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Há algumas pessoas que se destacam 
para nós na multidão. E não há 
argumento capaz de nos fazer entender 
exatamente como isso acontece. Porque 
dançam conosco com mais leveza nessa 
coreografia bela, e também meio 
atrapalhada, dos encontros humanos.  
Muitas vezes tentamos explicar, em vão, 
a exata medida do nosso bem-querer. A 
doçura de que é feito o olhar que lhes 
dirigimos. Os gestos de que somos 
capazes para ajudá-las a despertar um 
sorriso grande. E somente sentir nos 
bastaria se ainda não estivéssemos tão 
apegados à necessidade de classificar 
todas as coisas. De confiná-las entre as 
paredes das explicações. 
Não importa quando as encontramos no 
nosso caminho. Seja lá em que momento 
for, parece que estão na nossa vida 
desde sempre e que, de alguma forma, 
mesmo depois dela permanecerão 
conosco. É tão bonito compartilhar a 
jornada com elas que nos surpreende 
lembrar de que houve um tempo em que 
ainda não estavam ao nosso lado. É até 
possível que tenhamos sentido saudade 
antes de (re)encontrá-las, pois estão tão 
confortáveis em nosso coração que a sua 
ausência, de alguma forma, deve ter se 
mostrado presente.  
E o que sentimos por elas vibra além 
dos papéis, das afinidades, da roupa de 
gente que usam. Transcende a forma. 
Remete à essência. Toca o que a gente 
não vê. O que não passa. O que é.  
  
OBRIGADA! 



 

 

Viver e escrever  

   

     “Quando comecei a escrever, que desejava eu atingir? Queria escrever alguma coisa que 
fosse tranqüila e sem modas, alguma coisa como a lembrança de um alto monumento que 
parece mais alto porque é lembrança. Mas queria, de passagem, ter realmente tocado no 
monumento. Sinceramente não sei o que simbolizava para mim a palavra monumento. E 

terminei escrevendo coisas inteiramente diferentes”. 
       “Não sei mais escrever, perdi o jeito. Mas já vi muita coisa no mundo. Uma delas, e não 

das menos dolorosas, é ter visto bocas se abrirem para dizer ou talvez apenas balbuciar, e 
simplesmente não conseguirem. Então eu quereria às vezes dizer o que elas não puderam 

falar. Não sei mais escrever, porém o fato literário tornou-se aos poucos tão desimportante 
para mim que não saber escrever talvez seja exatamente o que me salvará da literatura. 

       O que é que se tornou importante para mim? No entanto, o que quer que seja, é através 
da literatura que poderá talvez se manifestar”. 

       “Até hoje eu por assim dizer não sabia que se pode não escrever. Gradualmente, 
gradualmente até que de repente a descoberta tímida: quem sabe, também eu já poderia não 

escrever. Como é infinitamente mais ambicioso. É quase inalcançável”. 

(Clarice Lispector-A Descoberta do Mundo). 

 
 



 

 

RESUMO 

Esta pesquisa está vinculada ao eixo temático: Educação, Cultura e Sociedade, referente à 
linha: Discurso e Práticas Educativas do Programa de Pós-Graduação em Educação/Mestrado 
em Educação, da Universidade Regional de Blumenau (FURB), SC. O presente trabalho tem 
por finalidade investigar como se estabelecem as interlocuções entre professor-aluno, em sala 
de aula, nos momentos de construção  do discurso argumentativo. Analisamos, neste contexto, 
o processo de produção de textos de opinião, mediado pelo professor e pelos gêneros textuais, 
partindo do pressuposto de que a língua constitui um processo de evolução ininterrupto, que 
se realiza através da interação verbal social dos locutores. Assim, depreendemos que os 
sentidos são produzidos na relação dialógica entre professor- aluno e as condições de 
produção em que os textos são originados. Tomando como bases teóricas, a teoria enunciativa 
de-Bakhtin e a perspectiva sócio-histórica de Vygostky, na análise dos  dados, coletados  
durante as gravações das aulas de produção textual de  alunos de um 1ª ano do  Ensino 
Supletivo, observou-se que o processo ensino-aprendizagem ainda se baseia numa abordagem 
tradicional da linguagem, ou seja, aquela em que a língua é tomada como um código, 
enfatizando os exercícios de repetição e modelos prontos e a utilização de tipologias textuais 
convencionadas no espaço escolar, ou seja, narração, descrição e dissertação. Essas 
conclusões revelam que há  necessidade de se refletir sobre alguns aspectos relativos à 
interação e o contexto de produção do discurso, tais quais, as concepções de linguagem, a 
produção do texto e os gêneros textuais, o processo de construção da argumentação. Essas 
reflexões podem permitir a emergência de novas estratégias de ensino, as quais possibilitarão 
ao aluno participar, efetivamente, de situações comunicativas relativas às diversas esferas 
sociais de atividade, nas quais ele se encontra inserido. 
 
Palavras-chave: Produção textual. Gênero textual. Interação. Argumentação. 



 

 

ABSTRACT 

This research is linked to the main theme: Education, Culture and Society, on the line: 
Discourse and Practice Educational Program Graduate Education / Masters in Education at 
Regional University of Blumenau (FURB), SC. This study investigates how verbal 
interactions are established in classroom, on the moments of construction of the 
argumentative discourse. In this context, we analyze the construction processes of opinion 
texts, mediated by the teacher and the text genres, on the assumption that language is a 
process of continuous evolution that takes place through verbal social interaction of the 
speakers. Thus, we conclude that the senses are produced in the dialogic relationship between 
teacher-student and production conditions in which texts are generated. Taking as a 
theoretical basis, Bakhtin, Bronckart, Vygotsky, Schneuwly and Dolz, the prospects for socio-
interactionism, genres and social interactionism, the analysis of data collected during the 
recording of textual production classes of students from 1st year High completeness, we 
observed that the teaching-learning process is still based on traditional approach of 
emphasizing language drills and ready templates and use of textual typologies agreed at 
school, as narration, description, and dissertation. These findings shows that there is need to 
reflect on some aspects of interaction and context of discourse production, such that the 
concepts of language, the production of text and textual genres, the process of building 
arguments, the silences, the art of argument and counter-argue. These reflections may enable 
the emergence of new teaching strategies, allowing the students to participate effectively in 
communicative situations on the different spheres of social activity in which it is inserted. 
 
Key-words: Textual production; Genre; Interaction; Arguments 

  



 

 

(TABELA TRANSCRIÇÃO) 1 

Legenda para a transcrição: 

 
 
1. Sinal de interrogação:                                            ?  
 
2. Falas simultâneas:                                                 [ [ 
 

3.   Sobreposição de vozes                                          [ 
 
4. Sobreposições localizadas                                     [  ] 
 
5.  Dúvidas e suposições                               (Incompreensível) 
 
6. Truncamentos bruscos                                           / 
 
7. Ênfase ou acento forte:                              MAIÚSCULA 
 
8. Prolongamento da sílaba final                             :: 
 
9. Não se indica o ponto de exclamação 
 
10. Comentários do pesquisador                        (( minúscula)) 
 
11. Indicação de transcrição parcial                         / ... / 
 
12. Não se utilizam sinais de pausa típicos da língua escrita. As reticências marcam qualquer 
tipo  de pausa. 
 
 
Os interlocutores são marcados por: 
 
        
P – Professor 

Pe – Pesquisadora 
 

A - Aluno (Quando foi possível identificar que  mais de um aluno participou da conversação o 

primeiro foi identificado com Al 1, os outros por Al 2, Al 3 e assim por diante) 

 

As - Vários Alunos 

 

                                                 
1 Normas para Transcrição expostas em  Marchuschi (1986) e Projeto NURC (PRETI, 1987, p. 10). 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 O PONTO DE PARTIDA 

Surpresa, admiração e contentamento quando, ao folhear o livro, A Descoberta do 

Mundo1, deparei-me com o seguinte texto: 

Esta é uma confissão de amor: amo a língua portuguesa. Ela não é fácil. Não é 
maleável. E, como não foi profundamente trabalhada pelo pensamento, a sua 
tendência é a de não ter sutilezas e de reagir às vezes com um verdadeiro pontapé 
contra os que temerariamente ousam transformá-la numa linguagem de sentimento e 
de alerteza. E de amor. A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem 
escreve. Sobretudo para quem escreve tirando das coisas e das pessoas a primeira 
capa de superficialismo.  
Às vezes ela reage diante de um pensamento mais complicado. Às vezes se assusta 
com o imprevisível de uma frase. Eu gosto de manejá-la – como gostava de estar 
montada num cavalo e guiá-lo pelas rédeas, às vezes lentamente, às vezes a galope.  
Eu queria que a língua portuguesa chegasse ao máximo nas minhas mãos. E este 
desejo todos os que escrevem têm. Um Camões e outros iguais não bastaram para 
nos dar para sempre uma herança da língua já feita. Todos nós que escrevemos 
estamos fazendo do túmulo do pensamento alguma coisa que lhe dê vida.  
Essas dificuldades, nós as temos. Mas não falei do encantamento de lidar com uma 
língua que não foi aprofundada. O que recebi de herança não me chega.  
Se eu fosse muda, e também não pudesse escrever, e me perguntassem a que língua 
eu queria pertencer, eu diria: inglês, que é preciso e belo. Mas como não nasci muda 
e pude escrever, tornou-se absolutamente claro para mim que eu queria mesmo era 
escrever em português. Eu até queria não ter aprendido outras línguas: só para que a 
minha abordagem do português fosse virgem e límpida. (LISPECTOR, 1984, p. 98-
99).  

Eu também amo a Língua Portuguesa e este foi um fator decisivo para que voltasse à 

Academia, depois de muitos anos, e me graduasse em Letras. Apesar de não escrever como 

Clarice Lispector2 sempre me encantaram as palavras, a forma como elas se distribuem e 

como se misturam, criando ilimitados sentidos e significações. O ato de “manejá-las” é uma 

constante em minha vida e o meu “verdadeiro desafio” é tentar desvendar a arte deste 

“manejo”. 

O meu leitor pode estar curioso com este nosso “início” de conversa, mas este 

sentimento de amor à Língua Portuguesa levou-me a desenvolver um grande interesse pelas 

                                                 
1 Coletânea de crônicas escritas por  Clarice Lispector para o Jornal do Brasil entre 1967 e 1973. Dispostas como 
um diário, tratam do cotidiano da época em meio a deliciosos devaneios. 3. edição, 1984.  
2 Clarice Lispector (1925-1977) As circunstâncias exteriores e a trama narrativa têm importância secundária nos 
contos e romances de Clarice Lispector. Em busca de uma linguagem especial para expressar paixões e estados 
de alma, a escritora utilizou recursos técnicos modernos como a análise psicológica e o monólogo interior. Sua 
obra, densa e original, figura entre as mais importantes da narrativa literária brasileira. 
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questões ligadas ao ensino da língua materna e este já poderia ter sido um estímulo para 

ingressar no Programa de Pós-Graduação e como pesquisadora encontrar uma resposta ao 

“meu desafio”.  A esse respeito Vera (1979, p. 97) afirma: 

O objeto de uma pesquisa – o problema – pode surgir de circunstâncias pessoais ou  
profissionais, da experiência científica própria ou alheia, da sugestão proveniente de  
uma personalidade superior, do estudo, da própria cultura, da leitura de grandes  
obras, etc. Em todos os casos, trata-se de uma questão que se nos apresenta com  
certa sutileza, que move nosso interesse e nos convida a buscar uma solução. 

No meu caso, a opção pela pesquisa surgiu das circunstâncias profissionais, pois  

como educadora, em meu dia-a-dia, sou confrontada com questões que tem sido, para mim, 

motivo de preocupação, fazendo-me refletir e reavaliar a minha prática pedagógica nos 

caminhos percorridos até então, sobretudo no que diz respeito à compreensão e ensino da 

produção textual.  

Desde 2000, quando iniciei minha atividade como professora de Língua Portuguesa 

tenho convivido, diariamente, com os problemas da aprendizagem da escrita em suas várias 

vertentes e fui percebendo o que Vera (1979, p. 98) chama de “lacunas” ou “regiões obscuras” 

neste processo. À medida que fui me aprofundando no exercício das funções de educadora, 

pude perceber que a prática da elaboração de textos realmente caracteriza uma região obscura 

no processo de ensino-aprendizagem da comunicação escrita. 

Comumente, o que se observa é que os estudantes são extremamente receptivos a 

discussões, debates de idéias e demais atividades que possibilitem expor oralmente o que 

pensam, especialmente, quando se trata de temas polêmicos e instigantes, todavia, sempre que 

propomos qualquer tipo de atividade que necessite uma argumentação através de textos 

escritos, a grande maioria dos alunos demonstra atitudes de insegurança e resistência. 

Nossos adolescentes discursam sobre “ter atitude”, “idéias próprias”, mas pensam 

estar fazendo uso da sua argumentação ao se apresentarem com roupas extravagantes, 

tatuagens e piercings, usando gírias ou repetindo idéias de outros, como diagnostica Pécora 

(2000, p. 15) em seu livro “Problemas de redação3”:  

A maioria absoluta das redações... pautava a sua reflexão por uma colagem mal 
ajambrada de frases feitas e acabadas, retiradas de fontes não muito 
diversificadas...o que ficava patente era que todas aquelas redações, aquelas 
milhares de folhas de papel preenchidas à mão, não tinham de seu senão a forma 
mais ou menos caprichosa com que dispunham as letras umas atrás das outras. 

                                                 
3  Alcir Pécora publicou em 2000 o livro no qual relata o perfil desastroso das redações dos vestibulandos, objeto 
de  estudo de sua pesquisa. 
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Assim, a partir destas constatações e movida pela minha insatisfação frente a esse 

quadro, comecei a procurar respostas em livros, discutir com colegas, freqüentar cursos e 

capacitações, sempre tentando compreender melhor “essas lacunas” ou “regiões obscuras”, 

Nesse movimento de buscas, observações, incompreensões, cheguei à conclusão que 

precisava inserir-me num ambiente acadêmico, e tornar-me, de fato, uma pesquisadora. Esta 

foi, então, a minha inspiração para ingressar no Programa de Mestrado de Educação da 

FURB.   

Nesse novo contexto pude perceber o quanto estava distante do que já fora produzido 

em termos de conhecimento na área de meu interesse e, assim, através de muitas discussões, 

reflexões e leituras, juntamente com o grupo de pesquisa, consegui expressar a minha 

intenção de pesquisa, iniciando assim os passos da minha caminhada.  

Nesse caminho, felizmente, não estava só, achava-me “numa interlocução de muitas 

vozes” (MARQUES, 2001). Essas vozes me abrem novas perspectivas, novos horizontes,   

Os saberes de cada interlocutor- confidentes, leitores, autores convocados com suas 
obras, sujeitos  de práticas sociais a quem ouvi, entrevistei,  interpelei- e os meus 
saberes se fundem e se transformam, reformulam-se. De maneira muito especial, 
meus saberes anteriores se configuram agora outros. A isso chamamos de 
aprendizagem. (MARQUES, 2001, p. 26).  

 Permeada por estas muitas vozes, o EU cedeu lugar ao NÓS.  Juntos, iniciamos nossa 

trajetória, somos companheiros na tessitura desta pesquisa e vamos tentar encontrar a 

“resposta do meu desafio”. 

1.2 O CAMINHO TRAÇADO: PONTOS E ENCONTROS  

Somos seres de linguagem vivendo numa intrincada rede de relações sócio-verbais. 

Torna-se necessário amadurecimento e consequentemente conhecimento para ampliar o 

domínio das práticas de fala e escrita no decorrer de nossa existência. No ambiente escolar, 

ensinar a Língua Materna é oferecer aos alunos a oportunidade para que esse amadurecimento 

ocorra. 

Através do ensino da Língua Portuguesa, “o aluno deve ser levado a escrever para 

equacionar problemas, buscar esclarecimentos, organizar idéias, dar palpites, reordenar 

conjuntos de idéias numa linguagem própria, pessoal, capaz de expressar com clareza e 

precisão o seu depoimento a respeito da realidade observada” (GUEDES, 2006, p. 50).  
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Entretanto para que esse objetivo seja alcançado de maneira plena e eficiente é preciso que, 

tanto a escola quanto o professor, tenham clareza sobre a concepção que se tem sobre a  

linguagem e o que tomam como “ensinar” e “aprender”.  

Essa questão torna-se fundamental já que o ensino de Língua Portuguesa possui 

diferentes configurações dependendo da concepção4 que se tem da linguagem. Essas 

diferenças ocorrem, conforme Matêncio (2001, p. 80-81),   

[...] em função do importante papel que ela exerce para a mediação entre “eu”, um 
lugar de locutor e de sujeito que assume uma posição, o “outro”, um lugar de 
interlocutor/ sujeito com uma posição imaginária, e um quadro de referências/ 
conhecimento de objetos do mundo, o referente aqui como configurado por práticas 
discursivas e sociais. Como decorrência,  temos as questões como “o que ensinar”, 
“a quem ensinar”, de “que maneira ensinar”, ou ainda, “o que é ensinar”, “o que é 
aprender”, ou seja,  , em suma, qual é a concepção de linguagem adotada. 

A concepção de linguagem mais tradicional  a reduz  a um conjunto de regras (a 

gramática), necessárias para um bom desempenho na comunicação e expressão dos falantes, 

mas falar em linguagem é ir além de normas e regras de uso: trata-se de um conjunto aberto e 

múltiplo de práticas sociointeracionais, orais ou escritas, desenvolvidas por sujeitos 

historicamente situados. Como bem aponta Bakhtin (2006, p. 123): 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de 
formas lingüísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 
psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social de interação verbal, 
realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui 
assim a realidade fundamental da língua.  

A teoria postulada por Bakhtin objetiva conhecer o homem e seu fazer cultural de uma 

forma abrangente, no concreto das relações sociais, levando em consideração as experiências 

acumuladas e a interação dessas experiências. 

É a partir do contexto em que o aluno está inserido, que ele pode se apropriar da 

linguagem e manifestar algo que julga importante. O momento de escrever, redigir um texto 

em sala de aula deve acontecer da maneira como o aluno se coloca em um momento 

significativo de sua vida, em que ele, através da palavra expressa suas opiniões, suas 

experiências e vivências aprendidas. 

Nesta perspectiva, os PCNs (BRASIL, 1997, p.20-21) orientam:  

                                                 
4 As três concepções de linguagem serão discutidas no cap. 4, seção 4.3 
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Interagir pela linguagem significa realizar uma atividade discursiva: dizer alguma 
coisa a alguém, de uma determinada forma, num determinado contexto histórico e 
em determinadas circunstâncias de interlocução. Isso significa que as escolhas feitas 
ao produzir um discurso não são aleatórias- ainda que possam ser inconscientes-, 
mas decorrentes das condições em que o discurso é realizado. Quer dizer: quando 
um sujeito interage verbalmente com outro, o discurso se organiza a partir das 
finalidades e intenções do locutor, dos conhecimentos que acredita que o 
interlocutor possua sobre o assunto, do que supõe serem suas opiniões e convicções, 
simpatia e antipatia, da relação de afinidade e do grau de familiaridade que tem, da 
posição social hierárquica que ocupam. 

Seguindo essas orientações, no processo de ensino, torna-se indispensável pôr o aluno 

diante de situações interativas de linguagens, de modo que possa envolver-se em um esforço 

de compreensão e de atuação, desafiando-o a argumentar e questionar sobre a atividade 

apresentada, expor seu ponto de vista, oferecer sugestões, enfim, se posicionar. Sobre isso, os 

PCNs (BRASIL, 1997, p. 24) esclarecem:  

Uma rica interação dialogal na sala de aula, dos alunos entre si e entre o professor e 
os alunos, é uma excelente estratégia de construção do conhecimento, pois permite a 
troca de informações, o confronto de opiniões, a negociação dos sentidos, a 
avaliação dos processos pedagógicos em que estão envolvidos. 

Dessa forma, a sala de aula deixa de ser apenas um lugar de transmissão/recepção de 

um conhecimento arbitrário e passa a ser um “evento social no qual, através de procedimentos 

interacionais, professor e alunos tentam construir significado e conhecimento” (MOITA 

LOPES, 1996, p. 349).  

Enfim, a partir de tal prática  é esperado que, ao término do Ensino Médio, cada aluno 

tenha adquirido certo grau de autonomia nas práticas de linguagem, principalmente no que se 

refere à produção oral argumentativa e que lhe permita exercer, da melhor maneira, seu papel 

social ou o exercício pleno da cidadania. 

Entretanto, em uma leitura da escola de hoje, é muito comum perceber em meio a 

conversas, reuniões sobre o ensino e  a educação, que existe uma insatisfação  com a atuação 

e o desempenho dos nossos alunos, especialmente em relação  à dificuldade que  apresentam 

na comunicação escrita , em especial na produção de gêneros textuais escritos da ordem do 

argumentar. 

Para escrever textos de opinião é preciso que o aluno tenha e procure idéias. No 

entanto, não são as idéias que tornam o trabalho pobre ou banal porque, como já 

mencionamos anteriormente, o adolescente expressa suas idéias, mas  é o modo como  elas 

são expressas e construídas em torno do tema sugerido pelo professor. Não é dizer o que se 

pensa, mas demonstrar “que se pensa”, com uma opinião progressivamente construída, e não 
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com enunciados improvisados, e “como se pensa”, colocando em evidência argumentos 

válidos. 

A escolha deste tema advém, portanto, da posição de que argumentar é uma atividade 

social especialmente relevante, principalmente para os jovens que começam a ser inseridos 

em meios sociais em que os “gêneros da ordem do argumentar5 (tanto orais quanto escritos)” 

(DOLZ e SCHNEUWLY, 2004) passam a ser mais exigidos. Por isso é importante que o 

aluno desenvolva sua competência comunicativa6 e possa usar com segurança os recursos 

comunicativos que forem necessários para sair-se bem nos momentos em que interage 

socialmente, sabendo argumentar e defender suas opiniões com firmeza, clareza e coerência 

ou discordar daquilo que lhe é apresentado, mas sem recorrer a um “bate-boca” sem 

fundamento ou concordar simplesmente por não saber que argumentos utilizar. 

Apesar de reconhecer que esse assunto é alvo de muitas discussões e de diversos 

trabalhos acadêmicos, algumas questões, no entanto, nos parecem ainda insuficientemente 

abordadas, tais como os aspectos relativos às especificidades do contexto de produção em que 

os textos  do eixo do argumentar são originados e as estratégias encontradas por professores e 

alunos para lidar com os limites impostos pela atividade de escrita no espaço de sala de aula. 

Enfim, a partir de tais reflexões, optamos nesta pesquisa, por analisar a dinâmica 

discursiva em sala de aula partindo do pressuposto de que o desempenho escrito do aluno 

retrata, de modo significativo, a realidade do processo escolar a que ele é submetido, 

inserindo-se, aí, as estratégias empregadas no ensino da produção de textos. Assim, faz-se 

necessário perceber a existência ou não de condições favoráveis para atividades dialógicas no 

espaço de sala de aula, inclusive de orientações adequadas em relação ao exercício da 

construção da argumentação.  

 Neste sentido, o objetivo geral desta pesquisa é analisar as interações discursivas que 

se estabelecem entre professor-aluno e aluno-aluno durante as situações enunciativas em que 

a argumentação é privilegiada. Deste objetivo geral foram estabelecidos alguns objetivos 

específicos, quais sejam:  

1º) investigar como se manifesta o discurso pedagógico no processo ensino-

aprendizagem da  produção textual, especificamente dos gêneros da ordem do 

argumentar; 

                                                 
5 Os diferentes agrupamentos de gêneros serão descritos no cap. 4, sub-seção 4.6.1 
6 Capacidade do usuário de empregar adequadamente a língua nas diferentes situações de comunicação 
(TRAVAGLIA, 2000, p. 17). 
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2º) refletir sobre o papel do professor como mediador nas práticas de produção de 

textos; 

3º) descrever as atitudes responsivas do aluno durante o processo de  produção textual; 

4º) perceber a existência ou não de um espaço em sala de aula favorável à prática da 

argumentação. 

Queremos ressaltar que o presente trabalho não tem objetivos explicitamente 

intervencionistas, mas nem por isso ignoramos que os estudos sobre as interações discursivas 

observadas em sala de aula podem contribuir, efetivamente, tanto para a aprendizagem da 

língua materna, como para a formação dos profissionais da área, afinal o professor pode  

perceber e compreender o que faz através da linguagem em sua prática de sala de aula, e 

utilizar esse conhecimento como um instrumento  de trabalho a mais.  

Em outras palavras, estamos assumindo com Matêncio (2001, p. 14), que “as 

contribuições dos estudos das interações professor/aluno podem levar a uma prática reflexiva 

que permita aos professores identificar como as ações verbais realizadas em sala de aula 

manifestam e viabilizam ações didáticas de ensino/aprendizagem”. 

Para nos auxiliar em nossas análise e fundamentar nossos estudos nos ancoramos 

numa base teórica que articula a teoria vygotskyana (1998), no que diz respeito à concepção 

de ensino-aprendizagem, aos pressupostos de Bakhtin/Volochínov (1997 e 2006) relativos à 

concepção de língua e linguagem, e às contribuições do Grupo de Genebra7, sobretudo na tese 

defendida por Schneuwly, dos gêneros como megainstrumentos8 na construção dos discursos.  

Quanto à organização, este trabalho está dividido em quatro capítulos, além das partes 

que tratam da Introdução, Considerações Finais e Referências Bibliográficas. 

O capítulo introdutório tem como objetivo apresentar alguns aspectos sobre ensino-

aprendizagem da língua materna, em destaque a produção textual, bem como o objeto de 

estudo, a justificativa, a relevância do tema e os objetivos (geral e específicos) propostos para 

a concretização da pesquisa. 

O segundo capítulo, O Caminho da Pesquisa, tem como propósito fazer a descrição 

dos procedimentos metodológicos adotados para o desenvolvimento de nosso estudo. Nele 

abordamos a natureza da pesquisa, o cenário e os seus participantes, os instrumentos de coleta 

de dados e os procedimentos adotados para a análise desses dados. 

                                                 
7 Grupo que atua na área da Psicologia da Linguagem e da Didática de Línguas da Universidade de Genebra 
representados neste trabalho por Bronckart (2007), Dolz  e Schneuwly (2004), Schneuwly (1994).  
8  A definição de “ gêneros como megainstrumentos de ensino” encontra-se no Cap.4, subseção 4.6.1 
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No terceiro capítulo, discutimos alguns conceitos básicos sobre argumentação, 

expondo  perspectivas de diferentes autores. Apresentamos, ainda nessa parte, alguns aspectos  

históricos da argumentação que a nosso ver estão relacionados ao nosso estudo, explicitando a 

concepção que adotamos ao refletirmos sobre as interações discursivas em sala de aula. 

No quarto capítulo, com o título Cruzando caminhos: um encontro  com os teóricos da 

linguagem, apresentamos os principais teóricos que  serviram como referência a este estudo. 

Para tanto, abordamos a teoria sociointeracionista de Vygotsky (1998) discorrendo sobre 

interação, Zona de Desenvolvimento Proximal, mediação, internalização, todos esses 

conceitos focando a aprendizagem como sendo algo que se dá com a participação do outro, 

mediado pela linguagem. Ainda neste capítulo expomos a teoria enunciativo-discursiva de 

Bakhtin (1997 e 2006), focalizando a linguagem na sua dimensão interativa e dialógica.   

No viés discursivo, discutimos também as concepções de linguagem e suas 

implicações na prática pedagógica, a produção textual no contexto escolar e os gêneros 

textuais. Nessa perspectiva, abordamos o Interacionismo sociodiscursivo na concepção de 

Bronckart (2007), centrando o nosso foco para o contexto de produção. 

No quinto capítulo, Ponto de Chegada, analisamos os episódios selecionados, 

discutindo questões relacionados às condições de produção do texto, buscando compreender 

as interações discursivas que se estabelecem entre professor-aluno e aluno-aluno nos 

momentos de construção da argumentação.  

Na parte que trata das Considerações Finais, retomamos as questões levantadas nesta 

pesquisa e as analisamos a fim de verificar se os objetivos propostos foram alcançados, bem 

como, refletimos sobre a contribuição deste estudo para o campo de pesquisas que se 

direcionam para a mesma temática.  

1.2.1 Diversos itinerários e um novo caminho: (re) vendo e (re) lendo o já feito 

Nesta seção, objetivamos situar a nossa pesquisa quanto ao que já tem sido estudado e 

pesquisado na área de nosso interesse. Nesse sentido encontramos um vasto referencial, visto 

que, sobretudo, nas duas últimas décadas houve um avanço considerável de trabalhos sobre o 

ensino de Língua Portuguesa. 

Repensar o ensino/aprendizagem da língua materna, especialmente às questões que se 

referem à produção textual é uma necessidade amplamente reconhecida pelos linguistas 

brasileiros que, sobretudo nas últimas décadas, vem desenvolvendo projetos de ensino de 
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modo a conhecer e interpretar a realidade das atividades que giram em torno da linguagem em 

sala de aula, com o intuito de implantar reflexões, propor soluções e contribuir com subsídios 

teóricos e práticos para o desenvolvimento da prática pedagógica.  

Estes trabalhos analisam diferentes aspectos relacionados ao tema, alguns tratam das 

abordagens da gramática (BECHARA, 1987; BRITTO, 1997; POSSENTI, 1996; 

TRAVAGLIA, 2000). Outros focalizam as atividades de produção textual (ABREU, 1995; 

CLEMENTE, 1992; GERALDI, 1999; ILARI, 1985; MATÊNCIO, 1994; LEMOS, 1997; 

PÉCORA, 2000, entre outros).  

Cada um desses estudos, partindo dessas diferentes análises, demonstra que as 

dificuldades apresentadas pelos alunos na produção textual resultam da ausência de uma 

prática que redimensione o texto em sala de aula e o relacione com situações concretas do uso 

da língua (VAL, 1991; KLEIMAN, 1989), ou sinalizam que a redação pode ser considerada 

como um gênero construído pela e para a escola (MARCUSCHI, 1997). Devemos destacar 

que estes estudos tem fornecido subsídios para que muitos trabalhos se aprofundem  nessa 

área,  possibilitando novos olhares para temas recorrentes, como é o caso de nossa pesquisa.  

Além destes estudos mencionados, tivemos acesso a vários artigos, dissertações, teses 

e outros trabalhos acadêmicos. Como fonte de busca recorremos à Associação Nacional de 

Pós-Graduação em Educação (ANPED), mais precisamente no GT 10, o qual reúne temas 

vinculados à Alfabetização, Leitura e Escrita, o site da Biblioteca Nacional de Teses e 

Dissertações  (BNTD) e também dissertações  elaboradas pelo grupo de pesquisa Discurso e 

Práticas Educativas do Programa de Pós- Graduação em Educação da Universidade Regional 

de Blumenau, SC, do qual fazemos parte. 

Desse grupo de pesquisa da FURB destacamos as dissertações de Clemente (2003), 

Fronza (2005), Santos (2005),  Poffo (2007), Otte (2007), Alves (2009).  

Cabe destacar que articulamos o nosso estudo com as pesquisas do Grupo do Discurso 

por proximidades. E as proximidades encontradas referem-se às questões relacionadas à 

produção de textos e o contexto amplo de produção . Para tal, apresentamos o resultado do 

que encontramos, bem como trechos de alguns desses trabalhos que denotam proximidades 

e/ou apresentam constatações dos autores quanto aos estudos realizados. 

A dissertação de Clemente (2003) versou sobre a compreensão dos sentidos que os 

alunos do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino de Blumenau, SC, atribuem à autoria e 

em que medida esses alunos percebem a escritura como espaço privilegiado de ser autor, de 

conhecer o que pensam sobre o que escrevem e como se movimentam (ou não) em direção a 

uma escrita com autoria. 
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Também a dissertação de  Fronza (2005)  apresenta resultados de uma pesquisa em 

que o pesquisador pretendeu analisar e compreender os sentidos construídos pelos acadêmicos 

do Curso de Letras de uma Universidade de Santa Catarina para a função-autor na produção 

do texto escrito. 

Já  Santos (2005) desenvolveu sua pesquisa com o propósito de compreender como se 

dá processo de desenvolvimento da linguagem escrita das crianças ao longo de um ano letivo, 

mais precisamente com os alunos de uma 2ª série do Ensino Fundamental de uma escola 

pública de Lages-SC.  Os resultados obtidos indicam que os caminhos que levam a 

interlocução e à produção de sentidos precisam ser socialmente construídos na sala de aula; 

outrossim mostram que os sujeitos envolvidos no processo de escrita desenvolvem inúmeros 

saberes que talvez possam ser considerados exemplos de como a sala de aula pode contribuir 

para a formação da cidadania dos alunos. 

