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RESUMO 

 

Este estudo tem por objeto a ser investigado a produção escrita dos alunos-autores de 2ª e 3ª 

séries do Ensino Médio de escolas públicas brasileiras, participantes da 6ª edição da Olimpíada 

de Língua Portuguesa, realizada em 2019. Como objetivo geral busca-se compreender como 

esses estudantes apresentam, desenvolvem e articulam argumentos na construção de seus textos 

e a quais estratégias discursivo-argumentativas recorrem durante o processo de produção do 

gênero discursivo artigo de opinião, um instrumento fundamental à argumentação, refutação e 

defesa de um ponto de vista, além de constituir um ato discursivo responsivo às múltiplas 

enunciações nos contextos social, político e cultural. A presente pesquisa, de modo específico, 

problematiza algumas categorias de análise, como a intertextualidade e a interdiscursividade, 

postuladas na visão de Bakhtin (2003), o repertório de elementos articuladores, modalizadores 

discursivos e outros recursos linguísticos, bem como os aspectos necessários à compreensão da 

análise. Também busca abranger a autonomia na leitura e na escrita, o domínio do 

funcionamento da linguagem em situações específicas de comunicação e a capacidade de 

interação com os discursos de outros. Para tanto, está alicerçada na metodologia bibliográfica 

documental, em especial, nos estudos de perspectiva bakhtiniana, e parte da compreensão 

proposta por Bortoni-Ricardo (2008), de que o professor pesquisador também se põe a produzir 

conhecimentos sobre seus problemas de profissão para aprimorar sua prática. O trabalho 

reflexivo e analítico desta dissertação, fruto dos estudos no Mestrado em Ensino na Educação 

Básica – Programa de Pós Graduação em Ensino na Educação Básica do Centro de Ensino e 

Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás (CEPAE/UFG), tem como 

Produto Educacional o site “Artigo de opinião: existir pela escrita” 

(www.artigodeopiniaoedinalva.com.br), que concebe a escrita como uma ação social em forma 

de comunicação, expressão e conhecimento e foi criado devido à necessidade de incorporar às 

reflexões e às práticas noções da multimodalidade, bem como facilitar o acesso instantâneo a 

diversos portais, melhorar a eficiência pedagógica e hospedar conteúdos significativos, 

possibilitando sua atualização. Sua elaboração segue diretrizes da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), que apresenta o gênero, corpus deste estudo, como centralidade, 

preconizando o campo de atuação social na contextualização das práticas de linguagem.  

 

Palavras-chave: Ensino. Gênero. Escrita. Artigo de Opinião.  
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ABSTRACT 

 

This study aims to investigate the written production of students-authors of the 2nd and 3rd 

grades of high school in Brazilian public schools, participating in the 6th edition of the 

Portuguese Language Olympiad, held in 2019. The general objective is to understand how these 

students present, develop and articulate arguments in the construction of their texts and which 

discursive-argumentative strategies they resort to during the production process of the opinion 

article discursive genre, a fundamental instrument for argumentation, refutation and defense of 

a point of view, in addition to constitute a discursive act responsive to multiple enunciations in 

social, political and cultural contexts. The present research, specifically, problematizes some 

categories of analysis, such as intertextuality and interdiscursiveness, postulated in the view of 

Bakhtin (2003), the repertoire of articulating elements, discursive modalizers and other 

linguistic resources, as well as the aspects necessary for understanding of the analysis. It also 

seeks to encompass autonomy in reading and writing, mastering the functioning of language in 

specific communication situations and the ability to interact with the speeches of others. For 

that, it is based on the bibliographic documentary methodology, in particular, on studies from 

a Bakhtinian perspective, and part of the understanding proposed by Bortoni-Ricardo (2008), 

that the researcher teacher also sets out to produce knowledge about their professional problems 

in order to improve your practice. The reflective and analytical work of this dissertation, the 

result of studies in the Masters in Teaching in Basic Education - Postgraduate Program in 

Teaching in Basic Education of the Center for Teaching and Research Applied to Education at 

the Federal University of Goiás (CEPAE/UFG), has as Educational Product the website 

“Opinion article: exist through writing” (www.artigodeopiniaoedinalva.com.br), which 

conceives writing as a social action in the form of communication, expression and knowledge 

and was created due to the need to incorporate reflections and practical notions of 

multimodality, as well as facilitating instant access to various portals, improving pedagogical 

efficiency and hosting significant content, enabling its updating. Its preparation follows the 

guidelines of the Common National Curriculum Base (BNCC), which presents the genre, 

corpus of this study, as a centrality, recommending the field of social action in the context of 

language practices. 

 

Keywords: Teaching. Gender. Writing. Opinion article. 
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PRÓLOGO: A REFLEXÃO SOBRE AS VIVÊNCIAS 

 

De dentro da minha participação real na existência, o mundo é um horizonte da minha 

consciência atuante, operante. Só (permaneço dentro de mim mesmo) nas categorias 

cognitivas, éticas e prático-técnicas (de bem, verdade e clareza de fins práticos) 

consigo orientar-me nesse mundo como acontecimento, pôr-lhe ordem na composição 

material, condicionando-se desse modo a imagem de cada objeto para mim, sua 

tonalidade volitivo-emocional, seu valor, seu significado. De dentro da minha 

consciência participante da existência, o mundo é o objeto do ato, do ato-pensamento, 

do ato-sentimento, do ato-palavra, do ato-ação; seu centro de gravidade situa-se no 

futuro, no desejado, no devido e não no dado auto-suficiente do objeto, em sua 

presença, em seu presente, em sua integridade, em sua já-exequibilidade.  

Mikhail Bakhtin 

 

A contemplação estética e o ato ético não podem abstrair a singularidade concreta do 

lugar que o sujeito do ato e da contemplação artística ocupa na existência (BAKHTIN, 2003). 

Essas ações têm inúmeras possibilidades em função da infinita diversidade de situações 

vivenciadas pelos indivíduos em um dado momento. Nesse sentido, busquei construir um texto 

marcado por aspectos da dialogia.  

Na visão bakhtiniana, o discurso deve estar sempre dialogando com outro e não ter 

fronteiras, uma vez que toda palavra é prenhe de outra, isto é, constituída de outra. Assim, o 

texto, do ponto de vista da construção de sentidos, é perpassado por diversas vozes, diferentes 

enunciadores que ora concordam, ora discordam, o que faz com que o fenômeno da linguagem 

se torne humano, essencialmente dialógico e polifônico. Nessa perspectiva, quanto mais vozes, 

quanto mais sentido houver dentro de cada sujeito, mais haverá compreensão do mundo.  

Considerando os turnos de fala, a palavra frequenta todas as bocas, assim, o locutor 

termina seu enunciado para passar ao outro ou para ceder lugar à compreensão responsiva ativa 

do outro, desse modo, essa palavra chega carregada de sentidos. É esse diálogo que alarga a 

mente de cada indivíduo para o exercício de sua própria transformação e, também, de sua 

realidade, o que possibilita compreender o outro com a “nossa palavra” e um texto com outro 

texto. A vida, na visão de Mikhail Bakhtin, é dialógica por natureza, portanto, nada é 

monológico, cada evento é um “projeto de dizer”. Leon Tolstói, grande escritor russo, em uma 

frase atribuída a ele, diz: “Se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia.” Dizem que 

ele sempre repetia esse enunciado aos que estavam se iniciando como escritores. 

A leitura e a escrita marcaram o palco da minha vida. Fui conduzida a esse cenário pelas 

mãos da minha avó paterna, que me mostrou o que dizia Paulo Freire, que “a leitura de mundo 

precede a leitura da palavra.” Minha avó nasceu numa serra, em um rancho beira-chão, porque 

seus pais fugiam da destruição da Segunda Guerra Mundial, em 1925. Sempre morou conosco, 
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já que meu pai era seu único filho. Não teve oportunidade de estudar, mas era autodidata e 

adquiriu conhecimento por meio da leitura de mundo, em suas vivências e, mais tarde, nos 

papéis escritos e nos livros que ia encontrando. Uma mulher forte, determinada, que amava as 

letras, as palavras, as narrativas e os poemas clássicos. Ação amorosa que não acontecia por 

causa da consciência do valor de tudo isso, mas porque ela praticava esse deslocamento pela 

sua subjetividade e pelo seu modo carregado de exotopia ao enxergar a vida. 

Minha memorável avó foi a construtora das colunas e das paredes do meu castelo 

literário, e nele fomos morar, eu, a leitura e a escrita. A contação de histórias, a declamação de 

poemas e os textos lidos por ela despertavam em mim/plateia emoções únicas. Carrego comigo 

muitas lembranças das incontáveis vezes, quando andando pelas ruas, ela apanhava no chão 

partes de jornais, folhas de revistas, qualquer papel escrito que encontrava. Ao chegar em casa, 

sentada em uma cadeira, lia sempre em voz alta e fazia questão que eu a ouvisse, afinal, 

enunciava e, nesse ato de enunciação, precisava do meu ato responsivo. Assim, íamos 

encontrando, na linguagem, um lugar de ver o mundo, ela com mais compreensão e eu inspirada 

pela curiosidade e pelo desejo de entender o que os textos diziam.  

Nessa encenação da vida, acontecia a doação bakhtiniana do outro, “eu-outro”, em uma 

insistente e necessária constituição de sujeitos. Minha avó lia e relia os jornais que 

embrulhavam as compras, as bulas de remédio, os folhetos da missa, os manuscritos, os 

clássicos que guardava como relíquias em uma mala de madeira e os cadernos de receitas que 

ilustrava e escrevia com um traçado, desenhando as letras. Esse universo me encantava, enchia 

meus olhos e minha alma. Nas cenas diárias, a dialogia e a interação completavam meu mundo 

e o dela. Ao construir um diálogo com a existência, ela dava asas à minha imaginação e à visão 

prematura que eu tinha do mundo. Por tudo isso, ainda muito pequena, aprendi a amar as 

palavras e os livros, e dessa maneira a vida ganhava sentido.  

As inúmeras descobertas eram desvendadas por mim todos os dias quando me deitava 

no colo da avozinha para ouvir contos de fada. Cresci, passei a frequentar a escola e levei 

comigo um repertório rico de poemas, narrativas e um encantamento grandioso pela leitura e 

pelas palavras escritas. Nos primeiros anos escolares, morávamos na fazenda, a escola tinha 

apenas uma sala de aula multisseriada, e o ensino-aprendizagem era focado na repetição, 

mesmo assim, eu gostava do ambiente escolar. Em uma cena, da qual não me esqueço, na 

alfabetização, a professora pedia para cada aluno fechar os olhos e movimentar os dedos no ar, 

desenhando as letras do alfabeto enquanto as pronunciava. Não havia fantasia, criatividade, 

estímulo e nem a curiosidade enunciada por Paulo Freire. O cenário escolar era sombrio, triste 
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e praticamente dramático. Eu contava as horas para chegar em casa e ouvir as histórias contadas 

pela minha avó.  

Hoje, refletindo sobre a teoria bakhtiniana, vejo que, por meio da amorosidade e da 

alteridade, minha avó me ajudava a compreender o mundo. De alguma forma, havia uma 

cocriação, uma relação dialógica que se iniciava ali, com os diversos textos e com a própria 

vida. Nessa experiência, eu aprendia a ler o mundo, os gestos, o sorriso nos rostos, a vida e os 

livros, tudo ia se tornando páginas e registros em forma de capítulos da minha própria história. 

Em um embate, as palavras, as múltiplas vozes apresentadas nas leituras entravam em mim e 

saíam de mim, porque, intuitivamente, encontravam, na linguagem, sentido e razão para 

existência. No teatro da vida, em meio a tantas cenas bakhtinianas carregadas de dialogia e 

exotopia, pude conviver com uma avó heroína, minha primeira professora, pois compreendo 

que ela foi a responsável para que eu vivenciasse meu primeiro letramento. Conforme afirma 

Bakhtin, não encontramos autor/herói somente no mundo da estética, mas nos processos de 

alteridade, do não individualismo, no jeito humano e exotópico de enxergar o outro enquanto 

sujeito. 

