar mais voltada para os juízos de valor, o 

interlocutor visado é um auditório particular. Isso porque os valores variam de acordo com a 

época, lugar, grupo social e a cultura, o que os torna transitórios. Por esta razão, os 

argumentos eficientes para um auditório podem não ser para outro. É por isso que o 

argumento por persuasão é direcionado não a um auditório universal, mas a um auditório 
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particular. A finalidade é aplicar argumentos condizentes com o sistema de valor de uma dada 

pessoa ou de um grupo específico de pessoas, maximizando, assim, as possibilidades de 

conquistar a adesão do interlocutor. No entanto, há quem diga que as fronteiras entre os tipos 

de auditório, bem como entre convicção e persuasão, são imprecisas e controversas
22

, pois sua 

definição está relacionada tanto aos tipos de prova (objetiva ou subjetiva) utilizada para 

defender o ponto de vista como aos tipos de auditório (universal e particular). Perelman e 

Olbrechts-Tyteca ([1958]1996) propõem o equilíbrio entre estas duas formas de raciocinar – 

convicção e persuasão. Orientam a não as hierarquizar, a não colocar uma em posição de 

superioridade em relação à outra. 

Vale lembrar que a verdade dogmática religiosa não permitiu nem a experimentação, 

nem a argumentação, desprezando, assim, tanto a raciocínio analítico quanto o dialético. O 

cientificismo de Descartes supervalorizou o raciocínio analítico (experimentação científica = 

convicção) e desprezou o raciocínio dialético (argumentação = persuasão), limitando a 

amplitude da racionalidade humana ao restringir sua verdade apenas ao mundo físico natural 

apreensível aos órgãos dos sentidos. 

Perelman e Olbrechts-Tyteca ([1958]1996) e Toulmin ([1958] 2001) consideram isto 

um equívoco. Para este último, todos os campos de argumentos são igualmente relevantes, a 

única coisa diferente são os critérios utilizados para raciocinar, os quais variam de acordo com 

os campos de argumentação (ética, jurisprudência, matemática, biologia, etc.). Sobre a 

incoerência de hierarquizar Convicção e Persuasão colocando uma em posição de 

inferioridade em relação à outra, Toulmin ([1958]2001, p. 364) adverte que ―argumentos 

dentro de qualquer campo podem ser julgados por padrões apropriados dentro desse campo 

[...]‖. O que este autor está chamando a atenção é para o fato de que cada argumento tem sua 

validade quando avaliado tomando os critérios dentro do seu campo (moral, linguagem, 

matemática, ciências naturais, etc.). Por isso é que se afirma ser incoerente avaliar um 

argumento pertencente ao campo da Biologia utilizando os critérios de argumentos 
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 Na pesquisa que culminou em sua Dissertação de Mestrado, Freires (2002, p. 33) argumenta que ―o ponto de 

vista adotado pelos autores [Perelman e Olbrechts-Tyteca] permite compreender que o matiz entre os termos 

convencer e persuadir seja propositalmente impreciso. Para ela, isso é decorrente de que ―ao passo que as 

fronteiras entre a inteligência e a vontade, entre a razão e o irracional, podem constituir um limite preciso, a 

distinção entre diversos auditórios é muito mais incerta, e isso ainda mais porque o modo como o orador imagina 

os auditórios é o resultado de um esforço sempre suscetível de ser retomado‖ (PERELMAN e OLBRECHTS-

TYTECA ([1958]1996, p. 33). Freires (2002) conclui que esta imprecisão proposital que os autores trazem em 

relação à classificação entre convicção e persuasão é justamente para discordar da hierarquia entre estas duas 

formas de raciocinar estabelecida pelos cartesianos, os quais colocam a convicção em posição superior à 

persuasão. Apresento as considerações de Freires (2002) nesta Dissertação de Mestrado, especialmente, para 

enfatizar que ainda não há consenso quanto aos critérios utilizados para estabelecer distinção entre Convicção e 

Persuasão. Portanto, a distinção destas categorias apresentada nesta Dissertação de Mestrado é discutível. 
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pertencentes ao campo das Ciências Jurídicas, por exemplo. Então, não é possível comparar 

de forma hierarquizante argumentos analíticos com argumentos dialéticos. Se eles são 

diferentes, cada um possui sua função, não podendo um substituir o outro sem que isso 

implique em graves consequências. 

A argumentação ressurgiu da necessidade advinda da dinâmica social que 

reconfigurou as relações humanas, dentro de um contexto denominado pós-modernidade, 

trazendo consigo problemas que o cientificismo cartesiano não foi capaz de solucionar. 

Dentro desta nova reconfiguração social, ficou claro que a atividade intelectual deve ser 

encarada sob duas vertentes: os juízos da realidade ou raciocínio analítico (Convicção) e os 

juízos de valor ou raciocínio dialético (Persuasão). 

Sobre esta questão, Perelman e Olbrechts-Tyteca ([1958]1996, p. 579) advertem que 

 
Se tivéssemos de considerar como raciocínio enganador toda argumentação 

dessa espécie, a insuficiência das provas ―lógico-experimentais deixaria, em 

todas as áreas essências da vida humana, o campo inteiramente livre à 

sugestão e à violência. Pretendendo que o que não é objetiva e 

indiscutivelmente válido se prende ao subjetivo e ao arbitrário, cavar-se-ia um 

fosso intransponível e não podemos levar a sério a própria reflexão filosófica. 

Isso porque apenas as áreas de onde toda controvérsia foi eliminada podem 

então pretender certa racionalidade. Assim que há controvérsia e que os 

métodos ―lógico-experimentais‖ não podem restabelecer o acordo das mentes, 

encontrar-nos-íamos no campo do irracional, que seria o da deliberação, da 

discussão, da argumentação. 

 

Para estes autores, a distinção entre juízo de valor e juízo da realidade é uma forma 

desesperada de tentar impedir as normas de nossas ações de serem arbitrárias e irracionais por 

meio da separação entre o conhecimento objetivo e preciso decorrente do raciocínio 

analítico/convicção e o conhecimento subjetivo e impreciso decorrente do raciocínio 

dialético/persuasão. Os referidos autores prosseguem dizendo que esta distinção não está 

assegurada porque isso exige critérios adequados que não suscitem controvérsia, o que é 

impossível, pois esta distinção passa pela linguagem, sem a qual nenhum juízo pode ser 

formulado. 

A hierarquização proposta a partir de Descartes, a qual colocava a convicção (juízo 

de realidade = raciocínio analítico) em posição privilegiada em relação à persuasão (juízo de 

valor = raciocínio dialético) não deu o resultado esperado. Isso porque, de acordo com 

Perelman e Olbrechts-Tyteca ([1958]1996, p. 576), esta epistemologia é extremista, pois 

pretendia separar duas facetas da atividade humana que são diferentes, porém indissociáveis. 

O fracasso desta epistemologia pode ser visto pelo fato de que ela não conseguiu elaborar uma 
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lógica dos juízos de valor e porque não conseguiu definir juízo de valor e juízo de realidade 

sem suscitar controvérsias. 

Em síntese, a volta da argumentação se deu em oposição ao dualismo razão e 

imaginação, ciência e opinião, evidência e vontade enganadora, objetividade e subjetividade, 

realidade e valores. 

Os referidos autores advertem que, quando os fatos e as verdades são as únicas 

normas que regem as opiniões, a prova assume a forma de um cálculo ou de um recurso à 

experiência, o que é um equívoco. Isso porque os procedimentos e resultados das ciências 

matemáticas e naturais refutam todos os outros meios de prova por serem considerados 

desprovidos de valor científico. Porém as questões morais, sociais, políticas e filosóficas não 

se enquadram dentro dos métodos das ciências matemáticas e naturais. Sendo assim, não 

podemos desprezar todas as técnicas de raciocínio próprias da deliberação, da discussão, em 

uma palavra, da argumentação, porque seria impossível deliberar e chegar a um acordo sobre 

questões morais, sociais, políticas e filosóficas. É por esta razão que, se considerarmos todo o 

raciocínio da argumentação enganador em todas as áreas essenciais da vida humana, 

deixamos o campo inteiramente livre à sugestão irracional e à violência, pois aquilo que não é 

objetivo e indiscutivelmente válido é subjetivo e arbitrário.  

Para uma sociedade que desconhece o princípio basilar da argumentação, o qual é 

admitir a existência de diferentes opiniões, a iniciativa de um debate é comparada a um ato de 

agressão. Neste caso, qualquer ataque contra valores oficialmente reconhecidos é considerado 

um ato revolucionário. Por esta razão, a sociedade, na qual acontece o debate, estabelece 

censura aos revolucionários. A finalidade é controlar os meios de comunicar as ideias. Dito de 

outro modo, ―[...] forcejarão por tornar difícil, se não impossível, para os adversários, as 

condições prévias de argumentação. Estes últimos serão compelidos, se quiserem continuar a 

luta, ao uso da força‖ (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA ([1958]1996, p. 61). Os 

autores complementam que 

 
Pode-se, de fato, tentar obter um mesmo resultado seja pelo recurso à 

violência, seja pelo discurso que visa à adesão dos espíritos. É em função 

dessa alternativa que se concebe com mais clareza a oposição entre liberdade 

espiritual e coação. O uso da argumentação implica que se tenha renunciado 

a recorrer unicamente à força, que se dê apreço à adesão do interlocutor, 

obtida graças a uma persuasão racional, que este não seja tratado como um 

objeto, mas que se supõe o estabelecimento de uma comunidade dos 

espíritos que, enquanto dura, exclui o uso da violência (p. 61). 
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Neste sentido, a argumentação evitaria a violência porque argumentar ―é aceitar 

colocar-se do ponto de vista do interlocutor, é só se prender ao que ele admite e não se 

prevalecer de suas próprias crenças, senão na medida em que aquele que procuramos 

persuadir está disposto a dar-lhe seu assentimento‖ (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA 

([1958]1996, p. 62). Segundo os autores, a essência de toda justificativa é se constituir num 

ato moderador para avançar rumo a mais comunhão da consciência. É por esta razão que toda 

comunidade nacional e internacional possui instituições (jurídicas, diplomáticas e políticas) 

para solucionar conflitos. Os autores acrescentam que a condição do acordo não é uma 

condição natural que acontece simplesmente pela objetividade dos fatos, mas pela capacidade 

de dialogar, o que justifica a importância da argumentação por persuasão, sem desconsiderar, 

contudo, o argumento por convicção, uma vez que, como já dito, também tem sua validade. 

 

3.2 Os dados da pesquisa 

 

 Os quatro volumes da coleção ‗Português Linguagens‘ contêm quarenta e oito (48) 

propostas de produção de textos, uma por capítulo. Destas, sete (07) são produções orais, o 

que equivale a (15%), e quarenta e uma (41) são produções escritas, equivalendo a (85%). 

Como pode ser visto na Tabela 1, há sete (07) propostas de produção de texto escrito com os 

gêneros jornalísticos argumentativos, nas quais seis (06) gêneros são contemplados. A 

produção do texto de opinião é solicitada em duas propostas. 

  
  Tabela 1: Propostas de produção de texto escrito com os gêneros jornalísticos argumentativos 

 

Coleção Português Linguagens 

Série Unidade Capítulo Página Gêneros para 

produção 

Quant. de 

atividade 

Alternati

vas por 

atividade 

6º ano Unidade 4 Capítulo 1 190-192 Texto de 

opinião 

01 02 

Capítulo 2 216-218 Texto de 

opinião 

01 03 

8º ano Unidade 1 Capítulo 3 56-60 Crítica/resenha 01 02 

Unidade 2 Capítulo 3 115-119 Crônica 

argumentativa 

01 01 

Unidade 3 Capítulo 2 156-160 Carta de leitor 01 02 

Capítulo 3 173-176 Carta-denúncia 01 01 

9º ano Unidade 1 Capítulo 3 52-55 Editorial 01 01 

Total    06 07 12 
 

Fonte: Elaboração própria, 2018 
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Na tabela 1 referente à coleção ‗Português Linguagens‘, vê-se que em alguns dos 

capítulos as propostas de produção de texto encontradas nas coleções apresentam até três (03) 

alternativas para o aluno escolher uma e desenvolver. Há momentos em que ele é advertido de 

que, se quiser, pode realizar todas as alternativas. Porém, mesmo quando há mais de uma 

alternativa de produção de texto dentro de uma mesma proposta, o tratamento que a coleção 

deu a esta questão permitiu analisar a atividade como sendo uma única proposta. Isso porque 

o encaminhamento dado pelo LDP para a realização das diferentes alternativas encontradas 

em um mesmo capítulo é bem semelhante. Geralmente, o que se modifica de uma alternativa 

de atividade para outra é o enfoque do tema visado e o modo de circulação dos textos. Os 

aspectos essenciais do gênero a ser produzido são praticamente conservados. 

Os quadros na sequência mostram a distribuição dos gêneros por esfera ao longo da 

coleção. 

 Quadro 2: Esferas e gêneros contemplados pela coleção Português Linguagens 

 

Esferas Gêneros 
Quantidade 

Literária Conto Literário, História em Quadrinhos, Mito, 

Romance, Poema, Poema-Imagem, Conto 

07 

Cotidiana Relato pessoal, Carta pessoal, Diário 03 

Midiática digital E-mail, Blog 02 

Jornalística Texto de opinião, Notícia, Entrevista Escrita, 

Resenha/Crítica, Crônica, Crônica Argumentativa, 

Carta de Leitor, Carta-Denúncia, Reportagem, 

Editorial 

10 

Publicitária Cartaz, Campanha comunitária, Anúncio 

publicitário 

03 

Científica  Texto de divulgação científica  01 

Escolar Texto dissertativo-argumentativo 01 

Total 07 Total 27 

 
Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

Como mostra o quadro 02, as propostas de escrita presentes na coleção ‗Português 

Linguagens‘ (PL) solicitam a produção de vinte e sete (27) gêneros pertencentes a sete (07) 

esferas de atividade humana. Num total de dez (10), o que equivale a (37%), os gêneros da 

esfera jornalística foram os mais contemplados pela coleção. Totalizando sete (07) gêneros, o 
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que equivale a (26%), a esfera literária foi a segunda mais contemplada. Constituindo em um 

(01) gênero, o que equivale a (4%), os menos contemplados foram os da esfera escolar. Isso 

pode ser uma espécie de declaração implícita da coleção de que seu objetivo é 

instrumentalizar o aluno mais para as práticas sociais de linguagem realizadas fora da escola 

do que para aquelas que acontecem dentro dela. 