Poffo (2007) investigou as interações estabelecidas entre professor-aluno e aluno-

aluno,  numa turma de 20 alunos de uma  4ª série do Ensino Fundamental, da Rede Municipal 

de Timbó, do estado de Santa Catarina, visando compreender a construção da autoria nos 

momentos de produção textual. Utilizou uma abordagem qualitativo-interpretativa, tendo 

como instrumentos de coleta de dados observações registradas em diário de campo e 

gravações dos momentos de produção textual.  Os resultados apontaram que a experiência da 

autoria no espaço da sala de aula se relaciona com a linguagem devido às interações entre 

professores e alunos e às condições da produção dos textos que circulam pelo discurso na 

prática pedagógica.  

Intencionando analisar o discurso de alunos do Ensino Médio,  Otte (2007), realizou 

sua pesquisa com o objetivo principal  de reconhecer as vozes que ecoam no discurso de  

alunos do terceiro ano de uma escola pública de Blumenau/SC. A fundamentação teórica 

utilizada ancora-se nas teorias de Bakhtin – o dialogismo bakhtiniano – e de Authier-Revuz, 

que recorre à noção de dialogismo para formular a teoria das heterogeneidades enunciativas: a 

constitutiva e a mostrada. Para chegar à materialidade lingüística dos alunos, os dados 

escritos, a autora valeu-se do diário de campo, de textos a partir de uma pergunta aberta 

(comando), da produção textual e entrevista.  

Os dizeres dos alunos, sujeitos da pesquisa de Otte (2007) apontam, através da 

heterogeneidade mostrada marcada, muitos lugares de onde vem o seu dizer. São vozes da 

família e da mídia. Há ainda uma presença que perpassa essas vozes: a presença do 

interlocutor. Há sujeitos que permitem detectar a ilusão necessária do “eu” como senhor e 

origem do seu dizer. No fio discursivo, outros apontam para si quando se referem à sua 
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própria opinião, a sua própria “cabeça”; há que se considerar também o silêncio, constitutivo 

do discurso.  

Alves (2009) estabeleceu como objetivos para a sua dissertação: a. compreender os 

discursos sobre escrita que circulam nas disciplinas de produção de texto da FURB; b. 

investigar como a escrita vem sendo abordada nestas disciplinas; c. refletir sobre a escrita e as 

suas implicações no espaço universitário. A investigação relacionada ao paradigma qualitativo 

de investigação teve como uma das ferramentas de coleta de dados uma entrevista, em grupo, 

com cinco acadêmicos de licenciatura da referida instituição.  

Os dados analisados por Alves (2009) indicam que pode haver um efeito de sentido 

compartilhado pelos acadêmicos. Este efeito de sentido se refere ao discurso de que escrever é 

importante. A partir deste efeito de sentido comum, os sujeitos evocam outros, estes tem 

relação com a vida profissional – o uso da escrita para o ensino – e para a vida acadêmica – a 

relação da escrita com uma base teórica e como conhecimento passível de avaliação.  

Os trabalhos pesquisados nos sites9 da ANPED e BNTD, Cauduro (2008), Alves 

(2008), Angelo (2008), Nicolodi (2008), Lima (2008), Viégas (2008), Ruotii (2008), 

apresentam também proximidades com a nossa pesquisa. Essas  pesquisas  tem  como objeto 

de estudo a produção textual e os vários aspectos a ela inerentes tais como: autoria, sentidos 

de escrita, gêneros discursivos, prática pedagógica, argumentação.  

Cauduro (2008), na análise das sequências discursivas compreendidas a partir do 

corpus, constituído de textos produzidos por alunos da disciplina Laboratório de Escrita, 

ministrada em uma universidade pública rio-grandense, em um curso da área de ciências 

exatas, nos anos de 2002, 2003 e 2004, evidenciou alguns efeitos de sentidos que indicam os 

modos como, no processo de textualização, o sujeito assume a posição-autor: ironia e 

incerteza; efeitos de fechamento do texto; efeitos de sentidos de concordância e de 

discordância nos posicionamentos discursivos; efeitos de sentido de jogo dos sentidos e jogo 

da língua e constatou que o discurso pedagógico dos professores podia ser considerado como 

um discurso autoritário e homogeneizante, no qual, entretanto, pode irromper o gesto de 

interpretação do sujeito. 

Num outro viés e visando detectar as falhas existentes no processo de ensino de 

redação no Ensino Médio, acerca de textos dissertativos e argumentativos,  Alves (2008) 

aplicou um questionário contendo quatro questões sobre conceitos referentes a uma 

dissertação argumentativa em quatro escolas (duas da rede pública e duas da rede particular). 

                                                 
9  Disponível em:<http://www.anped.org.com.br>. Acesso em: 23/06/2008 
   Disponível em:<http://bdtd.ibict.br>. Acesso em: 15/07/2008 
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Para que houvesse uma elucidação maior quanto às causas da deficiência nesse aprendizado, 

procurou analisar os livros didáticos adotado pelas escolas avaliadas: Língua, Literatura & 

Redação, de José de Nicola (em ambas as escolas da rede pública) e Lições de Textos: Leitura 

e Redação, de Platão & Fiorin (em ambas as escolas da rede particular).  

Abordando outra temática, Angelo (2008) discute em sua pesquisa os gêneros 

discursivos e a construção identitária do aluno na disciplina de  Língua Portuguesa. Na 

análise, enfoca como o gênero discursivo é trabalhado e como as identidades dos alunos são 

construídas por meio de textos. A metodologia de pesquisa adotada é a qualitativa e os dados 

compõem-se de amostras da produção textual dos alunos e de textos trazidos pela professora, 

bem como de trechos de notas de campo coletadas durante a observação em duas salas de aula 

de sétima série.  

Os resultados da pesquisa de Angelo (2008) apontam para o desconhecimento dos 

professores em lidar com os gêneros discursivos na sua prática docente e assinalam ainda um 

discurso de enfraquecimento da identidade do aluno, visto como problema, sem levar em 

consideração o sistema de ensino, ponto-chave para mudanças desejáveis ou uma reflexão 

sobre a prática de ensino/aprendizagem. Percebe-se também uma relação profundamente 

assimétrica entre professor e aluno com apagamento da voz do aluno.  

Nicolodi (2008) realizou uma pesquisa-ação que tinha como objetivo uma análise 

reflexiva de uma prática de produção de textos com alunos concluintes do Ensino Médio. A 

proposta pedagógico-didática consistiu em pôr em prática na sala de aula uma metodologia 

específica de produção de textos ao longo de um ano letivo, visando analisar o efeito da 

intervenção do professor no desempenho dos alunos, por meio de atividades orientadoras de 

aprendizagem. Em relação aos resultados da pesquisa, cabe destacar que a análise da 

produção dos alunos evidencia a importância do papel do professor como mediador nas 

práticas de produção de textos, ao mesmo tempo como elemento de ajuda na constituição da 

subjetividade dos alunos, levando-os a se tornarem autores de seus próprios textos.  

Lima (2008), por sua vez, realizou uma pesquisa-piloto com seis professores e 

sessenta alunos, em seis escolas de ensino médio da rede pública estadual, situadas na região 

de Jundiaí, São Paulo, considerando os resultados obtidos na avaliação SARESP, edição 

2004, com o objetivo de retratar o quadro atual das aulas de produção de texto naquelas 

escolas. Os resultados obtidos na pesquisa-piloto apontam para a necessidade de se considerar 

procedimentos que propiciem a produção de textos em situações efetivas de comunicação, 

observando-se, entre outros fatores, os objetivos da produção e os interlocutores possíveis, 

bem como os aspectos de organização textual.  
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 Ruotti (2008) discorre na sua pesquisa sobre a postura do professor de Língua 

Portuguesa ao desenvolver atividades de produção textual escrita nas aulas de redação, em 

particular, salas do Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para tal, foi feita 

uma  abordagem a partir dos estudos da Análise Crítica do Discurso  que proporcionou um 

melhor entendimento da dinâmica de relações entre discurso e sociedade, reprodução de poder 

e desigualdade social, inerentes à escola, as aulas de redação e suas especificidades.  

Também mais voltada para a prática pedagógica relacionada ao ensino da produção 

textual, Viégas (2007) realizou uma pesquisa cujos objetivos foram: conhecer e analisar as 

práticas docentes em sala de aula; identificar os conhecimentos linguísticos das professoras e 

suas concepções; investigar os significados e sentidos atribuídos à produção de textos com 

escrita espontânea e reescrita. Participaram deste estudo onze professoras que, no início do 

ano de 2006, exerciam a docência no primeiro ano do Ensino Fundamental e duas professoras 

formadoras do Programa de Gestão da Aprendizagem Escolar (GESTAR-PILOTO, 

2001/2002), da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande-MS. Os instrumentos da 

pesquisa foram: observação direta em sala de aula, por meio de roteiro pré-estruturado e 

entrevista semi-estruturada. As análises dos dados obtidos indicaram que tanto os discursos 

como as ações das professoras alfabetizadoras, revelaram uma prática pedagógica em 

transformação, prevalecendo implícita uma concepção de linguagem como instrumento de 

comunicação.  

Quanto à argumentação, consideramos importante relatar a pesquisa de Leal e Moraes 

(2008) que tinha como objetivo principal analisar as estratégias argumentativas adotadas por 

crianças no contexto de sala de aula. Nove professoras de 2a a 4a séries de 4 escolas (3 

públicas e 1 particular) participaram daquela pesquisa, autorizando a realização de 

observações de aulas de produção de textos (3 aulas) e aplicando uma atividade de produção 

de textos orientada pela pesquisadora.  

As análises dos dados dessa pesquisa foram realizadas em duas etapas. Na primeira 

etapa foram explorados os relatórios das aulas em que os textos foram produzidos. Numa 

segunda etapa, os dados retirados dos relatórios de aplicação da atividade foram classificados 

e cruzados com os dados relativos aos textos das crianças.  

A principal conclusão a que puderam chegar os pesquisadores Leal e Moraes (2008), 

foi que a situação imediata de  produção exerce efeitos marcantes sobre os textos das crianças. 

No entanto, tais efeitos ocorrem em função das representações construídas pelos alunos acerca 

da escola e de outras situações de interlocução que guardam semelhanças com a situação 

vivida.  
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Observando esses estudos por nós destacados, queremos ressaltar que diversos outros 

trabalhos, de extrema importância, poderiam ser citados, uma vez que as deficiências e 

implicações dessa temática freqüentemente são divulgadas, contudo, vale acrescentar e 

retomar que a nossa pesquisa está voltada para as interações discursivas observadas entre 

professor e alunos nos momentos de construção da argumentação que antecedem à produção 

textual, não sendo nosso foco, necessariamente, a materialidade lingüística, ou seja, o texto do 

aluno  e, nesse sentido  encontramos mais distanciamentos  que proximidades com o nosso 

tema. 

As aproximações estabelecidas entre o objeto de investigação desta pesquisa e os 

trabalhos referenciados se relacionam às condições imediatas de produção do texto e as 

interações nelas observadas, envolvendo um contexto em que o professor, como mediador, 

possa oferecer condições aos alunos para que se constituam sujeitos-autores, capazes e 

atuantes, responsáveis pelo seu dizer e pela sua argumentação. 

Decorrente da análise, leitura e compreensão dos trabalhos apontados, que me 

conduziram para o desenvolvimento dessa pesquisa, passo no próximo capítulo a descrever o 

percurso metodológico de nosso estudo. 
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2 O CAMINHO DA PESQUISA 

              “Não é à toa que entendo os que buscam o caminho. 
Como busquei arduamente o meu! 

E como hoje busco com sofreguidão e aspereza o meu melhor modo 
De ser, o meu atalho, já que não ouso mais falar em caminho. 

Eu que tinha querido. O Caminho, com letra  maiúscula,  
hoje me agarro ferozmente à procura de um modo de andar, 

                                                          de um passo certo”.   

(CLARICE LISPECTOR, 1984). 

Neste capítulo, apresentaremos o caminho percorrido para a realização deste trabalho. 

Será feita, portanto, uma descrição do contexto no qual a pesquisa se realizou, dos sujeitos 

(convidados para nos acompanhar nessa caminhada), e dos instrumentos de coleta de dados 

utilizados. Além disso, apresentaremos as ações por nós realizadas para garantirmos a 

credibilidade dos resultados de pesquisa. 

2.1 A NATUREZA DA PESQUISA  

Este trabalho, vinculado à Linha de Pesquisa Discurso e Práticas Educativas, do 

Programa de Pós-Graduação- Mestrado em Educação - FURB, insere-se no campo das 

pesquisas de natureza qualitativa. Bogdan e Biklen (1994 apud FREITAS, 2003, p. 11) 

comentam que                                       

[...] um campo que era anteriormente dominado pelas questões da mensuração, 
definições operacionais, variáveis, testes de hipóteses e estatística alargou-se para 
contemplar uma metodologia de investigação que enfatiza a descrição, a indução, a 
teoria fundamentada e o estudo das percepções pessoais. Designamos esta 
abordagem por Investigação Qualitativa.  

Os estudos qualitativos com o olhar da perspectiva sócio-histórica, ao valorizarem os 

aspectos descritivos e as percepções pessoais, devem focalizar o particular como instância da 

totalidade social, procurando compreender os sujeitos envolvidos e, por seu intermédio, 

compreender também o contexto. Adota-se, desta forma, uma perspectiva de totalidade que, 

de acordo com Lüdke e André (1986), leva em conta todos os componentes da situação em 

suas interações e influências recíprocas.  
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Assim, as questões formuladas para a pesquisa não são estabelecidas a partir da 

operacionalização de variáveis, mas se orientam para a compreensão dos fenômenos em toda 

a sua complexidade e em seu acontecer histórico. Isto é, não se cria artificialmente uma 

situação para ser pesquisada, mas se vai ao encontro da situação no seu acontecer, no seu 

processo de desenvolvimento. Como reiteram Lüdke e André (1986, p. 26), “a experiência 

direta é sem dúvida o melhor teste de verificação da ocorrência de um determinado 

fenômeno”.  

Dessa forma, o contato pessoal do pesquisador com o fenômeno estudado permite-lhe 

desvelar discursos e sentidos que não são estabelecidos a priori, mas interpretados a partir de 

um referencial filosófico que fundamenta sua reflexão, o seu pensar.  

2.2 AS QUESTÕES LEVANTADAS 

Quando iniciamos nossa pesquisa, não tínhamos ainda idéias bem definidas sobre os 

caminhos que iríamos trilhar, tínhamos, sim, uma inquietação que nos levava a questionar 

sobre a dinâmica discursiva entre professor e aluno, aluno e texto, no momento da produção 

do discurso argumentativo e que impedia que o aluno, na maioria das vezes, tivesse êxito na 

sua elaboração. Pensávamos que questionar o professor sobre esse processo nos daria os 

primeiros indícios para a nossa pesquisa, assim convidamos alguns professores para responder 

ao comando10 “Como você planeja suas aulas de produção textual?”.  

Poucos professores atenderam ao nosso convite e os seus dizeres colocavam em foco o 

processo ensino-aprendizagem da produção textual dentro de uma concepção de linguagem 

apenas como forma de pensamento, isto é, para tal concepção quem não se expressa 

adequadamente, não pensa. Reforçam esta concepção os estudos tradicionais da Gramática 

Normativa, nos quais o bom texto é aquele em que o indivíduo ,  exterioriza seu pensamento 

de maneira articulada e bem organizada (TRAVAGLIA, 2000). Assim, para esta concepção o 

produtor de texto não é  afetado pelo seu contexto.  

Como o estudo não foi realizado com o objetivo de avaliação da prática pedagógica, 

mas sim o de empreender uma análise acerca das interações discursivas observadas em 

contexto de sala de aula, o foco de pesquisa começou a ser questionado, ocasionando rupturas 

com o pré-construído.  

                                                 
10 Chamamos de comando ao instrumento de coleta de dados que apresenta uma pergunta aberta, a partir da qual 
o sujeito escreve. 
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A interlocução com o grupo de pesquisa e o diálogo com os teóricos que tratam de 

temas relacionados à linguagem, texto e discurso, promoveram um novo olhar a respeito do 

objeto e dos sujeitos a serem investigados. Esse novo olhar fez com que o professor deixasse 

de ser o  único foco da pesquisa, dando lugar  também aos alunos.           

Concluímos, então, que deveríamos lançar um novo questionamento e realizar um 

teste-piloto, desta vez, com alunos para delimitação da pesquisa.  

2.3 PROJETO-PILOTO 

Como mencionado na seção anterior, para o desenvolvimento do estudo proposto, 

sentimos a necessidade de elaborar um projeto-piloto. Conforme Yin (2001, p. 100) “o estudo 

de caso piloto auxilia os pesquisadores na hora de aprimorar os planos para a coleta de dados 

tanto em relação aos conteúdos dos dados quanto aos procedimentos que devem ser 

seguidos”.  

Desta feita, com a pergunta em nossa mente “O que as vozes dos alunos revelam no 

momento de produção de textos argumentativos”, convidamos três alunas, sendo uma da 8ª 

Série do Ensino Fundamental em uma escola da rede pública estadual de Blumenau e duas 

alunas de uma escola particular, em Indaial, sendo uma do 1º ano e uma do 2º ano, ambas do 

Ensino Médio, para participaram de uma entrevista.  

A primeira reação demonstrada pelas alunas foi de surpresa e um certo receio, visto 

serem elas, nossas alunas, porém mediante a explicação dos objetivos das entrevistas e 

promessas de não divulgação das respostas no espaço escolar, elas concordaram em participar 

do projeto. 

Na seqüência, selecionamos dois tipos de entrevista (a narrativa e a individual), pois 

queríamos ter maiores subsídios para a escolha do instrumento de coleta de dados da pesquisa. 

Os dados foram coletados utilizando como recurso metodológico a gravação em áudio e os 

dois tipos de entrevista, questionando as alunas sobre  o processo de escrita em sala de aula.  
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a) Entrevista narrativa:   

A entrevista narrativa11 é classificada como um método de pesquisa qualitativa 

(BAUER e GASKELL, 2002) considerada uma forma de entrevista não-estruturada, de 

profundidade, com características específicas.  

A primeira entrevista foi realizada com a aluna do 2º ano do Ensino Médio e para a 

realização desta preparamos um pequeno roteiro (Apêndice A) no qual selecionamos um 

relato em que um escritor descrevia as suas experiências de escrita, recurso este, acreditamos, 

seriam importantes para criar um melhor ambiente para a entrevista. Após a leitura, a aluna 

iniciou o seu relato, narrando as suas experiências de escrita.  

Toda a narração foi registrada com o uso de um gravador e o conteúdo12 da gravação 

foi transcrito posteriormente pela pesquisadora. 

b) Entrevista Individual: 

Esta entrevista, por não seguir seqüência rígida, pode ser considerada, de acordo com 

Bogdan e Bicklen (1994, p. 134), como semi-estruturada. Segundo esses autores, esse tipo de 

entrevista possibilita “recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo 

ao investigador desenvolver intuitivamente uma idéia sobre a maneira como os sujeitos 

interpretam aspectos do mundo”.  

Realizadas com a aluna da 8ª série do Ensino Fundamental e com a aluna do 1º ano do 

Ensino Médio, as entrevistas (Apêndice B) constituíam-se de perguntas semi-dirigidas, 

relacionadas ao processo de escrita em sala de aula. 

Aqui cabe ressaltar que as entrevistas13 (tanto a narrativa quanto a individual) foram 

realizadas em ambiente escolar no qual os sujeitos estavam inseridos, pois julgamos que, 

dessa forma, as alunas se sentiriam mais à vontade para responder os questionamentos. Todos 

os relatos foram transcritos na íntegra, respeitando o registro original dos mesmos, não 

havendo nenhuma intervenção ou alteração da nossa parte.  Cumpre também acrescentar que 

para preservar a identidade dos sujeitos foram utilizadas abreviações  dos  seus nomes. 

                                                 
11A entrevista narrativa tem em vista uma situação que encoraje e estimule um entrevistado a contar a história 
sobre um acontecimento importante da sua vida e do contexto social. A técnica recebe seu nome da palavra latim 
narrare, relatar, contar uma história. (BAUER e GASKELL, 2002).   
12  A narração da aluna consta do  Apêndice D da pesquisa. 
13 As entrevistas individuais  constam no Apêndice E da pesquisa. 
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2.4 A ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS NO PROJETO-PILOTO 

Os dados foram analisados de acordo com a pesquisa qualitativa, fazendo-se uma 

interpretação dos dizeres das alunas no processo de responder às perguntas formuladas.  Nos 

seus dizeres, quando descrevem o processo de escrita em sala de aula, percebe-se o 

predomínio das práticas escolarizadas, tanto no que se refere ao aspecto gramatical, quanto à 

utilização de tipologias textuais convencionadas no espaço escolar, ou seja, narração, 

descrição e dissertação.  

Outras regularidades observadas nos dizeres das alunas, entretanto, foram ao encontro 

de nossas inquietações,  regularidades como aspectos inerentes à interação professor-aluno, 

discurso pedagógico e ausência de estratégias que possibilitassem o reconhecimento e 

aprendizado dos gêneros do eixo do argumentar. Essas regularidades fortaleceram nossos 

pressupostos iniciais e permitiram que delineássemos os caminhos da pesquisa, ou seja: 

- o contexto em que ela se realizaria - a sala de aula 

- os sujeitos a serem pesquisados - o professor e seu grupo de alunos 

- questão norteadora - Como se estabelecem as  interações discursivas entre professor-

aluno e aluno-aluno no processo de  construção da argumentação  em  sala de aula? 

Desta feita, tendo definidos os aspectos relevantes para o nosso estudo, passamos, no 

tópico seguinte, a descrever o cenário, os sujeitos selecionados e o instrumento de coleta de 

dados para esta pesquisa.  

2.5 O CENÁRIO DA PESQUISA 

O cenário, campo de nossa pesquisa, é uma pequena escola (pequena no tamanho e no 

número de alunos). Pertence à rede particular de ensino do município de Indaial - SC, 

localizada num bairro central  da cidade. 

A fundação da escola data de 23 de maio de 1996. Os sócios do educandário 

resolveram apostar na idéia de fundar uma escola que atendesse fundamentalmente o ensino 

supletivo, isto porque, na época, empresas de grande porte estavam instaladas na região e a 

demanda por funcionários com nível escolar mais elevado era relevante. 
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Em 1995, mais precisamente no primeiro semestre, iniciou-se o processo de abertura 

da escola junto à Secretaria de Educação do Estado e ao Conselho Estadual de Educação. 

O Colégio, inicialmente, só funcionava em dois turnos: vespertino (administração e 

secretaria) e noturno – Ensino Fundamental (dois anos) e Ensino Médio (um ano e meio), na 

modalidade Supletivo. 

A primeira turma do ensino médio supletivo, composta de doze alunos, formou-se em 

julho de 1997. A segunda turma formada seis meses depois já contava com trinta e oito 

educandos. E assim foi, sucessivamente, a cada seis meses, novas turmas se formavam no 

Ensino Fundamental e Médio. 

No ano de 2001, após inúmeros pedidos da comunidade local, a direção iniciou  o 

processo de abertura para o ensino fundamental e médio, modalidade Regular, e em 2002 

abriram-se matrículas para as séries mais procuradas: 5º série e7º série do Ensino 

Fundamental e 1º série do Ensino Médio, num total de trinta e dois alunos. No ano seguinte, o 

quadro discente já havia aumentado 400%. Em 2005, foram abertas  matrículas para a 1º série 

do Ensino Fundamental (15 alunos). 

Atualmente, o Colégio conta com alunos regularmente matriculados em todas as séries 

do Ensino Fundamental e Médio Regular e 1º e 2ª ano do Ensino Supletivo.  

A opção por essa escola foi feita porque lá trabalhamos como professora durante cinco 

anos e, na época da coleta de dados, ainda trabalhávamos. Tivemos desde nosso ingresso no 

Mestrado todo o apoio da direção na execução de diferentes atividades a ele relacionado, bem 

como para a realização da pesquisa naquele espaço.  Apesar da afirmação de Bogdan e Biklen 

(1994, p. 86), 

[...] se ensina numa escola, por exemplo, não deve escolhê-la como local de 
pesquisa. Apesar de alguns investigadores já terem efectuado, com sucesso, estudos 
em que se encontravam, pessoalmente, envolvidos [...] aconselhamos, ao 
principiante, a escolha de locais onde seja, em maior ou menor grau, estranho. ‘Por 
quê’ não terei vantagens, em relação a alguém estranho, se estudar a minha própria 
escola? Tenho relações excelentes e acesso garantido. 

No nosso caso, esse fator foi irrelevante já que não tínhamos nenhum contato com os  

sujeitos selecionados para o nosso estudo, uma turma de 1º ano do Ensino Supletivo, pois não 

atuávamos nessa modalidade de ensino e as aulas eram ministradas no período noturno (as 

nossas aulas eram no período matutino) bem como, não conhecíamos o professor que 

lecionava para a referida classe. 
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2.6 OS SUJEITOS 

Tendo em vista que o objeto deste estudo são as interações discursivas, no contexto de 

sala de aula,  durante o processo de construção da  argumentação, optamos por selecionar uma 

turma de alunos que estivesse  iniciando o primeiro ano do Ensino Médio, já que é este nível 

de ensino que privilegia o aprendizado dos gêneros da ordem do argumentar. Todavia, 

consideramos mais relevante para a pesquisa  não selecionar uma série na modalidade em que 

atuávamos, assim elegemos como sujeitos da pesquisa uma turma do 1º ano do Ensino 

Supletivo. 

A concepção de ensino supletivo esteve sempre relacionada à provisão de escolaridade 

daqueles indivíduos que não a obtiveram em parte ou totalmente no tempo regular, 

constituindo-se desse modo, o que se denomina de “alunos com escolaridade tardia” 

(CASTRO, 1999, p.118). Uma das características do ensino supletivo é promover a 

similaridade com o ensino regular. Ambos são parte de um processo de complementação. 

De acordo com a legislação vigente, os exames em níveis de 1º e 2º grau, estão 

incluídos na função de suplência, ou seja, de suprir a escolarização regular para os 

adolescentes e adultos que não a tenham seguido ou concluído na idade própria (Lei nº 

5.692/71; art. 24,a). Abrangem a parte do currículo resultante do núcleo comum, fixado pelo 

Conselho Federal de Educação (Parecer 853/71), habilitando ao prosseguimento dos estudos 

em caráter regular e fornecendo certificados equivalentes aos de conclusão dos cursos de 1º e 

2º graus do sistema regular de ensino.  

Os Exames supletivos fundamentam-se, atualmente, nos artigos 24, 26 e 28 da Lei nº 

5.692/71, que fixa diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus e no Parecer nº 699/72, que 

fixa a doutrina oficial do ensino supletivo. Ademais, os exames ficaram sob a 

responsabilidade de estabelecimentos oficiais ou reconhecidos, indicados nos vários sistemas, 

anualmente, pelos respectivos Conselhos de Educação.  

Os exames atuais tem como função básica suprir um diploma equivalente ao da 

escolarização regular para aqueles que não a tenham seguido ou concluído na idade própria. 

Fomenta essa modalidade de ensino a Legislação vigente: 

- Constituição Federal de 1988 – estabelece que “a educação é direito de todos e dever 

do Estado e da família...” e ainda ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive 

sua oferta garantida para todos os que não tiveram acesso na idade própria. 
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- Parecer 05/97 do Conselho Nacional de Educação – aborda a questão da 

denominação “Educação de Jovens e Adultos” e “Ensino Supletivo”, define os limites 

de idade fixados para que jovens e adultos se submetam a exames supletivos, define as 

competências dos sistemas de ensino e explica as possibilidades de certificação (de 

acordo com a legislação vigente, o limite de idade passou a ser de 15 anos para ensino 

fundamental e 18 anos para ensino médio). 

- Parecer 12/97 do Conselho Nacional de Educação – elucida dúvidas sobre cursos e 

exames supletivos e outras. 

- Parecer 11/99 do Conselho Nacional de Educação – aborda o objeto da portaria 

ministerial nº 754/99 que dispõe sobre a prestação de exames supletivos brasileiros 

residentes no Japão. 

- Resolução CNE/CEB nº 1, de 5 de julho de 2000 – Estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. 

- Parecer 11/2000 do Conselho Nacional de Educação – faz referência a Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. 

O que se percebe, conforme Castro (1999), é que a educação para jovens e adultos se 

institucionaliza historicamente como força de equalização de oportunidades para aqueles que 

de alguma forma foram privados do acesso ao ensino formal. Muitos alunos do curso 

supletivo tem origens em quadros de desfavorecimento social e suas experiências familiares e 

sociais divergem, por vezes, das expectativas, conhecimentos e aptidões que muitos docentes 

possuem com  relação a estes estudantes, porém, não é nosso objetivo problematizar o Ensino 

Supletivo e nem serão abordados, em nossa pesquisa, aspectos inerentes a essa modalidade de 

ensino , nossa intenção é situar o leitor para que possa ter a dimensão do horizonte de onde se 

fala. 

2.6.1 A turma 

A turma do 1º ano selecionada  para  nossa pesquisa é composta de 17 alunos. A classe 

é bastante heterogênea. De maneira geral os sujeitos estão na faixa etária de dezoito a vinte 

anos, embora haja alunos com mais de trinta anos. 
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A grande maioria destes estudantes já está inserida de alguma maneira no mercado de 

trabalho, prevalecendo uma jornada de trabalho extensa, em torno de quarenta horas 

semanais, restando pouco tempo reservado ao estudo.  

É importante salientar que a maior parte destes alunos abandonou o ensino regular e  

as razões deste abandono encontram-se principalmente na reprovação e na necessidade de 

trabalho.  

Na totalidade, os alunos de curso supletivo reservam grandes expectativas para com 

seus estudos. A maior parte deles espera que o ensino supletivo possa lhes proporcionar 

subsídios para uma maior qualificação profissional. 

2.6.2 O professor 

O professor graduou-se e licenciou-se em Língua e Literatura Portuguesa pela 

Universidade Regional de Blumenau e pós-graduou-se em Linguística da Língua Portuguesa e 

Literatura Brasileira pela Universidade Campos de Andrade, Curitiba (PR). É professor da 

rede pública e particular de ensino da cidade de Indaial (SC). Na escola, cenário desta 

pesquisa, leciona há quatro anos e apenas para as turmas do Ensino Supletivo, para as quais 

ministra a disciplina de Português.  

Desde nosso primeiro contato, quando nos apresentamos e discutimos aspectos 

relativos à pesquisa, o professor mostrou-se bastante receptivo, demonstrando interesse pela 

temática e pelo desenvolvimento de nossos estudos. Em momento algum, expôs qualquer 

objeção à nossa presença em suas aulas, bem como à nossa intenção de registrar em vídeo, as 

atividades desenvolvidas nesse contexto.  

No intuito de colaborar com nossa pesquisa, apresentava-nos, a cada encontro, o plano 

de aula para aquele módulo, questionando-nos sobre a viabilidade dos conteúdos, já que sabia 

de nosso interesse em registrar apenas as aulas em que se desenvolveriam atividades de 

produção textual.  

2.7 O INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Ciente de que pesquisar significa mergulhar na complexidade do mundo real, do caso 

concreto no qual se produz o fenômeno educativo, realizamos a investigação principalmente 
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no contexto da sala de aula, optando pela observação como principal meio para a coleta de 

dados.  

Para Lüdke e André (1986, p. 26) a “observação ocupa um lugar privilegiado nas 

novas abordagens de pesquisa educacional”. Elas destacam importantes vantagens na 

utilização deste método:  

- o observador pode recorrer as suas experiências e conhecimentos como auxílio na 

compreensão e interpretação do fenômeno pesquisado. 

- permite que o observador, dado a sua proximidade com os sujeitos investigados, 

consiga apreender os significados atribuídos por estes à realidade que os cerca e às suas 

próprias ações, ou seja, a “perspectiva dos sujeitos”, importante alvo nas pesquisas 

qualitativas. 

- estas técnicas de observação são extremamente úteis para revelar aspectos novos de 

um problema, questões que anteriormente não eram perceptíveis. 

Marcuschi (1999), afirma que a pesquisa qualitativa vem tomando o espaço da 

quantitativa, embora desta ainda persistam muitas posturas, nas Ciências Sociais. Ao fazer tal 

afirmação, ele corrobora o que entendemos por pesquisa qualitativo-interpretativa e nos 

mostra as diretrizes deste tipo de pesquisa: 

Há uma reconstrução dos métodos que vai da quantidade para a qualidade; da forma 
para a função; da unidade analítica para o indivíduo; do experimento controlado para 
a observação de dados autênticos; da significação imanente para a contextualização. 
Os dados que eram tidos como naturais e infensos à subjetividade do observador, já 
são vistos hoje como produzidos pelo ponto de vista e pelo interesse investigativo, 
sem que isto signifique algo de pernicioso para a investigação. Grosso modo, 
podemos dizer que o modelo que conduziu as ciências para um isolamento 
competitivo, chega hoje ao seu esgotamento em favor do entrosamento na 
multidisciplinaridade. (MARCUSCHI, 1999, p. 24). 