O tempo passou e, em 1999, escolhi ser professora de Língua Portuguesa no Ensino 

Fundamental e Médio, em uma escola pública na cidade de Vianópolis, no estado de Goiás. Na 

sala de aula, no diálogo com os alunos, com os livros e a cada descoberta, uma certeza de que 

a vida pulsa nas palavras, na sonoridade, no ritmo da linguagem poética, na combinação das 

orações, nas tramas narradas, nos discursos dialógicos e interativos, na escrita e reescrita dos 

textos. Freire (1996, p. 95) afirma que, como professora, “[...] devo saber que, sem a curiosidade 

que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo e nem ensino.” Sempre 

busquei inspirar meus alunos a enxergar o mundo pelas lentes da leitura e da escrita. Na busca 

de ações/práticas ativas e responsivas mais transformadoras, objetivando construir colunas 

firmes no castelo do ensino-aprendizagem da língua viva e dialógica, seguíamos, eu, meus 

alunos, a leitura, a escrita. 

Durante 16 anos ministrando aulas no Ensino Médio, desenvolvi muitos projetos de 

leitura e escrita. No Colégio Estadual Jandira Bretas Quinan, criei um espaço debaixo de uma 

árvore para as aulas de leitura e rodas de conversa, decorei com vasos de plantas, uma rede 

colorida, uma mesa rústica de madeira, uma cadeira antiga e pendurei o nome daquele lugar: 

“Recanto Literário”. As exposições debaixo da frondosa árvore aconteciam uma vez por 

semana, dia em que eram afixados na parede da escola e pendurados nos galhos textos dos mais 

variados gêneros discursivos, trabalhos literários, escritos multimodais, produzidos pelos 
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alunos-autores.1 No gramado, eram colocados colchonetes, além de um suporte com livros 

literários, uma mesa e uma cadeira. Esse lugar, durante anos, foi cenário de leituras, diálogos 

sobre a vida, contação de histórias e encenação de textos literários. O objetivo era experimentar 

os espaços para refletir sobre os projetos de vida, vivenciar a linguagem e, desse modo, sentir 

o movimento, a língua viva que pulsa e transforma vidas. 

Nessa escola, durante seis anos consecutivos, desenvolvi um projeto de leitura e escrita, 

criando livros literários com os estudantes (cada aluno produzia um livro). Ao longo dos anos, 

foram mais de 900 obras escritas. O trabalho final era apresentado para toda a escola, os pais e 

a comunidade, e alguns deles eram publicados em jornais. Os alunos-autores se dedicavam à 

leitura e escrita e demonstravam muita persistência e interesse na execução dos projetos, pois, 

ao apresentarem o livro como produto final, reconheciam ser capazes de aprender 

desenvolvendo habilidades de leitura e escrita, compreender a experiência como transformação 

de vida, já que aprender é uma necessidade constante e vivemos o “inacabamento”.  

O título do texto de um aluno-autor participante da Olimpíada de Língua Portuguesa 

(OLP) de 2019 (artigo de opinião 10), que compõe o corpus desta pesquisa, enuncia de modo 

plurissignificativo o trabalho com a linguagem: “De flor em flor, garantindo a vida”. Assim é 

o desenvolvimento processual das práticas indissociáveis e simultâneas de ensino-

aprendizagem em língua portuguesa, de leitura em leitura, escrita em escrita, reescrita em 

reescrita, é possível garantir que os estudantes produzam textos efetivos.  

A busca de metodologias, reflexões e práticas pedagógicas que facilitam o ensino-

aprendizagem de leitura e escrita se tornou um objetivo na minha vida como professora de 

língua portuguesa na escola pública. A leitura e a escrita, fundamentais na formação social de 

um indivíduo, tornam os cidadãos críticos, letrados e capazes de serem sujeitos de suas 

realidades. Desse modo, ensinar leitura e escrita ganha cada dia mais singularidade na sociedade 

contemporânea, tornando a produção de texto, como afirma João Wanderley Geraldi, o ponto 

de partida e de chegada de todo processo de ensino-aprendizagem.  

Nesse percurso teórico e metodológico, o ensino da escrita precisa se aproximar das 

situações reais de comunicação. Um sujeito pode passar a existir quando produz textos 

eficientes, diversos, respeitando convenções da língua e da comunicação. Esse aspecto também 

é uma condição para integração na vida social e profissional. Por isso, em sala de aula, sempre 

propus aos alunos a participação deles nos concursos de produção de texto (municipal, estadual 

 

1 A expressão “alunos-autores” ou “estudantes-autores” foi utilizada, com base na visão bakhtiniana de dialogia, 

para caracterizar aqueles que produziram textos na Olimpíada de Língua Portuguesa, 6ª edição, de 2019. 
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e nacional), para incentivar a prática da escrita e o aprimoramento do texto com as reescritas, 

além de possibilitar que os textos dos alunos-autores atravessassem os muros da escola e 

alcançassem outros leitores. Nessas ocasiões, os textos eram sempre classificados. A prática de 

leitura e escrita constante em sala de aula despertou, na maioria dos estudantes, o desejo de 

prosseguir estudando. Muitos passaram a ter mais consciência de suas ações como sujeito 

social, outros tiveram mais facilidade ao fazer um curso superior, seguir na carreira escolhida 

e, consequentemente, dispuseram de mais oportunidades para entrar no mercado de trabalho. 

Na perspectiva de escrita reflexiva e reescrita, há mais de 15, ministro aulas particulares 

de Produção de Texto para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), vestibulares e 

concursos públicos, principalmente, na área de Direito, atendendo de forma on-line alunos de 

diversos estados. Alguns foram aprovados em concursos públicos como do Ministério Público 

da União (MPU), do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás (TRTGO), do Tribunal de Justiça 

do Estado de Goiás (TJGO), para médico legista da Polícia Federal e outros. Boa parte das 

pessoas que recorre às aulas apresenta dificuldades na produção de um texto proficiente, o que 

comprova a recorrência do problema para além das salas de aula do Ensino Fundamental e 

Médio e da universidade.  

Trabalho, atualmente, no Centro de Estudos, Pesquisas e Formação de Professores 

(Cepfor) da Secretaria de Educação do Estado de Goiás (Seduc-GO), produzindo cursos on-

line, ministrando formações e oficinas de leitura e escrita para professores das escolas públicas 

estaduais. Também atuo como docente em algumas turmas de Ensino Médio de uma escola 

pública de Goiânia. A prática em sala de aula com alunos durante anos, o trabalho com a 

formação de professores e as aulas de produção de texto para pessoas que almejam concursos 

públicos inspiram e impulsionam meu desejo e minha responsabilidade em desenvolver uma 

investigação sobre a produção escrita do texto dissertativo-argumentativo, considerando o 

gênero discursivo artigo de opinião, na perspectiva dialógica da linguagem.  

Faz-se necessário reconhecer que esta é mais uma história, entre tantas outras, que se 

entrecruza e se desdobra, revelando parte das minhas vivências e dos caminhos percorridos na 

tentativa de atuar no complexo processo de enxergar o outro, conviver, ensinar e aprender por 

meio da linguagem. Assumo, a partir de agora, o lugar que devo para conduzir a presente 

pesquisa, submetendo-me, como postula Oliveira (2012, p. 2), às formalidades institucionais e 

acadêmicas pertinentes à minha condição de pesquisadora, para desenrolar os fios dessa 

narrativa, construindo um objeto de investigação e problematizando-o conforme determinados 

pressupostos e procedimentos teórico-metodológico delineados na trama desta história. 
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PRIMEIRO ATO – CONSTITUINDO A PESQUISA 

 

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. É, portanto, claro que a palavra será 

sempre o indicador mais sensível de todas as transformações sociais, mesmo daquelas 

que apenas despontam, que ainda não tomaram forma, que ainda não abriram caminho 

para sistemas ideológicos estruturados e bem-formados. A palavra constitui o meio 

no qual se produzem lentas acumulações quantitativas de mudanças que ainda não 

tiveram tempo de adquirir uma nova qualidade ideológica, que ainda não tiveram 

tempo de engendrar uma forma ideológica nova e acabada. A palavra é capaz de 

registrar as fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais.  

Mikhail Bakhtin 

 

1.1 Uma síntese dos atos como fio condutor da ação dialógica 

 

Neste “Primeiro Ato – Constituindo a Pesquisa”, apresento a escolha do objeto de 

pesquisa, os objetivos e as hipóteses, bem como outros aspectos que direcionam este estudo. O 

“Segundo Ato – Vozes Teóricas” enuncia a discussão dos conceitos teóricos nas vozes dos 

estudiosos que sustentam esta abordagem, a partir da compreensão de “texto” e “discurso” na 

visão bakhtiniana, uma vez que a linguagem passa, necessariamente, pelo sujeito, pois a 

interação verbal é a realidade essencial dessa linguagem (BAKHTIN, 1993), e o sistema de 

formas normativas é uma mera abstração, produzida com dificuldade por procedimentos 

cognitivos bem definidos (BAKHTIN; VOLÓCHINOV, 1992). 

Outro ponto de debate importante no segundo ato refere-se à noção de texto em outras 

vozes teóricas. Para Antunes (2010), um conjunto de palavras ou frases não é texto, Koch 

(2000b) diz que a noção de texto varia de acordo com o autor e/ou a orientação teórica adotada. 

São abordadas, também, as concepções de “polifonia”, “intertextualidade” e 

“interdiscursividade”, bem como a noção preliminar de “textualidade”. Segundo Antunes 

(2010), a textualidade não ocorre de forma abstrata, mas em forma de textos, linguisticamente 

e socialmente especificados. Em Brait (1997), o dialogismo diz respeito às relações 

estabelecidas entre o “eu” e o “outro” nos processos discursivos instaurados historicamente 

pelos sujeitos. E conforme Authier-Revuz (2004), faz-se ouvir a polifonia sob as nossas 

palavras, “outras palavras” que são ditas atrás da sequenciação da emissão de uma única voz. 

Nesse ato dialógico, Geraldi (1997) ressalta que é no trabalho com os textos que se pode 

encontrar a especificidade para o ensino da língua portuguesa.  
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Nesse contexto, são problematizadas a categorização de alguns aspectos globais do texto 

e a abordagem metodológica da sequência didática (SD)2, procedimento proposto por Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2013) para trabalhar a produção de texto na sala de aula, tornando o 

domínio das habilidades de leitura e escrita uma exigência cada vez mais frequente na sociedade 

contemporânea, haja vista que, no decorrer dos séculos, as sociedades se fundamentaram nesse 

sistema de registro. Outro enfoque discutido e fundamentado é a reescrita na produção do 

gênero discursivo artigo de opinião, tido como prática de letramento, bem como o problema e 

a definição dos gêneros discursivos e sua aplicação no ensino de língua materna nas escolas de 

Educação Básica. Finalizando esse ato, são tratados os aspectos sobre o “eu” e o “outro” na 

produção escrita do artigo de opinião, o uso dos elementos articuladores e modalizadores 

discursivos e a produção de texto na escola.  

O “Terceiro Ato – Desvendando o Percurso Metodológico” justifica a escolha da 

pesquisa bibliográfica/documental. Para Cellard (2008), a análise documental facilita a 

observação do processo de maturação ou de evolução de indivíduos, conceitos, entre outros 

aspectos. Já Bortoni-Ricardo (2008) afirma que uma grande vantagem do trabalho do professor-

pesquisador é o resultado em “teoria prática”, processo de ação-reflexão-ação. Nas palavras de 

Oliveira (2007), o trabalho com os documentos exige uma análise criteriosa, haja vista que esses 

documentos não passaram antes por nenhum tratamento científico.  