Embora o jornal não seja o único responsável pela formação de opinião, mesmo com 

as críticas e com o advento da Internet como fonte de informação, há momentos em que o 

jornal ainda é citado como uma espécie de argumento de autoridade. Nas conversas cotidianas 

em relação ao embate político que estamos vivenciando na atualidade brasileira, isso pode ser 

constatado facilmente. Pelos motivos mencionados, considero extremamente relevante o 

ensino dos gêneros jornalísticos na sala de aula. Mas, como será discutido no final deste 

tópico, o ensino da língua não pode priorizar um número excessivo de gêneros pertencentes a 

uma determinada esfera de atividade humana em detrimento dos gêneros de outras esferas. 

Passo agora a tratar dos dados quantitativos referentes à coleção ‗Vontade de Saber 

Português‘ (VSP). Os quatro volumes que a compõe apresentam sessenta e nove (69) 

propostas de produção de textos. Destas, vinte e uma (21) são produções orais, o que equivale 

a (30%), e quarenta e oito (48) são produções escritas, uma por capítulo, equivalendo a (69%) 

do total. A Tabela 2, mostra que há seis (06) propostas de produção de texto escrito com os 

gêneros jornalísticos argumentativos, nas quais (04) gêneros são contemplados. Nesta coleção 

o texto opinião e o artigo de opinião foram solicitados em duas propostas de escrita. 

 
Tabela 2: Propostas de produção de texto escrito com os gêneros jornalísticos argumentativos 

 

Coleção Vontade de Saber Português 

Série Unidade Capítulo Página Gêneros para 

produção 

Quant. de 

atividade 

Alternati

vas por 

atividade 

6º ano Unidade 4 Capítulo 2 170 Texto de 

opinião 

01 01 

7º ano  Unidade 2 Capítulo 2 82 Texto de 

opinião 
01 03 

8º ano 

 

Unidade 1 Capítulo 2 39 Artigo de 

opinião 

01 01 

Unidade 2 Capítulo 1 60 Resenha/Crítica 01 01 

Unidade 5 Capítulo 1 185 Artigo de 

opinião 

01 01 

9º ano Unidade 4 Capítulo 2 176 Carta 

argumentativa 

01 01 

Total    04 06 08 
 

Fonte: Elaboração própria (2018) 
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Convém ressaltar que o ‗texto de opinião‘ e o ‗artigo de opinião‘, ambos presentes na 

tabela 2, são textos bem semelhantes o que me parece ser duas nomenclaturas empregadas 

para designar um mesmo gênero. A coleção Vontade de Saber Português utiliza estas 

nomenclaturas sem apresentar esclarecimento a esse respeito. Isso me leva a entender que, 

para a coleção, se trata de dois gêneros distintos. Sendo assim, mantenho as referidas 

nomenclaturas para atender o que pode ser a proposta da coleção. 

Em relação ao aspecto quantitativo, a Tabela 2, referente à coleção VSP, apenas uma 

das propostas de produção de texto apresenta três (03) alternativas para o aluno escolher uma 

e desenvolver. Nesta atividade, o que modifica de uma alternativa para outra é o enfoque do 

tema, o qual é proposto sob três perspectivas. Os comandos e orientações das atividades são 

iguais para as três alternativas. Portanto, foi possível analisar, sem prejuízo, o conjunto destas 

três alternativas de atividades como sendo apenas uma proposta de produção de texto. Aliás, 

na minha experiência de sala de aula e de manuseio de LDP, percebo que esse tipo de 

atividade de produção de texto é uma característica razoavelmente recorrente neste material. 

O quadro na sequência mostra a distribuição dos gêneros por esfera ao longo da 

coleção VSP. 

 
 Quadro 3: Esferas e gêneros contemplados pela coleção Vontade de Saber Português 

 

Esferas Gêneros Quantidade 

Literária História em quadrinhos, Paródia, Fábula, Conto, 

Relato pessoal, Crônicas, Descrição poética de 

lugares, Autobiografia, Poema de cordel, Lenda, 

Mito, Apólogo, Miniconto, Soneto, Poema, Crônica 

Humorística, Roteiro de cinema, Descrição objetiva e 

subjetiva, Romance 

19 

Cotidiana Carta pessoal, Relato pessoal, texto instrucional, 

Relato de viagem 

04 

Publicitária Anúncio publicitário, Cartaz, Anúncio em folheto  03 

Jornalística Sinopse de livro, Texto de opinião, Entrevista, Artigo 

de opinião, Texto informativo, Resenha/Crítica, 

Reportagem, Sinopse de filme, Notícia, Roteiro de 

telejornal, Carta argumentativa 

11 

Escolar Dissertação argumentativa 01 

Total 05 Total 38 

 
Fonte: Elaboração própria (2018) 
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O Quadro 03 mostra que as propostas de escrita presentes na coleção VSP solicitam 

a produção de trinta e oito (38) gêneros pertencentes a cinco (05) esferas de atividade 

humana. Num total de dezenove (19), o que equivale a (50%), os gêneros da esfera literária 

foram os mais contemplados nesta coleção. Num total de onze (11), o que equivale a (29%), a 

esfera jornalística foi a segunda mais contemplada. Totalizando um (01) gênero, o que 

equivale a (3%), a esfera escolar foi a menos contemplada. 

O Quadro 03 mostra que, assim como aconteceu em PL, também em VSP os gêneros 

pertencentes à esfera escolar foram os menos contemplados. Portanto, semelhantemente, aqui 

também pode estar ocorrendo uma espécie de declaração implícita da coleção de que seu 

objetivo é instrumentalizar o aluno mais para as práticas sociais de linguagem realizadas fora 

da escola do que para aquelas que acontecem dentro dela. 

 Sobre a predominância dos gêneros pertencentes à esfera literária nas coleções é 

possível fazer duas considerações distintas, porém complementares. A primeira consiste no 

fato de que considero o contato do aluno com os gêneros desta esfera essencial à sua 

formação humana. Além disso, em pesquisa, Citelli (2003b) constatou que o trabalho com a 

produção de texto a partir dos gêneros literários dinamiza as aulas de uma forma que 

possibilita ao aluno desenvolver sua criatividade de maneira extremamente relevante e 

singular. 

 A autora conclui que isso acontece porque, quando os alunos vivenciam experiências 

discursivas polissêmicas menos referenciais, as quais são encontradas nos textos literários, 

eles tendem a soltar mais a imaginação e, assim, descobrem novas possibilidades de expressão 

da palavra. Estas novas possibilidades podem provocar uma relação dinâmica entre suas 

experiências pessoais e as normas que caracterizam o texto escrito. 

 A segunda consideração referente à predominância quantitativa dos gêneros 

pertencentes à esfera literária na coleção VSP consiste no fato de que, na perspectiva da teoria 

dos gêneros, o ensino da língua escrita deve partir da sua diversidade. A centralização do 

ensino a partir de um número reduzido de gêneros implica em priorizar aqueles oriundos de 

algumas esferas de atividade humana, em detrimento de outros. Isso pode promover uma 

formação fragmentada do aluno, uma vez que ele estaria instrumentalizado a participar de 

práticas sociais de linguagem apenas com os gêneros limitados a algumas esferas de atividade 

humana.  

 Como as práticas sociais de linguagem são inúmeras e acontecem em diferentes 

esferas de atividade humana, com uma maior diversidade de esferas e seus respectivos 

gêneros, melhor pode ser a formação do aluno. Isso porque, como já dito nesta Dissertação de 
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Mestrado, o trabalho com os gêneros requer a escolarização das práticas sociais, as quais 

acontecem nas esferas de atividade humana, onde estes gêneros surgem e circulam. É preciso, 

porém, ter cuidado porque quantidade pode não ser sinônimo de qualidade. 

Para concluir esta parte, preciso esclarecer que, como se sabe, esta Dissertação de 

Mestrado possui quatro (04) grupos de categorias: 1- As Dimensões dos gêneros; 2- A 

Estrutura do argumento; 3- As Capacidades de linguagem dominantes no texto 

argumentativo; 4- Os tipos de adesão de um argumento. Na introdução da análise referente a 

cada um destes grupos de categorias apresento um gráfico, que traz os dados quantitativos 

encontrados nas duas coleções. Todos os gráficos são acompanhados de um breve comentário 

a respeito dos dados quantitativos presentes neles. Na sequência, juntamente com uma 

atividade que tem por objetivo ilustrar como a categoria em questão foi escolarizada, 

apresento a análise qualitativa da coleção na qual esta atividade se encontra. Portanto, é com 

base nesta atividade que a coleção é analisada. 

As atividades ilustrativas para os dois primeiros grupos de categorias foram retiradas 

da coleção Português Linguagens. Já as atividades ilustrativas para os dois últimos grupos 

de categorias foram retiradas da coleção Vontade de Saber Português. Assim, procurei 

equilibrar a presença quantitativa das duas coleções nas atividades ilustrativas. Os critérios de 

escolha das atividades foram os seguintes: por um lado, procurei valorizar o trabalho dos 

autores, tomando por atividades ilustrativas aquelas que, a meu ver, receberam melhor 

tratamento didático em relação às demais presentes nas coleções. Por outro lado, procurei 

problematizar aspectos questionáveis encontrados nas coleções. Dentre estes, o uso 

equivocado de termos distintos (convicção x persuasão; tema x assunto) utilizados como 

sinônimos nas duas coleções. 

 

3.2.1 Análise quanto às dimensões dos gêneros: Tema, Estilo e Forma composicional 

 

Sobre as Dimensões do gênero, os dados do Gráfico 1, na sequência, revelam que das 

sete (07) propostas de produção de texto analisadas na coleção PL  e das seis (06) analisadas 

na coleção VSP, o estilo foi a categoria (100%) enfatizada nas duas coleções. Num total de 

três (03) propostas, equivalendo a (43%) na coleção PL, e duas (02) ocorrências na coleção 

VSP, equivalendo a (33%), o tema foi a categoria menos enfatizada nas duas coleções. Na 

coleção PL, a Forma composicional teve (05) ocorrências, equivalendo a (71%), sendo, 

portanto, enfatizada razoavelmente do ponto de vista quantitativo. Com três (03) ocorrências, 

totalizando (50%), a Forma composicional foi enfatizada pela metade das propostas de 
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produção de texto analisadas na coleção VSP. Os dados revelam que PL se sobressaiu a VSP. 

A análise dos dados revela que isto também aconteceu no aspecto qualitativo. 

 
Gráfico 1: Dimensões dos gêneros 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

Como visto, ao tratar das categorias de análise, na perspectiva bakhtiniana, o tema 

diz respeito a uma questão a ser tratada juntamente com o que se tem a dizer a respeito dela, 

ou seja, o tema é um assunto posto em discussão, mais uma apreciação de valor a respeito 

dele. 

 Sendo assim, numa proposta de produção de texto escrito a importância do tema se 

dá pelo fato de que, sem ter o que dizer, não há como e por que escrever. Em outras palavras, 

embora o tema sozinho não seja suficiente, é o ponto de partida e a base da produção de texto. 

No entanto, como indicam os números apresentados no gráfico anterior, considero que as 

coleções não deram atenção devida a esta categoria. Além disso, como será mostrado na 

análise qualitativa, na maior parte das seções em que o tema foi contemplado nas duas 

coleções, concluo que ele recebeu um tratamento superficial, por isso insuficiente aos 

objetivos didáticos esperados no ensino da produção de texto.  

A atividade que ilustra a análise referente ao Tema encontra-se na coleção PL, 

Volume do 8º ano, Unidade 3, Capítulo, 2 (p. 156-160). O tema do capítulo é ‗Consumo: o 

mundo da sedução‘. Ele traz uma crônica, um anúncio publicitário, duas reportagens, um 

poema e uma tirinha (p. 151, 154, 166, 160, 162, respectivamente). Todos estes textos são 

acompanhados de atividades de leitura ou de conhecimentos linguísticos e aspectos da 

textualidade. Encontra-se, ainda neste capítulo, a capa de cinco revistas, a capa de três jornais 



112 

 

e cinco cartas argumentativas (p. 156) e outra reportagem (p. 158). Estes textos ajudam a 

estruturar a seção Produção de texto (p. 156) e a subseção Agora é sua vez, na qual, de fato, a 

produção de texto é solicitada ao aluno. 

A seção de produção de texto escrito do Capítulo 2, a qual será analisada a partir de 

agora apresenta duas alternativas de atividade, cada uma propondo a produção de uma carta 

de leitor. A primeira atividade parte de uma reportagem veiculada no jornal ‗Folha de São 

Paulo‘, cujo tema abordado é o cyberbullying. A segunda proposta de produção de texto, a 

qual será analisada aqui, é a que segue abaixo. Como as duas alternativas possuem as mesmas 

orientações gerais, mudando apenas o enunciado principal, as alternativas possuem 

semelhanças que permitem analisá-las como sendo uma única proposta de produção de texto, 

respeitando, assim, o que parece ser a intenção dos agentes de produção do LD. Portanto, 

todas as vezes que uma atividade apresentar mais de uma alternativa de produção de texto as 

duas serão consideradas na análise. 