Seguindo essa mesma linha, Freitas (2003, p. 33) sintetiza que “a observação, numa 

pesquisa de abordagem sócio-histórica, se constitui, pois em um encontro de muitas vozes: ao 

se observar um evento depara-se com diferentes discursos verbais, gestuais e expressivos”.  

Dessa forma, como observadora, pude me inserir na multiplicidade e na complexidade desse 

espaço, a sala de aula, na condição de quem busca compreender o fenômeno educativo na 

realidade em que ele se produz. 

Depois de justificarmos a escolha da metodologia suporte desse trabalho, é necessário 

fundamentar os métodos de construção do corpus da pesquisa e de sua análise, é o que 

faremos no tópico seguinte. 
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2.7.1 Descrição dos instrumentos de coleta de dados 

A) Anotações de campo 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), o conteúdo das observações deve envolver uma 

parte descritiva e uma parte mais reflexiva. Na primeira, serão feitas descrições dos sujeitos, 

dos diálogos, dos locais, das atividades, etc. Na segunda, mais reflexiva, o observador irá 

expressar suas impressões, dúvidas, sentimentos, surpresas, problemas, ou seja, suas 

observações pessoais. 

Assim, o relato acerca do que vimos, ouvimos, sentimos e também das reflexões que 

realizamos no decurso das observações foi registrado seguindo as instruções dos autores, no 

entanto, procuramos escrever somente o imprescindível na sala de aula para interferir o 

mínimo possível em seu andamento.  

Os registros realizados no diário de campo foram utilizados na reconstituição do 

contexto escolar, quando em algum momento houve alguma falha nas gravações (ausência de 

som, simultaneidade de vozes nas conversações, etc.) e como complementação dos dados 

obtidos através da observação. 

B) A gravação, em vídeo, das aulas observadas 

Com o propósito de documentar detalhadamente o desenrolar dos eventos cotidianos e 

interpretar os significados a eles atribuídos pelos participantes do processo, assegurando a 

possibilidade de retomar as situações para a análise posterior, registramos, em vídeo, as aulas 

de produção textual.  

O conteúdo das filmagens foi transcrito e os excertos resultantes desses registros 

passaram a constituir o corpus da pesquisa. Os dados deste corpus foram organizados na 

forma de episódios de ensino, compreendidos como um recorte metodológico que resulta em 

fragmentos e são parte de um processo mais amplo de elaboração do conhecimento.  

Os episódios selecionados14 foram extraídos de três módulos15 gravados em vídeo no 

período de fevereiro a junho de 2008. Os episódios escolhidos são aqueles que “ajudam a 

caracterizar a dinâmica das interações discursivas que ocorrem no processo de ensino-

                                                 
14  Os episódios estão transcritos na íntegra, no Apêndice F  da pesquisa. 
15  Um módulo consistia em quatro aulas, com duração prevista de  45 minutos, cada aula. Estes módulos não 
tinham um calendário fixo. Ás vezes eram ministrados semanalmente, outras vezes quinzenalmente ou até, em 
função de datas comemorativas  ou feriados, eram  ministrados uma vez, no mês. 



 39 

aprendizagem” (MACEDO e MORTIMER, 2000) e estão organizados da seguinte forma: 

Episódio 1: Interpretando Textos Jornalísticos; Episódio 2: Interpretação de artigo de opinião, 

discussão sobre Argumentação; Episódio 3: Análise de redações de vestibular.  

Relacionados aos episódios, três aspectos devem ser observados: 

a) Nesta pesquisa, não se discutiram os episódios na seqüência cronológica em que 

aconteceram. 

b) Não fizeram parte do corpus da pesquisa os dados coletados em dois módulos dos 

quais participamos, o primeiro quando estabelecemos o contato inicial com o professor e 

fomos, oficialmente, apresentados aos sujeitos da pesquisa e o segundo quando entregamos 

aos alunos um questionário (Apêndice D) que tinha como objetivo conhecê-los melhor. Os 

dados obtidos foram utilizados como base para a apresentação16 dos sujeitos.  

c) Utilizaremos turnos conversacionais na análise dos episódios. Turno é “a 

participação de cada um dos interlocutores”, ou seja, “o turno pode ser tido como aquilo que 

um falante faz ou diz enquanto tem a palavra [...]” (MARCUSCHI, 2007, p.18).  

No (Quadro 1), pode-se observar, de maneira geral, a ordem dos acontecimentos que 

ocorreram em cada episódio. 

EPISÓDIO TÍTULO  PROCEDIMENTOS  
 
 
1 

Interpretando Textos 
Jornalísticos 

Discussão inicial sobre texto dissertativo. 
Cópia e interpretação dos três textos jornalísticos. 
Dinâmica em grupo- escrita de palavras com  determinadas 
letras. 
Produção de um texto com as palavras escritas pelos alunos. 

 
 
 
 
2 

Leitura e discussão de 
artigo de opinião, 

Argumentação 

Entrega de textos para os alunos (Artigo de opinião, roteiro 
para interpretação do artigo de opinião, relação dos 
conectores argumentativos 
Leitura de um artigo de opinião publicado na Folha de São 
Paulo. 
Discussão sobre aspectos relacionados à argumentação 
presentes no artigo de opinião. 
Leitura e discussão do roteiro para interpretação do artigo 
de opinião. 

 
3 

Análise de redações de 
vestibular 

Leitura das redações. 
Discussão e revisão de questões gramaticais e estruturais 
das redações. 
Proposta para a produção textual – texto argumentativo. 

Quadro 1 - Organização dos episódios 
Fonte: Dados da pesquisadora 

                                                 
16  A apresentação encontra-se na subseção 2.6.1, neste capítulo. 
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3 ARGUMENTAÇÃO: ALGUMAS REFLEXÕES 

Considerando sua importância para a delimitação de outros conceitos teóricos que 

fundamentam nossa pesquisa, abrimos este capítulo discutindo algumas concepções sobre 

argumentação e o ato de argumentar. 

Faremos nossa reflexão em duas seções: (3.1) Argumentação nas práticas sociais; (3.2) 

Argumentação: um breve histórico. 

3.1 ARGUMENTAÇÃO NAS PRÁTICAS SOCIAIS 

Fala-se muito de  “argumentação” e de “argumento”, quer nas discussões mais comuns 

do dia-a-dia,  quer nos debates públicos, na publicidade e nos confrontos políticos. Mas em 

que consiste, afinal, a argumentação, ou melhor, o ato de argumentar?   

A palavra argumentar é descrita no Dicionário Houaiss17 como: 1.apresentar fatos, 

razões, provas contra ou a favor (de algo). 2. Apresentar (idéia, fato) como argumento; alegar.  

Breton (1999, p. 21) caracteriza a argumentação como atividade inerente ao ser 

humano: “Desde quando o homem pratica a argumentação? Estaríamos tentados a dizer: 

desde que se comunica”. Nas atividades comunicativas, os homens constituem-se em 

interlocutores e exercem entre si relações marcadas pelo domínio da linguagem. Fazem com a 

linguagem, e por ela, muito mais do que apenas informar, solicitar, exigir ou qualquer outra 

ação lingüística. Por ela, exercitam os poderes da linguagem. 

Com a linguagem significamos o mundo e por ela somos significados, construímos 

uma identidade. Quando conversamos, damos uma aula, um conselho ou deixamos escapar 

um desabafo, não gerenciamos apenas informações Também aprendemos a argumentar e 

sustentar nossos pontos de vista a partir das interações com os outros.  

Segundo Koch (2000), a interação social por intermédio da língua caracteriza-se, 

fundamentalmente, pela argumentatividade. Como ser dotado de razão e vontade, o homem, 

constantemente, avalia, julga, critica, isto é, forma juízos de valor. Por outro lado, por meio 

do discurso - ação verbal dotada de intencionalidade - tenta influir sobre o comportamento do 

outro ou fazer com que compartilhe determinadas opiniões.  

 
                                                 
17 Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2004) 
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É por esta razão que se pode afirmar que o ato de argumentar constitui o ato 
lingüístico fundamental, pois a todo e qualquer discurso subjaz uma ideologia, na 
acepção mais ampla do termo. A "neutralidade" é apenas um mito: o discurso que se 
pretende "neutro", ingênuo, contém também uma ideologia - a da sua própria 
objetividade. (KOCH,  2000, p. 19). 

Diríamos mais que o indivíduo, ao interagir, tem na argumentação a possibilidade de 

marcar o seu espaço, de lutar para constituí-lo, de conquistar o que quer ou precisa, de mostrar 

quem é, de rejeitar o que não aprecia, utilizando-se, para tanto, de recursos de ordem diversa, 

sejam eles, lingüísticos ou não. 

Argumentar é, pois, expressar uma convicção, um ponto de vista, que é desenvolvido e 

explicado de forma a persuadir o ouvinte/leitor. Para isso, é necessário que apresentemos um 

raciocínio coerente e convincente, baseado na verdade18, e que influencie o outro, levando-o a 

pensar/agir em conformidade com os nossos objetivos. 

Na argumentação, além de expor e explicar idéias procuramos, principalmente, 
formar a opinião do leitor ou ouvinte, tentando convencê-lo de que a razão está 
conosco, de que nós é que estamos de posse da verdade. Argumentar é, em última 
análise, convencer ou tentar convencer mediante a apresentação de razões, em face 
das provas e à luz de um raciocínio coerente e consistente. (GARCIA, 1983, p. 370). 

Complementando a afirmação, Abreu (2004, p. 25) observa que o argumentar inclui 

além do convencer, o persuadir. “Convencer significa transmitir informações, apelar à razão 

por meio de provas e evidências. Etimologicamente, vencer com o outro, não contra ele. Já 

persuadir consiste em administrar o relacionamento, apelar à emoção.” A origem do termo 

une dois étimos: per (por meio de) e Suada (deusa romana da persuasão), significando fazer 

algo por meio do auxilio dos deuses, assim, a persuasão está ligada à sedução.  

O ato de “seduzir” advém da idéia de que a adesão de uma pessoa a certas idéias é 

feita através de gestos, palavras ou imagens que estimulam nela sentimentos ou desejos 

ocultos, acabando por gerar falsas crenças. “Através da persuasão o orador reforça os seus 

argumentos despertando emoções, de modo a criar uma adesão emotiva às suas teses” 

(ABREU, 2004, p. 26).             

 Aqui, neste ponto, temos que fazer uma ressalva, se podemos dizer que todo o 

discurso argumentativo é persuasivo, o contrário não é verdadeiro, pois nem todo o discurso 

persuasivo é argumentativo. A argumentação para poder ser convincente tem de fazer apelo à 

razão, ao julgamento de quem participa ou assiste ao confronto de idéias.  
                                                 
18  Conforme Citelli (2005, p. 14) é possível que o persuasor não esteja trabalhando com a verdade no seu 
sentido literal (sentido de construção social), mas apenas com verossimilhança (algo que brinca de verdade; que 
se assemelha ao verdadeiro) 
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Nesse sentido, Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996) reforçam a idéia do auditório19: os 

discursos argumentativos dirigem-se a públicos particulares20, capazes de avaliarem as teses 

em confronto. Os discursos persuasivos21 dirigem-se a públicos universais, pouco versados no 

tema em discussão e por isso mais receptivos à sedução. 

Um discurso argumentativo requer uma organização e encadeamento de argumentos, 

tal de forma lógica que o auditório não apenas possa acompanhar o raciocínio do orador, mas 

também que possa ser convencido da justeza da posição que está a ser defendida (Logos). 

Para além deste aspecto, é também fundamental para que o discurso seja persuasivo que o 

próprio orador seja credível (Ethos) e que desperte simpatia ou gere empatia com o auditório 

(Pathos) (PERELMANN e OLBRECHTS-TYTECA, 1996). 

Este aspecto destaca o papel do locutor (orador, o que elabora a argumentação). Ele 

tem que conhecer as características do seu destinatário (auditório) e saber prever  suas reações 

face à mensagem que pretende veicular. O discurso argumentativo valoriza o auditório e as 

suas opiniões ou reações. Não obstante, nossos argumentos precisam sustentar-se na 

interdiscursividade. Na medida em que nossos discursos se sobrepõem com os de outros 

sujeitos, é importante saber utilizar os argumentos dos outros para sustentar os nossos.   

Nesse sentido uma boa argumentação necessita estar aberta para o entendimento e 

aceitação da compreensão e dos argumentos dos outros. Na confrontação com as idéias dos 

outros é que é possibilitado o enriquecimento da compreensão de todos os envolvidos na 

interação. 

Os seres que querem ser importantes para outrem, adultos ou crianças, desejam que 
não lhes ordenem mais, mas que lhes ponderem, que se preocupem com suas 
reações, que os considerem membros de uma sociedade mais ou menos igualitária. 
Quem não se incomoda com um contato assim com os outros será julgado arrogante, 
pouco simpático, ao contrário daqueles que, seja qual for a importância das suas 
funções, não hesitam em assinalar por seus discursos ao público o valor que dão à 
sua apreciação. (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 18). 

Essas qualidades do orador, sem as quais não será ouvido, nem muitas vezes será 

autorizado a tomar a palavra, podem variar conforme as circunstâncias e as estratégias que 

utilizar. Assim, o domínio das estratégias argumentativas assume tal importância que acaba 

por constituir uma das condições para termos assegurado nosso espaço social, seja no meio 

                                                 
19 Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996, p. 22) definem auditório como: “o conjunto daqueles que o orador quer 
influenciar com sua argumentação.” 
20  Os públicos particulares são  formados  no diálogo, unicamente pelo interlocutor a quem se dirige. 
(PERELMAN e OLBRECHT-TYTECA, 1996, p. 34). 
21 Os discursos persuasivos são aqueles baseados na emoção, na afetividade, visando “seduzir” o auditório. 
(PERELMANN e OLBRECHTS-TYTECA, 1996). 
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profissional, familiar, entre amigos, etc. Além disso, as estratégias argumentativas integram-

se de tal modo às estratégias discursivas que se pode dizer que constituem sua essência. 

Para Aquino (1997, p.177): 

As estratégias argumentativas constituem um conjunto de possibilidades opondo-se 
diametralmente à idéia de regras de eficácia do discurso e, por isso mesmo, 
distanciam-se da hipótese da lei; não há um modelo ideal que comporte um sistema 
de regras, mas há regularidades do discurso que se processam a partir de uma rede 
de estratégias passíveis de serem selecionadas adequadamente em determinados 
contextos, junto a determinados usuários. 

A argumentação exerce, dessa forma, papel decisivo nas situações cotidianas, em 

espaços onde se conserva a liberdade de expressão, interferindo nas nossas concepções e 

valores sobre o mundo em que vivemos. Com tal poder, a argumentação tanto pode levar à 

submissão pela palavra, quanto à resistência a essa mesma palavra, desmascarando os 

artifícios de linguagem, os pensamentos falsos em suas múltiplas formas. Como afirma Meyer 

(1998, p. 12), “argumentar é escolher o discurso contra a força, mesmo que seja para seduzir 

ou manobrar para fazer agir”.  

Diante de tal poder, é necessário expor e explorar sistemática e formalmente o 

funcionamento dos discursos, nas diferentes instâncias sociais. No contexto de nossa 

pesquisa, nenhum espaço parece ser mais adequado a esse fim que a escola. 

Tomando como base essas afirmações, Breton (1999) divide as práticas 

argumentativas em dois tipos: como uma prática espontânea, empírica e como objeto de 

programa de ensino, como um saber estruturado. Com relação a este último ponto, ele adverte 

que os estudos dos processos e métodos que tornam a argumentação mais eficaz são 

relativamente recentes na história da humanidade e nascem com a Retórica, no século V a.C., 

esta é entendida como a “faculdade de teorizar sobre o que é adequado em cada caso para 

convencer” (ARISTÓTELES, 1998). 

Breton (1999)  esclarece que, dentro desta concepção, argumentação e retórica são, 

pois, sinônimos e a retórica antiga até a sua renovação no século XX, estabelece o quadro 

ideal das teorias de argumentação. Estas diferentes teorias incidem todas no mesmo objetivo: 

a operação ou processo segundo o qual se fornecem razões para convencer um interlocutor ou 

um auditório, ou ainda as próprias unidades desse processo, os argumentos. 

No mesmo texto, Breton (1999) destaca que as teorias da argumentação apresentam 

entre si divergências importantes sobre algumas questões fundamentais, tais como, a definição 
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do argumento, a sua ligação com a retórica, a sua relação com a lógica e a sua incidência 

ética. 

Assim, na próxima seção, com o objetivo de refletir sobre essas questões 

fundamentais, abordaremos o  desenvolvimento histórico das teorias da argumentação no seio 

da retórica, desde os primeiros manuais de retórica judicial do século V a.C. até ao início da 

renovação, com os estudos da  Nova Retórica, inaugurada por Perelman e Toulmin, em finais 

dos anos cinqüenta. 

3.2 ARGUMENTAÇÃO: BREVE HISTÓRICO 

Um dos aspectos mais obscuros observados nas teorias da argumentação, segundo 

Breton (2001), é a sua relação com a retórica. Em certas teorias, a argumentação e a retórica 

parecem sinônimas, podendo cada conceito substituir o outro em qualquer situação. Noutras 

teorias, a noção de retórica está totalmente ausente a fim de, pelo menos em certos casos, não 

dar que pensar que a argumentação é redutível a técnicas de expressão. Em outras, por fim, os 

dois termos coabitam numa relação variável.  

Para o nosso estudo, adotaremos a concepção de que a retórica e a argumentação são 

quase sinônimas. Nesta perspectiva, a retórica pode ser definida como a arte de bem falar, de 

mostrar eloqüência diante de um público para ganhar a sua causa. Isto vai da persuasão à 

vontade de agradar, nas palavras de Meyer (1998, p. 25) tudo depende: 

[...] da causa, do que motiva alguém a dirigir-se a outrem. O caráter argumentativo 
está presente desde o início: justificamos uma tese com argumentos, mas o 
adversário faz o mesmo: neste caso, a retórica não se distingue em nada da 
argumentação [...]. 

Para os antigos, a retórica englobava tanto a arte de bem falar - ou eloqüência - como o 

estudo do discurso ou as técnicas de persuasão até mesmo de manipulação. Queremos frisar, 

porém, que é impossível tentar entender o que é a Retórica sem levar em conta o processo 

histórico de sua formação e evolução no mundo grego. Tentaremos, portanto, delinear 

brevemente tal processo e, concomitantemente, traçaremos algumas observações sobre sua 

natureza e propósito.    

No seu período fundador, a prática da retórica está tradicionalmente associada ao 

exercício da democracia. Halliday (1990) relata que quando a democracia foi restaurada em 
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Siracusa (466 a.C.), os exilados começaram a voltar, depois de terem sido expulsos por um 

governo despótico. Como não havia documentos escritos para comprovar o direito de 

propriedade dos que estavam  reivindicando suas antigas terras, o governo passou a resolver 

tais disputas por um novo sistema jurídico.   Conforme Barthes (1970, p. 175) estabelecem-se 

novas instituições, nomeadamente uma nova forma de fazer justiça.   

Esses processos eram de um novo tipo; mobilizavam grandes júris populares, 
perante os quais, para convencer, era necessário ser-se “eloqüente”.Essa eloqüência, 
participante em simultâneo da democracia e da demagogia, do judicial e do político, 
não tardou a constituir-se como objeto de ensino. 

Assim, segundo Breton (2001), durante dois mil e quinhentos anos, a Retórica foi o 

centro de todo o ensino. Ela era uma disciplina mais especificamente textual, que tinha como 

função social ensinar as habilidades de falar em público de modo persuasivo. Na verdade, 

eram treinadas as habilidades de uso da linguagem falada, cuja finalidade era obter a adesão 

de um público (audiência). 

Conforme Pacheco (2009), a Retórica só receberia uma sólida base teórica através da 

obra daquele que foi o mais influente e mais versátil dos filósofos gregos: Aristóteles. 

Possuidor de um verdadeiro espírito enciclopédico escreveu centenas de obras sobre os mais 

variados campos do saber, da poesia à biologia, entre estes textos, encontra-se a Arte 

Retórica. Nessa obra clássica, Aristóteles elabora uma conceitualização da retórica dividindo-

a em categorias  e dando nomes às diversas técnicas utilizadas, a exemplo do que fez em 

diversos outros campos do conhecimento.  

É importante atentar às partes criadas por Aristóteles e que compõem o sistema 

retórico, ou seja, as operações essenciais da arte retórica: a) inventio – a busca do que se quer 

dizer; b) dispositio – coloca em ordem o que se quer dizer; c) elocutio – a escolha da maneira 

de dizer; actio – visa a persuadir com base na emoção; e d) memória – conta com a memória 

para retenção e improvisação do discurso. O trabalho conjunto dessas operações mostra que 

aprender a exprimir-se é também aprender a pensar (ARISTÓTELES, 1998). 

 A teoria de Aristóteles chama a atenção, também, para dois processos de raciocínio 

que o orador utiliza no intuito de descobrir e organizar os seus argumentos, a fim de persuadir 

o auditório: um processo lógico, o convencer, e outro psicológico, o comover. Tanto o 

convencer como o comover, utiliza-se de três espécies de provas fornecidas pelo discurso, que 

podem ser encontradas: a) no caráter moral do orador, b) nas disposições que se criam no 

ouvinte e c) no próprio discurso pelo que ele demonstra ou parece demonstrar. 
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Atentando para o que se disse acima, Citelli (2005) comenta que, para Aristóteles, a 

retórica tem algo de ciência, ou seja, “é um corpus com um determinado objeto e um método 

verificativo dos passos seguidos para se produzir a persuasão”. Assim sendo, caberia à 

retórica não assumir uma atitude ética, dado que seu objetivo não é o de saber se algo é ou 

não é verdadeiro, mas sim analítica “cabe a ela verificar quais os mecanismos mais utilizados 

para se fazer algo ganhar a dimensão de verdade” (CITELLI, 2005, p. 10). 

A decadência da retórica, nas palavras de Pacheco, ocorreu após o florescimento do 

Renascimento, em meados do século XIX, em grande parte pelo aparecimento do dogmatismo 

racionalista iniciado por Descartes, segundo o qual a razão é tudo ou, como indicaram 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996, p. 2-3): 

O desejo de construção de um sistema de pensamento que pudesse atender à 
dignidade de uma ciência racional não poderia se contentar com opiniões mais ou 
menos aceitáveis, nem com demonstrações obtidas a partir de premissas apenas 
plausíveis, mas somente com provas analíticas, ou seja, aquelas obtidas 
necessariamente através de premissas absolutamente verdadeiras e universalmente 
válidas, em conformidade com o método científico característico das ciências 
naturais. 

Assim, durante longo tempo, a retórica foi destituída de seu status racional, sendo 

relegada ao plano de simples prática mundana que objetivava “fornecer recursos visando 

produzir mecanismos de expressão que tornassem o texto mais bonito” (CITELLI, 2005, p. 

15).   

Leal e Moraes (2008) destacam  que, apesar desse declínio, durante toda a idade média 

até meados do século XX ocorreram eventuais ressurgimentos da retórica (como aqueles 

ocorridos durante o renascimento e o iluminismo), mas estes, no entanto não implicaram a 

recuperação de sua dignidade intelectual. Somente no século XX é que começou a se esboçar 

uma corrente filosófica e acadêmica de vulto que tinha por objetivo recuperar a dignidade 

dessa forma de conhecimento tão antiga e tão intimamente ligada à história da humanidade.  

Dois marcos, conforme Leal e Moraes (2008), merecem ser citados dentro dessa nova 

corrente filosófica: a publicação de The uses of Argument, (TOULMIN, 1974) e a publicação 

de La nouvelle rhétorique: traité de L’ argumentation (PERELMAN e OLBRECHTS-

TYTECA, 1996) , todos divulgados na década de 1950.  

A renovação do interesse atual pela retórica deve muito aos trabalhos de Chaim 

Perelman em colaboração com Lucie Olbrechts-Tyteca, após a publicação de seu “tratado de 

argumentação. A obra retoma a tradição retórica aristotélica, atualizando-a. A nova retórica 



 47 

inscreve-se numa ruptura com a lógica demonstrativa e a evidência cartesiana, alargando o 

espaço de uma lógica argumentativa não-formal.  

Perelman (1999, p. 5), nessa concepção, define a argumentação como o estudo das 

“técnicas discursivas que permitem provocar ou reforçar a adesão dos espíritos às teses que 

são apresentadas ao seu assentimento”. Os seus trabalhos influenciaram muitas pesquisas 

atuais no campo da argumentação, nos quais enfoca uma tendência fundamental, a  

preocupação com a estrutura da argumentação, tendo o cuidado de analisá-la tanto no discurso 

oral quanto nos textos impressos.  

No seu livro, Tratado de Argumentação ([1958] (1996) divide os argumentos em 

argumentos quase-lógicos, - aqueles baseados na dedução e em estruturas lógicas, formais ou 

matemáticas, como o ridículo, a tautologia, a reciprocidade, o desperdício - argumentos 

baseados na estrutura real, - aqueles que não têm como base o real, mas aquilo que o 

auditório acredita ser real, como as réplicas e o argumento de autoridade-; e os argumentos 

que fundam a estrutura do real – aqueles que, a partir da indução, permitem chegar-se da 

particularidade às generalizações, como o exemplo e a ilustração. 

A argumentação para Perelman e Olbrechts-Tyteca está ligada à ação sobre o outro. 

Os autores retomam a noção de lugares-comuns (da doxa), e de lugares-específicos, da 

retórica aristotélica. Lugares, em Aristóteles, eram definidos como “depósitos de argumentos” 

(PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 94). Nos primeiros encaixam-se os dizeres 

do senso-comum, que podem ser utilizados por vários tipos de oradores, por várias ciências, 

em vários gêneros. Já os segundos pertencem a áreas específicas ou a gêneros particulares. 

Já Toulmin (1974), por meio de sua abordagem, forneceu subsídios para a realização 

de análise sobre a lógica usada cotidianamente. Desenvolve um modelo descritivo de análise 

que especifica os elementos potenciais constitutivos de qualquer argumentação, de modo que 

se possibilite uma estrutura menos ambígua, uma vez que a estrutura lógica – premissa maior, 

premissa menor e conclusão – “não capta as diferenças entre os elementos que dão força ao 

argumento, nem tampouco possibilita a flexibilidade de adequação desses elementos ao 

contexto” (TOULMIN, 1974, p. 96).  

Toulmin (1974) propõe, então, a seguinte estrutura para o discurso argumentativo: 

dados (D) - informações factuais, evidências, ocorrências nas quais nos apoiamos para o 

desenvolvimento de uma tese (claim/conclusão) (C) - asserção final ou conclusão - cujos 

méritos buscam-se estabelecer durante a argumentação, e que pode suscitar um novo 

argumento; e justificativa (J) - proposições explicativas, que dizem respeito a regras, 

princípios, inferências que possam legitimar C, promovendo a articulação entre D e C.  
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Nessa lógica informal a criação de estratégias de convencimento é imprescindível, 

dado que não há uma ligação necessária entre as premissas e a conclusão. Nesses casos, é 

preciso defender um ponto de vista em que não há uma possibilidade de operar por meio de 

demonstrações, e, sim, de persuasão. 

É importante mencionar que os estudos da Nova Retórica abandonam a preocupação 

dos antigos teóricos com a necessidade de provas para convencer, persuadir, e aceita o fato de 

que a argumentação e a persuasão passam, antes, pelo verossímil. Não se recorre a um 

experimento empírico nem à violência, mas procura-se ganhar a adesão intelectual do 

auditório apenas com o uso da argumentação. 

Dessa forma, a retórica se preocupa mais com a adesão do que com a verdade. O 

objetivo daquele que a exerce é obter o assentimento do auditório à tese que apresenta 

(PERELMAN, 1999). A verdade ou falsidade da tese é uma questão secundária.  Nesse 

sentido, o diálogo e a discussão ganham o seu lugar na interação, considerando o que é 

possível de ser verdadeiro (não o verdadeiro absoluto). 

Em suma, o discurso argumentativo, tal como foi proposto por Perelman e Olbrechts-

Tyteca (1996) e Toulmin (1974), consiste em um espaço em que se busca um efeito imediato 

sobre a audiência, ou seja, a de levá-la a concordar com nossos pontos de vista. Nessa  

concepção é fundamental que o locutor (orador) tenha uma imagem adequada do auditório 

(audiência). Perelman e Olbrechts-Tyteca [1958] (1996, p. 33) salientam que é: “[...] a 

natureza do auditório ao qual alguns argumentos podem ser submetidos com sucesso que 

determina em ampla medida tanto o aspecto que assumirão as argumentações quanto o 

caráter, o alcance que lhe serão atribuídos”. 

Tais autores (Perelman e Olbrechts-Tyteca e Toulmin) defendiam, assim, que a busca 

pela adesão da audiência às idéias propostas faz-se mediante o estabelecimento inicial de 

acordos22 (concordância acerca das premissas), sem os quais se torna impossível qualquer 

argumentação.  

Nessa perspectiva, consideramos que as reflexões postas por estes autores assumem 

uma grande importância para as questões desenvolvidas nesta pesquisa  devido ao enfoque 

dado ao papel da audiência na construção da argumentação, mostrando a ênfase dada a esse 

elemento do contexto de produção. Leal e Moraes (2008, p.22) enfatizam ainda que “são as 

                                                 
22 O conceito de acordo desdobra-se no conceito de acordo prévio. Acordos prévios são  determinadas 

proposições incontroversas que já se encontram aceitas pelo auditório antes do início do discurso. Os acordos 
prévios podem ter naturezas muito diferentes: podem ser fatos de conhecimento público ou notório, podem dizer 
respeito à hierarquia de valores de uma dada sociedade, podem se referir a auditórios específicos (congregações  
religiosas, grupos profissionais, etc.) (PERELMANN e OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 229). 
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representações sobre os interlocutores e sobre a situação de interação que ajudam a encontrar 

estratégias eficazes para os efeitos pretendidos com a atividade de argumentação”. 

São estes os aspectos que demonstram a necessidade de procurarmos entender a 

produção de argumentos nas diferentes situações discursivas o que, conseqüentemente, nos 

leva ao estudo da linguagem e da produção do discurso.  

Passaremos, no capítulo seguinte, a relatar as teorias que embasam as análises e 

discussões realizadas, bem como a importância de cada teoria para a presente pesquisa. 
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4 CRUZANDO CAMINHOS: UM ENCONTRO COM OS TEÓRICOS DA  

LINGUAGEM 

      “As palavras me antecedem e ultrapassam, elas me 
tentam e modificam [...] meu enleio vem de que um  

tapete é feito de tantos fios que não posso me resignar 
a seguir um fio só; meu enredamento vem de que uma 

história é feita de muitas histórias [...]”. 

(CLARICE LISPECTOR, 1999).  

Neste capítulo, apresentaremos os pressupostos teóricos que embasam  nossa pesquisa, 

no que diz respeito aos aspectos sócio-históricos da aprendizagem e  enunciativo da 

linguagem, respectivamente, a teoria da aprendizagem vygotskyana e a  teoria da enunciação 

bakhtiniana.  

Retomando nossa epígrafe (...) meu enleio vem de que um tapete é feito de tantos fios 

que não posso me resignar a seguir um fio só; meu enredamento vem de que uma história é 

feita de muitas histórias (...)”consideramos pertinente para nossos estudos estabelecer um 

diálogo entre esses dois grandes pensadores russos (Bakhtin e Vygostky) visto que em suas 

obras, conforme Freitas (1996, p.168) “há toda uma intertextualidade, muitos elementos em 

comum e uma série de aspectos complementares”.  

O mais significante destes aspectos é, sem dúvida, a nova concepção de indivíduo por 

eles postulada. O homem é observado como um ser operando ativamente em suas relações 

sociais, no todo de suas interações, através de um marxismo que entende o sujeito como 

sujeito social historicamente situado. Os autores falam, portanto, “de um sujeito histórico, 

datado, concreto, marcado por sua cultura. O homem sujeito histórico cria idéias e 

consciência ao produzir e reproduzir a realidade social, sendo nela ao mesmo tempo 

produzido e reproduzido” (FREITAS, 1996, p.171).  