Dessa forma, quem investiga deve interpretar, condensar informações, determinar 

tendências e, na medida do possível, construir inferências. Conforme Lüdke e André (1986), o 

investigador deve procurar ampliar o campo de informação, identificando, os elemntos 

emergentes que necessitam ser mais aprofundados. Na etapa final, é necessário um novo 

julgamento quanto à abrangência e delimitação. Nesse ato, além desses e outros pontos de 

discussão, é apresentado o percurso histórico da Olimpíada de Língua Portuguesa.  

O “Quarto Ato – Analisando os Dados da Pesquisa” expõe o trabalho de análise de 20 

artigos de opinião escritos pelos estudantes-autores de 2ª e 3ª séries do Ensino Médio de escolas 

públicas brasileiras participantes da 6ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa, realizada 

em 2019, com o tema “O lugar onde vivo”. Neste estudo, os nomes dos alunos-autores e a 

identificação da instituição de ensino não aparecem, por isso, os textos são enumerados de 1 a 

20 e referenciados pelo número. O trabalho realizado em sala de aula, orientado pelos 

professores de Língua Portuguesa em todos os estados brasileiros, contou com 15 oficinas, 

 

2 A SD compreende um conjunto de oficinas e atividades escolares sobre um gênero discursivo, organizada para 

facilitar a progressão na aprendizagem da escrita, usada pelos professores como parâmetro no desenvolvimento 

das atividades de produção textual propostas. 
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organizadas e planejadas pela Olimpíada, com a vivência da metodologia de sequência didática 

para o ensino da língua, com foco em leitura/escrita/reescrita na produção do gênero artigo de 

opinião.  

Nessa etapa da pesquisa, foram utilizados excertos dos textos dos estudantes-autores 

para problematizar categorias de análise como a intertextualidade e a interdiscursividade, na 

perspectiva de Bakhtin e de outros teóricos, além do uso de elementos articuladores e 

modalizadores discursivos. De acordo com Antunes (2010), compreender um texto é uma 

operação que está além de seu aparato linguístico, uma vez que se trata de um evento 

comunicativo em que existem operações simultâneas de ações linguísticas, sociais e cognitivas. 

Para finalizar o quarto ato, foi desenvolvida uma análise de dois artigos de opinião escritos por 

participantes do concurso. 

Ao final da pesquisa, é apresentada a parte escrita do Produto Educacional (site), fruto 

desta dissertação de mestrado, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino na 

Educação Básica – Mestrado Profissional do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 

da Universidade Federal de Goiás, realizado no período de 2019 a 2021. Compõem, ainda, este 

estudo as considerações finais, o epílogo, os anexos do corpus e as referências. 

 

1.2 O caminho percorrido  

 

Os capítulos desta dissertação, organizados em atos, são intencionalmente apresentados 

com verbos no gerúndio para construir uma ideia de ação dramática, de língua em movimento. 

É, também, uma maneira de promover um evento comunicativo alicerçado na concepção 

discursiva e dialógica que perpassa os gêneros do discurso. Outra motivação é a referência aos 

atos de fala, que pensam a linguagem a partir da ação, já amparada pela filosofia da linguagem 

e que deu origem a diversas abordagens teóricas que trabalham com a língua em uso, em 

interação, como é o caso da concepção de Bakhtin e de outras áreas da linguística e gramática 

funcional.  

Em Estética da criação verbal, Bakhtin (2003) afirma que o sistema da língua dispõe 

de uma reserva imensa de recursos estritamente linguísticos para expressar formalmente o ato 

vocativo. Assim, a enunciação se constitui tendo em vista que a palavra, enquanto signo flexível 

e variável, é orientada por uma situação e contextos precisos. Nessa apreciação, o dialogismo 

diz respeito à própria concepção de língua como interação verbal, às relações estabelecidas 

entre os enunciados, o que evidencia duas questões fundamentais: 1) dialogismo é o modo de 

funcionamento real da linguagem, portanto, seu princípio é constitutivo; 2) dialogismo é 
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também o modo singular de compor os discursos, de forma que, fora da dialética material da 

existência da sociedade, fora da interação verbal entre pares, não há realidade linguística 

palpável (FIORIN, 2006, p. 167).  

Nesse sentido, para apresentar os caminhos percorridos e as ações da linguagem, 

evidencia-se aqui um discurso atravessado por múltiplas vozes: da pesquisadora, dos 

estudantes-autores (participantes da Olimpíada de Língua Portuguesa de 2019), dos estudiosos 

que fundamentam a abordagem teórica sustentada. Partindo da perspectiva bakhtiniana, o 

“cotejo” está aberto a ouvir outras vozes, refletir, estabelecer relações e pensar outros caminhos 

que inspirem e orientem o ensino da produção textual nas escolas públicas brasileiras. Enxergar 

o mundo de um ponto de vista extraposto, diferente da percepção focada em um único ponto, 

para melhor captar o movimento, a ação dos fenômenos em sua diversidade e pluralidade, não 

mostra apenas a postura filosófica de Mikhail Bakhtin, mas define também a orientação de seu 

sistema teórico, fundado no dialogismo, por meio do qual procurou compreender o mundo e 

seus sistemas linguísticos. 

 

1.3 A trilha da ação dialógica 

 

Neste subcapítulo, apresento o objeto desta investigação, o motivo de sua escolha, em 

decorrência das condições de produção contemporâneas, o objetivo geral e os objetivos 

específicos, bem como hipóteses e outros questionamentos que suscitam reflexões sobre a 

prática pedagógica no ensino-aprendizagem do texto dissertativo-argumentativo, que resulta no 

Produto Educacional da pesquisa, e os principais teóricos que fundamentam este estudo. 

A presente pesquisa tem como objetivo geral investigar a produção escrita dos alunos-

autores participantes da Olimpíada de Língua Portuguesa de 2019, buscando compreender 

como eles apresentam, desenvolvem e articulam argumentos na construção de seus textos e a 

quais estratégias discursivo-argumentativas recorrem durante o processo de produção do gênero 

discursivo artigo de opinião. Para esta investigação, lanço duas hipóteses que serão respondidas 

no capítulo de análise: 1) Os estudantes apresentam autonomia na leitura e na escrita e também 

possuem domínio do funcionamento da linguagem em situações específicas de comunicação? 

2) Nas produções dos estudantes, há uma dimensão dialógica da linguagem, assim como a 

capacidade de interação com os discursos de outros ou apenas existe a ação de transmissão de 

informações?  

Com a finalidade de efetivar o objetivo geral e responder às hipóteses, foram 

estabelecidos os seguintes objetivos específicos: a) analisar como são construídas as estratégias 
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discurso-argumentativas na construção do gênero discursivo artigo de opinião; b) verificar a 

construção dos intertextos e interdiscursos na progressão textual; c) refletir sobre o uso dos 

elementos articuladores e modalizadores discursivos na construção do texto; e d) observar se 

os estudantes apresentam habilidades para construir e defender um ponto de vista para 

convencer/persuadir seu interlocutor. 

Como dito, o corpus de investigação é composto de 20 textos do gênero discursivo 

artigo de opinião, produzidos pelos estudantes oriundos de diversas escolas públicas brasileiras 

de 2ª e 3ª séries do Ensino Médio que participaram da 6ª edição da Olimpíada de Língua 

Portuguesa, cujo tema foi “O lugar onde vivo”, temática que possibilita a cada aluno se tornar 

“autor” e, por meio da escrita, (re)significar sua maneira de viver, conviver e pertencer a seu 

próprio lugar. Sendo assim, cada estudante produziu um texto buscando enxergar e argumentar 

sobre sua própria realidade, considerando acontecimentos e problemas do lugar onde vivem. 

Ao desenvolver essa prática discursiva, o estudante-autor também experienciou a construção 

de um diálogo com o “lugar de vivência do outro”. 

O trabalho de produção textual nas escolas brasileiras que participaram das ações da 

Olimpíada de Língua Portuguesa é orientado e acompanhado por pessoas que ancoram os 

estudos da área no Brasil e pelos professores das escolas públicas que aderem ao projeto. Para 

tanto, são realizadas 15 oficinas, organizadas e planejadas com a finalidade de vivenciar a 

metodologia da sequência didática para o ensino da língua, focalizando a 

leitura/escrita/reescrita. Nesse contexto, os professores participantes têm acesso de forma 

virtual a diversos materiais didáticos, dentre eles, o Pontos de vista: caderno do professor: 

orientações para produção de textos (doravante Pontos de vista: caderno do professor), de 

autoria de Severiano et al. (2019), que traz um roteiro (sugestão) para nortear a produção do 

gênero artigo de opinião, bem como a revisão e a reescrita final do texto, além do quadro de 

avaliação composto pelos critérios de seleção, com a pontuação e os descritores.  

No concurso olímpico, os textos são selecionados e recebem uma classificação 

(conforme explicitado em “1.4 Um breve histórico da Olimpíada de Língua Portuguesa”). De 

acordo com a comissão de organização, o concurso não tem a intenção de buscar talentos, mas 

objetiva contribuir para melhoria da escrita de todos os estudantes brasileiros. Para isso, é 

necessário ter um parâmetro, uma classificação final, um resultado que seja mensurado e pelo 

qual podem ser observados e discutidos aspectos positivos e/ou negativos. 

A escolha do gênero discursivo artigo de opinião, neste estudo, se deve ao fato de ele 

tratar de temas diversificados de interesse social, sobretudo, aqueles que exigem 

posicionamentos e buscam aceitação ou refutação por meio de uma sustentação construída com 
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argumentos consistentes para convencer/persuadir o leitor. É um gênero que está sempre 

presente no jornalismo impresso e na multimídia, veiculado, na maioria das vezes, na Internet. 

Rojo (2000) ressalta a importância dos gêneros jornalísticos para a efetivação do letramento 

integral e para o “exercício efetivo da cidadania” e a “participação plena no mundo letrado”.  

É importante esclarecer que a coleta de dados para esta investigação ocorreu no contexto 

da pandemia da covid-19, causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), agente etiológico que 

surgiu inicialmente na China, em novembro de 2019, se espalhando por todo o país e pelo 

mundo. A realidade de isolamento social, bem como as aulas síncronas e atividades assíncronas, 

transformaram o contexto educacional contemporâneo, fato que dificultou o estudo de campo, 

por isso a escolha da pesquisa documental e bibliográfica. A pesquisa documental considera 

materiais que ainda não receberam tratamento analítico, ou seja, as fontes primárias, dados 

originais, a partir dos quais o pesquisador constrói uma relação direta com os fatos que serão 

analisados. E a bibliográfica atenta para as contribuições de diversos autores sobre o tema, 

considerando as fontes secundárias. A pandemia trouxe, ainda, a urgência de trabalho com aulas 

on-line e o uso das diversas tecnologias da multimodalidade no ensino-aprendizagem de 

produção de textos, cabendo ao Ensino Médio, como postula Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), aprofundar a análise sobre linguagens e seus funcionamentos intensificando a 

perspectiva analítica e crítica de leitura, escuta e produção de textos verbais e multissemióticos.  

Para conseguir o acesso aos textos dos estudantes participantes do concurso, enviei um 

e-mail e uma carta da minha orientadora Profa. Dra. Ilse Leone B. C. de Oliveira ao Centro de 

Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC) – equipe do 

Programa Escrevendo o Futuro da Olimpíada de Língua Portuguesa – requerendo a autorização 

para utilizar 20 artigos de opinião de semifinalistas e finalistas da 6ª edição da Olimpíada, 

referente ao ano de 2019. Na carta, foi apresentada a relevância da pesquisa, ressaltando que os 

possíveis resultados podem contribuir com a prática de produção escrita nas escolas de 

Educação Básica, especialmente, nas instituições públicas, a quem as pesquisas do Centro de 

Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da UFG são destinadas.  

Conforme Bakhtin (2003), todas as esferas da atividade humana, por mais diversas que 

sejam, estão sempre relacionadas com a utilização da língua. Nessa interação, estão presentes 

as influências histórico-sociais que atendem a objetivos específicos das esferas sociais 

existentes nas culturas. O teórico não trata somente da língua, mas do funcionamento dela. Por 

conseguinte, compreende que a língua está vinculada à vida, e os gêneros do discurso 

constituem o elo entre elas. Por isso a inserção no mundo da escrita proficiente é uma 

necessidade e um direito de todo cidadão, o que justifica a importância de reformular 
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experiências de letramento escolar para oferecer oportunidades de ensino efetivo aos estudantes 

aprendizes com mais dificuldades, do ponto de vista social e econômico, para diminuir os 

problemas no processo de acesso aos universos da escrita.  