 

Figura 1: Exemplo ilustrativo – Tema, Estilo e Forma composicional 

 

 

 
 

Fonte: Coleção Português Linguagens, volume 8º ano (p. 159-160). 

 

Antes de propor a atividade de produção de texto foi apresentada a capa de cinco 

(05) revistas e de três (03) jornais, ambos de diferentes empresas midiáticas. Foram 

apresentadas também cinco (05) cartas de leitor abordando diferentes temáticas. Nenhuma 

delas possui qualquer tipo de relação com a temática proposta no título do capítulo e no título 

da unidade em que a atividade de produção de texto está inserida. Na sequência, apresentou-
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se seis (06) questões numa atividade de interpretação destas cartas. Esta atividade traz 

informações relacionadas à esfera de circulação, aos possíveis leitores, à linguagem mais 

apropriada, à estrutura composicional, ao tema e à finalidade do gênero carta de leitor. 

Como pôde ser visto na figura acima, a atividade está estruturada em três etapas. A 

primeira é onde se encontra o enunciado principal. A segunda etapa apresenta dicas gerais que 

orientam a produção e uma possível reescrita dos textos. A terceira, onde se encontra uma 

caixa de texto com o título ‗Avalie sua carta de leitor‘, apresenta os critérios a serem 

observados para avaliar os textos dos alunos. 

O enunciado principal da atividade propõe que os alunos formem grupos para 

procurar uma revista ou jornal real para ser lido. Em seguida, eles devem selecionar uma 

matéria de interesse do grupo como música, esporte, cinema, etc. Esta matéria será o objeto 

que eles devem comentar na carta de leitor que, após elaborada, poderá ser enviada à revista 

ou ao jornal selecionado pelo grupo. Embora apresente sugestão de matérias que devem ser 

lidas para produzir os textos, a palavra ‗etc.‘, que finaliza a lista de sugestão, dá a entender 

que os alunos são livres para escolher a matéria que desejam comentar ao produzir seus 

textos. Isso porque em nenhum momento aparece a exigência de que deverá realizar sua 

produção somente a partir dos temas sugeridos. 

Orientação para o trabalho em grupo semelhante a esta proposta acima foi 

encontrada em todas as atividades analisadas desta coleção, o que a insere numa perspectiva 

mais voltada para o sociointeracionismo, o que é louvável. O MP também declara 

explicitamente que a coleção segue uma orientação sociointeracionista.  

De acordo com Vigotski (2002, p. 75), o processo pelo qual o aluno internaliza os 

conteúdos estudados passa por uma série de transformações de ordem social e individual. Para 

ele, ―todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: primeiro, no nível 

social; depois, no nível individual; primeiro entre pessoas (interpsicológica); depois, no 

interior da criança (intrapsicológica)‖. Este autor afirma, ainda, que um aluno também pode 

aprender com outro desde que um saiba mais do que o outro. Podemos inferir que os alunos 

quase sempre podem aprender não somente com o professor, mas também uns com os outros, 

porque, mesmo quando um não sabe mais do que o outro, ele possui conhecimentos 

diferentes. Daí a importância da interação na sala de aula. 

No caso do ensino da argumentação, o LD, por incentivar os alunos a discutirem 

entre si, estimula o confronto de ideias, provocando um ambiente favorável para o aluno se 

abrir para pontos de vistas diferentes, criando, assim, um ambiente propício para desenvolver 

a argumentação, inicialmente na oralidade, e, posteriormente, na escrita. Aliás, de acordo com 
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Perelman e Olbrechts-Tyteca ([1958]1996), sem abertura para considerar a possibilidade de 

diferentes pontos de vista não é possível desenvolver a argumentação.   

A atividade foi analisada a fim de averiguar como ela mobiliza as dimensões dos 

gêneros do discurso pensadas por Bakhtin ([1952-53]2011), visando à apropriação destas 

pelo aluno. 

De acordo com Bakhtin ([1952-53]2011), toda interação linguística é sempre 

realizada a partir de algum gênero e o estudo linguístico que não parte dos gêneros e das suas 

particularidades cai em formalismo e excessiva abstração. O formalismo linguístico fragiliza 

a relação dialética da vida com a língua e da língua com a vida. O ensino da língua que não 

parte dos gêneros fragiliza a relação da vida com a língua porque é através deles que estas 

duas dimensões se juntam. Diante do exposto, o ensino da língua deve sempre partir do 

ensino dos gêneros. 

Como mencionando, para ser um gênero do discurso, qualquer intenção verbal 

materializada deve conter três dimensões – tema, estilo e forma composicional (BAKHTIN 

[1952-53]2011). Logo, estas dimensões não podem faltar no ensino da linguagem. O simples 

fato de elas estarem presentes no material didático não é suficiente, já que devem ser 

contempladas adequadamente. Daí a motivação por analisar se e como esta atividade de 

produção de texto escrito aborda as Dimensões dos gêneros. 

Mais especificamente em relação ao Tema, foi dito que antes de propor a atividade 

de produção de texto, o livro apresenta cinco (05) fragmentos de carta de leitor (p. 156-157) e 

uma (01) reportagem (p. 158-159). Porém, nem as cartas, nem a reportagem abordam o tema 

central tratado no capítulo e na unidade, o qual é Consumo: o mundo da sedução. A atividade 

aqui analisada também foi elaborada propondo uma questão para a produção de um texto 

diferente do tema central da unidade, o qual considero ter sido bem explorado ao longo dos 

três capítulos. Sendo assim, houve uma descontinuidade temática entre a atividade de 

produção de texto e o tema explorado na unidade.  

Isso porque a atividade de produção de texto poderia ter sido solicitada a partir do 

tema que foi abordado ao longo da unidade, o qual, como já mostrado, foi tratado com 

diferentes enfoques em cada um dos capítulos. Assim, a produção de texto, além de enfatizar 

a categoria referente ao Tema, se constituiria em uma maneira de avaliar a assimilação do 

conteúdo pelo aluno. 

Deixar o aluno escolher a matéria sobre a qual deseja argumentar na elaboração do 

seu texto pode ser bom, uma vez que, ao produzir o texto, o aluno tende a escolher temas do 

seu interesse sobre os quais provavelmente possui algum conhecimento prévio, ampliado 
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quando se propõe uma leitura relacionada. Como produzir texto sobre algo conhecido é mais 

produtivo, deixar o aluno escolher a respeito do que prefere escrever pode incidir 

positivamente na qualidade da produção.  

Além disso, em alguns momentos, deixar o aluno livre para escolher sobre o que 

deve escrever pode contribuir para desenvolvimento da autonomia. No entanto, como ocorreu, 

no caso desta atividade, mesmo dando liberdade ao aluno, poder-se-ia tê-lo orientado a 

respeito do Tema. Isso poderia ter sido feito dizendo ao aluno que ele é livre para escrever 

sobre o que quiser, mas que, antes da produção, deveria pesquisar diferentes pontos de vista 

sobre a questão. Assim, a atividade contemplaria o Tema e simultaneamente daria liberdade 

ao aluno. No entanto, isso não foi feito.  

Obviamente, há momentos em que o professor deve observar em que medida o aluno 

é capaz de realizar uma atividade sem sua ajuda. No entanto, a liberdade na sala de aula não 

pode sempre se constituir em ausência de mediação do professor, diante de um saber novo a 

ser aprendido pelo aluno. Isso faria a escola perder a razão de ser. Na atividade em análise, 

não foi possível perceber a intenção de averiguar o conhecimento do aluno sobre o gênero a 

ser produzido. Também não houve encaminhamento a respeito do tema. Sendo assim, a forma 

com que ela foi elaborada se caracteriza muito mais em ausência de orientação para realização 

da atividade escolar do que em liberdade na escola.  

Diante do exposto é possível afirmar que a atividade não enfatiza o Tema. 

Ainda sobre esta questão, na proposta de produção de um editorial, 9º ano, Unidade 

1, Capítulo 3 (p. 55), a coleção emprega o termo assunto como sendo sinônimo de tema
23

, o 

que não é compatível com a teoria dos gêneros do discurso (BAKHTIN, 1952-1953[2011]). 

Isso pode ser visto na figura abaixo. 

 

Figura 2: Exemplo ilustrativo – Confusão entre tema e assunto  

 

 
 

Fonte: Coleção Português Linguagens, volume 9º ano (p. 55). 

                                                           
23

 O equívoco de empregar a terminologia tema como sinônimo de assunto aconteceu nas duas coleções de LDP 

analisadas nesta Dissertação de Mestrado. 
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Para Bakhtin (1952-1953[2011]), o assunto é um conteúdo proposto para uma 

discussão (um objeto de discussão). Já o tema, é o assunto (objeto da discussão) mais um 

ponto de vista ideológico sobre este. Este equívoco entre tema e assunto é questionável, uma 

vez que no MP (p. 28) a coleção alega explicitamente que sua elaboração foi feita a partir de 

mais de uma linha teórica, mas que houve uma ênfase especial na perspectiva dos gêneros do 

discurso idealizados por Bakhtin (1952-1953[2011]). 

No volume do 6º ano, Unidade 4, Capítulo 2 (p. 216-218), a coleção apresenta uma 

proposta para produção de um texto de opinião que considero estar de acordo com a 

perspectiva temática pensada por Bakhtin (1952-1953[2011]). Nesta atividade, são 

apresentadas três alternativas para o aluno escolher uma para produzir seu texto. 

O tema da Unidade 4, onde a atividade se encontra, é ―Verde, adoro ver-te‖. O tema 

do Capítulo 1 é ―Natureza morta ou natureza-morta?‖, o do Capítulo 2, onde se encontra a 

atividade de produção de texto mencionada, é ―A natureza em pânico‖ e o do Capítulo 3 é 

―S.O.S animal‖.  

Ao analisar cada uma das atividades apresentadas pelos capítulos, pude constatar que 

o tema da unidade foi bem explorado pelo LD. Isso pode ser comprovado pela presença de 

textos e imagens e também pela abordagem a esses textos feita pelo LD com diferentes 

pontos de vista sobre a questão abordada. 

Além disso, antes de propor a produção propriamente dita (Capítulo 3) são 

apresentados dois textos. O primeiro é um anúncio referente a uma campanha advertindo de 

que a pesca não pode ser realizada por diversão, pois esta atividade provoca medo e dor aos 

peixes. O segundo texto, uma crônica, defende a tese de que um animal se alimentar de outro 

é um processo natural necessário à subsistência das espécies, inclusive a espécie humana. 

Portanto, não haveria nada de errado em o ser humano se alimentar de proteína animal 

(carne). Como pode ser visto, os dois textos estão relacionados aos problemas ambientais 

(tema da unidade) e trazem pontos de vistas antagônicos sobre a questão. Portanto, esta 

proposta de produção de texto está de acordo com a perspectiva temática pensada por Bakhtin 

(1952-1953[2011]). Pelas razões apresentadas, no meu entendimento, das propostas de 

produção de texto analisadas na coleção PL, esta foi a que melhor enfatizou a categoria 

referente ao Tema. 

Em relação ao Estilo, como já dito, os gêneros possuem duas categorias: as 

referentes à especificidade de cada gênero (estilo do gênero) e as referentes ao estilo 

individual do autor (BAKHTIN [1952-53] 2011). O estilo do gênero diz respeito à sua 
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identidade, pois este aspecto, juntamente com a Forma composicional e o Tema, são os 

critérios observados para diferenciar um gênero do outro. 

Numa carta pessoal, por exemplo, direcionada a uma única pessoa, a linguagem 

utilizada, geralmente, é mais íntima e coloquial do que numa carta de leitor. Nesta, a esfera de 

circulação é pública. Consequentemente, o interlocutor não é apenas uma pessoa, mas um 

grupo de pessoas desconhecidas. Por esse motivo, a linguagem não pode ser coloquial e 

íntima. 

O estilo individual é decorrente do fato de que a linguagem acontece numa situação 

específica de interação, a qual é constituída por uma enunciação e interlocutores também 

peculiares. 

A atividade é bem clara ao advertir o aluno de que o gênero e o perfil dos 

interlocutores são determinantes na seleção da linguagem. Sobre esta questão, Bakhtin (1952-

53[2011]) afirma que o interlocutor é um dos responsáveis pela modelagem do gênero. Isso 

porque, como todo texto espera uma resposta, o locutor o produz utilizando recursos e 

conhecimentos que julga serem reconhecidos e assimilados por seu leitor. Sendo assim, ainda 

que se tenha em mente algo a dizer, sem um interlocutor específico, o produtor do texto não 

terá um referencial para saber em que medida seu estilo individual pode incidir no estilo do 

gênero, sem prejudicar a compreensão do seu texto. 

O aluno é advertido também de que sua carta será enviada a uma revista ou jornal 

com a finalidade de ser publicada. Portanto, a princípio, ao produzir seu texto, ele deve ter em 

mente que seu leitor será um jornalista ou um editor. E como existe a possibilidade de a carta 

ser publicada, deve ter ainda a consciência de que seus leitores não serão apenas o jornalista 

ou o editor, mas também os leitores específicos do jornal ou revista. 

As duas categorias relacionadas ao estilo – estilo do gênero e estilo individual – 

foram enfatizadas pela atividade. Considero isto louvável, uma vez que, como visto, o estilo 

dos gêneros tem a finalidade de contribuir para sua estruturação.  

O estilo do gênero pode ser visto mais enfaticamente no detalhamento da esfera de 

circulação. 