Em suma, ambos os autores, Vygotsky e Bakhtin, se reportam a um sujeito histórico e 

social que traz as marcas da cultura. Dão ênfase à origem social da linguagem e do 

pensamento, entendendo que o individual e o social devem ser concebidos como elementos 

mutuamente constitutivos. Assim, a palavra transforma e redimensiona toda ação humana.  

Para Vygotsky (1998, p. 108), o "pensamento não é expresso em palavras, mas é 

através delas que passa a existir". A relação entre pensamento e linguagem é um processo, 
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"um movimento contínuo de vai e vem do pensamento para a palavra e vice-versa. O 

pensamento passa por muitas transformações até transformar-se em fala.  

Sendo assim, para o autor, pensamento e linguagem são indissociáveis e suas inter-

relações acontecem nos significados das palavras que, por sua vez, não são fixos, se 

modificam e se constroem historicamente nas inter-relações sociais.  

As idéias de Bahktin (2006), aproximam-se das idéias de Vygostki ao dizer que a 

palavra é o material da linguagem interior e da consciência, além de ser elemento privilegiado 

da comunicação na vida cotidiana. Ela acompanha toda a criação ideológica, estando presente 

em todos os atos de compreensão e de interpretação. Para o filósofo russo, a palavra tem 

sempre um “sentido ideológico ou vivencial”, se relaciona totalmente com o contexto e 

carrega um conjunto de significados que socialmente foram dados a ela (BAKHTIN, 2006, p. 

99). 

 A palavra é também polissêmica e plural, uma presença viva da história, por conter 

todos os fios ideológicos que a tecem, “as palavras são tecidas a partir de uma multidão de 

fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios” 

(BAKHTIN, 2006, p. 42). Desse modo, uma mesma palavra assume diferentes significados ao 

longo de sua história e depende diretamente do contexto em que é enunciada e dos sentidos 

dados pelo sujeito 

Nessa perspectiva, podemos concluir que a linguagem tem um papel central nas 

teorias desses importantes pensadores. Ela é o meio pelo qual o indivíduo significa o sentido 

das coisas, bem como é através dela que o homem se constrói enquanto sujeito. É através da 

linguagem que o indivíduo organiza sua vida mental; e esta se estabelece como elemento 

essencial na constituição da consciência e do indivíduo. Nas palavras de Freitas (1996, p. 

171): 

Para Bakhtin, o homem é um ser expressivo e falante e a linguagem é constituidora 
de sua consciência. O discurso do sujeito falante é que liberta o homem de sua 
condição de objeto. Vygotsky também fala da linguagem como constituidora do 
pensamento e do sujeito, mostrando que é pela linguagem que o indivíduo ascende à 
humanidade. 

Feitas essas breves considerações, nas quais procuramos sintetizar as convergências 

entre as teorias desses pensadores russos e que tangem o todo da pesquisa, apresentaremos, na 

próxima seção, com relação às idéias de Vygotsky, os conceitos de mediação, internalização, 

desenvolvimento e ensino. 
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No que se refere às contribuições de Bakhtin e de seu círculo, discutiremos as 

concepções de  interação, enunciado, dialogismo, texto e gêneros,  conceitos pertinentes nessa 

pesquisa, no viés discursivo.   

Ainda, na sequência, abordamos a teoria do Interacionismo Sociodiscursivo de 

Bronckart (2007), discutindo os conceitos de gêneros textuais e contexto de produção, temas 

relevantes para o desenvolvimento de nossos estudos. 

4.1 VYGOSTKY: A PERSPECTIVA SÓCIO-HISTÓRICA DO CONHECIMENTO E SUAS 

IMPLICAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO 

As concepções de Vygotsky sobre o desenvolvimento humano  remetem às relações 

entre pensamento e linguagem, à questão cultural no processo de construção de significados 

pelos indivíduos, ao processo de internalização e ao papel da escola na transmissão de 

conhecimento, que é de natureza diferente daqueles aprendidos na vida cotidiana. Nesse 

sentido, será necessária uma breve apresentação da perspectiva sócio-histórica do 

conhecimento, a fim de fornecer uma visão mais ampla das contribuições de Vygotsky ao 

processo de ensino-aprendizagem 

Vygotsky destaca, segundo Rego (2001), que as características tipicamente humanas 

não estão presentes desde o nascimento do indivíduo, nem são mero resultados das pressões 

do meio externo. Elas resultam da interação dialética do homem e seu meio sócio-cultural. Ao 

mesmo tempo em que o ser humano transforma o seu meio para atender suas necessidades 

básicas, transforma-se a si mesmo. Desta forma, quando o ser humano modifica o ambiente 

através de seu próprio comportamento, essa mesma modificação irá influenciar seu 

comportamento futuro.  

Dessa forma, há um processo de internalização de signos23 e de práticas sociais que 

permite ao indivíduo a formação do conhecimento e da própria consciência. Para Vygostky 

(1998), a apropriação desses signos e práticas não indica uma transposição direta, uma cópia 

dos processos interpessoais, mas uma reelaboração, uma transformação, como o psicólogo 

russo mesmo esclarece: 

                                                 
23 Nos estudos que realiza, Vigotski (1998) dá destaque aos signos, apontando-os como instrumentos 
mediadores constitutivos das características especificamente humanas. Entre esses signos, ele destaca a 
linguagem. 
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a) Uma operação que inicialmente representa uma atividade externa é reconstruída 
e começa a correr internamente [...]. b) Um processo interpessoal é transformado 
num processo intrapessoal. Todas as funções no desenvolvimento da criança 
aparecem duas vezes: primeiro no nível social e, depois, no nível individual; 
primeiro, entre pessoas (interpsicológica) e depois, no interior da criança 
(intrapsicológica) [...]. c) A transformação de um processo interpessoal num 
processo intrapessoal é o resultado de uma série de longos eventos ocorridos ao 
longo do desenvolvimento. (VYGOTSKY, 1998a, p. 75). 

Nesse contexto, o processo de conhecimento é concebido como produção simbólica e 

material que tem lugar na dinâmica interativa. Isto significa dizer que é através do outro que o 

sujeito estabelece relações com os objetos do conhecimento, ou seja, que a elaboração 

cognitiva se funda na relação com o outro.         

É esse movimento do social para o individual que marca, na teoria de Vygotsky, a 

gênese tanto da própria linguagem como das práticas intelectuais para as quais a linguagem 

serve de mediadora. 

Geraldi et al  (2008, p. 39), refletindo sobre esta concepção vygotskyana, acrescenta: 

No processo de interiorização, cada indivíduo não só reproduz e repete o que já foi 
elaborado pela sociedade na sua história, mas também transforma essas “respostas” 
no processo individual do seu desenvolvimento, quer dizer, a cultura como 
resultado, como história, como modelo das relações sociais torna-se meio ou 
instrumento para construir novas perguntas, que produzem outros resultados e outros 
modelos numa história que é ininterrupta.  

É dentro desta perspectiva que Zanella (2007, p. 96), interpretando  Vygostky,  destaca 

o papel da escola. Nas palavras da autora “a escola promove uma variedade de relações 

interpessoais cuja importância para o processo de desenvolvimento está em auxiliar a 

formação das funções psicológicas especificamente  humanas”, ou seja, aquelas funções que 

fazem uso da mediação da linguagem, posto que, nas interações aluno-aluno e professor-

aluno, a negociação de significados favorece a passagem do conhecimento espontâneo para o 

científico, possibilitando aos alunos não só a apropriação da bagagem cultural, a construção 

das funções psicológicas superiores e a elaboração de valores que possibilitam um novo olhar 

sobre o meio físico e social, como também sua análise e eventual transformação.  

Nesse sentido, Vygotsky (1998a, p. 118) ainda salienta que “o aprendizado                                                                                                                                                                                                                                                   

adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários 

processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer”.   

Na perspectiva do desenvolvimento e aprendizagem dos processos mentais e 

cognitivos socialmente situados, Vygotsky (1998a) introduz três conceitos importantes para a 

Psicologia da Linguagem e para a Educação: o conceito de desenvolvimento real, que 
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corresponde ao estado atual de desenvolvimento da criança, equivalendo ao conjunto de 

conhecimentos e comportamentos que a criança é capaz de produzir, sem a mediação do 

adulto; e o de desenvolvimento potencial que corresponde à capacidade do aprendiz de 

dominar novos conhecimentos com base na aprendizagem por cooperação com pares mais 

experientes; e o conceito de zona proximal de desenvolvimento (ZPD), decorrente dos dois 

anteriores, que na definição do autor: 

Ela é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 
através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 
potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um 
adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. (VYGOTSKY, 1998a, 
p. 112). 

A partir dessas reflexões podemos inferir que a idéia central para a compreensão das 

concepções de Vygotsky sobre o desenvolvimento humano como processo sócio-histórico é a 

idéia de mediação e nesse aspecto a aprendizagem escolar tem um papel decisivo. Nota-se 

aqui, a relevância do papel do professor mediador no processo de desenvolvimento e 

aprendizagem do aluno, ou seja:  

Em situação de sala de aula, o professor trabalha com o aluno, explica, dá 
informações, questiona, corrige, leva o aluno a demonstrar, até que esse consiga 
internalizar, agindo por fim independentemente. Com tal estrutura, a criança 
consegue solucionar mais cedo os problemas que envolvem os conceitos científicos 
do que os da vida cotidiana (FREITAS, 1996, p. 103). 

Neste movimento, Vygotsky (1998 apud REGO, 2001, p. 74) acrescenta que, “aquilo 

que é a zona de desenvolvimento proximal hoje, será o nível de desenvolvimento real amanhã 

– ou seja, aquilo que uma criança podefazer com assistência hoje, ela será capaz de fazer 

sozinha amanhã”. 

Em suma, embora Vygotsky não tenha elaborado uma pedagogia, as suas 

contribuições teóricas para a educação são várias. A aprendizagem para o autor é um processo 

essencialmente social (ocorrido na interação com adultos e companheiros mais experientes, 

mediado pela linguagem), é nesse processo que as funções psicológicas superiores são 

construídas na cultura pela apropriação dos conhecimentos historicamente acumulados, e a 

educação pode, nesse sentido, abrir novas perspectivas para a redefinição do papel da escola e 

do trabalho pedagógico.  
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4.2 BAKHTIN E SEU CÍRCULO: LINGUAGEM, ENUNCIAÇÃO E DISCURSO 

Bakhtin, para desenvolver seus conceitos fundamentais, empreendeu uma crítica de 

marcos teóricos vigentes na filosofia da linguagem e na lingüística de sua época. Na sua 

perspectiva, o fato lingüístico não pode ser entendido apenas como uma materialidade 

física, mas que este deveria “ser inserido na esfera social, para tornar-se um fato de 

linguagem, compreendendo como indispensáveis a unicidade do meio social e a do 

contexto social” (FREITAS, 2007, p. 132).  

Sua concepção de linguagem, segundo a autora, surge  a partir de duras críticas que o 

filósofo russo faz às grandes correntes da lingüística contemporânea- o objetivismo abtrato e o 

subjetivismo idealista.  A crítica epistemológica de Bakhtin/Voloshinov considera que o 

subjetivismo idealista, ao reduzir a linguagem à enunciação monológica isolada, e o 

objetivismo abstrato, ao reduzir a linguagem a um sistema abstrato de formas, constituem um 

obstáculo a uma apreensão totalizante da linguagem, como ele mesmo diz “o centro da 

gravidade da língua não reside na conformidade à norma da forma utilizada, mas na nova 

significação que essa forma adquire no contexto” (BAKTHIN, 2006, p. 112). 

Continuando  as suas considerações, Freitas (2007)  diz que para o Círculo, a 

separação da linguagem do seu conteúdo ideológico ou vivencial constitui um dos erros mais 

grosseiros da lingüística formalista, como o próprio Bakhtin (2006, p. 98) afirma: “Na 

realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, 

coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis, etc. A palavra está 

sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial”.  

Percebemos, então, que não somos insensíveis frente à diversidade dos atos da fala, 

quando pronunciamos ou escutamos a palavra, por isso quando utilizamos a língua, o fazemos 

observando a sua relação com a ação humana e com a vida, em síntese, como fenômeno 

social.  

Para Bakhtin/Voloshinov (2006), o ato de fala, ou exatamente, o seu produto, a 

enunciação, não pode ser considerado levando-se somente em consideração as condições 

psicofisiológicas do sujeito falante - apesar de não poder delas prescindir. “A enunciação é de 

natureza social” e para compreendê-la é necessário entender que ela acontece sempre numa 

interação. A verdadeira substância da língua é constituída, para Bakhtin (2006, p.127), “pelo 

fenômeno social da interação verbal, realizada por meio da enunciação ou das enunciações. 
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A interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua”. Partindo destas 

concepções bakhtinianas, Freitas (2007, p.135) enfatiza: 

O enunciado se produz num contexto que é sempre social, entre duas pessoas 
socialmente organizadas, não sendo necessária a presença atual do interlocutor, mas 
pressupondo-se a sua existência. O ouvinte ou leitor é assim um outro- presença 
individual ou imagem ideal de uma audiência imaginária. Assim, todo enunciado é 
um diálogo, desde a comunicação de viva voz entre duas pessoas, até as interações 
mais amplas entre enunciados.  

Desta feita, na concepção bakhtiniana, o diálogo é o princípio constitutivo da 

linguagem, o que quer dizer que, em qualquer campo, a linguagem está impregnada de 

relações dialógicas. Para Bakhtin/Volochínov (2006, p.126) ignorar a natureza dialógica da 

linguagem é o mesmo que negar a relação que existe entre a linguagem e a vida.  

Duas noções de dialogismo estão presentes nos escritos de Bakhtin: o diálogo entre 

interlocutores e o diálogo entre discursos. A interação ou diálogo entre interlocutores é o 

princípio fundador da linguagem: é na relação entre sujeitos que se constroem a significação 

das palavras, o sentido do texto e os próprios sujeitos, conseqüentemente, os discursos em 

circulação e apropriados pelo indivíduo humano são eminentemente dialógicos e polifônicos: 

estão em permanente diálogo com outros discursos e vozes presentes, passados e futuros 

(ROJO, 2000).  

Brait (1996, p. 78) sintetiza a dupla função do dialogismo bakhtiniano.  

O dialogismo diz respeito ao permanente diálogo, nem sempre simétrico e 
harmonioso, existente entre os diferentes discursos que configuram uma 
comunidade, uma cultura, uma sociedade. É nesse sentido que podemos interpretar o 
dialogismo como o elemento que instaura a constitutiva natureza interdiscursiva da 
linguagem. Por um outro lado, o dialogismo diz respeito às relações que se 
estabelecem entre o eu e o outro nos processos discursivos instaurados 
historicamente pelos sujeitos, que por sua vez instauram-se e são instaurados por 
esses discursos. 

Nossos enunciados estão repletos da fala dos outros, isto é, de outros enunciados que 

são assimilados ou empregados de forma consciente ou não-consciente.  Dessa forma, a 

construção da consciência lingüística de cada um de nós obedece a um movimento de 

interiorização das construções lingüístico-sociais de uma coletividade na qual nos 

encontramos inseridos, para depois exteriorizar-se novamente, através da interação 

proporcionada pelo uso da língua.  

É por isso que a experiência individual do homem toma forma e evolui sob o efeito 
da interação contínua e permanente com os enunciados individuais do outro. É uma 
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experiência que se pode, em certa medida, definir como um processo de 
assimilação, mais ou menos criativo, das palavras do outro (e não das palavras da 
língua). (BAKTHIN, 1997, p. 314). 

Assim, não existe um discurso que já não seja, constitutivamente, permeado, de 

alguma forma, pelo seu outro. A linguagem é, portanto, essencialmente dialógica e complexa, 

pois nela se imprimem historicamente e pelo uso as relações dialógicas dos discursos. 

Podemos dizer com Bakhtin (2006, p. 154) que “a palavra vai à palavra”. 

É nessa concepção, portanto, que nos interessam mais de perto  analisar as relações 

dialógicas e os discursos que estão interagindo em sala de aula, mesmo que tal interação entre 

professor-aluno  não esteja, algumas vezes, tão evidente ou explícita e que, no entanto,  é a 

partir dela, que os sujeitos são constituídos e mostram sua subjetividade.  

4.3 CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM E PRÁTICA PEDAGÓGICA 

A questão fundamental para o ensino da língua materna, como já citado no capítulo 

introdutório, é a maneira como  o professor concebe a linguagem, pois  toda metodologia 

utilizada reflete uma concepção, uma postura teórica e política norteadora de toda prática. 

Nada do que se faz em uma sala de aula deixa de estar vinculado a um conjunto de princípios 

teóricos, a partir dos quais os fatos linguísticos são percebidos e tudo, consequentemente, se 

decide 

A definição dos objetivos, a escolha dos objetos de estudo, os procedimentos 
utilizados, enfim, o planejamento de uma aula, tudo perpassa por uma determinada 
concepção de língua, de suas funções, de seus processos de aquisição, de uso e de 
aprendizagem . (ANTUNES, 2003, p. 39). 

Os estudos linguísticos de cunho pedagógico têm distinguido três formas de se 

conceber a linguagem: como expressão do pensamento, como instrumento de comunicação e 

como forma de interação (TRAVAGLIA, 2000; GERALDI, 2002; KOCH, 2000). 

Apesar de já bastante discutidas, a presença dessas concepções nesta pesquisa se 

justifica pelas práticas de ensino de língua materna  que elas originam em sala de aula e por 

isso discutiremos destas concepções os aspectos mais pertinentes, relacionando-os ao ensino 

de produção textual. 
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A primeira concepção, considerada como orientação adequada para o ensino até a 

década de 60, caracteriza-se pelo que Travaglia (2000), com fundamentos em Halliday, 

Mcintosh e Strevens 1974) chama de ensino prescritivo. Esse ensino está diretamente ligado à 

concepção de linguagem “como expressão do pensamento” e à de gramática como um manual 

de regras que deve ser seguido por aqueles que querem falar e escrever corretamente. São 

essas regras que se constituem na norma do bem falar e escrever e estão presentes no que se 

tem chamado de ensino tradicional.  

Nessa abordagem, exclui-se a pessoa que fala, a situação em que se fala e a pessoa 

com quem se fala, conforme Travaglia (2000, p. 21): 

A enunciação é um ato monológico, individual que não é afetado pelo outro nem 
pelas circunstâncias que constituem a situação social em que a enunciação acontece. 
As leis da criação lingüística são essencialmente as leis da psicologia individual, e 
da capacidade de o homem organizar de maneira lógica seu pensamento dependerá a 
exteriorização desse pensamento por meio de uma linguagem articulada e 
organizada.  

A segunda concepção concebe a linguagem como “instrumento de comunicação, como 

meio objetivo para a comunicação”  (TRAVAGLIA, 2000, p. 22). Baseada nos estudos 

estruturalistas, a partir de Saussure, e transformacionalistas, a partir de Chomsky, essa 

concepção levou ao estudo da língua enquanto código virtual, isolado de sua utilização. Nesse 

sentido vê a língua como um código, um conjunto de signos que se combinam segundo regras 

para a transmissão de uma mensagem de um emissor para um receptor, e a gramática como 

um conjunto de regras mediante as quais se podem descrever os fatos da língua. 

Ainda, segundo esse autor, representam essa concepção as gramáticas estruturalistas 

que privilegiam a descrição da língua oral e as gramáticas gerativo-transformacionais que 

trabalham com enunciados produzidos por um falante/ouvinte ideal. É o que este autor  chama 

de “ensino descritivo”. Essa abordagem é limitada ao funcionamento interno da língua, 

portanto não considera também os interlocutores e a situação de interação comunicativa. 

Uma terceira concepção, por sua vez, vê a linguagem como forma ou processo de 

interação , e a  assume em sua dimensão histórica, social, humana e dialética, segundo a qual 

o homem e a linguagem são inseparáveis. Em decorrência disso, reconhece o caráter 

ideológico da linguagem, a qual está arraigada não só no sujeito, mas na ação coletiva, em 

suma, “a linguagem é, pois um lugar de interação humana, de interação comunicativa pela 

produção de efeitos de sentido entre interlocutores, em uma dada situação de comunicação e 

em um contexto sócio-histórico e ideológico” (TRAVAGLIA, 2000, p.23). 
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 A linguagem é retomada, nessa concepção, não apenas como expressão do 

pensamento ou como instrumento de comunicação, mas principalmente como forma de ação 

entre os homens. Passa, portanto, a ser considerada pragmaticamente, em sua relação com os 

usuários, levando-se também em conta as condições de produção do enunciado ou do 

discurso, no processo interlocutivo. 

Esta concepção interacionista, conforme Ferreira (2004), fundamentada nos 

pressupostos bakhtinianos da enunciação, sinaliza uma escola que se pretende democrática, 

onde os alunos, constituindo-se em sujeitos do seu discurso, são introduzidos no exercício da 

cidadania. É nas diversas situações de interação que vive no seu cotidiano que o aluno precisa 

realmente marcar-se como sujeito, firmar-se como tal, seja produzindo enunciados com uma 

dada intenção, seja interpretando-os de forma adequada à situação. 

Segundo Koch (2000, p. 09), em síntese, a concepção interacionista da linguagem se 

define como: 

Aquela que encara a linguagem como atividade, como forma de ação, ação 
interindividual  finalisticamente orientada; como lugar de interação que possibilita 
aos membros de uma sociedade a prática dos mais diversos tipos de atos, que vão 
exigir dos semelhante reações e/ou comportamentos, levando ao estabelecimento de 
vínculos e compromissos anteriormente inexistentes. 

Dessa forma, os conceitos relativos à linguagem que fundamentam esta pesquisa 

situam-se nesta última concepção. 

A concepção interacionista  entende  que “mais do que ver a linguagem como uma 

capacidade humana de construir sistemas simbólicos, concebe-se a linguagem como uma 

atividade constitutiva, cujo lócus de realização é a interação verbal” (GERALDI, 1999, p.67) 

Em suma, a linguagem é assumida como uma atividade humana, social e historicamente 

produzida, resultante da inserção do indivíduo no contexto em que vive e no qual se realizam 

diferentes modos de constituição de interlocutores e de sentidos.  
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4.4  A  PRÁTICA DA PRODUÇÃO TEXTUAL NO CONTEXTO ESCOLAR 

                            “Quando não estou escrevendo, eu simplesmente  
não sei como se escreve. Se não soasse infantil e falsa a pergunta 

das mais sinceras, eu escolheria um amigo escritor e lhe  
perguntaria: como é que se escreve? 

Por que, realmente, como é que  se escreve? 
Que é que se diz? E como dizer? E como é que se começa? 

E que é que se faz com o papel em branco 
 nos defrontando tranqüilo?”. 

 (CLARICE LISPECTOR, 1984). 

Partimos do princípio de que o objetivo principal do ensino de língua materna é 

desenvolver a competência comunicativa de nossos alunos, oportunizando-lhes produzir e 

compreender textos orais ou escritos em diversas situações de interação. Dada a importância 

desse objetivo, os PCNs (BRASIL, 1997, p. 68) destacam:  

Formar escritores competentes supõe, portanto, uma prática continuada de 
produções de textos na sala de aula, situações de produção de uma grande variedade 
de textos de fato e uma aproximação das condições de produção às circunstâncias 
nas quais se produzem esses textos.  

Dessa forma, à escola está reservada essa tarefa, entretanto, diferentemente de ensinar 

textos como atividades sociais, nas aulas de língua materna, parece-nos que temos nos 

dedicado a ensinar textos como atividades escolares, as quais, fora dos muros da instituição, 

não existem; ou seja, temos ensinado redação (GERALDI, 1999).   

Mesmo depois de muitas discussões sobre a importância de tornar a escrita na escola 

um trabalho de interação social, como é fora dela, pois é esse um dos nossos objetivos como 

professores, o ensino de escrita ainda é bastante artificial, limitando-se, muitas vezes, ao 

ensino de normas. 

Já há algum tempo, muitos estudiosos do ensino da escrita (BRITTO, 1999, 

GERALDI, 1999; LEMOS, 1977, PÉCORA, 2000, entre outros) têm diferenciado produções 

escritas com função social (produção de texto), de produções escritas feitas como meras 

atividades escolares que não teriam sentido fora da escola (redação). 
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Segundo Britto (1999), ensina-se texto na escola como se fosse algo que pudesse estar 

desvinculado do discurso do aluno, de sua intencionalidade através desse discurso e da sua 

tentativa de agir sobre o outro, como se apenas a aplicação de regras e normas pudesse 

garantir o sucesso do texto. 

Assim, a produção de texto por estudantes em condições escolares já é marcada, em 
sua origem, por uma situação muito particular, onde são negadas à língua algumas 
de suas características básicas de emprego, a saber: a sua funcionalidade, a 
subjetividade de seus locutores e interlocutores e o seu papel mediador da relação 
homem-mundo. O caráter artificial de produção da redação, sendo fator 
determinante de seu resultado final. (BRITTO, 1999, p. 126). 

Concordando com Britto, Lopes- Rossi (2002), afirma que a abordagem à redação nas 

escolas tem sido realmente inadequada, principalmente, em função do caráter artificial das 

propostas de redação. Para ela, tal artificialidade atinge tanto as situações de redação quanto 

os temas propostos. 

No primeiro caso, “o texto produzido na escola (a redação) não é um texto autêntico, 

não existe na nossa vida social, não tem finalidade a não ser cumprir uma exigência do 

professor ou do programa de ensino”; no segundo, os temas propostos não despertam o 

interesse dos alunos. Aliada a essa artificialidade, a “falta de acompanhamento do professor 

nas várias etapas de elaboração do texto, ou – não raro – não existência de etapas de 

planejamento, organização das idéias, revisão do texto por parte dos alunos” também 

contribui para o insucesso na escrita. 

Pécora (2000), por sua vez, observa que o aluno, nos exercícios de redação, encontra-

se numa situação artificial em que a linguagem não tem qualquer função real. “Quando o 

estudante, seja numa prova de vestibular, seja num exercício escolar, põe-se a escrever, que 

motivos ou objetivos tem? Aparentemente, nenhum. A esse respeito, o autor, observa:  

O que levou o aluno a encarar o seu  pedaço de papel em branco não foi nenhuma 
crença de que ali estava uma chance de dizer, mostrar, conhecer, divertir, ou seja, lá 
que outra atividade a que possa atribuir um valor e empenho pessoal. Pelo contrário, 
tudo se passa como se a escrita não tivesse outra função que não a de ocupar, a duras 
penas, o espaço que lhe foi reservado, como se a sua única vocação fosse ser mancha 
de aproximadamente, vinte linhas de extensão. (PÉCORA 2000, p. 85). 

Lemos (1977), nesse mesmo movimento, já alertava que os candidatos24 usam 

estruturas estereotipadas (estratégias chamadas por ela de preenchimento), produzindo 

                                                 
24 As considerações de Lemos resultam de  um estudo realizado por ela em redações de vestibulandos, por isso o 
uso da expressão “candidato”, esta não utilizada em nossa pesquisa. 
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seqüências sem coesão e sem coerência. Não há representação do outro como sujeito sócio-

histórico-ideológico, ainda que seja um sujeito imaginário. Sem interação, os textos caem na 

artificialidade, o aluno escreve para a escola. 

Percebe-se, então, que na prática escolar, geralmente o “eu” é sempre o mesmo, o “tu” 

é sempre o mesmo. O sujeito se anula em benefício da função que exerce. Conforme Geraldi 

(1999a), quando o “tu-aluno” produz linguísticamente, tem sua fala tão marcada pelo “eu-

professor-escola” que sua voz não é a voz que fala, mas é voz que devolve, reproduz a fala do 

“eu-professor-escola”. O próprio autor (1999a, p. 65) enfatiza:  

Antes de mais nada, é preciso lembrar que a produção de textos na escola foge 
totalmente ao sentido de uso da língua: os alunos escrevem para o professor (único 
leitor, quando lê os textos). A situação de emprego da língua é, pois, artificial. 
Afinal, qual a graça em escrever um texto que não será lido  por  ninguém, ou que 
será lido apenas por uma pessoa (que por sinal corrigirá o texto e dará nota para ele?  

É curioso, nesse sentido, que muitas vezes, não se toque na questão da interlocução ou 

não se fale na ausência de interlocutor, identificando aí uma das dificuldades maiores do 

aluno: falar para ninguém ou, mais exatamente, não saber a quem se fala. Por outro lado, pode 

ser que não seja a ausência do interlocutor um problema, mas exatamente a forte presença de 

sua imagem que represente a dificuldade para o aluno, ou seja, a imagem do professor-

corretor. 

Geraldi (1997) discute as condições que devem estar presentes durante à escritura de 

um texto, a fim de que possa ser considerado como produção textual e não apenas como uma 

redação. Para o autor, na escola, há muita escrita e pouco texto, porque as respostas para as 

condições de produção de texto são diferentes das obtidas em situações reais de produção.  O 

texto, na sala de aula, não tem as mesmas funções que tem fora dela. A produção de texto só 

existe quando seu autor tem a necessidade de dizer algo e para isso organiza seu texto 

observando as condições de produção. 

Neste mesmo movimento, Koch (2003, p. 26) afirma que, quando o texto deixa de ser 

entendido como produto, ou seja, “passa a ser abordado em seu próprio processo de 

planejamento, verbalização e construção, a produção textual passa a ser entendida como uma 

atividade verbal, a serviço de fins sociais”. Acrescenta que se trata também de uma atividade 

intencional e interacional, visto que os “interactantes” estão envolvidos na atividade de 

produção textual. Ainda a respeito, a autora afirma que o processamento textual, quer em 

termos de produção, quer em termos de compreensão, depende, essencialmente, de uma 

interação – “ainda que latente” – entre produtor e interpretador. Koch (2003, p.19) resume: 
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“produtor e interpretador do texto são, portanto, ‘estrategistas’, na medida em que, ao jogarem 

o ‘jogo da linguagem’, mobilizam uma série de estratégias – de ordem sócio-cognitiva, 

interacional e textual – com vistas à produção do sentido”.  

Nessa perspectiva, a atividade de produção textual não pode ser entendida como um 

simples “saber-fazer” e através do qual o indivíduo mobiliza elementos estruturais da língua 

para expressar seus pensamentos. A construção da linguagem escrita pelo aluno caracteriza-se 

por ser um processo que ocorre a partir das interações sociais vivenciadas por ele, que vão lhe 

dando não apenas o sentido de sua própria escrita, mas também contribuindo para que se torne 

sujeito. A esse respeito, Geraldi (1996, p. 19), inspirado em Bakhtin/Volochínov, diz:  

O sujeito se constitui como tal à medida que interage com os outros, sua consciência 
e seu conhecimento do mundo resultam como “produto sempre inacabado” deste 
mesmo processo no qual o sujeito internaliza a linguagem e constitui-se como ser 
social, pois a linguagem não é o trabalho de um artesão, mas trabalho social e 
histórico seu e dos outros e para os outros e é com os outros que ela se constitui. Isso 
implica que não há um sujeito dado, pronto, que entra em interação, mas um sujeito 
se completando e se construindo nas suas falas e nas falas dos outros. 

Essas mudanças de enfoque representam um avanço nas propostas de ensino da 

Língua Materna. A unidade básica de trabalho não é mais a palavra ou frases isoladas, mas 

novos fatores passam a ser considerados, como: o contexto, intenções e atitudes do falante em 

relação à prática da língua, com sua natureza sócio-histórica e ideológica. O texto passa a ser 

encarado pelo seu caráter discursivo, levando-se em conta suas múltiplas situações de 

interlocução, e considerado como resultado de uma atividade comunicativa efetiva.               
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4.5 OS GÊNEROS TEXTUAIS 25  

A palavra é o meu meio de comunicação. Eu só poderia amá-la.  
Eu jogo com elas como se lançam dados[...] 

A palavra é tão forte que atravessa a barreira do som. 
Cada palavra é uma idéia. Cada palavra materializa o espírito. 
Quanto mais palavras eu conheço, mais sou capaz de pensar o  

Meu sentimento. 

(CLARICE LISPECTOR, 1964). 

Somos seres de palavras, constituídos na e pela linguagem. A linguagem, seja verbal 

(oral ou escrita), pictórica, fotográfica, cinematográfica, corporal, gestual, musical, etc., se 

dirige, ou seja, parte de alguém para um outro alguém, é entendida como enunciação, como 

espaço de interação, de troca e de produção de sentido, isto porque  os discursos se estruturam 

segundo uma finalidade, uma intenção, uma atividade ou prática social. Como sintetiza 

Bakhtin (1997, p. 279):  

Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão sempre 
relacionadas com a utilização da língua. Não é de se surpreender que o caráter e os 
modos dessa utilização sejam tão variados como as próprias esferas da atividade 
humana [...].Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas 
cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 
enunciados, sendo isso que denominados gêneros do discurso. 