No capítulo de análise, “Quarto Ato – Analisando os Dados da Pesquisa”, serão 

problematizadas categorias como a “intertextualidade” e a “interdiscursividade”, sob a visão 

principal de Bakhtin e Volóchinov (1992); Bakhtin (2003); Maingueneau (1997); Brait (1997); 

Authier-Revuz (2004); Fiorin (2016) e Antunes (2010). Serão analisadas, ainda, as categorias 

de “modalização” discursiva e dos “articuladores” com base na abordagem de Bronckart (1999) 

e Koch (2002). Durante a análise outros aspectos serão analisados fazendo referência à 

produção do texto dissertativo-argumentativo, focalizando o gênero discursivo artigo de 

opinião, objeto de estudo desta pesquisa. Na visão bakhtiniana, as palavras entram e saem de 

nós criando tensões. Nesse embate, os questionamentos que provocam inquietação continuam 

ecoando na busca de possíveis respostas: como analisar as produções escritas dos alunos? Quais 

dimensões devem ser consideradas na produção escolar? 

Ainda será considerada como categoria de análise a “intertextualidade”, compreendida 

como processo de incorporação de um texto em outro, seja para reproduzir o sentido 

incorporado, seja para transformá-lo. Conforme Bakhtin (2003), a constituição do mundo 

textual é marcada pela tensão dialética, que projeta uma dialogicidade “externa” e também uma 

ação discursiva marcada por uma dialogicidade “interna”, em que se deixam entrever outras 

vozes. Para o autor, os elementos históricos, linguísticos e sociais se manifestam de modo 

dialógico nos discursos dialógicos do sujeito, revelando outras falas persuasivas por ele 

incorporadas. Nesse aspecto, de maneira explícita ou implícita, as palavras, os discursos estão 

imbrincados e são dialógicos.  

A “interdiscursividade” é mais uma categoria de análise desta investigação e 

compreende a ideia de que, quando os indivíduos falam, seus dizeres são atravessados por 

outras vozes e, portanto, por outras fontes de enunciação. Em uma dada interação social, o que 

foi dito passa a fazer parte de uma rede de interdiscursos impregnados de crenças, valores, 

repleta de sentido, que toca em fios dialógicos que costuram/tecem a linguagem/língua. O 

locutor, portanto, cede lugar à compreensão responsiva ativa do outro. 

 

Os limites de cada enunciado concreto como unidade da comunicação discursiva são 

definidos pela alternância dos sujeitos do discurso, ou seja, pela alternância dos 

falantes. Todo enunciado – da réplica sucinta (monovocal) do diálogo do cotidiano ao 

grande romance ou tratado científico – tem, por assim dizer, um princípio absoluto e 

um fim absoluto: antes do seu início, os enunciados de outros; depois do seu término, 

os enunciados responsivos de outros (ou ao menos uma compreensão ativamente 
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responsiva silenciosa do outro ou, por último, uma ação responsiva baseada nessa 

compreensão). (BAKHTIN, 2003, p. 275). 

 

Assim sendo, o enunciado não é uma unidade convencional, mas real e delimitada pelos 

sujeitos envolvidos no discurso, e essa ação discursiva cede lugar ao discurso do outro. Como 

defende o teórico russo, todo discurso sempre estará fundido em forma de enunciações 

concretas de determinado sujeito.  

A produção de texto requer, em sua materialidade, o uso de “articuladores”, que 

compreende outra categoria a ser analisada. Esses elementos estabelecem relações remissivas e 

progressivas, inferenciais e intertextuais, movimentando as ideias nas diversas direções. 

Conforme Costa Val (1999), seus constituintes linguísticos devem se mostrar, 

reconhecivelmente, integrados, de maneira a permitir que o texto seja percebido como um todo 

coeso. Nesta análise também será observada a categoria dos “modalizadores” discursivos que, 

além da articulação, garantem efeitos de sentido ao enunciado, tornam o discurso argumentativo 

mais persuasivo e contribuem para nortear o raciocínio do leitor ao ponto de vista defendido 

nos textos dissertativos-argumentativos. Koch (2002) ressalta que modalizar um discurso é uma 

estratégia que possibilita ao falante assumir diversos posicionamentos frente ao enunciado. 

Serão discutidos também outros aspectos textuais, quando necessários à compreensão 

da análise. O texto deve ser visto como um todo, na compreensão dos sentidos, das intenções, 

do contexto, da gramática, entre outros aspectos, porém, também, será analisado por partes. 

Embora as categorias sejam imbrincadas e costuradas no tecido do texto e do discurso, no 

presente estudo, elas serão apresentadas e problematizadas separadamente, apenas para efeito 

da análise.  

O Produto Educacional, resultado desta pesquisa, é um site, intitulado “Artigo de 

opinião: existir pela escrita” (www.artigodeopiniaoedinalva.com.br). Ele foi criado com o 

objetivo de apresentar um caminho reflexivo com orientações teóricas e práticas que auxiliam 

na produção do gênero discursivo artigo de opinião, considerando a escrita e reescrita, bem 

como a dialogia discursiva sobre a escrita e os aspectos da multimodalidade. A escolha de criar 

o site também se deve à necessidade de facilitar o acesso instantâneo a diversos portais, 

melhorar a eficiência pedagógica e hospedar um número significativo de conteúdos 

interessantes, possibilitando sua constante atualização. Dessa forma, todos são produtores de 

significados, e os modos e meios de comunicação são recursos dos quais cada indivíduo pode 

se apropriar com responsabilidade para produzir significados. Portanto, considerar as 

mudanças, a variedade dos modos de comunicação existentes, a multimodalidade e o contexto 
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contemporâneo também é um caminho para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem na 

produção de textos.  

Para fundamentar as discussões teóricas e as análises, esta pesquisa tem como 

sustentação, essencialmente, o pensamento bakhtiniano, vertente teórica que concebe a 

linguagem como um processo discursivo que rompe as barreiras das estruturas linguísticas, uma 

vez que o exterior linguístico, portanto, o social, é incorporado ao estudo da linguagem, que, 

por conseguinte, passa a ser vista como formadora de sujeitos discursivos. Além de Bakhtin 

(1992, 1993, 1998, 2003, 2011, 2016); Antunes (2009, 2010); Brait (1997, 2011); Bronckart 

(1999); Dolz (2004); Dolz, Noverraz e Schneuwly (2013); Geraldi (1986, 1990, 1993, 2010); 

Koch (2000a, 2000b, 2001, 2002, 2008, 2015); Koch e Elias (2017); Marcuschi (2002); Rojo 

(2000); Vygotsky (1996), no decorrer deste estudo, outras vozes teóricas serão agregadas.  

 

1.4 Um breve histórico da Olimpíada de Língua Portuguesa 

 

Neste subcapítulo, exponho o histórico do concurso olímpico e suas principais ações. 

No Portal da Olimpíada de Língua Portuguesa, consta que o Programa Escrevendo o Futuro é 

uma ação do Itaú Social, com a coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em 

Educação, Cultura e Ação Comunitária. Esse programa tem como finalidade contribuir com a 

melhoria do ensino de leitura e escrita nas escolas públicas do país, implementando, na 

Educação Básica, intervenções de formação. Para tanto, conta com a parceria do Conselho de 

Educação (Consed), da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), do 

Ministério da Educação (MEC) e do Canal Futura.  

O Programa Escrevendo o Futuro teve início em 2002 com um concurso de produção 

de texto realizado de dois em dois anos, no qual alunos, professores e escolas são premiados. 

As ações formativas para os educadores acontecem nos anos ímpares, de forma presencial e a 

distância. Nesse ano, o projeto foi desenvolvido para estudantes de 4ª e 5ª séries do Ensino 

Fundamental, e a produção textual envolveu os gêneros reportagem, poesia e artigo de opinião, 

com o tema “O lugar onde vivo.”  

No ano de 2004, conforme os documentos do CENPEC, houve a substituição do gênero 

reportagem por memórias literárias. As formações a distância e presenciais tiveram início em 

2005, se expandindo para a criação da Comunidade Virtual do programa. Em 2006, os 

educadores passaram a ser selecionados e a receber premiações pela produção do Relato de 

Prática. Assim sendo, o projeto do Itaú, que já era executado há oito anos, estabeleceu uma 

parceria com o MEC, o que ampliou as ações com a finalidade de aumentar a quantidade de 
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anos escolares. Assim, além de 5º e 6º anos, foram contemplados o 8º e 9º anos do Ensino 

Fundamental e as 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio. O programa foi inserido pelo MEC como 

uma ação do Plano de Desenvolvimento da Educação e o concurso, nomeado de Olimpíada de 

Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro.  

Nesse contexto, em 2009, a Olimpíada promoveu encontros formativos para educadores 

e produziu material pedagógico. Já em sua edição de 2010, enviou a todas as escolas públicas 

participantes a Coleção da Olimpíada, com cadernos que tratavam dos gêneros do concurso: 

Poema – 5º e 6º anos do Ensino Fundamental; Memórias literárias – 7º e 8º anos do Ensino 

Fundamental; Crônica – 9º ano do Ensino Fundamental e 1ª série do Ensino Médio; e Artigo de 

Opinião – 2ª e 3ª séries do Ensino Médio. Os cadernos da Olimpíada são organizados com a 

sequência didática para ensinar um gênero discursivo. Todo trabalho é constituído de oficinas 

organizadas e planejadas com objetivo de orientar a vivência da metodologia da SD para o 

ensino da língua que focaliza a leitura, escrita/rescrita e a produção de textos, guiada também 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).  

As ações formativas para os educadores, em 2011, contaram com o Seminário “A escrita 

sob foco: uma reflexão em várias vozes”. Também foram oferecidos a distância, aos educadores 

e técnicos de todo o país, os cursos “Sequência didática: aprendendo por meio de resenhas” e 

“Caminhos para o ensino da escrita”, com encontros presenciais em 27 estados. Em 2012, a 

Olimpíada, em sua 3ª edição, lançou o Pontos de vista: caderno virtual, com a sequência 

didática do gênero discursivo artigo de opinião adaptada para o meio digital, com áudios, jogos 

e vídeos. Nas formações para educadores, houve uma ampliação de turmas e a Comunidade 

Virtual passou a se chamar Portal Escrevendo o Futuro.  

Em 2013, o programa promoveu encontros e formações presenciais, realizados pelas 

Secretarias de Educação Municipais e Estaduais. Na oportunidade, se reuniram professores 

especialistas envolvidos com políticas públicas para o ensino-aprendizagem da língua 

portuguesa. Na 4ª edição, em 2014, a Olimpíada lançou cadernos virtuais, adaptados ao suporte 

virtual, com inúmeros recursos multimídias, vídeos, jogos, áudios e textos com projeção. No 

ano de 2015, foi lançado o curso “Leitura vai, escrita vem: práticas em salas de aula” e, também, 

aconteceu o Seminário Internacional Escrevendo o Futuro, com o tema “Práticas da escrita: da 

cultura local à sala de aula”.  

Em 2016, o projeto Escrevendo o Futuro realizou o concurso de produção de textos e 

desenvolveu os “Percursos formativos” – um diagrama interativo que oferece autonomia para 

o professor escolher o caminho para sua formação. Nesse contexto, foram ampliadas mais 
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turmas para o desenvolvimento de formação on-line dos cursos “Sequência didática: 

aprendendo por meio de resenhas” e “Leitura vai, escrita vem: práticas em sala de aula”.  