Na categoria referente ao estilo individual é onde a criatividade do aluno encontra 

espaço privilegiado para florescer. No entanto, de acordo com Bakhtin ([1952-53] 2011), 

alguns gêneros são mais flexíveis do que outros, por isso o estilo individual pode aparecer de 

forma mais intensa e frequente naqueles. Foi dito que devido o locutor ter por finalidade ser 

compreendido pelo interlocutor, juntamente com o estilo do gênero, o interlocutor atua como 
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regulador do estilo individual. Na atividade em análise, isto é visto quando se pede para ao 

aluno adequar sua linguagem ao leitor. 

Como o locutor tem por finalidade ser compreendido pelo interlocutor, juntamente 

com o estilo do gênero, o interlocutor atua como regulador do estilo individual. Portanto, o 

estilo individual pode ser visto pela definição dos interlocutores (jornalista ou editor e o 

público do jornal ou revista para onde a carta será enviada), como é mostrado no LD (p. 158 e 

160). 

Diante do exposto, concluo que a atividade enfatiza o estilo do gênero proposto para 

produção escrita (carta de leitor) e o estilo individual, orientando o aluno a produzir seu texto. 

No tocante à Forma composicional, a qual diz respeito à organização estrutural do 

texto, como foi dito, antes de propor a atividade de produção de texto, o livro apresenta cinco 

(05) fragmentos de carta de leitor e uma (01) reportagem, além de propor uma atividade de 

interpretação para o conjunto das cartas. Esta atividade aborda sistematicamente a Forma 

composicional do gênero. No início (p. 156), há um texto sintético conceituando carta de 

leitor e advertindo que em jornais esse gênero tem sua Forma alterada, isto é, por falta de 

espaço, este gênero não é publicado completamente, apenas as partes essenciais da carta 

aparecem. No enunciado da questão 3 da atividade de interpretação do conjunto das cinco 

(05) cartas de leitor (p. 158) encontra-se, ainda, a afirmação de que esse gênero possui a 

mesma Forma composicional da carta pessoal. Em seguida, cada uma das partes que compõe 

a Forma deste gênero é citada explicitamente, tanto na atividade de interpretação, quanto na 

atividade de produção de texto (local, data, vocativo, assunto, expressão cordial de despedida 

e assinatura). Assim, considero que a característica do gênero do discurso mais e melhor 

enfatizada na atividade aqui analisada foi a Forma composicional. Aliás, em relação exclusiva 

à Forma composicional esta atividade foi uma das melhores escolarizadas pela coleção PL, 

apresentando, portanto, uma possibilidade significativa de aprendizagem no que concerne o 

papel do LD. 

Em Bakhtin (1952-53[2011]), o gênero é um enunciado completo. Sendo assim, a 

Forma composicional está ligada à segmentação do texto, cuja percepção faz com que o aluno 

reconheça as unidades básicas que devem constituir seu texto – o gênero. Assim, ele terá 

menos dificuldade de reconstruí-las no ato da sua produção. Isso porque, de acordo com 

Bakhtin (1952-53[2011]), é pela ―Forma composicional [que] prevemos o fim, isto é, desde o 

início temos a sensação do conjunto do discurso‖, sendo, portanto, nas formas dos gêneros 

que moldamos nosso discurso (BAKHTIN, 1952-53[2011]). Isso permite dizer que é a Forma 
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composicional que define se o texto do aluno apresenta as informações básicas e essenciais 

para que possa ser compreendido. 

Vale lembrar que a Forma composicional é tão indispensável para a compreensão 

mútua quanto as formas da língua (a composição vocabular e a estrutura gramatical) 

(BAKHTIN (1952-53[2011]). Diante disso, concluo que uma atividade de produção de escrita 

que não enfatiza esta categoria pode comprometer a compreensão do texto do aluno. 

 

3.2.2 Análise quanto à estrutura do argumento: Apresentação do ponto de vista, 

Justificativa e Conclusão 

 

Sobre este grupo de categorias, os números apresentados no Gráfico 2, na sequência, 

revelam que das sete (07) propostas de produção de texto analisadas na coleção PL seis (06), 

o equivalente a (86%), enfatizam tanto a Apresentação do ponto de vista quanto a 

Justificativa. Nesta mesma coleção, três (03) propostas de produção de texto, correspondendo 

a (43%), enfatizam a Conclusão. Na coleção VSP, das seis (06) propostas de escrita 

analisadas, a Apresentação do ponto de vista foi enfatizada em (100%) das atividades. Nesta 

mesma coleção, a Justificativa e a Conclusão foram enfatizadas três (03) vezes cada uma, o 

equivalente a (50%). Os dados revelam que neste grupo de categorias também houve 

discrepância quantitativa entre o número de ocorrências nas duas coleções. 

 
Gráfico 2: Estrutura do argumento 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 
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Como pôde ser visto, cerca da metade das atividades de escrita de gêneros 

jornalísticos em análise propõe que o aluno produza um texto sem enfatizar a conclusão. Isto 

pode levar o aluno a não mobilizar esta categoria no seu texto. Considero um texto 

argumentativo sem conclusão inacabado. Logo, poderá não apresentar êxito nos seus 

propósitos. Isso porque nem sempre a Conclusão consiste em reafirmar o ponto de vista 

apresentado inicialmente. Também existe a Conclusão que sugere a apresentação da solução 

de um problema. Por isso, pode ser que produzir um texto argumentativo sem conclusão é não 

afirmar exatamente o que se espera do interlocutor. 

Convém ressaltar que, como será visto no exemplo ilustrativo para a análise 

qualitativa desta categoria, em uma das propostas de produção apresentadas pela coleção a 

conclusão foi abordada de modo a atender boa parte dos objetivos educacionais vinculados a 

este aspecto do texto argumentativo. 

A atividade ilustrativa para esta categoria encontra-se na coleção Português 

Linguagens, Volume do 9º ano, Unidade 1, Capítulo 3 (p. 52-55). Segundo o MP (p. 10), os 

temas e a estrutura da coleção são definidos com base na seção Produção de texto, cujo 

objetivo é trabalhar com gêneros de ampla circulação social. Neste caso, é a partir dos 

gêneros que os lugares sociais (a esfera de atividade humana) privilegiados pela coleção são 

definidos. Na Unidade 1, onde se encontra a atividade aqui analisada, os Capítulos 1 e 2 

propõem a produção de duas (02) reportagens, uma para cada capítulo. O Capítulo 3 propõe a 

produção de um editorial. 

Estes três gêneros são jornalísticos. Portanto, esta é a esfera de atividade humana que 

o Volume do 9º ano, privilegiou na Unidade 1. No entanto, a coleção não traz nenhuma 

discussão direta sobre a esfera jornalística para o aluno. Embora apresente uma lista de nove 

(09) referências bibliográficas que o professor pode consultar para o trabalho com o jornal na 

sala de aula, as orientações presentes no MP (p. 37-39) a esse respeito são focadas 

dominantemente nos textos e nos aspectos técnicos da produção de um jornal, como 

softwares e equipamentos que são usados para a produção do jornal, por exemplo. Uma 

reflexão crítica sobre a esfera, como quem são seus integrantes, qual o seu papel social, por 

exemplo, não é contemplada, nem sugerida. 

Sobre esta questão, na análise de três coleções de livros didáticos, Barros e Storto 

(2017, p. 237) constataram que a abordagem dos gêneros jornalísticos ―restringe-se a colocar 

os textos como pretexto para discussão de certos temas com as crianças. Dessa forma, faz-se 

um letramento, mas é o tipicamente escolar em que apenas um dos elementos do texto é 

explorado‖. Para as autoras, é possível explorar o jornal na sala de aula de modo que as 
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atividades revelem o que ele significa para os alunos e, assim, ―discutir outros usos que 

podem ser dados a ele‖ (p. 238). 

É por questões como esta que, para mim, a produção de um jornal na sala de aula não 

deve acontecer sem, em algum momento, realizar uma reflexão crítica sobre sua esfera com o 

aluno. Acredito que isso pode ser proposto, por exemplo, por meio de discussões sobre 

algumas das diferentes concepções de jornal ao longo da História. Dentre estas concepções, 

encontra-se a suposta neutralidade do jornal em relação aos conteúdos que veicula, a qual não 

existe (CANO, 2006). Diante disso, no meu entender, o trabalho com o jornal proposto pela 

coleção não contempla adequadamente as práticas sociais de referência relacionadas aos 

gêneros jornalísticos a serem produzidos pelo aluno. Creio que isso é problemático, uma vez 

que, de acordo com Soares (2004), os gêneros devem ser escolarizados vinculados com as 

práticas sociais onde surgem e circulam, contemplando, assim, a esfera de atividade humana, 

lugar de produção, circulação e recepção dos textos.  

Conhecendo as características da esfera, o aluno poderia ter mais consciência das 

práticas sociais que acontecem nela e, consequentemente, da peculiaridade dos seus 

interlocutores, bem como das condições de produção e circulação. 

É com base nestas questões que, para mim, as atividades de escrita com os gêneros 

jornalísticos argumentativos da coleção não contemplam adequadamente a esfera de atividade 

humana referente a eles. Julgo ser necessário refletir sobre a esfera no trabalho com os 

gêneros porque as práticas sociais onde surgem e circulam sempre acontecem numa esfera de 

atividade humana. 

As referências bibliográficas sugeridas para o professor consultar e, assim, se 

orientar a respeito do trabalho com o jornal na sala de aula podem até apresentar uma visão 

crítica. Mas, como esta visão não se faz presente na coleção isso fica a cargo exclusivo do 

professor. Convém não se esquecer de que o professor não é um ‗tapa buraco‘ da 

escolarização. Ainda que o professor (didatizador) propusesse uma discussão crítica com o 

aluno sobre as características da esfera jornalística, penso que não justificaria a ausência de 

uma abordagem neste sentido por parte da coleção.  

Retomando a localização da proposta de escrita em análise, ressalto ainda que o tema 

do Capítulo 3 onde ela se encontra é ‗A dança das gerações‘. Na página de abertura, 

encontra-se uma (01) crônica de Luis Fernando Verissimo com o título de ‗Pais‘, seguida de 

uma (01) atividade de interpretação (p. 49-51). Ela aborda o choque cultural entre as 

gerações. Aparecem, também, dois (02) fragmentos de reportagem (p. 50-51), um (01) da 

revista Veja e a outro do jornal Folha de São Paulo. No primeiro, aborda-se o casamento no 
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oriente, mais precisamente no Japão. No segundo, aborda-se o casamento no ocidente. 

Também aparece um editorial (p. 52), extraído da folha de São Paulo, a capa do jornal ‗Agora 

é Paraná‘ (p. 53), uma entrevista com Ana Maria Machado e Moacir Scliar (p. 54-55) sobre 

os motivos que levam as pessoas a praticarem a solidariedade. Aparecem, ainda, três (03) 

anúncios publicitários (p. 56, 68, 62), um (01) fragmento de reportagem (p. 59), três (03) 

tirinhas, uma (01) anedota e um (01) poema (p. 59-61). 

A seção produção de texto parte de uma atividade de leitura do editorial ‗Rastro de 

escândalo‘ (p.52). Conforme declarado no MP (p. 10) e percebido na análise, esta atividade 

visa a instrumentalizar o aluno sobre os aspectos do gênero, neste caso o Editorial, o qual será 

proposto para produção no tópico ‗Agora é sua vez‘, segunda fase da seção ‗Produção de 

texto‘. O referido editorial traz uma crítica sobre as causas de um incêndio no Instituto 

Butantan, em São Paulo. 

Em relação à Apresentação do ponto de vista, na questão 2 (p. 53), a atividade de 

interpretação de texto, visando a instrumentalizar o aluno para sua produção, apresenta uma 

advertência de que no editorial lido há um fato sobre o qual o jornal apresenta um ponto de 

vista a respeito. Em seguida, o aluno é solicitado a identificar esse fato e o ponto de vista do 

jornal a respeito dele. Portanto, a apresentação do ponto de vista é contemplada nesta 

proposta de produção de texto, como poderá ser visto na sequência. 

 
Figura 3: Exemplo ilustrativo - Apresentação do ponto de vista 

 

 
 

Fonte: Coleção Português Linguagens, volume 9º ano (p. 53). 

 

Convém ressaltar que, de acordo com Toulmin (1953[2001]), embora exista uma 

estrutura mínima do texto argumentativo – apresentação do ponto de vista, justificativa e 

conclusão – ela não é fixa. Ao contrário disso, é flexível e varia de acordo com o grau de 

imparcialidade que se deseja imprimir ao texto. Sendo assim, a elaboração de um texto 

argumentativo a partir de uma estrutura muito simples é menos imparcial do que um texto 

elaborado a partir de uma estrutura mais abrangente. Isso porque, para o referido autor, 

quanto mais ampla for a estrutura do argumento, mais informações o leitor terá à sua 
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disposição para averiguar sua coerência e validade. Já a elaboração de um argumento a partir 

de uma estrutura muito simples oculta informações do leitor. 

Nesta perspectiva de abordagem dada por Toulmin (1953[2001]), penso que o ensino 

deve levar o aluno a perceber que o tratamento dispensado à estrutura do texto argumentativo 

não é um fator casual nem meramente linguístico, mas também discursivo, pois revela o grau 

de imparcialidade que se deseja imprimir ao texto. 

Sendo assim, em certas situações de ensino, pode haver momentos em que, ao invés 

de considerar a estrutura básica do texto argumentativo como constituída de três partes – 

apresentação do ponto de vista, justificativa e conclusão –, seria mais pertinente considerá-la 

como sendo constituída de quatro partes – apresentação do objeto da discussão, apresentação 

do ponto de vista, justificativa e conclusão. Esta distinção poderia trazer mais clareza e 

objetividade didática em situações em que o ensino da argumentação encontre problemas 

desta natureza. 