Para o autor, desta feita, os gêneros do discurso são entendidos como uma forma 

característica de enunciação em que a palavra acaba por assumir uma expressão única, 

específica. Esses enunciados estão ligados a situações características de comunicação verbal, 

nas quais há uma profunda relação entre o significado das palavras e a realidade, o momento 

em que são empregadas, ou seja, o momento sócio-histórico de sua produção. 

Essa posição defendida por Bakhtin (1997) é adotada por Bronckart (2007) e pela 

maioria dos pesquisadores26 que tratam a língua em seus aspectos discursivos e enunciativos e 

                                                 
25 Queremos ressaltar aqui que, embora alguns pesquisadores defendam a utilização da expressão ‘gênero de 
discurso’, como sendo a mais fiel ao pensamento bakhitiniano, nossa opção pela expressão gênero textual como 
sinônimo de gênero de discurso se apóia fundamentalmente em Bronckart (2007), assim como em Dolz e 
Schneuwly (2004), como podemos observar em sua afirmação de que “... gêneros textuais, maneira de formar os 
textos impostos no curso da história, textos compostos geralmente de segmentos de discursos e que, para os 
usuários da língua, constituem-se como modelos e instrumentos necessários para suas atividades de escrita e 
leitura”, que é nitidamente de cunho bakhitiniano.  
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não em suas peculiaridades formais. Essa visão segue uma noção de língua como atividade 

social, histórica e cognitiva.  

Assim, em um ato de comunicação verbal, reconhecemos, identificamos e usamos o 

gênero mais adequado àquela situação. Com esse saber construído, distinguimos, logo no 

início de uma troca verbal, o gênero utilizado, do contrário, como já exposto anteriormente, 

teríamos que criar um gênero a cada ato da fala, o que inviabilizaria a comunicação. 

Há que se considerar ainda, conforme Bakthin (1997) que, a habilidade no uso dos 

gêneros está diretamente relacionada ao domínio que temos em relação a eles, ou seja, quanto 

maior for esse domínio, mais competência teremos em empregá-los de forma usual e 

adequada nas situações comunicativas em que estivermos inseridos. É esta competência dos 

interlocutores que auxilia no que é ou não aceitável em determinada prática social, sugerindo 

que quanto mais experiente for o sujeito, mais experiente será na utilização dos gêneros e no 

reconhecimento do sentido e da estrutura que o compõe (BAKTHIN, 1997, p. 304). 

Em outras palavras, Fiorin (2008, p.62) citando Bakhtin, afirma que todo gênero é 

definido por três dimensões essenciais  que possibilitam o seu uso adequado:  o conteúdo 

temático, a organização composicional e o estilo. 

a) o tema não é o  conteúdo específico do texto, mas é o domínio de sentido de que se 

ocupa o gênero (cartas, documentos oficiais, aula, etc.) 

b) a organização composicional são os modos de estruturação das estruturas 

comunicativas; e 

c) estilo: os traços da posição enunciativa do locutor e as configurações específicas das 

unidades de linguagem. 

Ainda em relação à produção de um gênero, vai haver sempre uma interação 

determinada, regulada pela organização enunciativa da situação de produção, ou seja: 

[...] costumamos tirá-la (a palavra) de outros enunciados, e, acima de tudo, de 
enunciados que são aparentados ao nosso pelo gênero, isto é, pelo tema, composição 
e estilo: selecionamos as palavras segundo as especificidades de um gênero. [...] os 
gêneros correspondem as circunstâncias e a temas típicos da comunicação verbal e, 
por conseguinte, a certos pontos de contato típicos entre as significações da palavra 
e a realidade concreta. (BAKHTIN, 1997, p. 312). 

                                                                                                                                                         
26 Outros autores têm seguido as premissas básicas do pensamento bakhtiniano, apontando para a necessidade de 
seu estudo na escola. Dentre eles, podemos citar Schneuwly (1994), Dolz e Schneuwly (2004), Rojo (2000), 
Machado (2000), Marcuschi (2002), Meurer e Motta-Roth (2002).  
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Em suma, de acordo com esse primeiro enfoque, enfoque enunciativo, os estudos 

sobre gêneros centram-se no discurso e são marcados pelas especificidades de cada esfera 

comunicativa. Já, o segundo enfoque, que vamos expor na próxima seção, centra-se na teoria 

dos gêneros textuais de Bronckart (2007) e  estuda a variedade textual propondo diversas 

tipologias envolvendo tanto o conceito de gênero (realização empírica de texto – carta, 

conversa, palestra, relatório, resumo...) quanto o de tipo (determinação de formas básicas e 

globais para a constituição de texto, que pode ser narrativo, argumentativo, descritivo, 

explicativo,conversacional...).  

4.6 INTERACIONISMO SÓCIODISCURSIVO DE BRONCKART E OS GÊNEROS 

TEXTUAIS 

Uma contribuição teórica para as discussões que vimos empreendendo, pode ser obtida 

pelos princípios norteadores do interacionismo sociodiscursivo desenvolvido por Bronckart 

(2007), fundamentado nas teorias de Bakhtin/Volochínov (1997). 

O interacionismo sociodiscursivo (doravante ISD) defende a tese de que assim como 

as condutas humanas são produtos da socialização do homem, as ações de linguagem são 

desenvolvidas nas interações sociais. Nesse enfoque, as ações de linguagem surgem a partir 

da necessidade da existência de um instrumento mediador das atividades humanas.  

Esta teoria estabelece prioritariamente que o pensamento consciente nasce como 

produto indissociável entre ação e linguagem, dentro do quadro de uma determinada formação 

social. Logo, para que uma ação seja realizada há o empréstimo do que Bronckart (2007) 

chama de “construtos teóricos”, esses  são espécies de textos, mais ou menos cristalizados e 

adaptados aos contextos, que, diferindo da terminologia utilizada preferencialmente por 

Bakhtin, Bronckart chama de “gêneros de textos ou gêneros textuais”. 

De acordo com Bronckart, os gêneros são objetos permanentes de avaliações sociais, o 

que lhes confere o caráter de modelos nos quais o agente de uma ação de linguagem se baseia 

para produzir um texto. A noção de texto da qual se utiliza o ISD se assemelha à noção 

bakhtiniana de enunciado/texto/discurso; ou seja, trata-se da unidade comunicativa verbal, 

oral ou escrita, gerada por uma ação de linguagem, acumulada historicamente “no mundo das 

obras humanas”, que os indivíduos utilizam para interagir uns com os outros nos diferentes 

ambientes discursivos da sociedade.  



 67 

Dito de outra forma, onde há interação verbal há o exercício feito pelos interlocutores 

de mobilizar e atualizar um gênero, cujo produto será um texto empírico. Nas palavras do 

autor: 

[...] todo o texto empírico é o produto de uma ação de linguagem , é sua contraparte, 
seu correspondente verbal ou semiótico; todo o texto empírico é realizado por meio 
de empréstimo de um gênero e, portanto, sempre pertence a um gênero; entretanto 
todo texto empírico também procede de uma adaptação do gênero-modelo aos 
valores atribuídos pelo agente à sua situação de ação e, daí, além de apresentar as 
características comuns ao gênero, também apresenta propriedades singulares, que 
definem seu estilo particular. Por isso, a produção de cada novo texto empírico 
contribui para a transformação histórica permanente das representações sociais 
referentes não só aos gêneros de textos (intertextualidade), mas também à língua e às 
relações de pertinência entre textos e situações de ação. (BRONCKART 2007, p. 
76). 

Sintetizando, para Bronckart (2007), os gêneros constituem ações de linguagem que 

requerem do agente produtor uma série de decisões que ele necessita  ter competência para 

executar: a primeira delas é a escolha que deve ser feita a partir do rol de gêneros existentes, 

em que ele escolherá aquele que lhe parece adequado ao contexto e à intenção comunicativa ; 

e a segunda é a decisão e a aplicação que poderá acrescentar algo à forma destacada ou recriá-

la. 

Para possibilitar uma melhor compreensão dos elementos citados no parágrafo 

anterior, e nos baseando em Dolz, Pasquier e Bronckart (1993 apud COSTA, 2000, p.73), 

tomemos como exemplo o gênero  “carta do leitor”27 utilizado em nossos estudos. Nesse texto 

em que vai usar a argumentação (a favor ou contra), tendo como conteúdo a “poluição e falta 

de limpeza nos grandes centros urbanos”, o aluno deve identificar e levar em conta o 

destinatário real ou virtual do texto, o veículo em que seria publicado (representação do 

contexto social: capacidade de ação) e aprender a hierarquizar a seqüência de argumentos ou 

produzir uma conclusão coerente com os argumentos construídos (estruturação discursiva do 

texto: capacidade discursiva), além de reconhecer e utilizar expressões de construção 

enunciativa de uma opinião a favor ou contra, ou, ainda, distinguir os organizadores que 

marcam argumentos dos que marcam conclusão (escolha de unidades lingüísticas: capacidade 

lingüístico-discursiva ).    

Considerando o exemplo dado, teoricamente, e em termos bastante gerais, podemos   

concluir:  

                                                 
27 Este gênero será explorado no capítulo da análise e discussão dos resultados, especificamente na subseção 
5.2.2 
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A escolha do gênero deverá  levar em conta os objetivos visados, o lugar social e os 
papéis dos participantes. Além disso, o agente deverá adaptar o modelo do gênero a 
seus valores particulares, adotando um estilo próprio , ou mesmo contribuindo para a 
constante transformação dos modelos . (BRONCKART, 2007, p. 102). 

Dessa forma, o estudo de gêneros textuais na escola como objetos de ensino-

aprendizagem pode, como defendido por esses autores (Bakhtin, Bronckart), criar condições 

para a construção de conhecimentos lingüístico-discursivos necessários para as práticas de 

linguagem em sala de aula e este é o tema que vamos abordar na próxima subseção. 

4.6.1 O ensino centrado nos gêneros textuais 

Trabalhando mais intensamente nas questões da didática de línguas, Schneuwly e 

Dolz, colaboradores na construção do modelo apresentado por Bronckart (2007) e 

fundamentados no conceito de gêneros discursivos de Bakhtin (1997), desenvolvem uma série 

de pesquisas e construtos teóricos defendendo a idéia de que o trabalho com os gêneros na 

escola, não só proporciona o desenvolvimento do aluno como também favorece a 

aprendizagem da linguagem verbal. 

As práticas de linguagem implicam tanto as dimensões sociais, como cognitivas e 

lingüísticas do funcionamento da linguagem numa situação de comunicação particular. Para 

analisá-las, as interpretações feitas pelos agentes da situação são essenciais. Essas 

interpretações dependem da identidade social dos atores, das representações que eles têm dos 

usos possíveis da linguagem e das funções que eles privilegiam, de acordo com sua trajetória. 

(DOLZ e SCHNEUWLY, 2004). 

O problema é saber como se articulam as práticas de linguagem, diferentes em suas 

formas, e a atividade do aprendiz. Para Dolz e Schneuwly (2004, p. 74) “é através dos gêneros 

que as práticas de linguagem materializam-se nas atividades dos aprendizes”, isto porque  “ A 

aprendizagem da linguagem se dá, precisamente, no espaço situado entre as práticas e as 

atividades de linguagem”, produzindo transformações na atividade dos aprendizes e 

conduzindo a construção das práticas de linguagem. 

Desse modo, o gênero pode ser considerado um megainstrumento28 que fornece um 

suporte para as atividades nas diferentes situações comunicativas, e uma referência para os 

alunos. 

                                                 
28 Os gêneros são  megainstrumentos  próprios de nossa ação em situações de linguagem constitutivas do 
contexto de produção, pois possuem três dimensões essenciais: os conteúdos que se tornam dizíveis; a estrutura 
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Nesse sentido, segundo Schneuwly (1994), no processo de desenvolvimento dos 

indivíduos, sua participação nas diversas atividades sociais vai lhes dando a possibilidade de 

construir conhecimentos sobre os gêneros e sobre os esquemas para sua utilização. Ao 

pensarmos a infinidade de situações comunicativas e que cada uma delas só é possível graças 

à utilização da língua, podemos perceber que infinitos também serão os gêneros, existindo em 

número ilimitado.  Esta imensa diversidade de gêneros levou Bakhtin (1997) a realizar uma 

“classificação”, dividindo-os em primários e secundários.  

Os gêneros primários são aqueles que surgem de atividades comunicativas mais 

simples, que se formam nas condições de comunicação cotidiana, como a carta pessoal, o 

bilhete, uma conversa espontânea. Os gêneros secundários são aqueles que surgem nas  

condições de um convívio cultural mais complexo e relativamente muito  desenvolvido e 

organizado, como o romance, o artigo cientifico, a reportagem jornalística, a dissertação 

escolar entre outros.Vale ressaltar que a essência dos gêneros é a mesma, ou seja, ambos são 

compostos por fenômenos de mesma natureza, os enunciados verbais. O que os diferencia, 

entretanto, é o nível de complexidade em que se apresentam. 

Partindo destes pressupostos, se os gêneros menos complexos vão sendo apropriados 

no decorrer das atividades cotidianas, sem necessidade de um ensino sistematizado, os 

gêneros mais complexos necessitam ser aprendidos mais sistematicamente, sendo seu ensino 

uma responsabilidade da escola, que deve desempenhar o papel de propiciar ao aluno o 

contato, o estudo e o domínio dos diversos gêneros utilizados socialmente (BRASIL, 1998). 

Segundo Dolz e Schneuwly  (2004), ter o gênero como instrumento de comunicação e, 

ao mesmo tempo, como objeto de ensino-aprendizagem é sim uma especificidade da escola, 

porém, em muitas atividades,  desconsideram-se as situações de comunicação reais que deram 

origem aos gêneros, privilegiando-se a objetivação deles, as formas puramente linguísticas, 

com a intenção de levar o aluno ao domínio do gênero em questão.  

Rojo (2001) reconhece que existam situações de comunicação como as descritas acima 

- de objetivação dos gêneros na escola – estes gêneros foram denominados pela autora como 

gêneros escolarizados e definidos como:  

[...] gêneros que vivem e circulam em outras esferas sociais de  comunicação, como 
a esfera literária, jornalística, artística (musical), cotidiana, propagandística etc. 
(poemas, notícias, depoimentos, letras de canção, relatos de experiência vivida, 
discussões argumentativas, rótulos, logomarcas etc.), que são transpostos para sala 
de aula com a finalidade de servirem de suportes a atividades e práticas e/ou de 

                                                                                                                                                         
particular de textos pertencentes a ele e as configurações específicas das unidades de linguagem 
(SCHNEUWLY, 1994).  
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objetos de análise para a construção de conceitos linguísticos [...]. É o que a 
literatura aplicada do campo tem chamado de “texto como pretexto”. Esta 
transposição, é claro, altera a dinâmica, a forma composicional, temática e estilística 
destes gêneros, transformando-os em gêneros didatizados (ROJO, 2001, p. 19).  

Ao entrar na escola, um lugar social diferente do lugar de sua origem, um gênero sofre 

modificações, isto é, transforma-se necessariamente em gênero escolarizado, pois, além de ser 

um instrumento de comunicação, torna-se objeto de ensino-aprendizagem. Assim, é 

importante conhecer a relação complexa existente entre os instrumentos de linguagem 

trabalhados na escola e os que funcionam como referência, partindo-se do pressuposto de que 

"o gênero trabalhado na escola é sempre uma variação do gênero de referência, construída 

numa dinâmica de ensino-aprendizagem, para funcionar numa instituição cujo objetivo 

primeiro é, precisamente, este” (DOLZ e SCHNEUWLY, 2004, p. 81).  

Para demonstrar essa variação do gênero de referência para o aluno os autores 

sugerem que sejam construídos modelos didáticos que possibilitem aos alunos conhecerem o 

gênero. Esses modelos consistem na aplicação simultânea de três princípios:   

. princípio da legitimidade (diz respeito aos conhecimentos/saberes  provenientes da 

cultura cuja transposição seria legítima);  

· princípio da pertinência (refere-se ao processo de ensino-aprendizagem: finalidades e 

objetivos do ensino e as capacidades dos alunos);  

· princípio de solidarização (consiste na coerência entre os conhecimentos a serem 

ensinados e os objetivos visados) (DOLZ e SCHNEUWLY, 2004, p. 82). 

Um modelo didático, da forma como é entendido pelos autores, constitui um 

instrumento destinado a orientar as intervenções dos professores destacando as características 

específicas de cada gênero e a partir desse modelo diversas sequências didáticas podem ser  

concebidas.  

Na proposta de Dolz e Shneuwly  (2004), a sistematização do ensino dos gêneros de 

forma modular se dá por meio de sequência didática, que comporta uma estrutura de base, 

compreendida em três blocos: a) produção inicial do gênero proposto para estudo; b) módulos 

com atividades voltadas para desenvolver competências para leitura/produção do gênero; c) 

produção final que avaliará o desempenho do aluno sobre o gênero estudado, após a sequência 

didática. 

A preparação para a primeira produção é muito importante, pois vai ser esclarecido 

para o aluno o projeto de ensino do gênero, que deve ressaltar a função social do gênero 



 71 

selecionado e apresentar textos que possam fomentar uma discussão para subsidiar a primeira 

produção, que é parte do planejamento da seqüência didática. Após este esclarecimento, o 

aluno fará a primeira produção do gênero definido. 

Essa produção é essencial do ponto de vista pedagógico, pois dela dependerá o êxito 

da sequência, uma vez que as atividades serão planejadas com base no domínio que o aluno 

mostrará sobre o gênero produzido. Para efeitos de planejamento de atividades serão 

consideradas, nesta avaliação, a capacidade e as dificuldades apresentadas pelos alunos com 

relação ao gênero proposto para estudo.  

Dolz e Shneuwly (2004) afirmam que assim se define o ponto preciso em que o 

professor pode intervir melhor e adverte que esta é uma forma de pôr em prática um processo 

de avaliação formativa. Esta  transformação se dá pela confrontação dos conhecimentos 

prévios dos alunos a  respeito do gênero e as informações adquiridas no processo de ensino-

aprendizagem do mesmo com colegas e professores.  

Considerando os contextos de uso, as finalidades e os tipos textuais dominantes, Dolz 

e Shneuwly (2004) classificam os gêneros textuais em cinco agrupamentos: a) ordem do 

relatar- textos voltados à documentação é à memorização das ações humanas, sendo exigidas 

representações discursivas de experiências vividas e situadas no tempo e no espaço (notícias, 

diário íntimo, relatos históricos), b) ordem do narrar-voltado à recriação da realidade, por 

meio da montagem de uma intriga de domínio verossímil (lendas, narrativas de enigma, 

romance), c) ordem do expor- voltado à construção do saber, exige apresentação textual para 

a organização das idéias e dos conceitos (textos expositivos, seminários, conferências), d) 

ordem do descrever ações- voltado a prescrições e instruções. Os gêneros desse agrupamento 

exigem a regulação mútua de comportamentos (receitas, instruções de montagem, regras de 

jogo, regulamentos), e) ordem do argumentar- voltado ao domínio do social, exige 

sustentação, refutação e negociação nas tomadas de posição (editorial, ensaio argumentativo, 

carta de reclamação, artigo de opinião). 

A título de ilustração trazemos aqui os exemplos arrolados por Marcuschi (1996) no 

seu texto “Por uma proposta para a classificação dos gêneros textuais” em que mostra que o 

falante, baseado em um conhecimento global sobre como se dão discursivamente as 

interações, muitas vezes especifica, durante a sua fala, o gênero do texto que está produzindo. 

Assim, é comum ouvirmos as pessoas dizerem:  

no telefonema de ontem... 

na aula de hoje... 
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nessa discussão... 

minha conferência foi... 

o debate de ontem... 

a entrevista de fulano... 

Tomando como base o exemplo, Marcuschi (2001, p. 43) complementa:  

Os gêneros são formas textuais estabilizadas, histórica e socialmente situadas. Sua 
definição não é lingüística, mas de natureza socioco municativa, com parâmetros 
essencialmente pragmáticos e discursivos. Poder-se-ia dizer que os gêneros são 
propriedades emergentes alienáveis dos textos empíricos e servem de guia para a 
produção textual em condições sociocomunicativas concretas. 

Como vimos, um gênero textual não é só a sua forma, mas é, sobretudo, sua função. 

Essa função ajuda a determinar os elementos escolhidos para compor o texto, a fim de que ele 

seja eficaz, atingindo o público certo e provocando nele a reação desejada (rir, convencer de 

alguma coisa, defender uma idéia, vender algum bem, expor um tema, etc.) (MARCUSCHI, 

2001).  

Torna-se fundamental, neste ponto, conceituar e enfocar o que está, nesta pesquisa, 

sendo considerado como contexto de produção. 

4.6.2 Contexto de produção29    

Ao conceber a linguagem como forma de interação, entendemos que a produção de um 

discurso não acontece no vazio, deve-se levar em conta a situação e as condições de produção. 

São condições que Bronckart (2007, p. 93) define como “contexto de produção”. 

A fim de discutirmos nosso tema, o contexto de produção de uma ação de linguagem 

necessitamos, inicialmente, buscar seu arcabouço teórico, ou seja,  a teoria interacionista de 

base sóciodiscursiva de aquisição e desenvolvimento da linguagem a partir de releituras de 

Bakhtin (1997 e 2006) e Vygotsky (1998). 

Tal quadro epistemológico se baseia na concepção de que ‘as condutas humanas’ são 

produzidas em um processo histórico de socialização, marcado, principalmente, pelo uso de 

                                                 
29 Queremos destacar que, apesar de Bakhtin e Bronckart usarem diferentes terminologias (Condições de 
produção e contexto de produção) ambas apresentam características similares, tanto na estrutura como nos 
objetivos, fundamentando-se nas mesmas teorias, assim utilizaremos os dois termos em nossas abordagens. 
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instrumentos semióticos, como a linguagem. As ações de linguagem se baseiam em formas 

comunicativas usadas nas formações sociais em que o sujeito encontra-se inserido.   

Nesse ponto, as teorias postuladas por Bakthin (2006 apud GARCEZ, 1998) vão ao 

encontro das idéias de Vygostky, pois para aquele, “são as condições de produção de um 

determinado enunciado que determinam sua forma de enunciação e não vice-versa”. Ele 

ressalta esse percurso de “fora para dentro” nas seguintes reflexões: 

A expressão comporta, portanto, duas facetas: o conteúdo (interior) e sua adjetivação 
exterior, para outrem (ou para si mesmo). Não existe atividade mental sem 
expressão semiótica. Consequentemente, é preciso eliminar de saída  o princípio de 
uma distinção qualitativa entre o conteúdo interior e a expressão exterior. Além 
disso, o centro organizador e formador não se situa no interior, mas no exterior. Não 
é a atividade mental que organiza a expressão, mas, ao contrário, é a expressão que 
organiza a atividade mental, que a modela e determina a sua orientação. Qualquer 
que seja o aspecto da expressão-enunciação considerado, ele será determinado pelas 
condições reais da enunciação em questão, isto é, antes de tudo pela situação social 
mais imediata.. (BAKHTIN,  2006, p. 116). 

Embora  Bakthin não estivesse preocupado com questões didáticas, a interpretação de  

suas reflexões nos permitem encontrar algumas categorias fundantes das condições de 

produção de um enunciado, visto que para o autor, os signos (por natureza ideológicos) só 

emergem de processos de interação entre uma consciência individual e outra, o que quer dizer 

que a formulação do discurso está relacionada às condições de produção engendradas por 

determinado contexto (BAKTHIN, 2006). 

Nenhum ato humano pode ser compreendido fora do contexto dialógico de seu tempo 

e, por isso, a “interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua” 

(BAKTHIN/VOLOSHINOV, 2006, p. 127). Este conceito de dialogia bakthiniano nos faz 

buscar uma primeira categoria das condições de produção: o destinatário. Bakhtin afirma que 

a palavra comporta duas faces “ela é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, 

como pelo fato que se dirige a alguém”, ou seja, “o índice substancial (constitutivo) do 

enunciado é o fato de dirigir-se a alguém, de estar voltado para o destinatário” (BAKHTIN, 

1997, p. 320) 

Sobre o destinatário, Bakthin (1997) define três tipos: - o destinatário real, concreto; - 

o destinatário virtual, secundário, possível e o destinatário terceiro ou superdestinatário, 

constituído por um conjunto ideológico mais amplo (Deus, o povo, a ciência, etc) ao qual o 

locutor pertence ou quer satisfazer (sendo este, na perspectiva bakthiniana, o que exerce mais 

influência nas decisões do sujeito).  



 74 

Assim, na teoria bakhtiniana, o destinatário é fundamental para a definição do 

enunciado, pois, além de determinar a sua configuração, fornece material linguístico-

discursivo para o próprio discurso do agente-produtor. Garcez (1998, p. 62), baseada nessa 

teoria, sintetiza o importante papel do destinatário (outro): 

O “outro tem, portanto vários papéis: 

• é parceiro no diálogo (mesmo a distância) e assim determina a sua configuração; 

• permite que o eu se constitua como enunciador e compreenda a sua própria 

enunciação, a partir da possibilidade de compreensão do outro; 

• é o fornecedor da matéria-prima do discurso: qualquer que seja o discurso tem na 

sua origem outras palavras e outras vozes que não apenas o do locutor. 

Além, portanto, dos participantes da interação (locutor e destinatário), a estrutura da 

enunciação é determinada pela situação social mais imediata e pelo meio social mais amplo. 

Como já afirmamos, no início dessa seção, para Bakthin (1997), o discurso, no sentido 

que nasce no meio dos indivíduos é socialmente organizado, é ideológico, por isso não pode 

ser compreendido fora de seu contexto. O contexto compreende a época, o meio social, o 

micromundo (família, amigos, conhecidos) e acaba por dar um tom à comunicação. Em outras 

palavras, a obra, estabelece um vínculo orgânico com a ideologia cotidiana na época. A 

situação de produção e os participantes dão forma à enunciação.  

Outra categoria, de origem bakthiniana, é o intuito, o querer dizer do locutor 

(BAKTHIN,1997). Esse querer dizer se realiza na escolha de um gênero textual e é 

determinado tanto pela especificidade de uma dada esfera de comunicação (no nosso caso 

esfera escolar) como pelas escolhas temáticas e pelos parceiros da interação. Além disso, ele 

entra em combinação com o objetivo do enunciado, vinculado à situação concreta da 

comunicação verbal. 

Também o tratamento exaustivo do objeto de sentido – o tema, é parte constitutiva do 

enunciado. O autor explica que o tema existe em função dos objetivos a se atingir, estando ele 

circunscrito dentro dos limites do intuito definido pelo autor. São, portanto, o tratamento 

exaustivo do tema, o intuito definido pelo autor e as formas realizáveis do gênero escolhido 

que configuram os critérios de acabamento de um enunciado. 

Dessa forma, resumidamente, as categorias bakthinianas do contexto de produção, 

poderiam ser assim elencadas: 
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1) Parceiros da interação = locutor e destinatário 

2) Objetivo da interação, querer-dizer do locutor 

3) A esfera onde ocorrerá a interação, que delimita o contexto da situação, com suas 

marcas ideológicas, sociais e culturais 

4) O tema 

5) O gênero escolhido (e suas formas realizáveis) 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 - Condições de produção com base em Bakhtin (1997) 
Fonte: (BAKHTIN, 1997) 

As teorias de Bakhtin (2006/1997)) sobre linguagem influenciaram Bronckart (2007) a 

criar um modelo de análise do contexto de produção para o texto falado e escrito. Tal modelo 

será examinado no tópico a seguir. 

4.6.3 Bronckart e a noção de contexto de produção no ISD 

No ISD, tal como é proposto por Bronckart  (2007), o produtor de texto ao se achar 

numa prática social que precisa ser mediada por um gênero textual, faz uma avaliação das 

condições de produção discursivas e, construindo o contexto localmente, lança mão de 

estratégias textualizadoras que respondam às demandas ou pressões discursivas, buscando 

interagir com o interlocutor de forma a cumprir uma ação comunicativa e que facilite o 
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processamento das informações, resultando na construção partilhada de sentidos, o que 

garante a intercompreensão. 

O contexto de produção, no ISD, pode, então, ser definido como “o conjunto dos 

parâmetros que podem exercer uma influência sobre a forma como um texto é organizado” 

(BRONCKART, 2007, p. 93). Essa influência, reitera o autor, é necessária, mas não mecânica 

sobre a organização textual.  

O contexto de produção estaria, assim, formado: 

 
CONTEXTO DE PRODUÇÃO 

 

MUNDO FÍSICO MUNDO SOCIAL 

 

Ato material da enunciação 

 

Ato sócio-subjetivo da ação 

o lugar de produção lugar social 
o momento de produção a posição social do emissor 

o emissor a posição social do receptor 
o receptor o objetivo da interação 

            

Figura 2 - Contexto de produção para Bronckart (2007) 
Fonte: (BRONCKART,  2007) 

Dentro do mundo físico o lugar de produção compreende o lugar físico em que o 

texto é produzido; o momento de produção, a extensão do tempo durante a qual o texto é 

produzido; o emissor, a pessoa que produz fisicamente o texto e o receptor, a(s) pessoa(s) que 

pode(m) perceber/receber o texto. 

No segundo plano, em que a produção de todo texto decorre da interação 

comunicativa, estão o mundo social (normas, valores, regras), e o mundo subjetivo (imagem 

que o agente expõe de si). É um contexto que Bronckart (2007) apresenta dividido em quatro 

parâmetros principais: 
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- o lugar social: onde e em que modo de interação o texto é produzido: escola, família, 

mídia, interação comercial, interação informal, etc 

- a posição social do emissor: é o papel social que o emissor desempenha na interação, 

no momento de produção: papel de professor, de pai, de amigo , de superior, etc? 

- a posição social do receptor: qual é o seu papel? De aluno, de criança, de colega, de 

pai, de subordinado, etc? 

- o objetivo(s) da interação: que efeitos o texto pode produzir no seu destinatário, do 

ponto de vista do enunciador? 

Assim, o estudo do texto deve considerar o contexto de produção, não só por sua 

interdependência com os fatores externos e as características textuais, mas também pelos 

efeitos que o texto exerce sobre seus leitores e intérpretes. 

A intenção neste capítulo foi a de procurar estabelecer alguns acordos semânticos 

articulando autores e conceitos que entendemos como imprescindíveis à elaboração desta 

pesquisa. O domínio da língua escrita e oral, seja quanto a sua aquisição quanto ao seu 

desenvolvimento, está atrelado às concepções que apresentamos sobre linguagem, 

aprendizagem, gênero e contexto  todos compreendidos no campo das teorias sócio-históricas.  

No decorrer dos próximos capítulos, estes conceitos serão retomados visando 

estabelecer um diálogo com os dados que compõem o corpus de nossa pesquisa. 
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5 O PONTO DE CHEGADA: ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Neste capítulo, trazemos para serem analisados os segmentos dos episódios 

selecionados a partir das observações das interações em sala de aula. Na análise dos dados, 

priorizamos os encaminhamentos que orientaram as produções de textos, os quais são 

interpretados considerando os elementos constitutivos do contexto de produção e da interação 

discursiva.   

Desse modo, na seção 5.1 discutiremos como se apresenta o discurso pedagógico 

durante o processo de construção da argumentação e que atitudes responsivas dos alunos são 

percebidas, nesses momentos, e na seção 5.2, abordaremos o processo de produção textual, 

especificamente dos gêneros da ordem do argumentar e o contexto de produção em que o 

texto se origina. Nas palavras de Bakhtin (2006, p. 128): “A comunicação verbal não poderá 

jamais ser compreendida e explicada fora desse vínculo com a situação concreta”. 

5.1 O DISCURSO PEDAGÓGICO: “TEM QUE VÊ O TEMA QUE ELE DÁ. E O JEITO 

COMO ELE QUÉ” 

O nosso contexto, a sala de aula, revela uma dimensão que ultrapassa os limites das 

quatro paredes, desvelando a intrincada teia que entrelaça discursos conflitantes de pessoas, 

de personagens e acima de tudo, de sujeitos sociais. O espaço da sala de aula é um espaço de 

construção de conhecimentos e valores. É um espaço vivo. 

Conforme Caruso e Dussel (2003), retomando a história da sala de aula e das formas 

de ensinar, pode-se  esclarecer o fato de que muitas técnicas e palavras que utilizamos  para 

nos referir ao que acontece na sala de aula têm um passado, surgiram em situações concretas 

como respostas a desafios e problemas e  quando as utilizamos hoje em dia, muito 

provavelmente, ainda trazem parte desses  significados. Os autores complementam 

Partimos do princípio de que as definições de um bom professor, do conteúdo dos 
ensinamentos, de métodos e didáticas são saberes históricos, produzidos por 
indivíduos sociais, por pensadores, por grupos, instituições que atuaram e pensaram 
em outros contextos- alguns muito semelhantes aos nossos, outros muito diferentes. 
(CARUSO e DUSSEL, 2003, p. 17). 
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A complexidade da sala de aula revela-se na medida em que se constitui em espaço de 

convivência de discursos conflitantes. 