No ano de 2017, o Programa Escrevendo o Futuro focalizou as ações de formação para 

educadores por meio do portal e das parcerias com as Secretarias de Educação. O portal, na 

época, disponibilizou novos conteúdos de aprendizagem no ambiente virtual e novas vagas para 

inscrições de turmas nos cursos on-line. Já em 2018, houve uma mudança e o concurso olímpico 

de produção de textos aconteceu em 2019. De acordo com o registro da 6ª edição da Olimpíada 

de Língua Portuguesa, envolveram-se mais de 42 mil escolas de quase 90% dos mais de 5 mil 

municípios do Brasil. Participaram educadores, estudantes e instituições das 27 unidades da 

federação. Foram mais de 85 mil professores inscritos e 172 estudantes finalistas que tiveram 

suas produções partilhadas em uma coletânea. 

Dessa forma, o concurso é entremeado por oficinas apoiadas pelos cadernos do 

professor, disponibilizados no ambiente virtual, por recursos didáticos, cursos on-line, 

atividades culturais, encontros, eventos formativos e diversas ações. A iniciativa é voltada a 

professores e alunos do 5º ano do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio.  

 

1.5 Um olhar foucaultiano sobre alguns aspectos da Olimpíada de Língua Portuguesa 

 

Este subcapítulo traz uma discussão sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa a partir de 

alguns aspectos do pensamento foucaultiano, haja vista que o concurso brasileiro de produção 

textual evidencia certos efeitos de verdade que, de alguma forma, produzem poder. Conforme 

essa concepção, o poder opera por meio dos discursos que são legitimados pelo saber da época. 

O saber científico, por exemplo, justifica determinados discursos, como afirma Santos (2019, 

p. 24). Essas formas de operar com o saber-poder, sobre a conduta do outro e sobre si mesmo, 

configuram modos de governo.  

Foucault (1979) utiliza a noção de “governabilidade” para mostrar, entre outros 

aspectos, que instituições, procedimentos, análises e reflexões, cálculos e táticas permitem 

exercer esta forma bastante específica e complexa de poder, que tem como alvo a população. 

Assim sendo, a Olimpíada de Língua Portuguesa é parte de uma política pública que alcança a 

instituição escolar, professores e estudantes de todo o país. Por isso, a necessidade de pensar 

sobre as ações, os discursos que constituem a instituição e os discursos reproduzidos, 

principalmente, pelos professores participantes do concurso olímpico.  

Nesse contexto, é possível observar, no programa, aspectos do dispositivo presente na 

teoria foucaultiana, uma vez que o concurso surgiu em um contexto histórico para atender uma 
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exigência governamental em âmbito escolar e porque utiliza estratégias de controle, 

convencimento, persuasão, por se tratar de uma ação situada na esfera educacional, 

supostamente, para fortalecer o aperfeiçoamento da leitura e da escrita nas escolas públicas 

brasileiras, como afirma Santos (2019, p. 44). Sobre a definição de dispositivo, enuncia 

Foucault (2014, p. 45): 

 

[…] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, 

organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, 

enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito 

e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode tecer 

entre estes elementos.  

 

A rede de relações é estabelecida, nesse sentido, entre elementos discursivos e não 

discursivos que operam com o saber e o poder de uma sociedade para governar as relações entre 

sujeitos e a relação dos sujeitos consigo mesmo, por isso a ideia de objetivação e subjetivação. 

Nesse cenário, estão os professores de Língua Portuguesa e os estudantes que participam da 

Olimpíada. Para Santos (2019, p. 44-45), o concurso de produção de textos se constitui de uma 

rede de relações de vários elementos, discursos, leis, materiais didáticos, instituições, saberes 

entre o dito e o não-dito. Ao refletir sob essa égide, é possível enxergar o concurso olímpico, 

segundo a autora, como um lugar de lutas e contradições, uma vez que o programa, embora 

apresente aspectos de contribuições para educação/ensino de língua, se encontra inserido em 

uma ordem do discurso na qual as relações de poder estão presentes e tendem a produzir 

situações/enunciações como verdades inquestionáveis. 

Na Olimpíada de Língua Portuguesa, os materiais didáticos com orientações teórico-

metodológicas destacam o mérito do programa, bem como o ensino-aprendizagem da escrita. 

Tal aspecto suscita reflexões acerca de como o professor e os estudantes se apropriaram das 

ideias referentes ao ensino da leitura e escrita por meio dos gêneros discursivos. O professor, 

ao trabalhar leitura e escrita durante o desenvolvimento do projeto, assume realmente a 

mediação como educador compromissado com a escola pública e a aprendizagem dos 

estudantes em leitura e escrita. Uma possível reflexão surge considerando a ideia de que esse 

profissional, ao relatar sua prática em sala de aula, apresenta estratégias que ele próprio criou 

com os estudantes para estabelecer caminhos reflexivos sobre a aprendizagem de produção 

textual, ou será que ele apresenta apenas os resultados conforme o discurso do programa?  

O conceito de “interdiscursividade”, que sustenta essa abordagem, está relacionado à 

ideia de dialogismo, de relações entre discursos, como defendido por Bakhtin (2003, p. 294-

265): 
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Nosso discurso, isto é, todos os nossos enunciados (inclusive as obras criadas), é pleno 

de palavras dos outros, de um grau vário de alteridade ou de assimilabilidade, de um 

grau vário de aperceptibilidade e de relevância. Essas palavras dos outros trazem 

consigo a sua expressão, o seu tom valorativo que assimilamos, reelaboramos e 

reacentuamos.  

 

Conforme Fiorin (2016), todo discurso dialoga com outros discursos, toda palavra é 

prenhe de outras palavras. O professor que participa do concurso, de acordo com Santos (2019), 

apresenta-se como uma figura que interage em duas instâncias: primeiro, por meio do seu 

processo de formação pelas orientações metodológicas da Olimpíada, considerando-se, aqui, 

toda memória dos discursos que estão implícitos nos materiais oferecidos, ou seja, todo seu 

fundamento teórico, histórico e social; segundo, por intermédio da abordagem própria com que 

o professor maneja os materiais propostos pelo concurso em função do seu interlocutor, isto é, 

o estudante participante e produtor de texto. Assim sendo, a prática do professor pode assumir 

caráter autoral quando ele se torna um mediador do conhecimento e, segundo o pensamento 

bakhtiniano, da compreensão responsiva ativa, quando promove o surgimento de novos 

discursos, em novas situações comunicativas, de forma reflexiva, criativa e crítica. Nessa 

interação entre os sujeitos inseridos na composição e na entonação do enunciado, culmina 

necessariamente a ideia de autoria, conforme explica Bakhtin (2003).  

O modo como o discurso ocorre e, também, a visão ideológica da Olimpíada de Língua 

Portuguesa vão se tornando uma verdade para professores e estudantes que participam do 

concurso. A subjetivação do professor só é possível, nesse caso, devido à relação entre poder e 

saber. Para Santos (2019), a Olimpíada está fundamentada em saberes legitimados que orientam 

sua proposta teórico-metodológica. Dessa forma, a escola e os professores recebem o material 

e as orientações oferecidas pelo programa, enxergando-os como verdade legitimada e, portanto, 

aderem e reproduzem aquilo que é dito. O efeito do poder se deve ao saber que o legitima. De 

acordo com Foucault (2014), o poder produz saber, não existe relação de poder sem constituição 

correspondente de um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo 

tempo relações de poder.  

O propósito do concurso é democratizar os usos da língua portuguesa e formar 

professores, como expresso nos diversos documentos, materiais pedagógicos, portal/site que 

fazem referência ao programa. Nesse sentido, por que estabelecer um parâmetro único de ensino 

se uma das premissas básicas da educação é, certamente, dialogar diretamente com o contexto 

social, histórico e econômico do local de aprendizagem? Se a ideia principal é a educação para 

todos, por que trabalhar uma prática que seleciona? O programa cumpre o objetivo de dar acesso 

à língua portuguesa ou serve apenas para sustentar a visão neoliberal de uma instituição 



29 

 

 

financiadora que, como forma de reparar os danos causados por sua força capitalista, sustenta 

programas como a Olimpíada? Padronizar o ensino de escrita, bem como a finalidade de ensinar 

todos os estudantes a ler e a escrever, por meio dos mesmos moldes, configura praticamente 

uma utopia. 

A democratização real e necessária dos usos da língua se associa à capacidade de ler e 

criar sentidos e significados, escrever e reescrever de modo reflexivo, desenvolvendo 

habilidades sem fórmulas mágicas e/ou receitas prontas. O ensino-aprendizagem da língua 

recobra meios para que a língua em uso estabeleça mudanças dos discursos e transformações 

dos sujeitos e, consequentemente, variações nas ordens do discurso. Democratizar os usos da 

língua gera possibilidades de participação dos sujeitos no desenvolvimento das práticas de 

linguagem, no meio social e nos mais variados contextos. Como afirma Santos (2019), o ensino 

da língua como prática social promove a inserção do estudante nas situações discursivas, o que 

pode levá-lo a se constituir como cidadão e a exercer seus direitos como usuário dessa língua.  

Para Foucault (2014, p. 135), a escola é o espaço onde o poder disciplinar produz saber, 

“[...] a disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos ‘dóceis’”. A instituição 

de ensino, portanto, é reconhecida como um lugar de ensino e aprendizagem que forma 

indivíduos conscientes para o exercício da cidadania. E as relações de poder que são 

processadas e circulam no contexto escolar interferem no desenvolvimento dos sujeitos. 

 

1.6 Algumas configurações da transposição didática  

 

Passo, agora, a uma discussão sobre a “transposição didática”, a visão de alguns 

estudiosos sobre o tema, e sua orientação na Educação Básica. A finalidade do ensino com base 

na transposição didática é promover o desenvolvimento de capacidades em relação a diversos 

gêneros que permeiam a sociedade, atribuindo ênfase às determinações sociais de cada situação 

comunicativa e ao valor que cada unidade linguística transporta dentro do seu quadro efetivo 

no uso social. Antes de um conhecimento chegar à sala de aula, como, por exemplo, o gênero 

artigo de opinião, precisa passar por um conjunto de transformações e adaptações. 

Conforme Chevallard (1989), conhecimentos não são, com poucas exceções, criados 

para serem ensinados, mas usados. Ensinar um conjunto de conhecimentos é, portanto, um 

projeto altamente artificial. Para que os conhecimentos de um objeto sejam alvo de uma 

transposição didática, necessitam passar por três níveis básicos de transformação, de acordo 

com Machado e Cristovão (2006, p. 552): 1) o conhecimento científico sofre um primeiro 

processo de transformação para constituir o conhecimento a ser ensinado; 2) o conhecimento a 
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ser ensinado se transforma em conhecimento efetivamente ensinado; 3) o conhecimento 

efetivamente ensinado se constituirá em conhecimento efetivamente aprendido.  

Nessa perspectiva, Dolz, Gagnon e Canelas-Trevisi (2009) distinguem dois níveis: a 

transposição didática externa e a transposição didática interna. A primeira compreende o 

primeiro nível defendido por Machado e Cristovão (2006), isto é, a passagem dos saberes 

científicos aos saberes a ensinar. Já a transposição externa, conforme Nascimento (2010), parte 

dos objetos dos saberes úteis fora da instituição escolar para constituir novos objetos escolares, 

mais eficazes, porque podem ser mais significativos para os estudantes. Trabalhar considerando 

esse nível, para Dolz, Gagnon e Canelas-Trevisi (2009), contribui para esclarecer a passagem 

dos conhecimentos gramaticais, bem como do conhecimento discursivo e enunciativo, vistos 

apenas de forma teórica, aos objetos de ensino, integrando uma explicação do tratamento 

didático e dos modos de didatização.  