Como afirmei que a estrutura do texto argumentativo não é fixa (TOULMIN, 

1953[2001]), a sugestão de estrutura apresentada no parágrafo anterior não tem por objetivo 

estabelecer uma norma. Ao contrário disso, o objetivo é apresentar diferentes possibilidades 

de estruturação do texto para o aluno de modo que ele seja capaz de reconhecer a função de 

cada elemento da estrutura e seja capaz, ainda, de empregá-lo tendo consciência do efeito de 

sentido que pode provocar. 

Nesta atividade ilustrativa para a categoria Apresentação do ponto de vista ocorre 

uma questão que merece ser destacada. A coleção aborda, talvez, o ponto crucial da prática 

jornalística – ser ou não imparcial
24

. Isso pode ser visto no exemplo ilustrativo na sequência. 

 

Figura 4: Exemplo ilustrativo - (im)parcialidade do jornal 

 

 

 

Fonte: Coleção Português Linguagens, volume 9º ano (p. 52). 

 

                                                           
24

 A (im)parcialidade do jornal não é um tópico que possui relação exclusiva com a categoria ‗Apresentação do 

ponto de vista‘. Discuto esta questão aqui porque é nesta atividade que esta questão é tratada pela coleção. 
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Nesta passagem, o LD afirma que o jornal procura evitar mistura entre notícia e 

opinião própria. Porém, ao usar a expressão ―certa neutralidade‖, demonstra que ela é apenas 

parcial. Como em seguida diz que a opinião do jornal não é emitida junto com a notícia, mas 

no editorial, o aluno pode não perceber o que o LD quer dizer com a expressão ―certa 

neutralidade‖ e, assim, formular um conceito equivocado de que os gêneros jornalísticos, 

como a notícia e a reportagem, são isentos de opinião. Sobre esta questão Barros e Storto 

(2017) afirmam que a construção de um olhar crítico sobre os textos jornalísticos deve 

começar nos anos iniciais da educação infantil. As autoras prosseguem dizendo que 

 
os textos jornalísticos precisam ser tomados como partes de modos de agir 

em nossa sociedade. São signos ideológicos, como discutido por Volochinov 

(2009). Nesses textos, ―realidades‖ são (des)construídas e modos de pensar 

são divulgados e impostos à aqueles leitores que não conseguem perceber os 

jogos de linguagem
25

 ali construídos (p. 238). 

 

É claro que a discussão crítica sobre o jornal, a qual não se fez presente em nenhuma 

das duas coleções analisadas nesta Dissertação de Mestrado, pode ser feita pelo professor. No 

entanto, como vem sendo afirmado, a função do material didático não é substituir o professor, 

nem o professor deve substituir o material didático. Ambos são elementos complementares da 

aprendizagem. Assim, o LD poderia ter feito uma abordagem mais explícita, mostrando que 

mesmo no gênero notícia e na reportagem pode ser possível perceber a opinião do jornal. 

Outra questão encontrada na coleção consiste no fato de que, no enunciado principal 

da questão 2 (reproduzida há pouco), é dito que os editoriais apresentam três partes essenciais 

– introdução, desenvolvimento e conclusão. 

A princípio, a terminologia empregada pelo LD para se referir à estrutura do editorial 

(p. 52) é introdução, desenvolvimento e conclusão. Sabe-se que, esta terminologia também é 

utilizada para distinguir a estrutura, senão de todos, pelos menos da grande maioria dos 

demais textos pertencentes aos distintos aspectos tipológicos – narrar, relatar, expor, 

descrever ações. Acredito que, por ter consciência disso, nesta mesma atividade, o LD 

explica que, na introdução do editorial, encontra-se a questão tratada e o posicionamento 

sobre esta questão. Na sequência, o aluno é solicitado a identificar a tese ou ideia principal do 

texto, os parágrafos que constituem o desenvolvimento e o que constitui a conclusão do 

editorial lido, contudo, sem lhe dizer quais as características dessas partes. Mas, como será 

mostrado, na atividade 6 (p. 53) a conclusão é retomada e explicada de forma relevante. 

                                                           
25

Alguns recursos que se caracterizam nesses jogos de linguagem que pode aparecer em jornais foram mostrados 

no item 1.1.3.3 e 1.1.3.4 ao tratar da argumentação presente nos aspectos tipológicos narrar e relatar. 
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Em outras palavras, o LP emprega uma terminologia específica para a estrutura do 

texto argumentativo – apresentação do ponto de vista, justificativa e conclusão – e não uma 

terminologia genérica aplicável à maioria dos textos pertencentes aos demais aspectos 

tipológicos. A utilização indevida de uma terminologia genérica – introdução 

desenvolvimento e conclusão – para caracterizar a estrutura de um texto pode levar o aluno a 

não ter clareza sobre a diferença existente entre a estrutura do texto argumentativo e a dos 

textos pertencentes a outros aspectos tipológicos. Creio que isso pode dificultar alguns 

aspectos da produção de textos. 

Para ilustrar a presença da Justificativa, utilizo a mesma atividade analisada 

anteriormente, a qual está localizada na coleção PL, Volume do 9º ano (p. 53). Na questão 5, 

o aluno é advertido a observar as ideias do 6º e 7º parágrafos do texto apresentado. Na 

sequência, o LDP diz que, para fundamentar as ideias do 6º e 7º parágrafos, ―[...] o jornal 

vale-se de dados objetivos.‖ Em seguida, o aluno é solicitado a identificar os dados que 

sustentam as ideias contidas nos parágrafos 6º e 7º.  

 
Figura 5: Exemplo ilustrativo - Justificativa 

 

 
 

Fonte: Coleção Português Linguagens, volume 9º ano (p. 53). 

  

 A ideia principal (o ponto de vista defendido) do editorial apresentado para 

fundamentar a atividade em questão é a de que o incêndio no Instituto Butantan é decorrente 

de negligência do poder público. Como pôde ser visto no excerto acima, nos parágrafos 6º e 

7º, onde se encontram as afirmações, de fato, são apresentados os argumentos que 

fundamentam o ponto de vista defendido no editorial. Diante do exposto, considero que a 

categoria referente à Justificativa do argumento foi contemplada. 

 Para Toulmin (1953[2001]), a justificativa pode ser construída com recursos mais 

discursivos e subjetivos, ou com dados mais concretos (leis, documentos, citação de 

resultados de pesquisas etc.) ou pode, ainda, ser construída empregando estes dois modos de 

justificar. Isso depende do nível de exigência do interlocutor visado com o argumento. 

 Neste momento, se poderia orientar o aluno a respeito de dois aspectos relacionados 

à Justificativa. O primeiro é que, em certos casos, a justificativa dos argumentos se baseia em 

dados concretos, como, por exemplo, pesquisas, dados estatísticos, etc., como foi feito pela 
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atividade apresentada. Nesse sentido, a validade formal dos elementos citados na justificativa 

é um fator extremamente relevante para o sucesso do argumento. 

 O segundo aspecto é que o aluno deveria ter sido advertido de que existem outros 

casos em que os valores sociais devem ser levados em conta para que a justificativa seja 

coerente, por mais que sejam subjetivos. Partindo disso, poderia ser explicado ao aluno que a 

construção de uma justificativa para defender um ponto de vista relacionado aos valores pode 

ter maior êxito empregando recursos argumentativos mais discursivos. Sendo assim, em 

alguns destes casos, a habilidade linguística e discursiva do produtor do texto, seu letramento, 

é um fator extremamente relevante para o sucesso do argumento. 

 Mas, como visto na atividade ilustrativa, a discussão sobre os diferentes recursos 

possíveis de se empregar na justificativa não aconteceu, já que ficou atrelada apenas ao 

primeiro aspecto há pouco mencionado. Sendo assim, das categorias pertencentes à Estrutura 

do texto argumentativo, nesta proposta de produção de texto, a justificativa é a que recebeu 

um tratamento com maior possibilidade de ser questionada. 

 Para mim, atividades como esta tendem a fornecer critérios imprecisos para o aluno 

avaliar que tipo de justificativa pode ser mais apropriada em situações específicas. Em 

consequência, seu texto pode não surtir o efeito esperado.  

 Em relação à Conclusão, na questão 6 (p. 53) o LDP informa que, em editoriais, 

geralmente, a conclusão vem no último ou nos últimos parágrafos do texto. Também diz que 

as conclusões mais comuns são a do tipo síntese, que reforça o ponto de vista defendido ―por 

meio de um resumo do que foi exposto‖, e a do tipo proposta, ―na qual são feitas sugestões 

para a solução do problema enfocado‖ (p. 53). Em seguida, o aluno é solicitado a dizer se, 

para ele, a conclusão do editorial lido é do tipo síntese ou do tipo proposta. 

 

Figura 6: Exemplo ilustrativo – Conclusão 

 

 

Fonte: Coleção Português Linguagens, volume 9º ano (p. 54). 
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 Também sobre a Conclusão, no volume do 6º ano (p. 192; Unidade 4, Capítulo 1), há 

duas alternativas de produção de um texto de opinião na seção de Produção de Texto, no 

tópico ‗Agora é sua vez‘. A segunda delas solicita que o aluno apresente, no seu texto, uma 

solução para um problema: a presença de cães na praia. Portanto, diferentemente do tipo de 

conclusão encontrada no editorial, que é do tipo síntese, a conclusão esperada no texto de 

opinião é do tipo proposta. 

 

Figura 7: Exemplo ilustrativo - Conclusão 

 

 

 
Fonte: Coleção Português Linguagens, volume 6º ano (p. 192). 

 

 A presença destes dois tipos de conclusão em diferentes volumes (6º e 9º ano) revela 

que, neste caso, a coleção contempla esta categoria na perspectiva da progressão curricular 

em espiral, como afirmado no MP (p. 30), ou seja, ela (conclusão) foi retomada em diferentes 

momentos e com diferentes enfoques. 

 A meu ver, das categorias referentes à estrutura do argumento (Apresentação do ponto 

de vista, Justificativa e Conclusão) a conclusão foi a melhor contemplada qualitativamente, 

embora os dados quantitativos tenham mostrado que foi o integrante da estrutura do 

argumento menos contemplado, com (43%). Diante do exposto, considero que a conclusão 

recebeu um tratamento qualitativo relevante, representando, a meu ver, clara possibilidade de 

aprendizagem. 

Reitero que a estrutura do argumento constitui-se num importante saber necessário, 

tanto ao leitor, quanto ao produtor de texto, a partir do qual a consciência do aluno sobre o 

aspecto tipológico argumentar pode ser significativamente maximizada.  

Convém ressaltar, ainda, que em certos momentos não basta apresentar o ponto de 

vista. A complexidade de uma determinada questão a ser discutida, principalmente com um 
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público leigo, exige saberes necessários para descrever a questão sobre a qual será emitida 

uma opinião. Neste caso, uma boa justificativa só tem razão de ser se os interlocutores 

souberem exatamente sobre o que está sendo tratado. Por esta razão, com finalidade de 

ensino, considero que a estrutura do argumento, além da apresentação do ponto de vista, 

justificativa e conclusão, em momentos específicos deve considerar também a apresentação 

da questão em discussão. 

Muitas das vezes, a estrutura do argumento é tratada considerando quase que 

unicamente a ordem em que os enunciados devem aparecer no texto. Toulmin ([1953]2001) 

rompe com esta concepção ao expor que a estrutura do argumento diz respeito ao nível de 

imparcialidade que se deseja imprimir. Para ele, quanto mais informações explícitas e 

detalhadas o texto apresentar mais imparcial é o argumento. Nesta perspectiva, a discussão de 

uma questão com um público leigo, realizada após a apresentação adequada da questão a ser 

tratada, não é apenas mero fator de educação, mas uma tentativa de imprimir um grau maior 

de imparcialidade ao que está sendo dito. 

Por esta razão, Toulmin ([1953]2001) sugere não utilizar uma estrutura muito 

simples quando a intenção é ser imparcial. Isto reforça minha concepção de que a estrutura do 

argumento, principalmente com finalidade didática, deve ser mais detalhada possível. A 

finalidade não é estabelecer uma norma fixa, mas instrumentalizar o aluno para que ele possa 

utilizar as diferentes possibilidades de estruturação do argumento tendo consciência do efeito 

que produzem no texto
26

. 

 

3.2.3 Análise quanto às capacidades de linguagem dominantes na argumentação: 

Sustentação, Refutação e Negociação  

 

Sobre este grupo de categorias, os dados do Gráfico 3, na sequência, revelam que das 

sete (07) propostas de produção de texto analisadas na coleção PL, (100%) enfatizam a 

Sustentação. Um total de quatro (04) propostas, o que equivale a (57%), enfatizam a 

Refutação. Os recursos de Negociação foram enfatizados por três (03) propostas de escrita, o 

equivalente (43%). Das seis (06) propostas de escrita analisadas na coleção VSP, cinco (05) 

enfatizam a Sustentação, totalizando (83%). Tanto a Refutação quanto os Recursos de 

Negociação foram enfatizados em quatro (04) propostas de escrita, equivalendo a (67%)  

  

                                                           
26

 Com base em Toulmin, no Capítulo teórico desta Dissertação de Mestrado apresentei algumas possibilidades 

de estrutura do argumento. Acredito que elas podem ser adaptadas a situações de ensino e aprendizagem. 
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Gráfico 3: Capacidades de linguagem dominantes na argumentação 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

Especificamente a respeito da Sustentação, adianto que a atividade ilustrativa para 

essa categoria encontra-se no Volume do 6º ano, Unidade 4, Capítulo, 2 (p. 170-171). O tema 

do capítulo é ‗Lixo é coisa séria‘. Ele traz há uma história em quadrinhos, uma minibiografia 

do quadrinista Maurício de Sousa, um panfleto e um texto explicando as características do 

gênero história em quadrinhos (p. 156-163). Com exceção da minibiografia e do texto 

explicativo sobre as características do gênero história em quadrinhos, todos os textos são 

seguidos de atividades.  