Nesse contexto dialógico, a linguagem abandona seu estado neutro para habitar um 

espaço ideológico, um espaço mais complexo. Para Bakhtin (2006), as relações são 

construídas por meio das palavras e estas são atravessadas por várias ideologias que as 

circundam socialmente: 

[...] É preciso fazer uma análise profunda e aguda da palavra como signo social para 
compreender seu funcionamento como instrumento da consciência. É devido a esse 
papel excepcional de instrumento da consciência que a palavra funciona como 
elemento essencial que acompanha toda criação ideológica, seja ela qual for. 
(BAKHTIN, 2006, p. 37). 

Dessa forma, o sujeito se mostra a partir das palavras que diz, pois ela é o instrumento 

da consciência, assim, a relação que se dá no espaço da sala de aula, institui uma forma de 

dizer as coisas e cria um modo próprio de ser e de formar as pessoas.  

Nessa interação face a face que ocorre na sala de aula, professor e alunos regulam suas 

ações de acordo com o contexto30. Um contexto caracteriza-se por ser dinâmico, pois fazem 

parte dele não só o ambiente material e espaço físico, mas também as pessoas, o que elas 

estão fazendo naquele momento, suas expectativas, seus objetivos e intenções 

(BRONCKART, 2007). 

 A interação com os outros, face a face, é construída continuamente, é uma 

aprendizagem, um processo complexo e inacabado. Na sala de aula, isso se torna visível, 

quando alunos e professores constroem uma dinâmica própria, marcada pelo conjunto de 

ações do professor, pelo conjunto de ações dos alunos, cada um (re) definindo seus atos, ações 

e língua (gem).  

Ao entrar no espaço da sala de aula, ao se encontrarem pela primeira vez, professores e 

alunos estabelecem relações numa interação que pode ou não estar permeada pelo diálogo e 

compreensão. A sala de aula é um espaço ocupado por alunos que estão se constituindo nesse 

meio em que inúmeros discursos circulam e se movimentam nas interações estabelecidas 

entre professor-aluno e aluno-aluno. Qual o papel do professor nesse espaço de interações? 

Como se estabelece o seu discurso? E quanto aos alunos, que atitudes responsivas são por eles 

manifestadas durante essas interações? 

 

                                                 
30 Contexto de produção é discutido no cap. 4, subseção 4.6.2 
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A partir de  tais questionamentos  passaremos  a analisar alguns episódios de interação 

em sala de aula pois,  segundo Brait (2001, p. 194), a interação “é um fenômeno sociocultural, 

com características lingüísticas e discursivas passíveis de serem observadas, descritas, 

analisadas e interpretadas”.  

O episódio escolhido para análise neste capítulo foi o Episódio 1: Interpretando 

Textos Jornalísticos, e este foi subdivido em três segmentos, que são episódios menores e dos 

quais depreendemos as situações enunciativas no contexto da produção textual que nos 

interessa destacar. A transcrição procura ser fiel ao máximo à linguagem produzida oralmente 

pelos alunos e pelo professor. Na apresentação do episódio, os turnos de fala foram 

numerados para facilitar a referência na análise. 

Nesse segmento (segmento 1- Abertura da aula) o professor, após repassar algumas 

informações sobre as atividades desenvolvidas nas aulas anteriores, inicia uma interlocução 

com os alunos, questionando-os sobre as características do texto dissertativo e as dificuldades 

que eles encontravam quando necessitavam escrever um texto dessa tipologia31. 

Segmento 1 - Abertura da aula 

(1) P - 

 

O que faz com que um indivíduo não consiga desenvolver um texto... mesmo 

dominando a língua padrão... se expressando bem oralmente? 

(2) Al 5 - Falta de conhecimento... 

(3) P- Falta DO QUÊ? Conhecimento? 

(4) Al 5- Conhecimento sobre o assunto... 

(5) P- TÁ... ENTÃO PERA AÍ... Vamos supor que o tema seja a bomba 

atômica...então quem não sabe o que é bomba atômica não vai conseguir 

escrever? 

(6) 

 

(7) 

Al 5 - 

 

P - 

Não... escrever consegue... todo mundo escreve... só que não consegue 
expressar    tipo... ...vou falar o quê sobre bomba atômica.... 
                   
                  Não... então...será que conseguimos escrever sobre algo que a  
                  gente desconheça?     

(8) As -   NÃO::              

(9) P - Não né? Nós precisamos ter um conhecimento prévio... Lembra que a gente 

                                                 
31 O Tipo textual designa uma espécie de seqüência lingüística ou seqüência de enunciado no interior dos 
gêneros e não são textos empíricos. Sua nomenclatura abrange um conjunto limitado de categorias teóricas 
determinadas por aspectos lexicais, sintáticos, relações lógicas, tempos verbais. As designações teóricas dos 
tipos são: narração, dissertação, descrição, exposição e injunção.(MARCUSCHI e CAVALCANTE, 2005). 
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conversou nas aulas passadas sobre isso? Ter um conhecimento prévio... 

MUITO IMPORTANTE... ter um conhecimento do mundo...SIM::  

(10) Al 2 - Pode também dificultar se precisares escrever e vais ter que apresentar... isso 

pode gerar uma barreira 

(11) P - Será que todo mundo gosta do tema bomba atômica? 

(12) As - [ [ NÃO::: 

(13) 

(14)  

(15)   

P – 

As- 

P- 

Não::... será que todo mundo gosta de falar sobre pena de morte?  

[ [ NÃO::  

Então é uma questão a ser discutida? Claro... sem dúvida alguma/ então 

vocês pensam.. vocês defendem que o professor não deve impor um tema 

para vocês desenvolverem...pior ainda...um título. 

Em relação ao segmento apresentado, é possível depreender que o professor  

manifesta, em alguns momentos da exposição, a disposição de instituir uma participação mais 

ativa dos alunos,  provocando-os a emitir suas opiniões, como pode ser percebido nos turnos 

(1),(3),(5), (11), (13), nos quais ele lança questionamentos e provocações a respeito do tema 

abordado. Os alunos, por sua vez, pouco contribuem para o desenvolvimento da discussão,  

apresentando poucas opiniões divergentes, limitando-se a responder às perguntas feitas pelo 

professor e cujas respostas já eram previsíveis, turnos (2), (4), (8), (12), (14). 

Tal procedimento sinaliza uma relação de assimetria na sala de aula, ou em outras 

palavras, quando existe uma relação hierárquica de poderes nas relações (superior/inferior).  

Essa relação pode ser comprovada pelo fato que é a voz do professor que prevalece nas 

discussões e  tende a direcionar as questões (SILVA, 2003). 

O professor é a figura que, estando fisicamente em uma situação diferenciada em 

relação aos alunos, se encontra, na maioria das vezes, à frente da classe, de pé, (Figura 3) 

controlando a situação de comunicação. 
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Figura 3 - Professor ministrando uma aula 
Fonte: Dados da pesquisadora 

De acordo com Freire (2003, p. 185), as salas cujas “carteiras são enfileiradas umas 

atrás das outras e de uma professora que permaneceu em pé em frente de sua mesa segurando 

uma cópia do texto [...]”, tendem a caracterizar uma aula centrada na voz do professor. 

Tal procedimento indica o predomínio do “discurso competente” denominado por 

Chauí (1981 apud CITELLI, 2005, p. 43) como aquele discurso que se confunde, pois com a 

linguagem institucionalmente permitida ou autorizada, isto é, com um discurso no qual os 

interlocutores já foram previamente reconhecidos como tendo o direito de falar e ouvir. 

Para Bakhtin (1997) nesse caso, a palavra expressa o juízo de valor de um homem 

individual, “aquele cuja palavra serve de norma: o homem de ação, [...], o amigo, o mestre” e 

apresenta-se como um aglomerado de enunciados.  

[...] em cada círculo social, em cada micromundo familiar, de amigos e conhecidos, 
em que o homem cresce e vive, sempre existem enunciados investidos de 
autoridade, que dão o tom [...] nos quais as pessoas se baseiam,os quais elas citam, 
imitam, seguem. Em cada época e em todos os campos da vida e da atividade, 
existem determinadas tradições, expressas e conservadas em vestes verbalizadas: em 
obras, enunciados, sentenças. Sempre existem estas ou aquelas idéias determinantes 
dos “senhores do pensamento” de uma época, verbalmente expressas, algumas 
tarefas fundamentais, lemas, etc. (BAKHTIN, 1997, p. 313). 
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A fala do professor está presente quase todo o tempo, questionando, afirmando, 

conduzindo as respostas, reafirmando seus próprios questionamentos, turnos (7), (9), (13) e 

(15), o que indica o predomínio da voz institucionalizada, a qual, aparentemente, é 

culturalmente aceita pelos alunos. 

Nesse sentido, Geraldi (1997, p. 158) afirma:  

E aqui se retoma toda a construção social da identidade de “ser professor”: aquele 
que transmite um saber; some-se a isto que este “saber” é tomado pelo professor 
como “verdades” e não como hipóteses de explicações e teremos a fixidez com que 
os diálogos de sala de aula se dão, com mudanças significativas na distribuição dos 
papéis entre os interlocutores em comparação à prática não-escolar, com 
conseqüências nos valores atribuídos aos atos de fala praticados. 

Complementando a afirmação, Citelli (2005, p.51) enfatiza, é “nessa formação 

discursiva que se instalam todas as condições para o exercício da dominação da palavra”. O 

aluno se transforma em um ouvinte com pouca capacidade de interferir ou complementar o 

que está sendo dito.        

Bakhtin, quanto ao “endereçamento” de um enunciado, não esquece o importante 

papel do ouvinte na comunicação, não o vendo como um mero participante passivo da 

comunicação discursiva, mas sim como dotado de uma atitude responsiva. Nas palavras do 

próprio Bakhtin (1997, p. 271), 

[...] o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do discurso, 
ocupa simultaneamente em relação a ele uma posição responsiva: concorda ou 
discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo, 
etc; essa posição responsiva ouvinte se forma ao longo de todo o processo de 
audição e compreensão desde o seu início, às vezes literalmente a partir da primeira 
palavra do falante. 

A compreensão do enunciado transforma o ouvinte em falante, essa compreensão do 

sujeito que ouve é uma preparação para a resposta que o próprio falante espera receber, bem 

como outro tipo de participação daquele que ouve como a resposta em forma de ações. 

Ademais, complementa Bakthin (1997, p. 271), se o ouvinte torna-se falante, o falante além 

do uso do sistema da língua, utiliza enunciados alheios nas novas relações. Portanto, “cada 

enunciado é um elo corrente complexamente organizado de outros enunciados”.  

Essa alternância dos discursos pelos sujeitos marca os limites dos enunciados 

concretos, isso significa que, terminado o enunciado, o falante passa a palavra ao outro, na 

espera da compreensão ativa responsiva, por mais silencioso que o outro esteja, ou seja, “cada 

réplica, por mais breve e fragmentária que seja, possui um acabamento específico que 
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expressa a posição do locutor, sendo possível responder, sendo possível tomar, com relação a 

essa réplica, uma posição responsiva” (BAKHTIN, 1997, p. 294). O locutor torna-se ouvinte; 

o ouvinte transforma-se em locutor. 

Nessa perspectiva,  os turnos (6),(7) e (10) sinalizam a reduzida “alternância dos 

discursos” entre os sujeitos visto que, quando o aluno procura expressar sua opinião sobre as 

questões colocadas, turno (6), tem a sua fala interrompida pelo professor, turno (7). Essa 

interrupção seguida de um novo questionamento turno (8)  demonstra  a não valorização do 

que foi dito pelo aluno já que a atenção da turma é desviada para a fala do professor ao 

responder a sua pergunta. No turno (11) quando a aluna expressa sua opinião e essa não é 

trazida para  debate, também se observou a falta de alternância dos discursos. 

A esse respeito, Faraco (2003, p. 73), embasado na teoria de Bakhtin, enfatiza “ a 

morte-absoluta (o não-ser) é o estado de não ser ouvido, de não ser reconhecido, de não ser 

lembrado”.  Todo discurso busca ser ouvido, compreendido, seu objetivo é estabelecer um 

“elo na cadeia dialógica das relações sócio-históricas”.  

Desta forma, a compreensão é a forma de ação fundadora da interlocução, como 

Bakhtin (2006, p. 383) mesmo declara: 

Vivo no universo das palavras do outro. E toda minha vida consiste em conduzir-me 
nesse universo, em reagir às palavras do outro ( as reações podem variar 
infinitamente), a começar pela minha assimilação delas (durante o andamento do 
processo do domínio original da fala), para terminar pela assimilação das riquezas 
da cultura humana (verbal ou outra). A palavra do outro impõe ao homem a tarefa de 
compreender esta palavra (tarefa esta que não existe quando se trata da palavra 
própria, ou então existe numa acepção muito diferente). 

Nessa concepção, a consciência do aluno e o seu conhecimento do mundo resultam 

como “produto sempre inacabado” deste mesmo processo no qual o sujeito internaliza a 

linguagem e constitui-se como ser social, pois a linguagem não é o trabalho de um artesão, 

mas trabalho social e histórico seu e dos outros e para os outros e com os outros que ela se 

constitui. Isto implica que “não há um sujeito dado, pronto, que entra em interação, mas um 

sujeito se completando e se construindo nas suas falas e nas falas dos outros” (GERALDI, 

1996, p. 19).  

Em outro momento, agora no segmento 2 - Bloqueios de escrita, no qual  ainda são 

discutidas as  dificuldades que os alunos encontram na produção de textos  de tipologia 

dissertativa, mas agora focando os bloqueios de escrita, os alunos tentam interagir com o 

professor. 
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Segmento 2 - Bloqueios de escrita 

(16) P - E::: o que mais vocês pensam ou acham que poderia dificultar ali o 

desenvolvimento da escrita? O que mais será?  SERÁ que existem alguns 

bloqueios na escrita? EXISTEM Bloqueios... alguém poderia me citar alguns 

bloqueios na escrita? Que impeça que a pessoa desenvolva o texto?  

  ((Silêncio)) 

(17) P - Ta:: tem uma coisa que nasce no ser humano...que ela precisa muitas vezes 

fazer tratamento com psicólogo... pra trabalhar essa questão... que faz parte 

da pessoa... ela vai morrer com isso... NÉ::? QUE que seria? 

(18) Al 1 - Timidez 

(19) P - Timidez 

(20) Al 1 - Medo de se apresentar... de escrever 

(21) P - Então timidez é... de certa forma é um problema...que mAIS? 

(22) Al 3 - Não ter um começo 

(23) Al 1 - Como escrever 

(24) P - Falta de vocabulário 

(25) Al 1 - Sim:: ... como escrever 

(26) P - Falta de leitura? Que mais? 

(27) Al 1- Pra comércio eu sei 

(28) P - NÃO:: Elas tem dificuldade de desenvolver um texto...  mesmo dissertativo 

no fim ... porque não escreve ... porque vocês já pararam para ver que nós 

vivemos num mundo áudio visual? Que nós usamos muita língua falada e 

pouco língua escrita? Na empresa ai onde vocês trabalham...podem reparar. : 

Não, é uma coisa bem importante. Mas tem uma coisa que, acho que é o 

maior causador dessa dificuldade, vocês percebem isso no dia a dia, já devem 

ter percebido. É uma coisa assim tão enraizada no ser humano que vocês nem 

percebem mais.  

(29) Al 2: Qual que é? 

(30) P - As pessoas não... na maioria das vezes as pessoas preferem pegar o telefone a 

enviar um e-mail, ou acessar um programa ali de conversa interna pra falar 

com uma pessoa de outro setor. Então você se expressa bem ... até com uma 

certa facilidade  mas na hora de escrever ela tem problemas ... não é 
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verDADE? 

A prática linguística demonstra que, no diálogo, locutor e interlocutor objetivam 

sempre convencer um ao outro. Ou seja: ao ser posta em funcionamento como forma de ação 

entre os homens, a linguagem é sempre dotada de intencionalidade e, conseqüentemente, de 

um caráter argumentativo (KOCH, 2003).  

Percebe-se que os alunos tentam dar a sua opinião, a sua contribuição, turnos (18), 

(20), (22), (23), (25), se fazem presentes neste espaço onde diferentes vozes se confrontam, 

porém suas falas não são retomadas, não se estabelece um confronto entre as diferentes idéias. 

Recuperar os dizeres dos alunos abriria espaço para o surgimento de novos sentidos, 

pois em se tratando de uma turma de jovens e adultos, pensamos que a atividade poderia ter 

possibilitado um considerável espaço de discussão, já que os sujeitos se encontram inseridos 

em diferentes meios sociais e certamente teriam muito para contribuir com suas experiências e 

vivências.  

O papel do professor, nessa situação é fundamental para mediar32 os conhecimentos já 

construídos e aqueles que se fazem necessários desenvolver (VYGOTSKY, 1998). Nesse 

enfoque, as palavras do aluno não são caladas por ações que anulam o que ele tem a dizer, ao 

contrário, suas palavras estabelecem trocas com seus interlocutores, concordando, 

discordando, aceitando, refutando, criticando, questionando. 

Vygostky (apud REGO, 2001), enfatiza que o professor deve ser capaz de desenvolver 

nos alunos capacidades intelectuais que lhes permitam assimilar plenamente os 

conhecimentos acumulados. Isto quer dizer, que ele não deve limitar sua prática a mera 

transmissão de conteúdos, mas, principalmente, ensinar o aluno a pensar, ensinar formas de 

acesso e apropriação do conhecimento elaborado, de modo,que ele possa praticá-las 

autonomamente ao longo de sua vida. 

Portanto, é apenas por meio de processos interacionais que o aluno poderá constituir-

se como locutor efetivo, ser dono de seu discurso, comprometendo-se com o que diz, quando 

se dirige a alguém. Por isso,  a importância de se adotar uma concepção interacionista para o 

ensino/aprendizagem em sala de aula, como enfatiza Marcuschi (2004, p. 34 ) “ a perspectiva 

interacionista preocupa-se com os processos de construção de sentido tomando-os sempre 

                                                 
32 A mediação configura-se como uma das categorias básicas levantadas por Vygotsky  para a compreensão de 
suas concepções sobre o desenvolvimento humano como processo sócio-histórico. Como sujeito de 
conhecimento, o homem não tem acesso direto aos objetos, mas acesso mediado, operado pelos sistemas 
simbólicos de que dispõe. Essa mediação se processa via um outro, via linguagem. (ZANELLA, 2007).  
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como situados em contextos sócio-historicamente marcados por atividades de negociação ou 

por processos inferenciais”. 

A sala de aula pode ser um lugar de discussão, de confrontos mas,  se através  das 

interações os sentidos forem construídos, coletivamente, de maneira dialógica, não será a voz 

do professor que prevalecerá. 

Pensando nas relações dialógicas no contexto da sala de aula, outro momento, no 

segmento três- Cópia dos textos jornalísticos, merece reflexão,  

Segmento três - Cópia dos textos jornalísticos 

(30) P – 

 

Eu vou aqui Ó:: ...vou colocar três texto no quadro...três textos que vocês vão 

copiar... daí a gente vai trabalhar um pouco esses textos...  

  

 

((ficou sem som)) 

 

(31)   P - Ai vocês vão desenvolver o texto...dentro das normas que eu vou estipular... 

tá?  Então primeiro vocês vão receber orientação... pra vocês entenderem as 

coisas... por QUÊ? Lembrem-se de uma coisa que é muito importante 

...sempre que nós escrevemos...nós escrevemos porque alguém vai 

ler...ninguém escreve pra deixar um livro ...um escrito qualquer...dentro de 

uma gaveta guardado...então nos temos que pensar no nosso leitor 

sempre...independentemente do texto 

Então eu vou colocar três textos jornalísticos ali e a gente vai interpretar um 

pouco esses textos... porque vai chegar um momento que vocês vão 

desenvolver um texto argumentativo ... que QUE É um texto argumentativo? 

Vocês vão defender um ponto de vista a um determinado tema... e como é 

que você vai desenvolver...como é que você vai defender um ponto de vista? 

Tem que ter subsídios... tem que ter argumentos porque se não você não vai 

convencer seu leitor... eu vou colocar os textos aqui 

Alguma pergunta? Muitas coisas que eu falei hoje eu já havia dito a vocês em 

aulas passadas... bem no início...talvez vocês não se lembrem... mas já havia 

comentado alguma coisa com vocês 

((silêncio)) 

Quem não conhece mecânica a diesel...vai conseguir desenvolver um texto 

sobre mecânica a diesel?   
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(32) As - [[Não:: 

(33) P - Por que? Falta conhecimento,..O QUÊ... conhecimento prévio? Vocês nunca 

chegaram a ver uma palestra...um curso e não entenderem o que a pessoa 

falava? Na empresa nunca aconteceu? 

(34) Al 1 - Ainda não 

(35) P - Por que que a pessoa lá não esta entendendo o que o palestrante disse? Por 

que será? 

  ((silêncio)) 

(36) Al 1 - Porque não soube utilizar determinadas palavras? 

(37) Al 2 - Professor...podia passar só um textinho 

(38) P - Não...TRÊS... primEIRO. Vamos fazer o seguinte...eu vou passar os três 

textos que são pequenos... 

O professor é quem estabelece a dinâmica da aula. Ele dita, comanda e organiza o que 

o aluno deve fazer. Este controle é percebido nos turnos (30), (31), (38) , através de ordens do 

tipo: “Vocês vão copiar...”, “Vocês vão desenvolver um texto...”, “vocês vão defender um 

ponto de vista...” , “dentro das normas que eu estabelecer”, “eu vou passar os três...”  A 

posição  que o professor assume  é  a  de ordenar, e a do aluno é de receber as ordens, 

posições que marcam a relação de hierarquia e controle estabelecidos na interação 

professor/aluno.  

Essa relação é uma relação assimétrica, pois se manifesta a partir do jogo de poder 

inerente ao papel social que cada um desempenha (professor-aluno). É fruto de uma imagem 

estabelecida socialmente para cada um deles. A escola como instituição social, e como 

representação da sociedade tende a impor comportamentos pré-determinados aos professores 

e alunos, denominados papéis sociais: "entendemos por papel, um padrão coerente de 

comportamentos comuns a todas as pessoas que assumem a mesma posição ou lugar em uma 

sociedade e um padrão de comportamentos esperados por outros membros da sociedade" 

(ERIC HOYLE apud FERNANDES, 1977, p. 7).  

Marcuschi (1995), nesse mesmo sentido, enfatiza que as noções de igualdade e 

desigualdade de condições, de conhecimento e posição social, constituem um dos traços 

relevantes na identificação das relações interpessoais na interação verbal. Considera essa 

noção de assimetria como uma relação de desigualdade ou de desequilíbrio entre os membros 

participantes de um evento de fala. É esta assimetria que produz a distância social, por meio 
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da diferença de poder social, institucional e pessoal, pela diferença de recursos lingüísticos e 

pela diferença de identidade social entre componentes de classes. 

Falando acerca dessa assimetria de papéis, especificamente na sala de aula, De Chiaro 

e Leitão (2005, p. 6-7) assim se manifestam: 

O professor, socialmente instituído como depositário e porta-voz de um 
conhecimento legitimado, não se coloca na posição de um interlocutor a ser 
convencido. A finalidade específica das discussões em que se engaja com os alunos 
é levá-los à aquisição de conceitos, formas de raciocínio e princípios considerados 
canônicos num certo domínio do conhecimento, não estando suas próprias 
perspectivas sobre os temas discutidos sujeitos a mudança em função da discussão 
com os alunos. 

Dentro dessa perspectiva, pode-se considerar que todo processo de comunicação é 

caracterizado por uma rede de relações imagéticas – locutores e ouvintes têm uma 

determinada imagem de si mesmos, da situação de interação e de seu interlocutor. Além disso, 

cada um dos participantes tem sua visão de mundo própria (imagem do mundo) – é desse jogo 

de imagens que dependem a comunicação e a interação (ORLANDI, 1987).  

Nessa perspectiva, destaca a autora, os interlocutores, a situação, o contexto histórico-

social, isto é, as condições de produção33, constituem o sentido da sequência verbal produzida. 

Quando se diz algo, alguém o diz de algum lugar da sociedade para outro alguém também de 

algum lugar da sociedade e isso faz parte da significação. 

 Orlandi (1987, p. 26) considera discurso não como transmissão de informação, mas 

como efeito de sentido entre interlocutores.  

Assim, baseando-nos na proposta de tipologia do discurso34 de Orlandi, podemos 

considerar o discurso  do professor no segmento 3 – Cópia de textos jornalísticos, como um 

discurso pedagógico autoritário,  ou seja,  aquele em que o professor emissor possui o saber e 

está na escola para ensinar (imagem social); o aluno-receptor é aquele que não sabe e está na 

escola para aprender (imagem social) (ORLANDI, 1987, p. 31).  

A autora reforça que o DP tem sido predominantemente autoritário, porque, via de 

regra, é visto como mero transmissor de conhecimento e de informação, estabelece-se como 

                                                 
33  As condições de produção  observadas aqui no mesmo sentido daquele proposto por Bakhtin e Bronckart, cap. 
4, subseção 4.6.2 
34 “o discurso lúdico é aquele em que o seu objeto se mantém presente enquanto tal e os interlocutores se 
expõem a essa presença, resultando numa polissemia aberta [...]. O discurso polêmico mantém a presença do seu 
objeto, sendo que os participantes não se expõem, mas ao contrário procuram dominar o seu referente, dando-lhe 
uma direção,indicando perspectivas particularizantes pelas quais se o olha e se diz, o que resulta na polissemia 
controlada [...]. No discurso autoritário, o referente está ‘ausente’, oculto pelo dizer; não há realmente 
interlocutores, mas um agente exclusivo, o que resulta na polissemia contida (ORLANDI, 1997, p. 15-16). 
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um “processo parafrástico”, ou seja, “há um retorno constante a um mesmo dizer 

sedimentado”.  

Faraco (2003, p. 81), embasado na teoria bakhtiniana, explica que “a palavra de 

autoridade, em seus vários tipos, é aquela que nos interpela, nos cobra reconhecimento e 

adesão incondicional. Trata-se de uma palavra que se apresenta como uma massa compacta, 

encapsulada, centrípeta, impermeável, resistente a bivocalizações [...]”.  

Bakthin (1997), opondo-se a esse sentido, trabalha com a idéia de que a linguagem 

autoritária reduz tudo a uma só voz, neutralizando a variedade e a riqueza que existem na 

comunicação humana e menciona que por meio da polifonia, o dialogismo pode ser 

percebido, pela materialização das muitas vozes. Ele propõe que: 

Aquele que apreende a enunciação de outrem não é um ser mudo, privado da 
palavra, mas ao contrário um ser cheio de palavras interiores. Toda a sua atividade 
mental, o que se pode chamar de “fundo perceptivo”, é mediatizado para ele pelo 
discurso interior e é por aí que se opera a junção com o discurso apreendido no 
exterior. A palavra vai à palavra. É no quadro do discurso interior que se efetua a 
apreensão da enunciação de outrem, sua compreensão e sua apreciação, isto é, a 
orientação ativa do falante. (BAKHTIN, 1997,  p. 147-148). 

Portanto, é só através da dinâmica interlocutiva presente na sala de aula que nós 

conseguiremos chegar à significação, ou seja, à compreensão do que ali ocorre, através da 

observância das formas de interação entre esses indivíduos. É interessante descobrir o que os 

alunos estão querendo dizer por meio das suas manifestações. Essa descoberta instigante para 

o docente comprometido com a sua prática nos levará a compreender a dinâmica viva, 

presente na sala de aula, através do uso da linguagem.  

Outrossim, cabe ressaltar que, no caso da interação professor-aluno, o poder 

pragmático/discursivo que o professor exerce para controlar a aula, pode ser utilizado tanto 

para desenvolver nos alunos uma atitude favorável à aprendizagem, como para que estes 

desenvolvam uma atitude desfavorável, resultando em tentativas de fuga ao controle do 

professor e em desafios à sua autoridade. É o que iremos analisar na próxima subseção. 
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5.1.2  A voz do silêncio  

..               ...”Eu tenho à medida que designo - e este é o esplendor de se ter uma linguagem. Mas eu 
tenho muito mais à medida que não consigo designar. A realidade é a matéria-prima, a linguagem é o 

modo como vou buscá-la - e como não acho. Mas é do buscar e não achar que nasce o que eu não 
conhecia, e que instantaneamente reconheço. A linguagem é o meu esforço humano. Por destino tenho 

que ir buscar e por destino volto com as mãos vazias. Mas volto com o indizível. O indizível só me 
poderá ser dado através do fracasso da minha linguagem. 

......Só quando falha a construção, é que obtenho o que ela não conseguiu”.  

                                                                                   (Clarice Lispector - A paixão segundo G.H, 1964). 

A questão do silêncio no mundo moderno é algo que tem sido objeto de reflexão de 

estudiosos de diferentes áreas. Na arte, na literatura, na filosofia, na psicanálise , na lingüística 

encontramos pensadores lançando importantes questionamentos acerca do silêncio 

Citando a epígrafe que abre essa seção, vemos que o silêncio, em Clarice, tem tanto 

valor quanto a palavra e constitui, de certo modo, o fim último e utópico de sua escrita, no 

entanto, ela sabe que se o silêncio é a expressão máxima do indizível é somente através da 

palavra que se chega a essa conclusão. 

 Ainda no campo da literatura, Steiner35 (1988, p.112) enfatiza: 

Sempre que se aproxima dos limites da forma expressiva, a literatura chega a praia 
do silêncio. Nada há de místico nisso. Somente a constatação de que o poeta e o 
filósofo, ao investirem a linguagem de máxima precisão e iluminação, tornam-se 
cônscios, e também ao leitor, de outras dimensões que não podem ser circunscritas 
por palavras. 

Tal reflexão leva-nos a intuir que é impossível dizer tudo o que sentimos ou 

percebemos mas, em nossa sociedade, existe uma clara e compulsiva inclinação a falar ou 

como cita Orlandi (1997, p. 37): 

O nosso imaginário social destinou um lugar subalterno para o silêncio. Há uma 
ideologia da comunicação, do apagamento do silêncio, muito pronunciada nas 
sociedades contemporâneas. Isto se expressa pela urgência do dizer e pela multidão 
de linguagens a que estamos submetidos no cotidiano. Ao mesmo tempo, espera-se 
que esteja produzindo signos (visíveis audíveis) o tempo todo. Ilusão do controle 
pelo que aparece: temos de estar emitindo sinais sonoros (dizíveis, visíveis) 
continuamente. 

                                                 
35George Steiner, crítico de literatura, apresenta uma série de textos sobre a questão do silêncio. Estes estão 
reunidos em seu livro “Linguagem e Silêncio- ensaios sobre a crise da palavra”.  
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Não se deseja com isso, segundo a autora, negar o fato de que a linguagem atravessa 

diferentes formas de matéria significante. A questão a que ela se propõe é se estariam 

realmente todos os sistemas de signos perpassados pelo verbal, perdendo o silêncio, deste 

modo, “a sua especificidade, enquanto matéria significante distinta da linguagem” 

(ORLANDI, 1997, p. 32). 

Corroborando com essa idéia, Steiner (1988, p. 30) enfatiza: 

Vivemos no interior do ato do discurso. Mas não devemos pressupor que uma matriz 
verbal seja a única em que as articulações e o comportamento da mente são 
concebíveis. Existem realidades de modalidade intelectual e sensória baseadas, não 
na linguagem, mas em outras energias comunicativas, tais como o ícone ou a nota 
musical. E existem atividades do espírito enraizadas no silêncio. É difícil falar delas, 
pois como poderia a fala transmitir adequadamente a forma e a vitalidade do 
silêncio?   

Neste sentido, não são todas as culturas que tomam o silêncio pelo  viés da falha, do 

não-sentido. Peter Burke  (1995) apresenta-nos diferentes variedades de silêncio na Europa do 

século XIX. A abordagem histórica social do silêncio na Europa moderna, elaborada pelo 

autor, nos revela diferentes formas de silêncio: “regras de silêncio”; “locais ou regiões de 

silêncio”; silêncios estratégicos, “conspirações de silêncio”, “o silêncio sagrado”, “o silêncio 

de prudência”, etc. 