Nessa visão, de acordo com Dolz, Gagnon e Canelas-Trevisi (2009), é possível fazer a 

distinção de dois níveis, a transposição didática externa e a transposição didática interna. A 

primeira compreende o primeiro nível descrito por Machado e Cristovão (2006), isto é, a 

passagem dos saberes científicos aos saberes a serem ensinados. A segunda, consoante 

Nascimento (2009), parte dos objetos dos saberes úteis fora da instituição escolar para compor 

novos objetos escolares, mais eficazes, mais significativos para os estudantes. Os trabalhos 

nesse nível, segundo Dolz, Gagnon e Canelas-Trevisi (2009), contribuem para clarear a 

passagem dos conhecimentos gramatical, discursivo e enunciativo, por exemplo, vistos apenas 

teoricamente, aos objetos de ensino, envolvendo uma descrição do tratamento pedagógico das 

formas de didatização.  

A transposição didática interna, para Dolz, Gagnon e Canelas-Trevisi (2009, p. 74), faz 

referência ao segundo e terceiro níveis de transformações, como mencionado: a transposição 

interna envolve não somente a passagem dos saberes a ensinar aos objetos ensinados, mas a 

criação dinâmica e a sua transformação em situações de ensino. Sendo assim, a transposição 

didática interna precisa incluir também todo processo de intervenção didática na divisão dos 

sujeitos envolvidos, professor e estudantes, e dos objetos de ensino, a partir de instrumentos 

didáticos, objetivando investigar o processo que envolve o ensinar e o aprender no contexto da 

sala de aula.  

Nessa perspectiva, o “modelo didático”, isto é, a modelização do objeto de ensino, é 

considerada na transposição didática externa. Segundo os pesquisadores do grupo de Genebra, 

para que o processo de transposição didática de um gênero se torne possível, é necessário, em 

primeiro lugar, ocorrer a elaboração de uma ferramenta mediadora do conhecimento dizível no 
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gênero trabalhado, a exemplo, nesta pesquisa, do trabalho reflexivo com o gênero artigo de 

opinião, que possibilita, na prática discursiva, tornar o conhecimento do gênero visível e 

sistematizado, com a probabilidade de visualizar as “dimensões ensináveis do gênero”. As 

reflexões, principalmente no Produto Educacional, apresentam um parâmetro para o ensino do 

objeto, dando ao professor condições de planejar as atividades para didatização durante o 

trabalho em sala de aula com os estudantes.  

Em conformidade com Pietro e Schneuwly (2003), o modelo didático de um gênero 

apresenta algumas características: 1) dimensão praxeológica; 2) força normativa da qual, para 

esses autores, é impossível fugir; 3) ser implícito/intuitivo, a partir do conhecimento prévio do 

professor, ou explícito/conceitualizado, organizado a partir de um corpus de textos do gênero; 

4) ser ponto de início e ponto de chegada do trabalho didático com o gênero; 5) compreender 

uma teorização mais ampla das atividades linguageiras; 6) ser resultado de práticas de 

linguagem anteriores, por isso, históricas; 7) permitir, a partir das práticas sociais de referência, 

produzir uma sequência didática.  

Segundo Dolz, Gagnon e Decândio (2010), o modelo didático faz referência a uma 

construção em engenharia didática que evidencia as seguintes dimensões: 1) os saberes de 

referência em relação a uma prática de linguagem; 2) a descrição dos diversos elementos 

textuais; 3) as capacidades de linguagem dos aprendizes. Nesse aspecto, é de suma importância 

que o professor, ao trabalhar com o gênero, tenha como foco a sequência didática, construa um 

modelo didático em concordância entre gênero como objeto social/modelo teórico e como 

objeto de ensino, de modo que a SD não seja apenas uma expressão equivocada para nomear 

planos de aula como “modismo”.  

Os textos orientadores da transposição didática na Educação Básica são construídos com 

a finalidade de tornar didáticas as práticas discursivas que são contempladas em gêneros 

discursivos de textos. Conforme Rojo (2006), a descrição dos objetos de ensino, responsável 

pela determinação do seu grau de complexidade, é fundamental para realização de “projetos 

educativos na escola” e para definição de seus objetivos, o que coloca para a formação do 

professor mais um desafio, segundo a autora. 

Nesse sentido, o processo de modelização também é relevante na formação docente, 

porque investigar o saber científico e sua passagem para os saberes disciplinares pode auxiliar 

o professor na planificação de ações e tarefas pedagógicas, ajustando os objetivos didáticos aos 

propósitos comunicativos da prática comunicativa de referência que será foco da transposição. 

Ao modelizar teoricamente, por exemplo, o gênero discursivo artigo de opinião, o professor 

pode perceber os vários objetos de ensino que o configuram e compreender seu funcionamento 
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nessa prática discursiva. Assim, pode relacionar esses objetos a outros gêneros semelhantes, 

contrastar perspectivas teóricas diferentes para sua abordagem, proceder a escolhas conceituais, 

metodológicas, dependendo dos objetivos da sua intervenção.  

 

1.7 A escrita como ação social, forma de comunicação e expressão da realidade 

 

Neste subcapítulo, apresento uma abordagem reflexiva sobre a produção de texto em 

âmbito social e costuro, nessa argumentação, fragmentos dos textos dos estudantes-autores. Na 

concepção de Bakhtin (2003), os textos que circulam na sociedade são reais, ou seja, são 

gêneros discursivos. O autor, em uma crítica às primeiras concepções de linguagem, postula 

que “[...] a língua vive e evolui historicamente na comunicação concreta, não no sistema 

linguístico abstrato das formas da língua, nem no psiquismo individual dos falantes” 

(BAKHTIN, 1992, p. 119). Assim, o sujeito que se utiliza de determinado sistema linguístico 

dissemina suas regras com a finalidade de materializar seus propósitos comunicativos. 

Os alunos-autores, participantes da 6ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa de 

2019, evidenciam em suas produções escritas muitos aspectos do lugar onde vivem. O foco 

deles na delimitação temática, além de discorrer sobre os problemas existentes, é a necessidade 

de mudança. Nesse sentido, o tema “O lugar onde vivo” possibilita que os estudantes 

argumentem sobre suas próprias realidades sociais. A exemplo dessa necessidade de mudança, 

trago um excerto de um artigo de opinião produzido por um estudante da Olimpíada de 2019, 

que mostra um posicionamento discursivo sobre a realidade que, de acordo com ele, precisa ser 

transformada:  

 

A participação da política é um fator que deve ser apontado/questionado para que, por 

meio dela, também surja a iniciativa de mudar a realidade contribuindo com a 

população e fazendo jus a seu papel de fornecer saúde e educação de qualidade [...]. 

(Artigo de opinião 1).3 

 

A produção escrita, nessa perspectiva, suscita que sejam consideradas práticas 

comunicativas e culturais de uso nos textos, além dos aspectos afetivos e sociais que estão em 

jogo. Isso porque a escrita é uma ação social, considerada uma forma de comunicação, 

expressão e conhecimento. Ainda dialogando com o tema “O lugar onde vivo”, outro estudante 

 

3 Nesta pesquisa, por uma questão de padronização, os fragmentos recortados dos artigos de opinião semifinalistas 

e finalistas, bem como os textos analisados na íntegra, foram formatados conforme a norma de citação direta, 

constando apenas a identificação do número correspondente de cada artigo. Para garantir o anonimato dos 

estudantes-autores, os textos analisados foram despersonalizados e disponibilizados no Anexo A. 
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da Olimpíada de 2019 apresenta um acontecimento importante para a comunidade dele. Fato 

intencional que mostra os aspectos de pertencimento desse lugar e que, na progressão textual, 

é retomado como discurso argumentativo sobre o fechamento de uma universidade pública, 

situação-problema do lugar em que vive:  

 

A priori, o significado do gerúndio parece óbvio, e, segundo o ‘Dicionário Aurélio’, 

significa ‘ler, pronunciando separadamente as letras e juntando estas em sílabas’. No 

lugar onde vivo, contudo, essa palavra é carregada de memórias e constitui motivo de 

orgulho para a população, pois o primeiro campeão do Concurso Soletrando, da Rede 

Globo de Televisão, foi Aurélio. Não o escritor do dicionário, mas o aluno, igualmente 

apaixonado pela gramática, natural da pequena Goianésia, localizada no norte goiano 

e marcada pelos traços típicos do interior.  

Histórias como a de Aurélio mostram o poder revolucionário da educação e inspiram 

os jovens goianesienses. Todavia, uma notícia recente disseminou desesperança 

àqueles que veem na educação a possibilidade de transformação social.  

Dessa forma, é indiscutível que, sem a universidade, o sonho de muitos jovens seria 

extinto, assim como propõe a Comissão de Redesenho da Universidade. (Artigo de 

opinião 12). 

 

Nesse fragmento, o aluno-autor do Ensino Médio se posiciona frente à realidade e se 

orgulha de uma conquista que mudou a vida de outro estudante, atribuindo o fato à educação 

praticada onde vive ao fazer referência à história de Aurélio. O estudante-autor apresenta seu 

ponto de vista buscando elaborar um discurso persuasivo e, para tanto, constrói um argumento 

partindo do emprego da expressão “é indiscutível”, o que reforça seu ponto de vista. Exemplos 

assim confirmam a importância de o aluno compreender o que se quer dizer no texto e como. 

Nesse sentido, a produção textual é vista em um processo ininterrupto e reflexivo e com uma 

função social.  

O desenvolvimento da habilidade e da competência de produzir uma diversidade de 

textos, respeitando as convenções da língua e da comunicação, é uma condição para vida social 

e profissional, segundo Rojo (2000, p. 11). Para Fiorin e Savioli (1996, p. 3), a responsabilidade 

pelo ensino de leitura e produção de textos não é restrita ao professor de língua portuguesa, mas 

é seu compromisso primeiro. Nessa perspectiva, para que o estudante seja um produtor de textos 

efetivos, não é suficiente prover esse aluno de um estoque de conhecimentos da gramática, 

tampouco habituá-lo a analisar e a produzir frases isoladas, é preciso dar um passo além, pois 

a construção de um texto envolve mecanismos mais complexos do que a pura justaposição de 

uma frase ao lado da outra. E o passo além equivale a desenvolver os mecanismos de construção 

do texto e capacitar o aluno a operar com eles.  

O texto não pode ser um amontoado de frases, mas uma construção enunciativa e 

dialógica ensinada considerando um processo. Um exemplo da construção de aspectos desse 
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procedimento pode ser visto no excerto a seguir de uma estudante-autora participante da 

Olimpíada de 2019, que tratou do assunto envolvendo o feminicídio no lugar onde vive. O 

parágrafo referente ao desenvolvimento foi construído assim: 

 

Em uma sociedade com suas raízes enterradas sob concepções machistas e patriarcais, 

onde há algumas décadas a violência doméstica e o feminicídio eram tidos como atos 

disciplinares, esse comportamento fatal pode ser justificado como de natureza 

masculina, afinal, segundo tais concepções, um homem tem de defender sua honra, 

sua masculinidade. Contudo, é inconcebível que esse comportamento ainda se 

reproduza nos dias atuais. (Artigo de opinião 11). 

 

A estudante-autora, para construir seu posicionamento, ao fazer referência à sociedade, 

utiliza uma metáfora para criar um efeito de sentido ao criticar as concepções machistas e 

patriarcais que contribuem com a disseminação de comportamentos opressores como a 

violência doméstica e o feminicídio na atualidade. Ademais, faz uso de um repertório de 

elementos articuladores como, por exemplo, o emprego do pronome demonstrativo “esse” para 

reforçar e retomar uma ideia. O advérbio “afinal” é utilizado de modo conclusivo, o articulador 

“segundo” estabelece uma relação de conformidade e o termo “contudo” uma oposição. Além 

disso, a expressão “é inconcebível” funciona como um modalizador discursivo que reforça a 

persuasão do discurso nesse contexto.  

Outro aspecto importante na utilização dos mecanismos de coesão/coerência é o uso do 

anafórico “esse” (comportamento) para retomar a ideia já apresentada e reforçar a crítica à ideia 

inaceitável exibida anteriormente da argumentação. É necessário perceber que muitas 

repetições são construídas a serviço do texto/discurso com intenções diversas. Desse modo, 

 

Analisar textos é procurar descobrir, entre outros pontos, seu esquema de composição; 

sua orientação temática, seu propósito comunicativo; é procurar identificar suas partes 

constituintes; as funções pretendidas para cada uma delas, as relações que guardam 

entre si e com elementos de situação, os efeitos de sentido decorrentes de escolhas 

lexicais e de recursos sintáticos. É procurar descobrir o conjunto de suas 

regularidades, daquilo que costuma ocorrer na sua produção e circulação, apesar da 

imensa diversidade de gêneros, propósitos, formatos, suportes em que eles podem 

acontecer. (ANTUNES, 2010, p. 49). 