O capítulo 2 traz, ainda, uma crônica, outra minibiografia (do escritor Fernando 

Bonassi), uma proposta de produção de um seminário (referente ao tema do capítulo), bem 

como um texto informativo sobre a temática proposta, o qual foi extraído da revista 

Superinteressante (p. 164-168). Exceto a segunda minibiografia do escrito Fernando Bonassi, 

todos os textos são seguidos de atividades. Por fim, o LD apresenta a atividade de produção 

de um texto de opinião, a qual será utilizada como exemplo ilustrativo. Estes textos ajudam a 

estruturar a produção do aluno (p. 170-171), uma vez que eles possuem correlação com a 

temática que deverá ser desenvolvida (a preservação do nosso planeta). 

Ainda no Capítulo 2, posterior a proposta de produção de texto referida, encontra-se 

quatro tirinhas, um diálogo, bem como atividades enfocando a importância do pronome. 

A seção Produção de Texto escrito do Capítulo 2 enfatiza a Sustentação porque no 

tópico ‗Pensando na Produção do Texto‘ o aluno é advertido de que ele deverá ―produzir um 

texto opinativo com o objetivo de defender um ponto de vista‖ (p. 170). Ainda no tópico há 

pouco mencionado, a sustentação é reforçada. Para isso o LD diz ao aluno: ―Posicione-se a 
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favor de uma das duas afirmações contidas no questionamento‖ (p. 171. Ênfase adicionada). 

Em seguida, a intenção do LD é enfatizada mais uma vez, ao trazer a seguinte orientação: 

―Liste argumentos e razões que sustentem sua opinião [...]‖ (p. 171. Ênfase adicionada).   

 

Figura 8: Exemplo ilustrativo – Sustentação 

 

 

 
 

Fonte: Coleção Vontade de Saber Português, volume 6º ano (p. 170-171). 

 

Em relação à Refutação, como revela o Gráfico 3, das seis (06) propostas de escrita 

analisadas na coleção VSP, quatro (04) contemplam a Refutação. Porém, é preciso destacar 

que apenas uma (01), o equivalente a (17%) do total das seis (06) propostas, diz claramente 

que o aluno deve produzir seu texto para refutar um ponto de vista (neste caso, o ponto de 

vista de um colega da sala). Esta atividade é a que apresento como exemplo ilustrativo para 

esta categoria. 

Ela está localizada no Volume do 9º ano, Unidade 04, Capítulo 02 (p. 176-177).  

Antes de propor a produção de texto, o Capítulo 02 apresenta uma entrevista que o médico e 

escritor Drauzio Varella fez com o médico psiquiatra Táki Cordás. A entrevista é sobre dois 

tipos de transtornos alimentares: anorexia nervosa e bulimia, principalmente entre 

adolescentes. No Capítulo 2, encontra-se, ainda, uma minibiografia de Drauzio Varella, um 

texto conceituando anorexia e bulimia, um texto discutindo o padrão de beleza imposto pela 

mídia, bem como um texto discutindo as diferentes características dos jovens pertencentes às 

três últimas gerações. Posteriormente à proposta de produção de texto, o LD apresenta 

atividades em relação a vícios de linguagem e concordância nominal. 

A proposta de produção de texto analisada solicita a escrita de uma carta 

argumentativa. A atividade em análise foi solicitada da seguinte forma: o LD apresenta um 
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texto curto dizendo que ―alguns estudiosos defendem que o uso de termos fechados para 

designar os objetos da pesquisa pode torná-la superficial‖ (p. 176), mas outros acreditam que 

as definições ajudam a orientar o debate. Posteriormente, o LD sugere ao professor que 

questione os alunos se são ―Contra o uso de termos para nomear as gerações de jovens, como 

a Geração Z, ou a favor desse uso‖ (p. 176). Na sequência, orienta o professor a organizar na 

lousa uma lista dos alunos que são contrários e outra lista daqueles que são favoráveis. Por 

fim, o aluno é solicitado a produzir seu texto, refutando a opinião de um dos colegas. 

Mais precisamente, isso acontece no terceiro parágrafo (p. 176) na seguinte 

passagem: ―Elabore uma carta argumentativa, enfatizando o seu posicionamento, para um 

colega de sala que tenha uma opinião diferente da sua.‖ (Ênfase adicionada). O LD ainda 

faz a seguinte afirmação: ―o objetivo dessa produção é que vocês tentem convencer o 

destinatário sobre seu ponto de vista‖ (p. 176). Considerando que o LD deixa claro que o 

destinatário já possui um ponto de vista contrário ao do autor do texto, é possível afirmar que 

a capacidade de linguagem visada com a produção do texto é a Refutação. 

 

Figura 9: Exemplo ilustrativo – Refutação 

 

 

 

Fonte: Coleção Vontade de Saber Português, volume 9º ano (p. 176). 
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A meu ver, esta atividade apresenta um problema. Este consiste no fato de que o 

aluno não conhece os argumentos que seu oponente utilizou para sustentar o ponto de vista 

defendido por ele. Isso porque o LD solicitou a produção de texto apenas a partir da opinião 

do aluno, listada na lousa. Em nenhum momento o LD orienta o professor a fazer uma 

discussão com os alunos para que eles possam conhecer os argumentos utilizados pelos 

oponentes ao justificar o ponto de vista que defendem. Sendo assim, acredito que este poderia 

ter sido um momento de levar o aluno a exercitar a capacidade de empregar contra-

argumentos direcionados a argumentos encontrados no texto dos colegas. Além disso, como 

os contra-argumentos consistem em recursos de negociação, esta seria uma boa oportunidade 

para chamar a atenção do aluno em relação a esta questão. 

Para o exemplo ilustrativo referente à categoria Negociação, utilizo a atividade 

localizada no Volume do 6º ano, Unidade 4, Capítulo 2 (p. 170-171). Esta proposta de 

produção de texto é a mesma apresentada para ilustrar a categoria referente à Sustentação. 

Uma vez que a apresentação desta atividade já foi feita, julgo ser desnecessário trazer 

novamente a exposição de como a proposta de produção de texto em questão está situada no 

conjunto do Capítulo a que pertence. 

Na sequência apresento a atividade ilustrativa. 

 

Figura 10: Exemplo ilustrativo – Negociação 

 

 
 

Fonte: Coleção Vontade de Saber Português, volume 6º ano (p. 170). 

 

Na atividade (p.170), a qual visa preparar o aluno para realizar a produção escrita, 

mais especificamente na Questão 03, é dito que algumas expressões foram usadas no texto 

apresentado e que elas servem para reforçar o ponto de vista do autor, evidenciando-o. No 

item ―a‖ da questão, o aluno é solicitado a identificar estas expressões. Na resposta dada pelo 

LD, as expressões destacadas são: ―na minha opinião, acredito, creio que, posiciona-me 

contra‖ (p. 170). No (item B) aparece a pergunta: ―Qual é o efeito dessas expressões para a 

argumentação dos textos?‖ (p. 170). A resposta dada pelo LD é que estas expressões ―[...] 

demonstram uma argumentação mais firme e enfatizam a opinião própria dos entrevistados‖ 
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(170).  Como visto, além de destacar estas expressões, o LD traz uma explicação sobre a 

função delas. 

Depois de apresentar as referidas expressões, o LD as retoma, trazendo algumas 

outras, como ‗penso que‘, ‗minha sugestão‘, por exemplo, na subseção ‗Produzindo o Texto‘ 

(item C). Esta orientação é feita, dizendo ao aluno que na sua produção de texto ele ―[...] pode 

usar expressões como: penso que, em minha opinião, eu acho que, do meu ponto de vista, 

concordo, sou contra, deve ser, discordo, minha sugestão‖ (p. 171). Portanto, fica evidente a 

presença de recursos de Negociação nesta proposta de produção de texto. 

 

Figura 11: Exemplo ilustrativo – Negociação 

 

 

 

Fonte: Coleção Vontade de Saber Português, volume 6º ano (p. 171). 

 

Corrêa (2004) classifica estes recursos de Negociação encontrados na atividade 

analisada como tomada enunciativa de afirmações. Para a autora, estes recursos se 

caracterizam quando o locutor estabelece uma distância mais ou menos grande entre ele e seu 

discurso, porém especifica que ele é o enunciador. Para isso, utiliza expressões de incerteza, 

como por exemplo: ‗na minha opinião‘, ‗creio que‘, ‗eu penso‘. 

No volume 8º ano (p. 39), tópico ―Produzindo o texto‖ (item B), a coleção VSP teve 

a ocorrência de outro recurso de negociação denominado por Corrêa (2004) de presença de 

contra-argumentos. Este recurso se caracteriza quando o locutor reconhece pontos de vista 

diferentes do seu. Para isto, antecipa ou prevê possíveis restrições e críticas do seu 

interlocutor e busca estratégias para rebatê-las de forma mais eficiente. Como se sabe, os 

contra-argumentos podem aparecer de modo a colocar em dúvida a veracidade dos 

argumentos defendidos pelo interlocutor. Por esta razão, Corrêa (2004) afirma que este é um 

excelente recurso de negociação. 

Na sequência, apresento a atividade que sugere o uso de contra-argumentos.  
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Figura 12: Exemplo ilustrativo – Negociação 

 

 

 

Fonte: Coleção Vontade de Saber Português, volume 6º ano (p. 171). 

 

É preciso ressaltar que, como pode ser visto no exemplo ilustrativo, nas atividades 

analisadas, o LD diz ao aluno para listar contra-argumentos a serem utilizados no seu texto 

sem trazer esclarecimento suficiente sobre os recursos de Negociação. Como dito em outra 

ocasião, esta superficialidade na apresentação dos conteúdos pode inviabilizar a 

aprendizagem. 

 

3.2.4 Análise quanto aos tipos de adesão de um argumento: Convicção e Persuasão 

 

Antes de tratar dos dados referentes à Convicção e à Persuasão, é preciso recordar 

que apresentei as considerações de Freires (2002) ao conceituar estas categorias, 

especialmente, para enfatizar que não há consenso a respeito da distinção entre os tipos de 

auditório (um dos critérios utilizados para dizer se um argumento visa à Convicção ou à 

Persuasão). Sendo assim, a classificação de argumentos em Convicção ou Persuasão presente 

nesta Dissertação de Mestrado é discutível. 

Em relação aos dados, o Gráfico 4, na sequência, revela que há uma discrepância 

acentuada nas duas coleções. Das sete (07) seções de produção de texto analisadas na coleção 

PL, seis (06), equivalendo a (86%), encaminham o aluno para a Persuasão. No entanto, em 

nenhuma das propostas analisadas foi possível perceber que a coleção deu um tratamento 

suficiente para esta categoria. Em outras palavras, considero a persuasão superficialmente 

contemplada do ponto de vista qualitativo. Em contrapartida, a coleção PL encaminha o aluno 

para a Convicção em apenas uma (01) proposta de escrita de gêneros jornalísticos 

argumentativos, o que equivale a (14%) do total das atividades analisadas na coleção. Já na 

coleção VSP, o Gráfico 4 revela que, das seis (06) propostas de produção de texto analisadas, 

cinco (05), o equivalente a (83%), encaminham o aluno para a Persuasão. Nesta coleção, 

também apenas uma (01) das propostas de escrita, o equivalente a (14%), encaminha o aluno 

para a Convicção. 
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Gráfico 4: Tipos de adesão de um argumento 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

Como visto no Gráfico 4, nas duas coleções analisadas ocorre significativa 

discrepância quantitativa entre Convicção e Persuasão. Esta é bem mais presente do que 

aquela. A discrepância quantitativa destas categorias pode está revelando que os estudos mais 

atualizados sobre argumentação não foram contemplados satisfatoriamente na elaboração 

destas coleções de LDP. Isso porque, pelo menos para Perelman e Olbrechts-Tyteca 

([1958]1996), Convicção e Persuasão não estão em posição de superioridade uma em relação 

à outra. Já no prefácio da obra dos referidos autores, é possível perceber que eles não 

desconsideraram a Convicção como forma válida de raciocinar, pois, ela também pode ser 

relevante para sustentar ou refutar uma argumentação. Além disso, os autores não propõem 

que uma substitua a outra. Eles questionam o fato de que os adeptos da argumentação por 

Convicção não consideram a argumentação por Persuasão como uma forma válida de 

raciocinar. Em outras palavras, os autores estão em busca do reconhecimento da 

especificidade da argumentação por Persuasão, contrariando, assim, a concepção daqueles que 

podem achar que propõem a substituição da Convicção pela Persuasão. O que estes autores 

rejeitam são as verdades. Para eles, ambas as formas de argumentar levam ao verossímil. 

Na coleção VSP ocorreu um fenômeno que julgo merecer discussão: houve confusão 

entre os termos Persuasão e Convicção. Eles foram empregados como sendo sinônimos um 
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do outro, o que não está de acordo com o pensamento de Perelman e Olbrechts-Tyteca 

([1958]1996)
27

. 

Na coleção VSP, a confusão ocorre na proposta de produção de texto localizada no 

Volume do 8º ano, Unidade 2, Capítulo 1 (p. 63). O uso indevido dos termos Convicção e 

Persuasão consiste no fato de que, no tópico ‗Produzindo o texto‘ (item D), o LD diz ao 

aluno: ―emita opiniões convincentes, pois seu texto deverá persuadir um grande número de 

pessoas [...]‖ (p. 63. Ênfase adicionada). Isso ignora o fato de que, ao contrário de Persuadir, 

Convencer requer sustentar o ponto de vista com dados concretos, cuja finalidade é dar mais 

objetividade ao argumento. Embora não utilize a terminologia Convicção e Persuasão, a 

ambiguidade no uso destes termos fica caracterizada pelo fato de que a terminologia 

―convincente‖ empregada pelo LD remete ao ato de convencer, o que me leva a inferir a 

presença da Convicção. Já a terminologia persuadir, me remente à Persuasão.  