Essa variedade de significados possíveis explica como um manual do século XIX 
podia afirmar que o “silêncio [...] atua como parte fundamental em uma 
conversação”, enquanto um outro condenava-o como “suposição mal-educada de 
superioridade”. Além disso, na França do século XVII, um famoso autor sobre 
conversação, o Chevalier de Mére, declarou ser “uma grande falha gostar 
excessivamente de manter silêncio, enquanto outro, o duque de La Rochefoucauld, 
escreveu sobre a necessidade de saber como ficar em silêncio. (BURKE, 1995, p. 
163). 

Ainda, segundo o historiador, o silêncio acompanhado pelos gestos adequados ou por 

expressões faciais características pode ser caloroso ou frio, íntimo ou contido, educado ou 

agressivo. Assim, é necessário sintonizar os ouvidos em relação às variedades de silêncios, 

considerando os seus diferentes usos, funções e suas estratégias. De forma que “um 

reconhecimento de quando não falar, pode ser tão fundamental para a produção de 

comportamento culturalmente aceitável quanto um conhecimento do que dizer” (BASSO, 

1970 apud BURKE, 1995, p. 162). Ou, de uma forma mais contundente, o silêncio em si pode 

significar um ato comunicativo. 
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É nessa perspectiva que Laplane (2000) discute a predominância do verbal na 

produção cultural ocidental e as formas pelas quais o silêncio vem sendo tratado pelas 

perspectivas que analisam a interação. Segundo a autora, o silêncio pode significar uma 

predominância da ação sobre a palavra. Nas interações face a face, o silêncio pode significar 

também pausas para pensar, pode ser um silêncio cooperativo dos alunos que desempenham 

o papel de ouvintes na interação.  

O silêncio significa, intervém na estruturação de situações, possui conteúdo 

proposicional ou não, inclui gestos ou não. Pode também expressar significado gramatical, 

pode ser simbólico ou convencional, pode ter valores positivos indicando maior entendimento 

ou intimidade, etc. (LAPLANE, 2000, p. 56). Assim, pausas e silêncios são muito 

significativos e revelam que as interações discursivas também são compostas pela ausência 

das palavras.  

Como vimos, são várias as abordagens possíveis para o tema, dessa forma, na próxima 

subseção, vamos discutir algumas formas de interpretar os momentos em que se instalou o 

silêncio, nos episódios investigados. 

 5.1.2 Quebrando o silêncio: “Vamos, vamos... não quero ficar falando sozinho” 

Nas salas de aula, além do desejado e indispensável “silêncio para o trabalho”, vários 

tipos de pausas e silêncios ocorrem. Utilizando os conceitos teóricos da Escola Francesa de 

Análise do Discurso (AD), na concepção de Orlandi (1997) e a concepção dialógica da 

linguagem, conforme postulada por Bakhtin, colocadas  aqui como referenciais que 

possibilitam a análise das manifestações discursivas, pode-se tentar analisar  as formas de 

silêncio presentes na sala de aula e seus diferentes sentidos, e as implicações deste silêncio 

para a prática pedagógica do professor. 

Para esta análise, selecionamos um segmento do Episódio 1- Interpretando textos 

jornalísticos. Esse segmento que denominaremos Primeiras instruções refere-se à 

apresentação das atividades que serão desenvolvidas pelo professor e pelos alunos no decorrer 

daquele módulo. 
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Segmento 1- Primeiras Instruções 

(39) P - Tá... eu trouxe uns textos jornalísticos... ali... para a gente começar também ... 

é:::... aquela questão da poesia...acho que já... na outra aula passo mais uma 

atividade só sobre separação silábica poética e a gente pode dar por concluída 

aquela questão...quem faltou...infelizmente... copia...procura se ater ao que foi 

ministrado na aula passada 

 

(40) 

 

Al1 

(( a turma não se manifesta)) 

Eu faltei 

(41) P - É:: então eu trouxe aqui e vou passar no quadro os textos para a gente analisar... 

interpretar...compreender e discuti-los... TÁ? 

  (( A turma permanece em silêncio durante toda a exposição inicial do professor 

e não responde ao questionamento proposto))  

O silêncio não é visível; por isso, uma teoria empírica do silêncio o reduz à falta de 

palavra. Para Orlandi (1997, p. 48), a materialidade do silêncio é diferente, ou seja, ele 

significa de outra maneira. Quando se trata do silêncio, nós não temos marcas formais, mas 

“pistas”, “traços”.  Assim, os “traços” que percebemos, quando observamos a turma, nesse 

início de interlocução,  nos sinalizam um  “silêncio cooperativo”, ou seja, “o silêncio que 

caracteriza a dinâmica de salas de aula tradicionais em que o discurso assume a forma de uma 

interlocução face a face entre dois participantes(sendo o professor o falante)” (GILMORE36, 

1985 apud LAPLANE, 2000). 

Para esse autor, o silêncio pode acompanhar e refletir o envolvimento atento na 

atividade principal (oficial) assim como o engajamento em outras atividades (cópia, leitura, 

etc.). Dessa forma, quando o professor expõe a dinâmica da aula, turnos (38) e (41), 

estabelecendo a ordem dos trabalhos, automaticamente se instaura esse silêncio 

“cooperativo”, um comportamento que se encaixa nesse contexto tradicional e  onde a maioria 

dos alunos se “esconde” a maior parte do tempo. 

Esse silêncio na escola, e aqui, especificamente, na sala de aula, pode ser apontado 

como indicador de organização e, conseqüentemente, caracteriza a “boa atitude” esperada por 

                                                 
36 P. Gilmore (1985 apud LAPLANE, 2000) observou o silêncio interacional, os traços e os limites do silêncio 
nas interações face a face. Na análise do silêncio utilizou o conceito de rituais de apresentação, elaborado por 
Goffman. Esses rituais são descritos como comportamentos que fornecem uma expressão imediatamente legível 
da situação de um indivíduo, mais especificamente sua intenção, assim como a evidência do seu alinhamento na 
situação.  
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parte dos alunos ou como Gilmore  (apud LAPLANE, 2000, p. 54) mesmo cita, “exceto por 

algumas respostas curtas, o papel desse alunos que permanecem silenciosos é o de facilitar o 

estabelecimento e a manutenção de uma dinâmica tradicional de sala de aula”.   

Nessa mesma linha, as análises de Foucault (1998, p. 140) sobre a “docilidade dos 

corpos”, demonstram que “o treinamento dos escolares” deve ser feito de maneira que sejam 

utilizadas “poucas palavras, nenhuma explicação, no máximo um silêncio total que só será 

interrompido por sinais - sinos, palmas, gestos, simples olhar do mestre [...]”. O autor 

denomina essas ações como “ações disciplinares” que seriam “técnicas que se aplicam ao 

corpo para domesticá-lo, e, por meio dele, conseguir efeitos na alma”.  

Ser observado, sentar-se em determinado lugar e permanecer quieto, as instruções 
para sentar-se “corretamente”, a insistência em escrever com a mão direita, a 
orientação da cabeça para frente, que favorece a “curiosa” comunicação entre rosto e 
nuca, são técnicas aplicadas ao corpo- não necessariamente castigos- que, com o 
passar do tempo, se internalizaram, tornando-se “naturais” e “corretas” para nosso 
senso comum. (FOUCAULT, 1998, p. 188-189).  

Orlandi (1997, p. 36) também corrobora estas afirmações quando afirma que a 

gestualidade também está orientada pela fala. “Quando alguém se pega em silêncio, se 

rearranja, muda a expressão, os gestos. Procura ter uma expressão que “fala”. É a visibilidade 

(legibilidade) que se configura e nos configura. A linguagem se constitui para asseverar, 

gregarizar, unificar o sentido (e os sujeitos)”.  

Assim, quando observamos os alunos em silêncio (Figura 4) podemos entrever um 

disciplinamento, uma obediência às normas que já são estabelecidas e naturalizadas nesse 

contexto, que é a sala de aula. 
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Figura 4 - Postura dos alunos em sala de aula 
Fonte: Dados da pesquisadora 

Ainda neste mesmo segmento 1- Primeiras Instruções, do Episódio 1, Orlandi nos 

aponta um modo de estar em silêncio que corresponde a um modo de estar no sentido, 

observemos: 

Segmento 1- Primeiras Instruções 

(42) P -  Então...assim...falando em texto né? Quando a gente vai prestar um 

concurso...sobretudo o vestibular... a famosa DA REDAÇÃO sobretudo um 

texto dissertativo...NÉ? Alguém saberia me dizer o que é dissertar? 

((silêncio)) 

A gente comentou em aulas passadas... não nos aprofundamos mas 

discutimos...o que é dissertar? 

  ((os alunos permanecem quietos... demonstram uma certa inquietação)) 

(43) P - Vamos fazer aí uma regressão mental... 

(44) Al 1 - Colocar suas próprias idéias...sobre tal assunto. 

(45) P - ::... Colocar suas próprias idéias sobre um assunto...Que mais? 

  ((Os alunos não respondem ao questionamento do professor)) 
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Orlandi (1997)  atenta para o fato de que, para que a linguagem diga algo (para que se 

instaurem sentidos lingüisticamente), é preciso considerar que esta necessita de um lugar 

“outro”. Esse lugar “outro” ou “diferente” é o silêncio. Ora, para que a linguagem signifique, 

ela precisa atualizar sentidos desse silêncio, e ao mesmo tempo, precisa recusar alguns 

sentidos, pois não é possível dizer dois ou mais enunciados ao mesmo tempo. É assim que 

lemos a definição do silêncio como espaço diferencial da linguagem.  

Portanto, a afirmação de que o silêncio seria o “lugar que permite à linguagem 

significar” aponta para a necessidade estrutural de um excluído para que a linguagem possa, 

enfim, significar. Esse excluído seria o silêncio.  

Segundo Orlandi (1997, p. 70), os diferentes modos de existência do silêncio “silêncio 

que atravessa as palavras, que existe entre elas, ou que indica que o sentido pode sempre ser 

outro, ou ainda que aquilo que é o mais importante nunca se diz configuram seu caráter 

fundador37. Este não se refere ao silêncio como absoluto, nem como possuindo um sentido 

independente. “Significa que o silêncio é garantia de movimento de sentidos. Sempre se diz a 

partir do silêncio” (ORLANDI, 1997, p. 71). 

Assim, analisando o segmento, não é possível apontar um sentido para o silêncio dos 

alunos, mas pode-se atentar para o fato de que, na interação, quando alguém fala, alguém cala.  

Os alunos  são interpelados, questionados e, supostamente, já deveriam conhecer as 

respostas das perguntas feitas pelo professor, pois este menciona o fato de já terem discutido o 

assunto em pauta, como demonstrado no turno (42 ) “ a gente comentou em aulas passadas”. 

Os alunos silenciam e ele volta à questão, tentando fazer os alunos relembrar, “vamos fazer aí 

uma regressão mental” turno (43). Um aluno dá sua opinião, turno (44). O professor, como se 

percebe no turno seguinte, (45) “Colocar suas próprias idéias sobre um assunto, que mais?” 

não confirma a opinião do aluno e continua o questionamento.  Os alunos novamente 

silenciam, e aqui pode-se entrever mais de um sentido para o silêncio, ou os alunos não sabem 

efetivamente a resposta ou evitam dar uma opinião por recearem que esta não será valorizada 

pelo grupo e pelo professor, como aconteceu no turno (44). 

Retomando, então, as palavras de Orlandi (1997, p. 55) “sem silêncio não há sentidos 

possíveis. É ele que torna possível a significação. O silêncio é a matéria significativa por 

excelência, sempre admite a possibilidade de diversos sentidos. 

Ainda no mesmo segmento 1- Primeiras Instruções, dando seqüência a nossa análise, 

Orlandi destaca outra dimensão do silêncio.  

                                                 
37 O silêncio fundador, aquele que existe nas palavras, que significa o não dito e que dá espaço de recuo 
significante, produzindo as condições para significar (ORLANDI, 1997, p. 70). 
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Segmento 1 – Primeiras Instruções 

(46) P - QUE É QUE EU COMENTEI COM VOCÊS...que a partir do momento em 

que a gente acorda... a gente já está de certa forma... dissertando... só que 

verbalmente... né? Agora... enquanto estou aqui... em sã consciência eu agora 

estou dissertando. 

(47) Al 2 - Dialogando 

(48) P - Eu estou só EXPONDO ... dialogando... EXPONDO seu pensamento 

  ((novo silêncio)) 

  Que mais? VAMOS LÁ...VAMOS INTERAGIR...Não quero ficar falando 

soZINHO...Ahh? 

(49) Al 3 - Trocando idéias... ((em tom mais baixo))... ou não? 

  ((Silêncio)) 

(50) P - Vamos LÁ... vamos deixar uma boa impressão 

(51) Al 4 - É o texto não-formal? 

(52) P - É mas quando a gente fala...NÉ::? A gente não tá falando de escrita ainda... 

será que TUdo será que uma pessoa que se expressa...em tese... bem... né? 

Faz uso da norma padrão da língua...será que ela consegue passar isso para o 

papel   com a mesma facilidade? 

((várias vozes se pronunciam)) 

(53) As - [ [ Ás vezes... Não... Não consegue... 

(54) P - É muito relativo NÉ? Não É VERDADE... SERÁ? Não...CLARO que 

NÃO... 

Como diz Orlandi (1997, p. 50), a intervenção do silêncio faz aparecer a falta de 

simetria entre os interlocutores. A relação de interlocução não é bem-comportada, nem 

obedece a uma lógica preestabelecida. Ela é atravessada, entre outros, pela des-organização 

do silêncio. A necessidade de um lugar outro para a linguagem é o fundamento da existência 

de uma flutuação entre o silêncio e a linguagem. Essa flutuação funciona do seguinte modo: 

sempre que algo é enunciado, algo também é silenciado.  

Dessa maneira, percebemos que o silêncio não é não-dizer, mas calar, silenciar aquilo 

que não se quer, não se deve ou não se pode dizer. O silêncio é uma opção nem sempre 

consciente entre dizer/falando e dizer/calando.  
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Laplane (2000, p.61) nesse enfoque, afirma que a idéia de silenciamento, por sua vez, 

decorre da dimensão política do silêncio38. As “pistas do silenciamento” podem ser 

encontradas na palavra: o poder dizer, a tomada da palavra, a sua interdição, a censura, a 

legitimação de certos sentidos. O apagamento de outros. 

Nesse sentido, percebemos a relação assimétrica que envolve professor e alunos. Uma 

relação marcada pelas posições sociais que ocupam na sala de aula. E essa posição do 

professor fica marcada nos turnos (46), (48) , (50) e (52) quando  ele diz  “o que é que eu 

comentei com vocês...”, “em sã consciência eu agora estou dissertando”, “vamos lá...vamos 

interagir...eu não quero ficar falando sozinho”, “vamos deixar uma boa impressão” . 

Desta feita, são as condições estabelecidas pelas relações sociais que determinam os 

discursos produzidos pelos sujeitos, ou seja, o que o professor diz  e o que o aluno não diz são 

resultado das situações que lhe são oferecidas.  Assim, pensar o silêncio é colocar questões a 

propósito dos limites da dialogia e, conseqüentemente, perceber a relação com o outro como 

sendo uma relação complexa, complementar e contraditória. 

Retomando a questão da dialogia, Faraco, fundamentado na teoria bakhtiniana,  

caracteriza as relações dialógicas como relações de sentido que se estabelecem entre 

enunciados e tece algumas considerações: 

Para haver relações dialógicas, é preciso que qualquer material lingüístico [...] tenha 
entrado na esfera do discurso, tenha sido transformado num enunciado, tenha fixado 
a posição de um sujeito social. Só assim é possível responder [...], isto é, fazer 
réplicas ao dito, confrontar posições, dar acolhida fervorosa à palavra do outro, 
confirmá-la ou rejeitá-la, buscar-lhe um sentido profundo, ampliá-la. Em suma, 
estabelecer com a palavra de outrem relações de sentido de determinada espécie, isto 
é, relações que geram significação responsivamente a partir do encontro de posições 
avaliativas. (FARACO, 2003, p. 64).  

Nesse sentido, o silêncio dos alunos pode ser considerado como uma atitude 

responsiva, sinalizando uma resposta desaprovadora, crítica como o silêncio percebido após 

os turnos (47) e (48) em que o aluno se pronuncia, “dialogando” , o professor refuta a opinião 

expressa  por ele  e  ainda reforça o seu dizer repetindo a  afirmação “Eu estou só EXPONDO 

... EXPONDO meu pensamento”. 

 O silêncio que se estabelece é  mais comumente ressentido como hostil, parecido com 

uma palavra de reprovação, porém mais forte que essa visto que os sentidos possíveis não são 

                                                 
38 Política do silêncio, uma tipologia do silêncio criada por Orlandi, assim como o silêncio fundador. Subdivide-
se em: a) silêncio constitutivo: o que nos indica que para dizer é preciso não-dizer, uma palavra apaga 
necessariamente as outras palavras. b) silêncio local: se refere à censura propriamente, aquilo que é proibido 
dizer em uma certa conjuntura (ORLANDI,1997, p. 75). 
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muito claramente definidos , fazendo com que o professor incite os alunos a interagir, a falar,  

turno (49), “ vamos...vamos interagir”, tentando resgatar o diálogo.  

Outro momento, em que esse silêncio é percebido, é no turno (49), quando aluno, já 

demonstrando insegurança e embaraço, denunciado pelo seu tom de voz, “trocando idéias, 

((em tom mais baixo)), ou não?” expressa seu ponto de vista.  O silêncio, então, pode 

aparecer como o meio mais simples de se preservar. O pudor e a recusa em se mostrar podem 

explicar a atitude e o silenciamento dos alunos.  Dessa forma, o silêncio do outro tem o 

mesmo valor que a palavra reprovadora. 

A partir dessas reflexões é possível perceber, conforme Laplane (2000, p. 66), que a 

condição para que exista “a liberdade de falar” é a possibilidade do silêncio “como escolha do 

falante”. E, paralelamente, pressupõe o silêncio como posição de escuta.  

Em suma, depreende-se depois das análises feitas, que os alunos sabem o lugar que 

ocupam na escola e no discurso pedagógico, e por isso fazem um movimento de entrega e um 

de resistência. Retomando: o primeiro consiste na aceitação dos sentidos que imperam, são 

institucionalizados e determinam o curso dos acontecimentos na escola. O segundo é um 

processo de busca por um outro espaço onde se possa dizer (ressignificar) o que ficou “fora” 

de seu discurso. É aí, nesse segundo, que a política do silêncio (o silenciamento) passa a 

existir, não como vazio, mas como uma possibilidade de significação (ORLANDI, 1997). 

Opondo-se ao sentido do silêncio, na próxima seção, serão analisados alguns 

segmentos de episódios, nos quais se observam diferentes manifestações e estratégias para 

argumentar. 

5.2 DO DEBATE À PRODUÇÃO ESCRITA ARGUMENTATIVA 

Concebendo a argumentação como uma atividade discursiva e considerando que 

existem alguns gêneros textuais que se caracterizam pela presença mais marcante de 

estratégias para argumentar, torna-se fundamental refletir sobre os contextos em que tais 

gêneros emergem, precisamente, como se configura o planejamento de uma aula em que se 

discutirão gêneros da ordem do argumentar e o discurso argumentativo. Estas questões serão 

discutidas nas próximas subseções. 
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5.2.1 A aula 

 

                                                                                                                  Mafalda (QUINO, 2003). 

“ADEUS COLÉGIO, adeus vida/vivida sob 
inspeção,/dois anos jogados fora ou dentro de  um 
caldeirão/ em que se fritam destinos/ e se derrete a  

ilusão./ Já preparo minha trouxa/ e durmo na 
solidão./ Amanhã cedo, retiro-me,/ pego o trem da 

Leopoldina,/ vou ser de novo mineiro./[...]”. 

(Drummond de Andrade, 1988, p. 681-682). 

Duas epígrafes, dois autores, dois estilos distanciados, mas o mesmo tema comum: a 

aula, ou melhor, uma visão crítica da aula. A aula foi e é objeto de críticas, porque representa 

em muitos aspectos o poder, o controle a disciplina. A aula já foi contemplada como o 

“domínio do homem, do professor, do autoritarismo, da dominação” (CARUSO e DUSSEL, 

2003, p. 67).  

Entretanto, para além das críticas, estamos entendendo a aula como um evento 

(MATÊNCIO, 2001) que faz parte de uma organização complexa (instituição – escola), onde 

existe a multiplicidade de elementos estruturados e estruturantes que interagem no tempo, 

espaço no cotidiano da sala, interferindo nas ações do professor/aluno. A aula se faz de 

prévias e planejadas escolhas de caminhos, que são diversos do ponto de vista dos métodos e 

das técnicas de ensino, bem como das tecnologias educativas.  

MATÊNCIO (2001, p. 161) aponta que o tipo de gerenciamento no evento (sala de 

aula), as abordagens e as estratégias didático-discursivas propostas intervêm no processo 
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ensino-aprendizagem, ou seja, a organização de uma aula inclui dimensão cognitiva e sócio-

institucional, ligadas tanto ao conhecimento sobre o objeto de estudo e o saber fazer, como o 

conhecimento sobre esse tipo de interação e o saber dizer que orientam efetivamente o 

procedimento de planejamento e execução. 

Dessa forma, o desenvolvimento da organização de uma aula é feito por intermédio de 

ações didático-discursivas e, para isso, se apóia nas intervenções dos alunos, em termos de 

conteúdos, do saber e do dizer. 

Assim, na nossa análise, identificaremos como professor  introduz e desenvolve suas 

aulas para atingir seus objetivos, ou seja, como ele desenvolve uma aula que tenha como 

objetivo o ensino-aprendizagem dos gêneros do eixo do argumentar, especificamente, o artigo 

de opinião e a Carta do leitor . 

Dessa forma, observando como se processa o ensino e as referências teórico - 

metodológico – discursivas mobilizadas, bem como os modos de participação dos alunos nos 

processos de interação (MATÊNCIO, 2001, p. 163) para discussão e interpretação, 

selecionamos segmentos do Episódio 2: Interpretação de artigo de opinião, discussão sobre 

Argumentação. 

5.2.2 O reconhecimento e a construção dos gêneros do eixo do argumentar - “Tenho tudo na 

cabeça, várias idéias [...] na hora de colocar no papel, complica. 

Nossas discussões iniciam-se com a apresentação do episódio utilizado para a análise- 

Episódio 2: Interpretação de artigo de opinião, discussão sobre Argumentação.  

Nesse módulo, o professor iniciou a aula manifestando a sua intenção de trabalhar o 

texto argumentativo, aprofundando-se em algumas questões relacionadas à argumentação e ao 

discurso argumentativo. Após as discussões, os alunos deveriam produzir um texto, uma carta 

do leitor, conforme determinações do professor. 

Quanto às atividades didáticas realizadas, primeiramente, o professor distribuiu alguns 

textos para os alunos e depois desenvolveu a leitura do artigo de opinião (Figura ). 
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Segmento 1- Leitura do texto 

(55) P - Sem PÂNICO... eu gostaria que vocês guardassem essas...essas folhas vão 

ser úteis depois que nós virmos essa questão do roteiro e da introdução...isso 

quando vocês  começarem a produzir...e::: aí a gente vai pôr em prática... 

tá::? 

  ((conversas paralelas)) 

  (( o professor termina de entregar as folhas )) 

 Alguém gostaria de ler o texto? 

MORENA39? 

(56) Al 1 - Não 

(57) P - Vamos lá pessoal...vamos praticar a leitura...LER É IMPORTANTE 

(( o professor inicia a leitura)) 

“O empresário Antônio Ermírio de Moraes /.../ 

Alguém já ouviu falar? 

(58) As - [ [ Não:: 

(59) Al 1 - Quem é? 

(60) P - Antônio Ermírio de Moraes 

(61) Al 2 - Não 

(62) P- Ele é um dos homens mais poderosos e ricos de nosso país...ele é o dono da 

Votorantin...fábrica de cimentos...e::: é aquele cidadão que comprou a 

maioria das fábricas de cimento do mundo porque daí o que ele faz...ele 

monopolizou para o pessoal comprar cimento só dele...é verDADE...e é dono 

claro do Grupo Votorantin...CBV...financiadoras de carros... motos e:::etc. 

(63) As - ((incompreensível)) 

(64) P - O empresário Antônio Ermírio de Moraes escreveu o artigo a seguir na Folha 

de São Paulo...jornal muito popular no estado de São Paulo...no dia três de 

agosto de 1997...OLHA SÓ...nós estamos em 2008 e isso foi escrito em 

1997...em que se manifesta sobre a sujeira na cidade de São Paulo. “Leia o 

artigo com atenção e reflita também sobre o que está dizendo nas entrelinhas 

a propósito de pobreza...cidadania e ação governamental...ETC 

“os leitores tem todo” agora começa /.../ 

 
                                                 
39 Foi utilizado um pseudônimo para preservar a identidade do aluno. 
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Figura 5 -  Texto de opinião publicado na Folha de São Paulo – 1997 

Fonte: (FOLHA DE SÃO PAULO, 1997, site) 

O professor, ao propor a produção da carta, estabeleceu uma seqüência de passos40 – 

leitura de um artigo de opinião, discussão sobre o texto argumentativo, apresentação de um 

“roteiro” para interpretação do artigo de opinião e discussão sobre os articuladores 

argumentativos com o objetivo de auxiliar os alunos  na produção do texto, o que sinaliza no 

turno (55), essas folhas vão ser úteis depois que nós virmos essa questão do roteiro e da 

introdução...isso quando vocês  começarem a produzir... 

Os alunos não fazem nenhum questionamento e o professor dá continuidade a 

atividade perguntando se alguém  gostaria de ler. Diante da recusa de uma aluna, turno (56), 

                                                 
40 Com exceção do artigo de opinião, apresentado nesta subseção, os demais textos utilizados pelo professor 
encontram-se nos Anexos  
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toma para si a tarefa. Durante a leitura ocorreram poucas interrupções e estas aconteceram 

quando o professor esclareceu algum tópico ou acrescentou alguma informação, como no caso 

dos turnos (57) e ( 62) em que ele explica aos alunos quem é o autor do artigo. Durante a 

leitura e mesmo antes dela não foram abordadas as características do gênero textual (no caso o 

artigo de opinião) que estava sendo utilizado, sua intencionalidade, sua circulação ou suas 

características textuais.  

Terminada a leitura, o professor comenta que, antes de iniciar a produção textual, fará 

uma releitura do artigo, destacando alguns aspectos relacionados à argumentação.  

Segmento 2- Releitura do texto 

(65) P -  CALma, ainda não. Vamos novamente analisar aqui o texto. Durante a leitura 

vocês conseguiram entender as preMISSAS, os argumentos dele? Juntamente 

comigo, vamos, LINHA A LINHA, discutir esse texto que ele escreveu no 

jornal Folha de São Paulo no dia 03/08/1997. Nós estamos em 2008, E EU 

ACREDITO que a cidade de São Paulo continua suja, basta acompanhar 

(66) As -  [[É VERDADE 

(67) P -  Na TV ((incompreensível)) ... há pessoas ainda morando em viadutos  

pessoas dormindo em papelões...TÁ então não mudou 

Então ... aqui ó:: vamos analisar o primeiro parágrafo... Na verdade...o 

primeiro parágrafo vai ser o segundo... guarDOU? 

((O professor começa a ler o parágrafo)) “os leitores têm todo o direito de se 

queixar quando volto ao mesmo assunto.”  

Até aqui a gente não entende do que se trata... não é VERDADE? Até porque 

não há um título...pode ser que até que lá na folha de São Paulo... mas era 

para vir um título 

(68) Al 1 - Essa expressão aqui em cima “até quando São Paulo?” Não é para ser o 

título? Essa aqui “até quando São Paulo”?  

(69) P -   É:: pode ser... pode ser que seja o título. 

((o professor volta a ler a primeira  linha)) 

 “Até quando São Paulo”? Até aqui não sabemos ((continua lendo)) 

“acontece que o retorno/.../ refiro-me a IMUNDÍCIE” ... AGORA sim... 

agora nós começamos a saber do que se trata... do que vai ser falado...qual é 

a tese...E olha OS TERMOS que ele usa...termos de certa forma 
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pesados...né? ((continua lendo)) “Imundície que campeia a cidade ((continua 

lendo)) /.../muita gente confunde pobreza com SUJEIRA...nada mais errado” 

E isso aqui é ficção ou FATO? 

(70) Al 1 - FATO 

(71) Al 2 - FATO 

(72) Al 3 - FATO 

(73) P - É... vocês já  devem ter ouvido no dia-a-dia...alguém falar assim para 

vocês...se  “PÔ:: o cara com calça rasgada” e o cara responde “é...mas ando 

assim porque sou pobre”... Já ouviram esse reFRÃO? Esse discurso? 

(74) As - [[JÁ::: 

(75) P - Muitos brasileiros usam a palavra...a expressão “eu sou pobre” para usar 

como argumento porque tá todo rasgado...sujo... fedido...Quer dizer então... 

com essa premissa que todo mundo que é pobre É PORCO... FEDIDO É:: 

SUJO 

(76) As - [ [ NADA A VER 

  

Observa-se no segmento que são discutidas as características do texto argumentativo, e 

alguns elementos a ela relacionados como premissa maior, premissa menor, conclusão, turnos 

(65) e ( 69), (75), mas não são abordadas questões relacionadas ao gêneros da ordem do 

argumentar.  

Dolz e Schneuwly (2004) chamam a atenção para o fato que na prática em classe, os 

gêneros não são referidos a outros, exteriores à escola, que poderiam ser considerados 

modelos ou fontes de inspiração. A situação de comunicação é vista como geradora quase 

automática do gênero, que não é descrito, nem ensinado, mas aprendido pela prática de 

linguagem escolar, através dos parâmetros próprios à situação e das interações com os outros. 

A naturalização é aqui de uma outra ordem: o gênero nasce naturalmente da situação. Ele não 

é, assim, tratado como tal, não é descrito, nem, menos ainda, prescrito, nem tematizado como 

forma particular que toma um texto. 

Dando continuidade à aula,  após a releitura do artigo e discussão,  o professor começa 

a falar sobre os operadores argumentativos e  pede a um aluno para ler o texto (Anexo A) que 

ele havia entregue no início do módulo e que abordava o assunto. 
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Segmento 3– Operadores argumentativos 

             (( o aluno está lendo o texto e o professor faz uma interrupção)) 

(77) P- Embora não constam aqui na relação o porquê e o pois tem a mesma 

relação semântica... NÉ? Pode continuar... ALGUMA PERGUNTA?  

  ((silêncio)) 

(78 ) Al 1- “ Apresentam o fechamento e a conclusão do texto...conseqüentemente... 

por conseguinte... assim... então... desse modo” /.../ (( o aluno está lendo)) 

(79 ) P- Então vejam que aqui a gente tem palavras e “opções” NÉ? Opções são 

duas ou três palavras que tem um sentido... um significado...pode continuar 

(80) Al 1- “ articulam o texto como um todo ...grupos de períodos... parágrafos... 

partes maiores do texto... Em primeiro lugar... em segundo lugar... 

finalmente... por um lado e por outro lado 

(81) P- Então... o texto é a maior unidade lingüística,...a menor unidade lingüística 

é o fonema... NÉ? Que nem o fonema... o morfema... o grafema...tem a 

sílaba... a palavra... a opção... a frase... a oração... o período... DEpois vem 

o texto ((falas durante a fala do professor))  

o texto é o conjunto de orações... de frases...NÉ? Embora se use frases... 

estamos nos referindo a oração... É::: há uma certa diferença... a frase... ela 

não contem é::: verbo principal... NÉ? Isso é uma frase... se você diz “Ela 

está triste” é um verbo de ligação... porém ainda é classificado como uma 

frase...não possui verbo principal...VERBO PRINCIPAL é o que acontece 

se você tira-lo do contexto... a estrutura perde o sentido... então por 

exemplo “PEDRO COMPROU O LIVRO” se você tira o verbo comprar 

deste contexto fica “PEDRO O LIVRO”... você não sabe qual é a relação 

entre Pedro e o livro... então ALI você chama de oração... porque ali é um 

verbo principal... mas em teses se fala FRASES ai... no sentido de 

((imcompreensível)) 

alguma PERGUNTA? ALGUM QUESTIONAMENTO? Isso aqui a gente 

vai ter que desenvolver DEPOIS... pegar as palavras e começar a entender... 

olha AQUI estão dizendo uma contradição NÉ? Isso aqui TÁ 

CONCLUINDO... isso aqui TÁ ADICIONANDO...TÁ::? Então essas 

palavras aqui / concordam qual é a realidade dessa função? 
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(( muita conversa na sala )) 

 

O professor interrompe a leitura do aluno várias vezes para reforçar as questões 

referentes aos operadores argumentativos, turnos (78), (79), (80) e no turno (81) faz uma 

longa exposição abordando vários aspectos gramaticais, citando termos e exemplos, “o texto é 

a maior unidade lingüística,...a menor unidade lingüística é o fonema... NÉ? Que nem o 

fonema, o morfema, o grafema...tem a sílaba, a palavra... a opção... a frase... a oração... o 

período”, “se você diz “Ela está triste” é um verbo de ligação... porem ainda é classificado 

como uma frase...não possui verbo principal...”, entre outros. 