 

Quando se analisa um texto, é necessário fazer a decomposição de um todo em suas 

partes constituintes, examinar cada componente para conhecer sua natureza, proporções, 

funções, relações, entre outros aspectos. As conexões que podem ser criadas em um texto e que 

apoiam sua interpretação estão para além daquelas previstas pelas determinações 

morfossintáticas (ANTUNES, 2010). Assim sendo, o saber-escrever, em todas as suas 

dimensões, se desenvolve de forma progressiva em todos os níveis da escola obrigatória, além 
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disso, é um constitutivo do sucesso escolar de todos os alunos no desempenho de sua 

socialização.  

Aprender a produzir uma infinidade de textos, respeitando as convenções da língua e da 

comunicação, é uma oportunidade para ampliação de saberes na vida profissional e social de 

um indivíduo. Corroborando essa ideia, enuncia Geraldi (2004, p. 14): 

 

A língua é produzida socialmente. Sua produção é fato cotidiano, localizado no tempo 

e no espaço da vida dos homens: uma questão dentro da vida e da morte, do prazer e 

do sofrer. Numa sociedade brasileira – que, por sua dinâmica econômica e política, 

divide e individualiza as pessoas, isola-as em grupos, distribui a miséria entre a 

maioria e concentra privilégios nas mãos de poucos –, a língua não poderia deixar de 

ser, entre outras coisas, também a expressão dessa situação.  

 

Para o autor, “a língua é uma produção social”, nesse sentido, tanto a miséria social 

quanto a da língua se confundem por ambas estarem engendradas no Brasil. Conforme explica, 

o poder dominante determina quem pode falar e quem pode usar a língua, uma vez que é 

permitido à maioria ouvir e não falar. Considerando a situação vivida por muitos no país, 

Geraldi (2004) afirma que se pode deduzir que são poucas as pessoas que têm condições 

naturais de falar, pensar e usufruir de literatura, poesia, textos importantes, teatro, cinema. 

Dessa forma, evidencia-se, no poder de uso da língua, as desigualdades e o domínio de classes 

privilegiadas. 

Nas produções escritas pelos estudantes, no gênero artigo de opinião, é possível 

perceber alguns desses aspectos sociais. Ao discorrer sobre a realidade onde vivem, muitas 

vezes, eles conseguem defender um ponto de vista, elaborar uma questão polêmica, 

convencer/persuadir o leitor. Como exemplo de um dos aspectos construídos pelos estudantes-

autores participantes da Olimpíada, eis uma questão polêmica elaborada por um aluno em seu 

artigo de opinião:  

 

Anualmente, José da Penha, município pertencente ao Alto Oeste Potiguar, torna-se 

palco de um evento que atrai centenas de pessoas, a vaquejada. Em razão de situações 

nocivas à saúde dos cavalos e bois utilizados, a também conhecida ‘festa do vaqueiro’ 

vem sendo discutida, ultimamente, e nos leva a indagar: ‘O que está em jogo é o pleno 

exercício das manifestações culturais ou a preservação dos direitos dos animais?’. 

(Artigo de opinião 13). 

 

O aluno-autor mostra o que ocorre em seu município, para tanto, explica, articula, chama 

a atenção para a temática e elabora uma questão polêmica para que o discurso tome corpo ao 

longo do texto. No jogo argumentativo, essa questão deve ser claramente formulada, e seu 

discurso deve ser sustentado por argumentos consistentes, bem definidos e que defendam 
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determinado ponto de vista. Nesse sentido, o modo como o estudante aciona as estratégias 

argumentativas discursivas pertinentes ao texto que está sendo construído no aqui e agora é que 

vai evidenciar se as vozes se revelam ou se ocultam sob o aspecto de uma única voz. Bakhtin 

(2003) considera que as palavras se dividem, para cada um de nós, em palavras pessoais e 

palavras do outro, porém as fronteiras entre essas categorias podem ser flutuantes, sendo nelas 

travado o duro combate dialógico.  

Em outro texto, o estudante-autor procura estabelecer uma polêmica, que não foi 

potencialmente formulada:  

 

Um vilão que assola famílias e adentra no ambiente escolar vem se tornando um 

agravante em nosso município. O consumo de drogas ilícitas por jovens na faixa etária 

desde os 11 anos de idade cresce de forma desmedida. Penso que a adolescência é fase 

da rebeldia, de grandes descobertas, de novos aprendizados. Infelizmente o quadro 

que temos mostra que tal pensamento ficou em um passado distante e o vilão sem 

máscara ganha espaço na vida dos jovens. (Artigo de opinião 5). 

 

Nesse fragmento, o estudante-autor agencia estratégias discursivas, se posiciona de 

forma marcada ao utilizar o verbo em primeira pessoa, “penso”, constrói justificativas 

plausíveis, apresenta a problemática que assola o lugar onde vive, mas não consegue formular 

a polêmica. Com a falta de clareza na formulação da questão que deve surgir de vozes contrárias 

para construir o debate, o jogo da argumentação, de certa forma, fica comprometido. Sendo 

assim, as vozes discordantes podem ficar implícitas. 

No texto “Retratos da amostra: os dois lados da moeda”, da obra O que nos dizem os 

textos dos alunos?, Garcia (2011) esclarece que é necessário entender que existe diferença 

entre, de um lado, eleger uma questão potencialmente polêmica para emitir uma opinião 

genérica e, de outro, explicitar para o leitor as diversas faces da polêmica e, portanto, tomar 

posição a favor de uma delas com base em argumentos consistentes, o que supõe considerar, 

inclusive, o argumento dos opositores para, assim, analisá-lo e rebatê-lo. Conforme explica, 

essa é uma diferença que é fundamental que o aluno perceba para escrever seus artigos.  

No processo de ensino-aprendizagem de produção textual, estabelece-se a 

complexidade, e surgem constantes indagações: como fazer para analisar as produções escritas 

dos estudantes? Como selecionar as dimensões a serem consideradas na produção escolar? A 

escrita, portanto, deve cumprir uma ação social para comunicar e expressar a vida dialógica, os 

acontecimentos, afinal, a linguagem é o caminho para enxergar e interpretar o mundo e, desse 

modo, transformar a realidade. Escrever de maneira efetiva está para além do conhecimento 

linguístico que se refere à ortografia, à gramática e ao léxico. Escrever precisa ser uma prática 
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interativa capaz de mobilizar um amplo conjunto de conhecimentos para que seja construído o 

evento comunicativo.  
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SEGUNDO ATO – VOZES TEÓRICAS: PERCORRENDO OS CAMINHOS DA 

DIALOGIA DISCURSIVA 

 

A visão do mundo, a tendência, o ponto de vista, a opinião tem sempre sua expressão 

verbal. É isso que constitui o discurso do outro (de uma forma pessoal ou impessoal), 

e esse discurso não pode deixar de repercutir no enunciado. O enunciado está voltado 

não só para o seu objeto, mas também para o discurso do outro acerca do objeto. A 

mais leve alusão ao enunciado do outro confere à fala um aspecto dialógico que 

nenhum tema constituído puramente pelo objeto poderia conferir-lhe.  

Mikhail Bakhtin 

 

2.1 A polifonia dos discursos  

 

Este ato apresenta os conceitos e as discussões pertinentes à formalização dos aspectos 

teóricos gerais que sustentarão o esboço de pontos de vista a respeito da questão central 

discutida nesta pesquisa. A produção textual é fruto da comunicação humana na qual é 

estabelecido um diálogo permanente. Todos os acontecimentos sociais, assim como o texto do 

estudante, estão historicamente entrelaçados a outros acontecimentos. Por isso, no contexto 

escolar, o texto não existe desarticulado do ambiente educacional ou da complexidade das 

relações diversas que ocorrem fora da escola. Nesse sentido, a teoria bakhtiniana sobre o 

dialogismo se estabelece como forma de indagação entre os sujeitos, e todo ato de dizer 

desencadeia uma atitude responsiva ativa. Sobre tal aspecto, Bakhtin (2003, p. 272) afirma que  

 

[...] ‘toda compreensão plena real e ativamente responsiva não é senão uma fase inicial 

preparatória da resposta’, ou seja, o produtor/autor não espera apenas a compreensão; 

esta representa apenas a primeira etapa do processo na realidade da comunicação. E 

espera-se do ouvinte/leitor uma resposta, isto é, não simplesmente uma mera 

reprodução dos pensamentos e ideias do autor, mas ‘uma concordância, uma 

participação, uma objeção, uma execução etc.’ 

 

Assim sendo, ao aceitar esta concepção de linguagem postulada, é imprescindível 

compreender que o espaço defendido é o das interações em que se constituem os sujeitos e a 

própria linguagem. Bakhtin e Volóchinov (1992) explicam que a valorização dos atos de fala 

está imediatamente ligada às condições de enunciação, claramente relacionadas ao contexto 

social mais amplo. A atitude responsiva ativa, em Bakhtin (2003), se caracteriza pelas 

inferências que o “receptor” faz durante um processo comunicativo real, já que a língua é uma 

atividade, um processo criativo ininterrupto que se materializa sob a forma de atos individuais 

de fala. Consequentemente, a língua não é uma atividade individual, mas um legado histórico-

cultural da humanidade.  
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O ouvinte-leitor, portanto, pode ser considerado um sujeito ativo, uma vez que, para 

Bakhtin (2003, p. 271), o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do 

discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição responsiva: concorda ou 

discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc. O autor 

ainda defende que o discurso é essencialmente dialógico, pois é construído e determinado em 

função do outro, e é desse outro que se espera uma atitude responsiva, uma contrapalavra. Nesse 

sentido, no processo de interação social, a enunciação não pode ser considerada um ato solitário, 

mesmo porque o discurso, de acordo com o estudioso, é sempre polifônico, à proporção que se 

constitui das diversas vozes presentes nas interações verbais dos sujeitos, as quais são 

posteriormente monologizadas por esses sujeitos.  

Bakhtin (1992) assegura que as palavras são tecidas partindo de uma multidão de fios 

ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios. Por tudo isso, 

o dialogismo é o elemento próprio de todo ser humano, ainda que o sujeito esteja sozinho, e só 

se constitui por meio de elos. Nessa perspectiva, o teórico afirma ainda que toda palavra 

comporta duas faces, sendo importante ressaltar que “palavra”, na teoria bakhtiniana, é o 

mesmo que “discurso”.  

A palavra existe para o locutor em três aspectos: como palavra neutra da língua e que 

não pertence a ninguém; como palavra do outro pertencente aos outros e que preenche o eco 

dos enunciados alheios; e, por fim, como palavra minha, porque, na medida em que a uso em 

uma determinada situação, com uma intenção discursiva, ela já se impregnou da minha 

expressividade (BAKHTIN, 1992). Esses são os elos da corrente de comunicação verbal 

ininterrupta, e neles busca-se detectar indícios de outros textos, produtos de práticas discursivas 

realizadas na sala de aula, cujas palavras retomadas pelos estudantes adquirem novas nuances 

apreciativas, podendo revelar suas compreensões das palavras, dos discursos, das ações e das 

relações instituídas na escola.  

Dialogando com essa abordagem, eis um exemplo de produção textual em sala de aula 

de um estudante-autor do gênero artigo de opinião na Olimpíada de Língua Portuguesa de 2019:  

 

De um lado, apoiadores como Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, 

argumentam citando a geração de emprego e renda para famílias amapaenses, 

investimento em infraestrutura e consequente desenvolvimento do Estado. Os 

defensores desse pensamento afirmam que tal recurso deve ser explorado antes que o 

seu valor diminua perante o mercado mundial e que a não utilização dele condenaria 

o Estado ao subdesenvolvimento. 