Na sequência, apresento a atividade ilustrativa para esta ocorrência. 

 

Figura 13: Exemplo ilustrativo - Confusão entre Convicção e Persuasão 

 

 

 

Fonte: Coleção Vontade de Saber Português, volume 8º ano (p. 63). 

 

Para mim, tratar os termos convicção e persuasão como sinônimos é preocupante 

porque, juntamente com as categorias referentes à estrutura do argumento (Apresentação do 

ponto de vista, Justificativa e Conclusão) e as referentes às capacidades de linguagem 

dominantes na argumentação (Sustentação, Refutação e Negociação), considero a Convicção 

e a Persuasão dimensões essenciais do texto argumentativo as quais não podem faltar no 

ensino da produção desta modalidade de texto. 

Entendo que os conceitos abordados na sala de aula com o aluno não são meras 

abstrações desprovidas de sentido. Os conceitos dizem respeito a procedimentos aplicáveis a 

finalidades específicas. O aluno só será capaz de aplicar esses conceitos com consciência se 

houver clareza a respeito deles. Sendo assim, o emprego equivocado de uma terminologia em 

materiais didáticos pode provocar dificuldade de aprendizagem. No caso da Convicção e da 

Persuasão, como aconteceu na atividade em análise, o aluno pode não perceber que existem 

                                                           
27

 O equívoco de empregar a terminologia Convicção como sinônimo de Persuasão aconteceu nas duas coleções 

de LDP analisadas nesta Dissertação de Mestrado. 
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dois modos de adesão de um argumento e que cada um deles é mais apropriado em situações 

específicas ao defender um ponto de vista. 

Perelman e Olbrechts-Tyteca ([1958]1996) afirmam que, em relação à validade dos 

argumentos, Convicção e Persuasão possuem igual importância. Uma não está em posição 

superior à outra. No entanto, conforme mostram os referidos autores, durante a modernidade, 

o cartesianismo supervalorizou o argumento por Convicção e menosprezou a argumentação 

por Persuasão. Em Lyotard (2002), é possível perceber que, na Pós-modernidade, ocorreu o 

contrário, passou-se a supervalorizar a argumentação por Persuasão em detrimento do 

argumento por Convicção. 

Sabe-se que o tipo de aceitação de um argumento depende do tipo de prova 

apresentada para defendê-lo, o qual pode ser por Convicção ou Persuasão. Sendo assim, estes 

dois termos podem se referir tanto aos tipos de provas como aos tipos de adesão, sem que o 

sentido seja alterado. É por esta razão que na perspectiva dos estudos da argumentação, não é 

possível empregar estes dois termos como um sendo sinônimo do outro. No entanto, isso 

acontece no dia a dia e foi constatado, também, na proposta de produção de texto aqui 

analisada. 

Ao tratar destas categorias, Perelman e Olbrechts-Tyteca ([1958]1996) defendem que 

a Convicção diz respeito aos tipos de provas propostas pelo método cartesiano, o qual visa 

chegar à certeza, à verdade. Para isso, fundamenta-se na observação e na experimentação, 

visando, assim, a objetividade do conhecimento. Ao contrário da Convicção, a Persuasão diz 

respeito aos tipos de prova com viés mais discursivo, por isso, mais subjetivo. A Persuasão 

está em busca do verossímil, do provável, uma vez que, nesta perspectiva de prova, o 

conhecimento não pode ser classificado apenas como falso ou verdadeiro. Por esta razão, esse 

tipo de argumento está no âmbito da opinião. 

Sobre esta questão, Perelman e Olbrechts-Tyteca ([1958]1996) advertem que a 

Persuasão pertence ao campo da opinião, mas nem por isso está isenta de critérios. Ao 

contrário disso, exige critérios tão rigorosos quanto a Convicção, pois, se não fosse assim, se 

constituiria num devaneio irracional, não podendo ser considerada forma válida de raciocinar. 

Em outras palavras, se cairia no campo da irracionalidade, já que qualquer opinião poderia ter 

validade. 

Diante do conceito de Convicção e Persuasão apresentado é possível afirmar que 

uma proposta de produção de texto que almeja o argumento por Convicção é caracterizada 

pelo uso de dados objetivos, por isso, mais observáveis empiricamente. Neste contexto, o 

ponto de vista do produtor do texto é defendido, utilizando dados mais concretos, como, por 
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exemplo, a citação de leis, documentos, resultados de pesquisas sobre a questão, apresentação 

de dados estatísticos, etc. 

Convém ressaltar que Convicção não é sinônimo de verdade, pois dados concretos 

também podem ser manipulados sem o devido rigor técnico e, por isso, não convencer. Além 

disso, podem ainda ser manipulados de forma criteriosa, mas empregados com má fé e, 

assim, conseguir a adesão indevida do público. 

Na Persuasão, os argumentos apresentados para defender um ponto de vista devem 

ser passíveis de aplicação ante a realidade e os valores sociais, sendo, por esta razão, que ela 

versa sobre o domínio da opinião e não do fato como pretende sua ‗concorrente‘ (convicção). 

Neste contexto, acredito que uma proposta de produção de texto argumentativo que visa à 

Persuasão é aquela que põe em cheque a opinião subjetiva do aluno. Assim, na construção do 

argumento para seu texto, os valores se sobressaem aos aspectos mais concretos e 

observáveis da realidade física. 

Depois destes esclarecimentos, julgo ser possível compreender melhor como as 

coleções abordaram os tipos de adesão de um argumento. A categoria Persuasão será 

ilustrada a partir da proposta de produção de texto localizada na coleção VSP, Volume do 8º 

ano, Unidade 5, Capítulo 1 (p. 185). Logo no início, a seção ‗Produção de texto‘ (p. 185-

187), onde esta atividade se encontra, apresenta um artigo de opinião extraído de um site da 

Internet. O autor do texto é o historiador Charles H. F. Chiba. Na sequência, apresenta uma 

atividade de interpretação deste texto. A finalidade parece ser preparar o aluno para realizar a 

produção escrita. Assim como acorreu com a primeira coleção já anisada, esta forma de 

apresentar a produção escrita posterior a uma atividade de leitura de um texto do mesmo 

gênero também foi encontrada em quase todas as atividades analisadas na coleção VSP. 

Posteriormente, no tópico ‗Pensando na Produção‘ o aluno é advertido a pesquisar na 

Internet casos de imprudência no trânsito e avaliar as consequências do comportamento 

inadequado de motoristas, motociclistas e pedestres. O LD também orienta o aluno a registrar 

os comentários encontrados na pesquisa, expondo sua opinião sobre a atitude das pessoas 

envolvidas. Por fim, o aluno deve selecionar informações para utilizar como argumentos que 

confirmam seu ponto de vista, sendo advertido, também, de que deverá apresentar soluções 

para o problema: a falta de prudência no trânsito. 

Como visto, embora o aluno seja orientado a pesquisar sobre a questão a ser tratada 

no seu texto, em nenhum momento ele é advertido a utilizar dados concretos para sustentar 

sua opinião. O LD deixa claro que a observação dos fatos concretos que o aluno deve realizar 

durante a pesquisa sugerida tem como finalidade formular juízo de valor a respeito da atitude 
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das pessoas que já se envolveram em acidente de trânsito, e não de extrair dados concretos 

para justificar seu ponto de vista. Como exemplo de dados concretos sobre esta questão, o LD 

poderia sugerir que o aluno fizesse um levantamento estatístico em relação ao número de 

acidentes, de mortes no trânsito e sobre as causas mais comuns desses tipos de acidente. 

Assim, o aluno poderia utilizar esses dados para sustentar seu ponto de vista, o que 

caracterizaria o argumento por Convicção. Como isso não acontece, afirmo que esta proposta 

de produção escrita visa à adesão do interlocutor por Persuasão.  

A atividade ilustrativa para esta afirmação encontra-se na sequência. 

 
Figura 14: Exemplo ilustrativo - Persuasão 

 

 

 

  Fonte: Coleção Vontade de Saber Português, volume 8º ano (p. 186). 

 

Pode ser que a supervalorização da Persuasão no trabalho com o texto argumentativo 

proposto pela coleção seja decorrente do receio de que a objetividade proposta no argumento 

por Convicção se constitua numa barreira que limita a criatividade do aluno. Para mim, em 

certas situações específicas, de fato, existe esse risco. Em contrapartida, conforme já 

mencionado, em situações relacionadas ao mundo físico, por serem um pouco mais objetivas, 

o argumento por Convicção pode ser mais apropriado. Isso porque, neste tipo de argumento, 

para conseguir a adesão do interlocutor, busca-se justificar o ponto de vista através de leis, 

documentos, citação de pesquisas, etc., sendo, portanto, mais compatível com a situação. Por 

esta razão, defendo que, nas aulas de produção de texto escrito, também se deve ensinar a 

argumentar por convicção. No entanto, a forma mais apropriada de propor o ensino da 
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argumentação por convicção, sem que isso se constitua em limitação para a criatividade do 

aluno, precisa ser melhor investigada. 

A atividade ilustrativa para a categoria Convicção encontra-se no Volume do 8º ano, 

Unidade 1, Capítulo 2 (p. 38-39).  Neste capítulo, aparece um texto de opinião extraído da 

revista Veja, de autoria de Jairo Bouer, médico especialista em comportamento e sexualidade 

de jovens, educador, palestrante e apresentador de TV. O Capítulo 2 também apresenta uma 

minibiografia deste mesmo autor, bem como uma atividade de interpretação do texto, a qual 

está localizada dentro da seção ‗Produção de Texto‘, o que me leva a inferir que ela visa a 

instrumentalizar o aluno para realizar sua produção de texto. Na sequência, é apresentada a 

atividade ilustrativa aqui analisada. O tema proposto para que os alunos produzam seu texto 

expondo sua opinião é ―Os jovens de 12 a 18 anos preferem namorar ou ficar?‖. O gênero a 

ser produzido é um artigo de opinião. 

No tópico ‗Pensando na Produção do Texto‘ (p. 39), o LD dá a orientação seguinte 

ao aluno: ―Pesquise em jornais, revistas e na Internet sobre o tema, para ter embasamento.‖ 

No tópico seguinte, ‗Produzindo o Texto‘ (p. 39, item C), o aluno é advertido a lembrar de 

que ―[...] empregar dados estatísticos, citações de especialistas, fortalecem as ideias [...]‖, o 

que atribui maior credibilidade a elas. Portanto, aqui o LD sugere que o aluno pode elaborar 

seu texto empregando argumentos por convicção. No entanto, considero que esta categoria 

foi contemplada superficialmente. O LD poderia explicar mais detalhadamente que outros 

elementos o aluno poderia usar no seu texto, mas que daria um efeito semelhante aos dados 

estatísticos. 

Uma questão para mim inquietante é que na (p. 37), a qual é posterior à atividade em 

análise, que se encontra na (p. 36), o LD apresenta dados objetivos sobre o tema proposto 

para o aluno escrever. Além disso, também apresenta uma atividade oral de interpretação 

desses dados, os quais foram apresentados em forma de gráfico. Penso que, se esta atividade 

tivesse sido realizada antes de propor a produção de texto, o aluno seria melhor 

instrumentalizado para empregar argumentos por convicção. 

Na sequência, apresento a atividade ilustrativa para esta categoria. 
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Figura 15: Exemplo ilustrativo - Convicção 

 

 

   

  Fonte: Coleção Vontade de Saber Português, volume 8º ano (p. 39). 

 

A baixa ocorrência de propostas de produção de texto solicitando argumento por 

Convicção nas coleções de LDP analisadas pode, a meu ver, estar revelando a inversão do 

que entendo ser um antigo problema. Este consiste no fato de que a disciplina Língua 

Portuguesa tem sido quase que a única responsável pelo fracasso ou sucesso do ensino da 

leitura e da escrita. Embora tenha seu lugar inegável e insubstituível neste processo, todas as 

disciplinas são responsáveis pelo ensino desses eixos na escola (FIORIN, 2006). 

No caso da baixa ocorrência de atividades para o aluno exercitar a elaboração de 

argumento por Convicção, implicitamente, entendo que as coleções podem estar afirmando 

que as responsáveis pelo ensino da argumentação por Convicção são as disciplinas referentes 

às Ciências Exatas e da Natureza, e não a disciplina de Língua Portuguesa. Essa suspeita 

parte do princípio de que, ao fazer o estado da arte para esta Dissertação foi possível perceber 

que o ensino da argumentação por Convicção é proposto dominantemente nas disciplinas 

relacionadas às Ciências Naturais e Exatas. Inclusive, este tipo de argumento foi denominado 

nos trabalhos encontrados de argumentação científica. 

Do mesmo modo que a disciplina de Língua Portuguesa não pode ser a única 

responsável pelo ensino da leitura e da escrita, as disciplinas referentes às Ciências Exatas e 

da Natureza não podem ser as únicas responsáveis pelo ensino da argumentação por 

Convicção. Isso por uma questão óbvia: toda modalidade de argumentação (Convicção ou 

Persuasão) é terminantemente uma atividade discursiva. Sendo o objeto da disciplina de 

Língua Portuguesa a linguagem, sem a qual não há discurso, a argumentação, ainda que seja 

por Convicção, deve se constituir em objeto de ensino nas aulas de linguagem.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nesta Dissertação de Mestrado, situada no campo da Educação e Linguagem, 

analisei a escolarização dos gêneros jornalísticos argumentativos em duas coleções de Livros 

Didáticos de Português do Ensino Fundamental II, aprovadas pelo PNLD (2014-2016). A 

primeira coleção foi ‗Português Linguagens‘, dos autores Willian Roberto Cereja e Tereza 

Cochar Magalhães, Editora Saraiva; a segunda ‗Vontade de Saber Português‘, das autoras 

Rosimeira Alves e Tatiana Brugnerotto, Editora FTD. 