No final de sua exposição, mesmo turno (81), pergunta aos alunos se eles tem algum 

questionamento, porém eles não se manifestam e há muitas conversas paralelas na sala. Não 

há nenhuma abordagem aos aspectos constitutivos do gênero e as suas condições de produção. 

As reflexões de Bakhtin (1997), nesse sentido, sinalizam que é impossível analisar um 

texto de forma fechada, apenas com base nas marcas lingüísticas que compõem a sua 

superfície. Ele precisa ser analisado a partir de um processo discursivo que envolva o 

contexto, isto é, que leve em conta a enunciação, a situação de produção dos enunciados e as 

relações existentes entre enunciador e enunciatário. 

Para Bakhtin (1997, p.301): 

A língua materna – a composição do seu léxico e sua estrutura gramatical – não 
chega ao nosso conhecimento a partir do dicionário e gramática, mas mediante 
enunciações concretas que ouvimos e reproduzimos durante a comunicação verbal 
viva que se efetua com os indivíduos que nos rodeiam [...] as formas da língua e as 
formas típicas dos enunciados chegam à nossa experiência e à nossa consciência em 
conjunto e estreitamente vinculadas. 

Nessa mesma direção, Geraldi (1997, p. 106-107) ressalta a natureza do trabalho com 

o texto nas escolas brasileiras. De acordo com o autor, o texto entra na sala de aula como 

modelo, (texto de forma fechada) em vários sentidos: 

• Objeto da leitura vozeada, em que se observavam questões de ritmo, entonação, 

oralidade. Lia melhor quem se aproximava do modelo, a leitura do professor. 

• O texto enquanto objeto de imitação, ou seja, depois de lerem as partes do modelo 

de um “bom texto”, os alunos desenvolveriam os seus; 

• O texto como objeto de uma fixação de sentidos. Aqui, não se considera a natureza 

polissêmica desse produto, mas apenas o sentido apontado pelo professor ao texto, 

considerado único e relevante no contexto da sala de aula. O texto torna-se o 
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modelo pronto e acabado para diversas práticas da sala de aula, ora para a leitura, 

ora para o ensino da gramática, ora ainda para o ensino da produção textual. 

É essa concepção de texto, como modelo, que surge da suposição de existência de uma 

língua pronta e acabada, objeto de ensino do professor e objeto de apreensão do aprendiz. 

Essa abordagem é limitada ao funcionamento interno da língua, portanto não considera os 

interlocutores e a situação de interação comunicativa (TRAVAGLIA, 2000). 

Com relação ao ensino dos gêneros, depreendemos que não houve uma abordagem 

teórica sobres os textos abordados: texto de opinião e carta do leitor. Nesse sentido o 

professor deve ter clareza sobre os gêneros que pretende trabalhar com os seus alunos, para 

poder ensiná-los adequadamente. Como destacam Dolz e Schneuwly  (2004, p.80): 

Toda introdução de um gênero na escola é o resultado de uma decisão didática que 
visa os objetivos precisos de aprendizagem, que são sempre de dois tipos: trata-se de 
aprender a dominar o gênero, primeiramente, para melhor conhecê-lo ou apreciá-lo, 
para melhor saber compreendê-lo, para melhor produzi-lo na escola ou fora dela; e, 
em segundo lugar, de desenvolver capacidades que ultrapassam o gênero e que são 
transferíveis para outros gêneros próximos ou distantes. 

Desse modo, pode-se depreender certas regularidades do gênero que possibilitem a 

sua transposição didática, ou seja, atividades de leitura e produção de texto que considerem 

as condições de produção em que os textos são produzidos, passando pelo conhecimento que 

os produtores têm sobre o suporte e a instituição social na qual o texto circula, sobre os 

destinatários do texto, sobre o objetivo da interação e, a partir daí,  focalizam-se as formas 

lingüísticas relevantes – sempre destacando os aspectos sociais que as fundamentam. 

A partir desse “modelo”41, o professor poderá elaborar um projeto de trabalho para o 

gênero e elaborar atividades que poderão vir a fazer parte de uma sequência didática42 

(DOLZ e SCHNEUWLY, 2004).  

Essa sequência deverá sempre relacionar as dificuldades dos alunos aos elementos 

imprescindíveis à compreensão do gênero. A idéia é ajustar as atividades de forma 

progressiva de acordo com as dificuldades apresentadas por eles, pois no curso das atividades 

que formam a sequência didática, o professor pode avaliar continuamente o progresso do 

aluno, propondo encaminhamentos que favoreçam a reflexão, pelo aluno, sobre essas 

dificuldades, respeitando a heterogeneidade do grupo (DOLZ e SCHNEUWLY, 2004). 
                                                 
41 Um modelo didático, da forma como é entendido pelos autores, constitui  um instrumento destinado a orientar 
as intervenções dos professores destacando as características   específicas de cada gênero e a partir desse modelo 
diversas seqüências didáticas podem ser  concebidas. 
42 A Sequência didática é caracterizada no cap. 4, sub-seção 4.6.1 
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Corroborando as idéias de Dolz e Schneuwly, Koch e Elias (2009, p. 74) comenta:  

Quanto mais precisa a definição das dimensões ensináveis de um gênero textual, 
mais o trabalho didático facilitará a sua apropriação como (mega)instrumento e 
possibilitará o desenvolvimento de capacidades de linguagem diversas a ela 
relacionadas. Quanto mais claramente o objeto do trabalho é descrito e explicado, 
mais ele se torna acessível aos alunos não só nas práticas linguajeiras de 
aprendizagem, como em situações concretas de interação pela linguagem.  

Desta feita, há a necessidade de desenvolver no professor competências para o ensino 

da escrita nos mais diversos domínios, públicos ou privados, implicando um ensino de gênero 

a partir de modelos didáticos, observando a dimensão textual de cada um, pois, sem o 

conhecimento desses aspectos, até mesmo o de conteúdo e o gramatical, de forma reflexiva, 

acredita-se que o aluno encontrará dificuldades para desenvolver suas competências 

comunicativas.  

Quanto à proposta de elaboração de uma carta de leitor, não houve a aproximação  da 

escrita tal como ela ocorre em situações de escrita extra-escola. Em relação às condições 

dadas para a produção textual que observamos, há  apenas a orientação para que o aluno se 

coloque numa situação imaginária e produza  uma carta do leitor.  

A partir da leitura e da sua reflexão sobre os implícitos, e imaginando que você 

discorda do articulista, escreva-lhe uma carta, na forma de um texto argumentativo, na qual 

você exponha as razões de sua discordância. 

ATENÇÃO: AO ASSINAR A CARTA, USE INICIAIS APENAS, DE FORMA A NÃO SE 

IDENTIFICAR 

Embora indique o destinatário (o autor do artigo - Antônio Ermírio de Moraes), a  

produção do aluno não se destina realmente ao interlocutor, pois o texto- referência é do ano 

de 1997.  

Quando o escrevente depende da escola para ser familiarizado com os modelos de 
prestígio, o modo prototípico de interlocução, ou cena de referência acionado por ele 
ao escrever, vai ser sempre o de tarefa escolar de produção de texto. Sua própria  
escrita tende, assim, a ser percebida como desvinculada de uma situação real de 
comunicação social e, portanto, de uma prática sócio-discursiva específica.Tende a 
ser percebida sobretudo como um objeto autônomo em relação às práticas de 
produção de linguagem que lhe são mais familiares. (SIGNORINI, 2001, p. 114). 
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Esta prática costuma findar com uma proposta de produção textual, reproduzindo o 

tema apresentado no texto que serviu de modelo para a atividade, ficando, assim, limitada, 

mais uma vez, à realização de práticas de leitura e interpretação de textos, sem que o aluno 

possa refletir sobre o real objetivo do seu texto. 

Outro aspecto a ser mencionado é que essas propostas de produção textual, geralmente 

são a atividade final da aula e o aluno nem sempre consegue concluí-la, como aconteceu no 

módulo observado. A maioria dos alunos nem iniciou o texto em sala de aula devido ao pouco 

tempo que restava para o seu término. Aqui cabe destacar que dos 14 alunos que estavam 

presentes, somente oito entregaram a carta para o professor, posteriormente. 

Considerando essas questões, selecionamos a carta de um aluno43 e o segmento 2 – 

para uma reflexão: 

Prezado Antônio Ermírio de Moraes 
 

O sr. se manifesta sobre a sujeira na que campeia a cidade de São Paulo e sobre a 
pobreza, cidadania, limpeza, ação governamental, etc. 

Muitos leitores têm o direito de se queixar, quando o sr. volta a falar sobre esse 
assunto, que a sujeira na cidade vêm almentando cada vez mais e esses chiqueiros que 
imporcalham  a cidade, porque nem sempre as pessoas humildes ou mais pobres, pessoas que 
trabalham em construção civil e donas de casa são exatamente limpas tanto como  físico como 
em seus patrimônios.   

O que se vê na cidade de São Paulo não é somente fruto de puro abandono, tem 
pessoas que moram debaixo de viadutos outras defecam em  jardins como o sr. citou, por não 
terem condições de terem uma casa, ou até mesmo falta de vontade de trabalhar, ou ainda são 
pessoas que querem prejudicar a imagem de cidade e ainda fazem vandalos prejudicando  as 
pessoas que aqui vivem. 

As autoridades já passaram da hora de agir mas mesmo assim continuam agindo, mas 
o problema é oque fazer com que essas pessoas, onde colocá-las, ensino educação, bolsa 
família e até mesmo cestas básicas o governo muita das vezes faz mal em dar esses benefícios 
esses produtos são adquiridos dos altos impostos que pagamos em tudo o que adquirimos ex. 
casa, produtos alimentares, móveis roupas etc. 

   
Não é justo que de tanto impostos que pagamos, temos que viver com essa (ciade) 

cidade imunda.  
Afinal comparecemos as eleições escolhemos (nossos) arduamente novos vereadores 

governantes, prefeitos, governantes. 

                                                 
43  O texto original do aluno encontra-se no Anexo A. Na transcrição da carta não foram feitas alterações, 
preservando-se  a  escrita  do aluno.  
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Segmento 2 - Releitura do texto 

  (((O professor está lendo)) 

(82) P - “O mais espantoso é ver as autoridades municipais/.../na cidade em que 

habitam e trabalham” GENTE...Não podemos esperar pelo governo... quer 

seja ele municipal... quer seja estadual...quer seja federal...NÃO 

ADIANTA...O povo reclama muito... mas o povo não faz NADA para 

melhorar...SÓ reclama... 

É...outro tema aqui que poderia virar um texto argumentativo... eu defendo... 

EU QUE ESTOU dizendo...sou contra Paternalismo... nós vivemos no 

PATERNALISMO...Muita gente vê o Lula... não gosto desse tipo de 

política... né? Mas POR QUE o Lula? Ele tá dando vale não-sei-O-

QUÊ...vale PA-PA-PA...Têm pessoas ali que deixam de trabalhar porque tão 

ganhando uma mesada do governo... 

(83) Al 1 - Como é que pode? 

(84) Al 2 - É isso AÍ 

(85) P - E são essas pessoas que tem a mentalidade...O Lula que DÁ...é o governo 

que DÁ...Aí você têm que chegar para a pessoa e dizer “não... meu amigo... 

não é o Lula... EU...quando pago o IPTU...os impostos...meu 

trabalho...quando acordo às cinco da manhã para ir trabalhar...eu 

QUE...indiretamente to te sustentando...Então GENTE...tem que dar a 

oportunidade...TEM que dar trabalho...Ensine a pescar...não dê O PEIXE. 

(86) Al 3 - Tem que TE::  TRABALHO 

(87) 

 

Al 4 - É:: 

(88) Al 5 - É 

O  professor, durante  a leitura, expõe suas opiniões em relação ao conteúdo do artigo, 

turnos (82) e  (85). Em sua exposição  os alunos fazem poucas intervenções,  e quando se 

manifestam  não apresentam nenhum argumento ou contra-argumento divergente. Limitam-se 

a usar expressões de concordância ou discordância, “é isso aí “, “ tem que TE:: trabalho”, 

“É::” , como observado nos turnos (84), (86), (87) e (88). 
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 Porém, para que se instaure a argumentação, é preciso que haja divergência em torno 

do tema. Embora no próprio texto essa divergência se fizesse presente, nas discussões 

empreendidas, não houve possibilidade de emergirem posições diversas.  

A esse respeito, Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996, p. 213) assim se manifestam: 

Enquanto o orador argumenta, o ouvinte, por sua vez, ficará inclinado a argumentar 
espontaneamente acerca desse discurso, a fim de tomar uma atitude a seu respeito, 
de determinar o crédito que lhe deve dar. O ouvinte ao perceber os argumentos não 
só pode percebê-los à sua maneira como é o autor de novos argumentos 
espontâneos, o mais das vezes não expressos, mas que ainda assim intervirão para 
modificar o resultado final da argumentação. 

Desta forma, há a necessidade de colocar o aluno em uma situação de argumentação 

que o obrigue a uma tomada de posição frente ao tópico de discussão. Para assumir essa 

posição, o aluno  emite uma opinião pessoal e a defende, produzindo argumentos adequados a 

essa situação e ao tópico.  Segundo De Chiaro e Leitão (2005), a argumentação, vista como 

uma atividade social e discursiva, se caracteriza como uma discussão crítica, durante a qual 

pontos de vista são construídos, negociados e transformados 

A ênfase dada então, ao processo de produção de textos do gênero da ordem do 

argumentar recai sobre as atividades de contestação, objeção, negociação. Nesses momentos, 

os alunos necessitam ser inseridos em situações de argumentação nas quais formulam 

objeções e as sustentam com argumentos adequados e eficazes.  

Tomando como base a interlocução entre professor e  alunos no segmento 2- Releitura 

do texto  e a produção textual do aluno, pergunta-se: Como os alunos argumentam? Será que 

não são influenciados a argumentar de acordo com as afirmações e opiniões  apresentadas 

pelo professor? Analisando  o que o aluno escreveu, podemos afirmar que sim, pois constata-

se que os argumentos utilizados  pelo professor, turnos (82) e (85), em que ele critica  várias 

ações governamentais, estão expressos no texto do aluno, tais como  “...ensino, educação 

bolsa família e até mesmo cestas básicas o governo muitas das vezes faz mal em dar esses 

benefícios esses produtos são adquiridos dos altos impostos que pagamos em tudo que 

adquirimos ex. casas, produtos alimentares, móveis...). 

Se o aluno não for estimulado a produzir um texto em que sinta necessidade de 

expressar seus pensamentos, seus sentimentos, seus valores, suas experiências pessoais, o que 

ele irá escrever? Aquilo que esperam que ele escreva. 
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Ao escrever realizamos escolhas que são determinadas pela imagem e pela expectativa 

com relação ao possível destinatário. Escolhas essas, demarcadas por parâmetros sociais, não 

sendo, portanto, totalmente livres nem aleatórias.  

Para Bakhtin (2006, p. 112) cada sujeito possui em seu interior um “auditório social” 

estabelecido, no qual são construídas suas deduções interiores e as motivações que o levam a 

produzir seus enunciados. Segundo o autor, esse auditório é responsável por orientar a palavra 

em função do interlocutor, e a estrutura da enunciação é completamente determinada pelo 

contexto social no qual acontece. 

O aluno, apesar de ter como proposta escrever uma Carta de Leitor, não dialoga  

verdadeiramente com o interlocutor, apenas desenvolve seu texto com base no tema proposto, 

tendo consciência que seu único leitor será o professor. A falta de um contexto significativo, 

de uma razão para a produção do texto, interferiu nos seus conteúdos, que acabam 

reproduzindo  as idéias do professor e do texto que lhe serviu de apoio. 

Em uma visão pragmática da argumentação, Koch (2000, p. 32), a define como uma 

relação discursiva que se estabelece entre enunciado e enunciação. Na argumentação entram 

em jogo “todos os aspectos relacionados à intencionalidade do falante, à sua atitude perante o 

discurso que produz, aos pressupostos, ao jogo das imagens recíprocas que fazem os 

interlocutores um do outro e do tema tratado”. De acordo com a autora, a intencionalidade do 

locutor em cada texto estabelece novas relações argumentativas que implicam na utilização de 

diferentes estratégias 

Se considerarmos o gênero Carta de leitor um gênero complexo, pois sua recepção e 

produção exigem determinadas habilidades, como: a) ler e compreender o texto do gênero ao 

qual vai responder, considerando as suas especificidades; b) ser consciente do propósito 

comunicativo de uma carta de leitor; c) preocupar-se com um terceiro interlocutor que é um 

presumido leitor; d) tomar posicionamento no sentido de fazer entender o seu protesto ou a 

sua adesão, fortalecendo sua opinião através do embate argumentativo (MELO, 2005, p. 19), 

podemos deduzir que os  modos como  o aluno argumenta, revelados pela opção da estratégia 

argumentativa, a adesão a uma tese (PERELMANN e OLBRECHTS-TYTECA, 1996), ou 

aqui, no exemplo, argumento de autoridade44, apontam uma falta de criticidade no seu  

processo de dizer.  

                                                 
44 Conforme Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996, p. 348), “o argumento de prestígio mais nitidamente 
caracterizado é o argumento de autoridade, o qual utiliza atos ou juízos de uma pessoa ou de um grupo de 
pessoas como meio de prova a favor de uma tese”.  
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Supomos, assim, que o processo de formação de opinião fica enfraquecido em função 

do recurso muito frequente de uso de visões alheias, sem que se construa o posicionamento 

necessário que atribuiria ao tema o estatuto de tema polêmico. Isso de uma forma ou de outra 

se reflete em outras situações.  

Observemos essa outra seqüência no Segmento 2 - Releitura do texto: 

(89) P - Então ((o professor faz a leitura)) “você já notou...de uma jornada de 

trabalho? Se ele tá colocando isso é porque ele conhece...ele tem um 

conhecimento prévio. 

(90) Al 1- Já viu... 

(91) P - Vocês já reparou...das periferias?” Quando eu morava em Curitiba, é:::vocês 

conhecem a Avenida das Torres? 

(92) As - [ [ Não:: 

(93) P - A Avenida das Torres tem uma favela... se você vem no sentido Santa 

Catarina à direita...DÁ ATÉ medo. 

(94) Al 1 - (incompreensível) 

(95) P - ISSO...antigamente você via panelas sobre as janelas...sem mentira 

nenhuma...brilhavam... brilhavam...quer dizer...moram no barraco...mas têm 

higiene... TÁ aqui Ó:: (( o professor aponta para o texto)) 

 ((O professor continua a leitura)) “Você já observou a brancura das camisas 

/... /abandono e falta de autoridade”  CLAro... ele mora em São Paulo... 

muitos  não conhecem... mas sabem que É NÉ? Ele sabe a realidade de São 

Paulo... ele vive lá há anos... ele deve tá com QUASE 80 JÁ... NÉ? 

(96) Al 1 - Acho que sim:: 

(97) P - Então ele tem conhecimento prévio...tem conhecimento de causa... É:: ((o 

professor continua a leitura))  “são pessoas imundas que emporcalham /.../ 

uns defecam no jardim”/ Você vai ali na Federal... dentro da Federal tem 

certos lugares ((o professor inspira forte)) você sente cheiro de urina... o 

pessoal vai urinar por ali.. E:: vou dizer uma coisa para vocês... 

provaVELMENTE é homem 

(98) Al 1 - É::: 

(99) P - A minha vó...a minha vó que faleceu em 1976 costumava dizer que homem É 

IGUAL cachorro...urina em qualquer lugar. 

(100) Al 1- MAS É:: 
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O professor prossegue com a leitura do artigo, interrompendo-a várias vezes, fazendo 

comentários acerca das questões apresentadas, relacionando-as a vários exemplos e a algumas 

situações que ele presenciou ou vivenciou, como observa-se nos turnos (89), (93),(95),(97)  e 

(99).  Os alunos pouco se manifestaram e quando o fizeram, turnos (90), (92), (96), (98) e 

(100), foi para  manifestar concordância às falas do professor. 

São esses os momentos propícios para que a discussão seja aproveitada para trabalhar 

a própria dinâmica da atuação e participação dos alunos, em debates, agindo o professor como 

mediador, garantindo os turnos de fala de cada participante, pois há situações em que os 

alunos poderiam ter se posicionado, compartilhado suas experiências ,  emitido suas opiniões, 

instaurando um verdadeiro espaço argumentativo em que as vozes pudessem ter o mesmo 

valor. Nesse sentido, Rego (2001, p.110), fundamentada em Vygostky, reforça:  

Dessa maneira, a heterogeneidade, característica presente em qualquer grupo 
humano, passa a ser vista como fator imprescindível para as interações na sala de 
aula. Os diferentes ritmos, comportamentos, experiências, trajetórias pessoais, 
contexto familiares, valores e níveis de conhecimento de cada criança ( e do 
professor) imprimem ao cotidiano escolar a possibilidade de troca de repertórios, de 
visão do mundo, confrontos, ajuda mútua e conseqüentemente  ampliação das 
capacidades individuais. 

Dentro dessa perspectiva, Dolz e Schneuwly (2004) apontam que, embora a linguagem 

oral se constitua como presença constante nas salas de aula, em sua rotina cotidiana, como nas 

instruções, nas correções de exercícios, tal linguagem não é ensinada, a não ser 

incidentalmente, em atividades diversas e pouco controladas. Os meios didáticos e as 

indicações metodológicas são relativamente raros, a formação dos professores apresenta 

lacunas no que tange a essa questão. 

Daí a necessidade de organizar a fala em gêneros textuais, que possuem características 

próprias da oralidade (seminários, debates, palestras, por exemplo), os quais, quando 

desconhecidos, precisam ser aprendidos e ensinados, caracterizando-se a linguagem oral 

como prática social discursiva que se realiza em diferentes circunstâncias orientadas por 

características específicas (DOLZ e SCHNEUWLY, 2004). 

No geral, pressupomos que  a atividade não representa uma prática  significativa para 

a aprendizagem e desenvolvimento do aluno, pois, como afirma Rosemblat (2000, p. 201):  

Se queremos formar pessoas críticas e democráticas, é na própria sala de aula que 
devemos  instaurar essas possibilidades de aprendizagem. É, pois, permitindo a 
emergência de situações controversas, das polêmicas [...] que nos acercamos de 
condições de produção de enunciados que formarão a consciência crítica dos 
sujeitos/alunos. 
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Pensando no contexto de produção de texto na sala de aula, é relevante atentar para as 

orientações que são dadas antes ou durante a escrita; as atividades que precedem a produção 

de textos; o tempo para a escrita do texto, o lugar em que o texto está sendo escrito, as pessoas 

que estão presentes durante a produção, os recursos disponíveis para a realização da atividade, 

dentre outros, nas palavras de Brockart (2007) o estudo do texto deve considerar o contexto 

de produção, não só por sua interdependência com os fatores externos e as características 

textuais, mas também pelos efeitos que o texto exerce sobre seus destinatários. 
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6 RESPOSTAS NUNCA FINAIS 

“[...] A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve. 
 Sobretudo para quem escreve tirando das coisas e das pessoas  

a primeira capa de superficialismo.  
Às vezes ela reage diante de um pensamento mais complicado. 

 Às vezes se assusta com o imprevisível de uma frase.  
Eu gosto de manejá-la – como gostava de estar montada num cavalo e  

guiá-lo pelas rédeas,  
às vezes lentamente, às vezes a galope.  

 Eu queria que a língua portuguesa chegasse ao máximo 
 nas minhas mãos. E este desejo todos os que escrevem têm”. 

                                                                                  (CLARICE LISPECTOR, 1999). 

Retomamos, aqui, como epígrafe, um trecho do texto com que abrimos o nosso 

capítulo introdutório. Acreditamos que ele mesmo retrata o nosso sentimento e as nossas 

inquietações frente às dificuldades que nossos alunos apresentam no processo de ensino-

aprendizagem da língua materna, principalmente, no que se refere à produção de textos do 

gênero da ordem do argumentar. 

Assim, nosso “verdadeiro desafio” era  tentar desvelar os  sentidos que  nossos sujeitos 

atribuem  ao ato de “manejar” a língua portuguesa, sobretudo quando se escreve “tirando das 

coisas e das pessoas a primeira capa de superficialismo”. 

Partimos, então, do pressuposto de que o desempenho escrito do aluno retrata, de 

modo significativo, a realidade do processo escolar a que ele é submetido, inserindo-se, aí, as 

condições de produção de textos e as estratégias empregadas no seu ensino.  

Nesse contexto institucionalizado, a sala de aula, onde, fundamentalmente, esse 

processo é observado, as posições e papéis sociais dos participantes na interação  (o professor 

e seu grupo de alunos) estão pré-estabelecidos,  fazendo emergir diferentes possibilidades 

interativas, ou seja, pode ocorrer cooperação como conflito de vozes entre os interlocutores. 

Nessa perspectiva, podemos perceber a importância de conceber o processo de ensino-

aprendizagem como espaço de interação entre os sujeitos. Interagir, conforme explica 

Marchuschi (2004) é uma atividade de cooperação, discursiva, na qual os interlocutores estão 

sempre empenhados na produção e interpretação dos sentidos no curso da interação.  

Nesse sentido, estabelecemos como objetivo principal dessa pesquisa analisar as 

interações discursivas que se estabelecem entre professor-aluno e aluno-aluno durante as 

situações enunciativas em que a argumentação é privilegiada, ou seja, analisar as estratégias 
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encontradas por professores e alunos para lidar com os limites impostos pela atividade de 

escrita no espaço de sala de aula, especificamente na produção dos gêneros da ordem do 

argumentar. 

Com o objetivo de pesquisa delineado iniciamos nosso percurso. Esse percurso foi 

embasado na perspectiva da pesquisa qualitativa interpretativa, orientado da observação em 

sala de aula para o registro dos dados, à seleção do corpus da pesquisa, à interlocução com a 

base teórica e, finalmente, às  conclusões oriundas das análises dos episódios de ensino.  

O quadro revelado pela análise dos  dizeres dos sujeitos e pela  atividade de produção escrita 

deixou transparecer que o ensino ainda se baseia em concepções prescritivistas. Essa concepção 

reflete-se tanto n produção textual, quanto n construção do discurso argumentativo. 

Quanto à produção textual, o que se observou é que esse tipo de prática não constitui 

um espaço dialógico para a produção de sentidos, já que transforma os textos num produto 

fechado.  Apesar de notarmos a presença de alguns pontos positivos na prática pedagógica, como a 

preocupação do professor em levar para a sala de aula textos para subsidiar os alunos no momento da 

produção textual e a tentativa de trabalhar com gêneros textuais mesmo que de forma superficial, o 

trabalho desenvolvido  não leva em consideração as influências das condições de produção para a 

materialização dos textos e dos discursos. 

O texto, da forma como é trabalhado, configura-se como um produto pronto e 

acabado, não se percebe a compreensão que a elaboração de um texto escrito é uma tarefa 

cujo sucesso não se completa, apenas, pela codificação de idéias, mas pelo cumprimento de 

várias etapas, que vão desde o planejamento, passando pela escrita propriamente dita, até o 

momento da revisão e da reescrita. 

 Conforme defendido nos fundamentos teóricos desta dissertação, a natureza interativa 

da escrita impõe esses diferentes momentos, cada um implicando análises e diferentes 

decisões de alguém que é sujeito, que é autor de um dizer e de um fazer para um outro, 

também ativo e responsivo. 

A linguagem não é vista apenas como uma forma de comunicação, mas mais do que 

isso: é uma forma de interação entre as pessoas e que acontece através da palavra, num 

processo dialógico, estabelecendo vínculos e compromissos entre os interlocutores. A 

linguagem é social, então para produzi-la o aluno precisa considerar o contexto imediato da 

enunciação, além do contexto mais amplo, histórico-social, ideológico, ou seja, situações 

contextualizadas com a finalidade de promover a produção textual.  

Criar situações reais de interação que visem à aprendizagem requer por parte dos 

interlocutores, em especial, do professor, a orientação para que os alunos possam traçar um 
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plano de escrita em que se envolvam todas as condições de produção – o que escrever, para 

quem escrever, para que escrever, por que escrever, como escrever. 

Para que isso aconteça é necessário que a produção textual seja constituída nas 

diferentes enunciações que têm lugar nas diferentes situações sociais, pelos gêneros do 

discurso, ou seja, apropriar-se  dos gêneros, sistematicamente, mediados por estratégias de 

ensino intervencionistas, é reconstruir a linguagem em novas situações concretas de 

comunicação, mais complexas (mais primitivas e simples (pessoais) para as complexas 

(públicas), que certamente levarão os alunos a uma autonomia progressiva em suas interações. 

Em relação ao discurso argumentativo, essa abordagem tradicional da linguagem 

também  não favorece um contexto de sala de aula que privilegie à argumentação, pois  

constitui um obstáculo para  o desenvolvimento de atividades que proporcionem discussões e 

debates, principalmente  quando são utilizados os modelos da estrutura formal da 

“dissertação” como ponto de partida no ensino dos gêneros da ordem do argumentar.  

O uso de modelos em sala de aula reflete a adoção do ensino prescritivo e não coloca o 

sujeito como fonte da comunicação, mas exige dele o domínio das formas da língua chamada 

culta. O aluno passa a buscar a forma “correta” da linguagem, em modelos prontos e 

prescritivos, anulando-se como sujeito do seu discurso.  

Essa concepção de língua como instrumento de comunicação não contribui para o 

desenvolvimento da argumentação oral, desde a gradativa adaptação dos alunos ao processo 

de ouvir os colegas, até o direcionamento de suas questões para uma sistematização de idéias. 

Essa sistematização implica em que ele exercite a busca de conhecimento, o questionamento, 

a reflexão, o exame dos diferentes pontos de vista e a organização de sua própria opinião. 

Embora os resultados sinalizem para um ensino tradicional da língua materna, tanto na 

questão da produção textual quanto nas atividades que envolvim a argumentação, podem  

surgir mudanças, mas essa mudança de atitude implicará numa mudança de postura frente à 

concepção de linguagem que subjaz à prática pedagógica e as interações entre  professor-

aluno na sala de aula.  

Nessa direção, afirma Dietzsch (1999, p.13), criar um espaço que aproxime professor e 

alunos e que facilite a circulação da palavra, implica uma compreensão de que gestos, 

linguagens, diálogo e a negociação de sentidos são essenciais, ou seja, “criar, 

conscientemente, um ambiente que permita ao professor escutar e ser escutado pelos alunos”, 

um espaço dialógico. 

Dessa forma, a dialogia torna-se elemento imprescindível no processo de mediação 

pedagógica. Nessa concepção, o  papel do professor muda radicalmente. Ele não é mais 
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aquele que se coloca como centro do processo, que "ensina" para que os alunos passivamente 

aprendam. Ele é o agente mediador deste processo, propondo desafios aos seus alunos e 

ajudando-os a resolvê-los, realizando com eles ou proporcionando atividades em grupo, em 

que aqueles que estiverem mais adiantados poderão cooperar com os demais (REGO, 2001), 

possibilitando ao aluno um espaço para que utilize o discurso e expresse a sua contra-palavra, 

buscando o sentido que é construído na compreensão responsiva e na alternância dos 

discursos entre os falantes. 

Na perspectiva do referencial teórico adotado, defendemos que este estudo cumpriu 

seu objetivo. Por outro lado, poderá constituir-se como ponto de partida para outros estudos e 

novas discussões que  possibilitarão repensar a pesquisa sobre diferentes eventos de interação. 

Esse é um caminho para que o professor se torne habilitado a perceber e analisar como se 

estabelece o  discurso  pedagógico na  sua  prática didática e a partir dessa compreensão ele 

poderá ser capaz de identificar as dificuldades de seus alunos na produção de textos e na 

argumentação e de mostrá-las a eles. 

Findo o percurso, permanece a sensação de um desafio ainda sem uma resposta final, 

ao mesmo tempo em que novas perguntas começam a surgir. Dessa feita, buscamos 

novamente as palavras de Clarice Lispector (1998, p. 13): 

 

Quero escrever-te como quem aprende. Fotografo cada instante, aprofundo as 
palavras como se pintasse, mais do que um objeto, a sua sombra. Não quero 
perguntar por quê, pode-se perguntar sempre por que e sempre continuar sem 
resposta: será que consigo me entregar ao expectante silêncio que se segue a uma 
pergunta sem resposta? Embora adivinhe que em algum lugar ou em algum tempo 
existe a grande resposta para mim. 
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