A análise foi delimitada às seções de produção de texto escrito que propõem a 

produção de gêneros jornalísticos argumentativos. Nas duas coleções, quase sempre a 

produção de texto é estruturada em dois tópicos. No primeiro, é apresentado o gênero 

proposto, juntamente com uma atividade de interpretação deste. O segundo tópico é onde, de 

fato, o aluno deve produzir o texto e, assim, mostrar que não só assimilou os conceitos 

teóricos estudados no primeiro tópico da seção, mas também que é capaz de empregá-los 

durante o ato efetivo da produção escrita. 

No MP, a coleção PL afirma que a atividade de interpretação do texto apresentada na 

primeira parte da seção Produção de Texto, de fato visa a instrumentalizar o aluno para 

elaborar seu texto. A coleção VSP não menciona nada sobre esta questão. Portanto, afirmo 

que nesta coleção a atividade de interpretação do texto também visa a instrumentalizar o 

aluno para a produção escrita por inferência. 

Convém ressaltar que, nas duas coleções, houve momentos em que a categoria visada 

foi apresentada na atividade de leitura que tem por finalidade instrumentalizar o aluno para a 

produção escrita. Porém, ela não foi sugerida no momento efetivo da produção de texto. 

Para realizar a análise das coleções de LD, utilizei quatro (04) grupos de categorias, a 

saber: (1) Dimensões dos gêneros (Tema, Estilo e Forma composicional); (2) Estrutura do 

argumento (Apresentação do ponto de vista, Justificativa e Conclusão); (3) Capacidades de 

linguagem dominantes na argumentação (Sustentação, Refutação e Negociação); (4) Tipos de 

adesão de um argumento (Convicção e persuasão). 

A importância desta análise se dá pelo fato de que na consulta bibliográfica das obras 

que embasam esta pesquisa pude deduzir que o primeiro grupo de categorias (Dimensões dos 

gêneros) constitui dimensões essenciais de todo enunciado concreto, por isso não podem faltar 

no ensino da língua. Já os demais grupos de categorias dimensões essenciais que não podem 

faltar no ensino do texto argumentativo. 
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Entendo que a simples presença destas categorias em materiais didáticos não é 

suficiente. Elas devem ser escolarizadas de modo a garantir ao aluno mais eficiência na 

produção de textos argumentativos. Do contrário, na parte que cabe ao material didático, a 

escolarização poderá não ter impacto suficiente na aprendizagem do aluno. 

Em relação aos dados quantitativos, a coleção PL enfatizou a categoria Convicção 

apenas em uma (01) das seções de produção de texto analisadas, o que equivale a (14%). Na 

coleção VSP, esta categoria também foi enfatizada apenas em uma (01) das seções de 

produção de texto, o equivalente a (17%). Considero isso preocupante, uma vez que os tipos 

de adesão de um argumento (Convicção ou Persuasão) dizem respeito aos tipos de prova que 

se apresenta a fim de validar o ponto de vista do locutor. A significativa discrepância desta 

categoria nas coleções, a meu ver, pode levar o aluno a entender que os pontos de vista sobre 

diferentes questões postas em discussão podem ser justificados com um mesmo critério, o que 

não é verdade.  

Como consequência, ele pode não compreender que questões envolvendo valores 

sociais, por serem mais subjetivas, versam sobre o campo da opinião, o que requer tipos de 

provas específicas se de fato pretende-se conseguir a adesão do interlocutor. Em 

contrapartida, questões mais relacionadas aos aspectos físicos do mundo, por serem mais 

objetivas, podem requerer tipos de provas bem diferente daquelas encontradas em argumentos 

relacionados ao primeiro caso. 

Depois da Convicção, o Tema foi a categoria menos contemplada pelas duas 

coleções, sendo três (03) ocorrências na coleção PL, equivalente a (43%), e duas (02) 

ocorrências na coleção VSP, equivalente a (33%). A base de toda a produção de texto, 

inclusive o argumentativo, é o tema, pois, sem saber do que se trata, não há como opinar. 

Além disso, o conhecimento de diferentes pontos de vista pode facilitar a produção do aluno. 

O Estilo foi a categoria contemplada por todas as seções de produção de texto 

analisadas nas duas coleções. Inclusive, em boa parte das propostas de escrita localizadas na 

coleção PL, esta categoria recebeu um tratamento didático que julgo representar clara 

possibilidade de aprendizagem. Na coleção VSP, esta categoria foi escolarizada com maior 

eminência de questionamento, pois na maioria das vezes, o interlocutor é constituído pelos 

próprios colegas de sala. Isso faz com a produção de texto se constitua meramente em uma 

atividade escolar, sendo, portanto, desvinculada das práticas reais de linguagem que 

acontecem fora da escola. Além disso, muitas das vezes a coleção VSP considera um 

interlocutor externo à escola sem trazer uma orientação suficiente para o aluno adequar sua 

linguagem a ele. 
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A presença do Estilo em (100%) das propostas de escrita analisadas nas duas 

coleções parece ser decorrente da consideração do leitor presumido e do estilo do gênero. Isso 

porque, antes de produzir seu texto o autor deve tentar visualizar seu leitor com a finalidade 

de empregar um Estilo que ele seja capaz de reconhecer. Porém, os estilos que o autor pode 

usar são delimitados pelo gênero a ser produzido. 

Com cinco (5) ocorrências, o equivalente a (71%), a Forma composicional está 

presente consideravelmente na coleção PL. Já na coleção VSP esta categoria apresentou três 

(03) ocorrências, o equivalente a (50%) do total. Nos casos em que esta categoria não foi 

contemplada, as coleções estão desconsiderando que a Forma composicional é o que permite 

ao aluno prever o fim do texto desde o início. Portanto, é o que o leva a ter consciência do 

conjunto do discurso. 

Ocupando o terceiro lugar quanto ao número de ocorrências nas duas coleções, a 

Apresentação do ponto de vista e a Justificativa foram encontradas em seis (06) propostas de 

escrita, totalizando (86%) das seções analisadas na coleção PL. Na coleção VSP, a 

Apresentação do ponto de vista teve (06) ocorrências, totalizando (100%) das seções 

analisadas, a Justificativa três (03) ocorrências, equivalendo a (50%) do total. No geral, a 

Justificativa foi a categoria escolarizada com maior eminência de questionamento. Isso 

porque, como foi dito ao tratar da Convicção e Persuasão, a Justificativa diz respeito a dois 

tipos de provas utilizadas para validar um ponto de vista. No entanto, as coleções não trazem 

esclarecimento para o aluno sobre isso. 

Em algumas das propostas de escrita analisadas, a conclusão não foi enfatizada. Esta 

teve três (03) ocorrências, o equivalente a (43%) na coleção PL, e três (03) ocorrências, o 

equivalente a (50%), na coleção VSP. Esta categoria é um dos elementos constituintes do 

texto argumentativo. Sendo assim, sua ausência no LD pode levar o aluno a ter dificuldade na 

estruturação do seu texto. Convém ressaltar que a coleção PL apresentou uma atividade de 

leitura contemplando a Conclusão na qual o tratamento didático foi significativo. No entanto, 

ela não foi sugerida no ato da produção escrita. 

Outra questão merece ser destacada. Das duas coleções analisadas, apenas VSP 

apresentou uma (01) atividade, sugerindo claramente que o aluno produza seu texto para 

refutar um ponto de vista, o equivalente a (17%) das propostas de escrita presentes nesta 

coleção. Todas as demais atividades analisadas nesta Dissertação de Mestrado quando não 

deixam o aluno livre para escolher se deseja sustentar ou refutar, o encaminham para produzir 

seu texto para sustentar um ponto de vista. Além disso, nenhuma das coleções apresenta 

orientação suficiente para o aluno a respeito destas duas categorias.  
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Os recursos de Negociação tiveram ocorrência mediana: três (03), na coleção PL, o 

equivalente a (43%). Todos os recursos de Negociação encontrados nesta coleção são 

denominados por Corrêa (2004) de Tomada enunciativa de afirmações. Na coleção VSP 

foram encontrados (04) recursos de negociação, o que equivale a (67%). Dos recursos de 

negociação encontrados nesta coleção, um (01) é denominado por Corrêa (2004) de Presença 

de contra-argumentos. Os demais são aqueles que esta mesma autora denomina de Tomada 

enunciativa de afirmações. Embora também apareçam em textos menos elaborados, a 

presença dos recursos de Negociação é um dos fatores observados para saber se um texto 

argumentativo pertence aos níveis mais sofisticados de elaboração. Portanto, eles sempre 

estão presentes neste tipo de texto. 

O principal acerto das coleções consiste no fato de que todas as categorias foram 

contempladas. O principal problema consiste no fato de que houve discrepância quantitativa 

significativa em relação à presença das categorias nas coleções. Além disso, quanto ao 

aspecto qualitativo, há momentos em que as coleções não são precisas no tratamento didático 

dispensado à categoria visada. As coleções também não apresentaram nem sugeriram uma 

discussão com o aluno a respeito da esfera jornalística, o que pode levá-lo à concepção 

equivocada de que o jornal é neutro. Diante disso, no meu entender, o trabalho com o jornal 

proposto pela coleção não contempla adequadamente as práticas sociais de referência 

relacionadas aos gêneros jornalísticos a serem produzidos pelo aluno. Porém, julgo ser 

extremamente relevante investigar esta questão melhor. 

A argumentação possui duas premissas fundamentais, as quais justificam a extrema 

necessidade de ensinar essa modalidade de texto na escola. A primeira premissa da 

argumentação é o direito de fala, pois só é possível argumentar onde houver disposição em 

conhecer o que o outro tem a dizer. Nesta perspectiva, o ensino eficiente da argumentação 

consiste em levar o aluno a ter clareza sobre a importância de respeitar a opinião do outro. Em 

consequência do respeito ao ponto de visto do outro, o ensino da argumentação na escola 

pode contribuir para minimizar as possibilidades de se utilizar a violência para fazer uma 

opinião ser aceita. 

A segunda premissa da argumentação é a ausência de neutralidade na 

linguagem. Nesta perspectiva, o ensino da argumentação é importante porque o domínio 

dessa modalidade de texto deve levar o aluno a ter clareza a respeito de que não existe 

neutralidade. Sendo assim, quem cala consente tanto com os problemas a sua volta quanto 

com as opiniões a respeito destes problemas. 
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Para concluir, ressalto que a busca pelas respostas delineadas nos objetivos desta 

pesquisa suscitou outros questionamentos: 

a) Em que proporção o LD instrumentaliza o aluno para participar de práticas 

sociais envolvendo a escrita dos gêneros jornalísticos argumentativos? 

b) As práticas sociais subjacentes às atividades de escrita dos gêneros jornalísticos 

argumentativos, encontradas no LD, visam a formar que tipo de sujeito? 

c) Como as práticas sociais de referência devem ser contempladas em atividades 

que propõem a escrita dos gêneros jornalísticos argumentativos? 

d) Que recursos de argumentação são mais frequentes nos aspectos tipológicos 

caracterizados pela argumentação lato sensu e quais as formas mais apropriadas 

de escolarizá-los? 

 A tentativa de responder estes questionamentos fica como sugestão para pesquisas 

posteriores. De antemão, adianto que as respostas a estas perguntas podem contribuir 

significativamente para o ensino da argumentação. Isso porque as três primeiras perguntas 

levam à reflexão sobre uso social da língua por meio da escrita de textos jornalísticos 

argumentativos. Como se sabe, os recursos característicos da argumentação lato sensu revela 

que todo ato linguístico é a defesa de um ponto de vista. Sendo assim, a última pergunta leva 

à reflexão a respeito de como desempenhar uma prática de ensino capaz de ajudar o aluno a 

compreender os recursos argumentativos que tornam impossível a língua ser neutra. 
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ANEXO 1: Exemplo ilustrativo – Tema, Estilo e Forma composicional 
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Fonte: Coleção Português Linguagens, volume 8º ano (p. 159-160). 
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ANEXO 2: Exemplo ilustrativo – Confusão entre tema e assunto 

 

Fonte: Coleção Português Linguagens, volume 9º ano (p. 55). 
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ANEXO 3: Exemplo ilustrativo - Apresentação do ponto de vista e Justificativa. 

 

Fonte: Coleção Português Linguagens, volume 9º ano (p. 53). 

 

 



156 

 

ANEXO 4: Exemplo ilustrativo - (im)parcialidade do jornal 

 

Fonte: Coleção Português Linguagens, volume 9º ano (p. 52). 
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ANEXO 5: Exemplo ilustrativo – Conclusão 

 

Fonte: Coleção Português Linguagens, volume 9º ano (p. 54). 
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ANEXO 6: Exemplo ilustrativo – Conclusão 

 

Fonte: Coleção Português Linguagens, volume 6º ano (p. 192). 
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ANEXO 7: Exemplo ilustrativo – Sustentação e Negociação 

 



160 

 

 

Fonte: Coleção Vontade de Saber Português, volume 6º ano (p. 170-171). 
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ANEXO 8: Exemplo ilustrativo – Refutação 

 

Fonte: Coleção Vontade de Saber Português, volume 9º ano (p. 176). 
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ANEXO 9: Exemplo ilustrativo - Confusão entre Convicção e Persuasão 

 

Fonte: Coleção Vontade de Saber Português, volume 8º ano (p. 63). 
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ANEXO 10: Exemplo ilustrativo – Persuasão 

 

  Fonte: Coleção Vontade de Saber Português, volume 8º ano (p. 186). 
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ANEXO 11: Exemplo ilustrativo – Convicção e Negociação 

 

 Fonte: Coleção Vontade de Saber Português, volume 8º ano (p. 39). 