Por outro lado, de acordo com o professor Jackson Santos, da tribo Karipuna, em 

reportagem do portal ‘G1 Amapá’, tribos indígenas das etnias Uaçá, Galibi e Jaminã 

temem a contaminação por óleo, oriunda de possíveis vazamentos, caso a exploração 

venha a acontecer. Esse temor é justificado por ser a atividade petrolífera uma das que 
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oferecem graves riscos de acidentes ambientais que estão além das normas 

regulamentadoras, conforme esclarece Francisco Ponte Júnior, em artigo científico 

publicado na revista ‘Tecnologia’, em 2008. O pesquisador exemplifica isso 

referindo-se a acidentes que ocorreram com plataformas da Petrobras, na baía da 

Guanabara e em Araucária, além do naufrágio da Plataforma P-36, também da estatal. 

(Artigo de opinião 18). 

 

O aluno-autor discute em seu artigo sobre um problema no lugar onde vive, envolvendo 

a exploração do petróleo e o prejuízo ambiental. Assim, estabelece o discurso argumentativo 

apresentando dois lados da questão. Para iniciar, utiliza a expressão de articulação “de um lado” 

e, imediatamente, na costura textual, exibe o discurso dos “apoiadores”, enfatizando a voz de 

autoridade do ministro de Infraestrutura, que entra no jogo argumentativo como a palavra do 

“outro”, a favor da retirada do petróleo, um discurso que marca a persuasão em prol de um tipo 

de interesse. Ao mencionar o ponto de vista dos defensores, o aluno retoma a ideia para enfatizar 

esse discurso.  

No segundo parágrafo desse trecho, o estudante-autor faz uso de outra expressão 

articuladora, “por outro lado”, que estabelece oposição, e da articulação “de acordo”, que 

estabelece conformidade, conecta a voz do professor em um discurso de autoridade para 

argumentar sobre os riscos para a comunidade e para o meio ambiente. Na construção da 

argumentação discursiva, o aluno utiliza o anafórico “esse” (temor) para recuperar a ideia e em 

seguida justificá-la. E com a finalidade de acrescentar mais argumentos, emprega o articulador 

de adição “além” (das normas regulamentadoras), o articulador de conformidade “conforme” 

(esclarece) e costura, na argumentação, mais um discurso de autoridade do campo científico, 

seguido de uma exemplificação como estratégia argumentativa para persuadir seu leitor. Sendo 

assim, o estudante-autor busca sustentação para construir sua argumentação.  

Na obra Para uma filosofia do ato, Bakhtin (1993) argumenta que a linguagem passa, 

necessariamente, pelo sujeito. Assim, ela se insere numa dimensão dialógica e exige 

mecanismos que passam pelos sujeitos para que esses interajam na vida social. Desse modo, 

entende-se que a ação de redigir um texto conduz o autor a deixar marcas discursivas em sua 

materialidade para que sejam interpretadas por outro sujeito leitor. Isso porque, durante a 

produção de um texto, há um jogo que envolve escolhas, negociações de sentido, releituras e 

reescritas/reelaborações.  

É relevante considerar o preceito de que as atividades de produção textual na sala de 

aula sejam mediadas por práticas de linguagem concretas, como oficinas de escrita, reescrita e 

revisão, para que os estudantes possam atuar de forma crítica nas diferentes esferas sociais, 

compreendendo-se como sujeitos ativos diante dos mais diversos discursos. Portanto, 
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considera-se que o sujeito, ao escrever, consciente de que seu texto está inserido em uma prática 

social concreta, assume uma atitude responsiva no processo de escrita e reescrita de seu texto. 

Por isso, a importância da prática de reescrita como um processo dialógico de retorno ao próprio 

texto.  

Segundo Oliveira (2011), um texto não estará pronto após a primeira escrita, mas 

somente depois de releituras que irão possibilitar possíveis reescrituras. Ou seja, é importante 

voltar ao texto quantas vezes forem necessárias para reler e reescrever. Esse aspecto pode ser 

feito de inúmeras maneiras, até mesmo durante as fases da escrita. O aluno pode tomar notas 

ou redigir constatações, trabalhar com os rascunhos sucessivos também é importante. “Escrever 

é reescrever”, afirma Barthes (1976). Sobre esse procedimento, Dolz, Gagnon e Decândio 

(2010, p. 62) asseveram que “O ensino da escrita exige que se leve em conta as produções 

escritas intermediárias, sendo que a identificação dos erros para melhorar o texto e a reescrita 

de trechos particulares são os dois principais procedimentos de autoavaliação.” 

Na escola, a avaliação analítica e reflexiva dos textos pode ser realizada pelo professor 

tanto oralmente, em sala de aula, em um grande grupo, ou com cada aluno, quanto por meio de 

observações no texto de maneira que haja um diálogo entre os dois, professor e aluno, sobre a 

produção, por intermédio de uma conversa, um bilhete orientador ou com pequenos 

apontamentos no próprio texto. O professor pode apresentar ao estudante os erros gramaticais, 

os argumentos inconsistentes, a falta de estratégias de argumentação, de elementos 

articuladores e modalizadores discursivos, além de questionar as relações estabelecidas por 

esses elementos. Ou seja, o professor enquanto mediador do processo de ensino-aprendizagem 

de leitura e escrita, pode mostrar, explicar, orientar e construir caminhos para ajudar o estudante 

na percepção e no entendimento de todos os aspectos que não contribuem com o 

desenvolvimento efetivo da escrita de seu próprio texto. A volta ao texto com a finalidade de 

reescrevê-lo visa também delimitar conhecimentos adquiridos, assim como as dificuldades na 

primeira produção textual. O professor é o mediador desse processo cheio de “idas e vindas.” 

Esse caminho reflexivo também pode ser feito de outras formas:  

 

• com a leitura coletiva da produção escrita e a discussão em grupo sobre os 

conhecimentos adquiridos e as dificuldades; 

• com a releitura e a revisão em subgrupos a partir das questões do professor; 

• com a revisão e a releitura com a ajuda de um texto do mesmo gênero como modelo 

de referência; um auxiliar da memória, que traga a lembrança das principais 

dimensões que devem ser levadas em conta durante a revisão e a releitura; 

• com procedimentos de autocorreção; 

• com a revisão cruzada entre pares ou em um trabalho de colaboração (como em 

grupos de escrita). (DOLZ; GAGNON; DECÂNDIO, 2010, p. 62, grifo dos autores). 
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Conforme os autores, esse tipo de trabalho, que não exige instrumentos sofisticados, é 

fundamental para o professor tomar decisões referentes à diferenciação, pois se verifica nele as 

possibilidades de os aprendizes tratarem os componentes que lhes trazem problema, a fim de 

estabelecer as necessidades particulares dos alunos em dificuldade. Desse modo, trabalhar a 

produção textual exige que, de maneira sistematizada, seja levada em conta as situações de 

comunicação, por isso a necessidade de apreender o texto como unidade. Entretanto, nem todas 

as atividades escolares para melhorar a escrita implicam o texto em sua totalidade. 

 

Para ajudar o aluno a ultrapassar um bloqueio, é sempre necessário trabalhar de modo 

integrado, embora às vezes, uma atividade escolar pontual separada possa ajudá-lo 

tomar consciência da dificuldade e a encontrar os mecanismos para ultrapassar os 

obstáculos. (DOLZ; GAGNON; DECÂNDIO, 2010, p. 63).  

 

As tarefas de produção textual exigem claramente a definição da situação comunicativa, 

além de considerar o conjunto dos componentes do texto. Durante essa produção, o estudante 

pode assumir a função de ser leitor de seu próprio texto e proceder com a revisão de modo a 

reinterpretar o que foi dito para reescrever a partir de escolhas mais significativas. Nesse 

sentido, o estudante-leitor-autor constitui-se sujeito de seu trabalho de escrita e reescrita, o que 

lhe permite um aprimoramento das estratégias e dos elementos que constituem o texto, passando 

pelo desenvolvimento da habilidade de escrever de maneira efetiva. 

No Produto Educacional, resultado deste estudo, apresento uma intervenção como 

possibilidade de desenvolver com os estudantes um caminho de construção do artigo de opinião, 

desde a compreensão do tema, a construção da questão polêmica, a elaboração da tese, a 

reflexão sobre a construção dos argumentos, os passos a serem considerados para retomar o 

texto e construir a reescrita. Ainda, analiso um artigo de opinião (corpus deste estudo) 

apontando e discorrendo parágrafo por parágrafo sobre o que poderia ser questionado e 

orientado durante a reescrita. 

 

2.2 A compreensão de texto e discurso na visão de Bakhtin 

 

Neste subcapítulo, apresento uma abordagem bakhtiniana acerca das reflexões sobre a 

concepção de “texto” e “discurso”, bem como do “enunciado” como processo de enunciação, 

tendo em vista que toda compreensão de fala é viva e de natureza ativa e responsiva. A temática 

focalizando as noções de texto e discurso é relevante, apesar de os termos serem diferentes e as 

maneiras de entendê-los serem diversas, assim como as formas de se conceber possibilidades 
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de entrelaçamentos e relações entre esses conceitos. Ambos concretizam a concepção de 

linguagem bakhtiniana, aspecto que garante um lugar diferenciado desse pensamento 

linguístico-filosófico na contemporaneidade, estimulado pela Linguística, pela Linguística 

Aplicada, por diversas Análises do Discurso, pelos Estudos Literários e, de forma geral, pelas 

ciências humanas (BRAIT, 2012).  

Para Bakhtin (2003), estudioso que sustenta a predominância teórica desta pesquisa, o 

texto só vive em contato com outro texto (contexto). Apenas em seu ponto de contato é que 

surge a luz que o clarifica para trás e para frente, fazendo com que participe de um diálogo. Em 

seu enfoque, o autor trata do problema do texto na Linguística, na Filologia e em outras ciências 

humanas. Nessa visão, texto é o objeto primeiro de todas as ciências humanas, diferenciando-

as das ciências naturais.  

Ao considerar o “objeto das ciências humanas”, é necessário refletir sobre a ideia de que 

o homem está inserido em uma sociedade, cujas ações físicas só podem ser interpretadas em 

sua expressão semiótica, ou nos signos, portanto, o texto tem autor. Em Bakhtin (2003), é 

possível ver/perceber/enxergar o autor, em uma obra de arte, por exemplo, sentir o autor (o 

pintor), embora ele não seja visto do modo como se vê as imagens por ele representadas.  

Nessa abordagem bakhtiniana, ao levar em consideração texto/enunciado, é 

perfeitamente clara a ideia de que é na comunicação discursiva de um dado campo que as 

relações entram em dialogia com outros textos, uma vez que o enunciado é um todo individual 

singular e historicamente único. Desse modo, a concordância, a polêmica, a discussão, a 

contradição, entre outras de natureza semântica, ocorrem nos enunciados integrais e são 

sustentadas por sujeitos-autores dos enunciados. Para tanto, a compreensão do enunciado 

envolve a responsividade e, em consequência, o juízo de valor, como a ideia de belo, justo, 

falso, verdadeiro.  

Nessa visão, fica evidente que o teórico considera que texto e enunciado concretos têm 

um vínculo indissociável. Na concepção semiótico-ideológica bakhtiniana, texto é o conjunto 

de signos, assim como as ciências das artes (musicologia), a teoria e a história das artes 

plásticas, que operam com textos (obras de arte). Na visão de texto como objeto da Linguística, 

em Bakhtin (2003), a ideia é a de que a Linguística opera com texto, mas não com a obra. A 

linguística, portanto, nessa visão, conhece apenas o sistema da língua e o texto.  

Em Marxismo e filosofia da linguagem, Bakhtin e Volóchinov (1992) afirmam que, ao 

ser lançado um olhar objetivo para a língua, não é encontrado nela um sistema de normas 

estáveis, mas sim uma evolução ininterrupta das normas da língua. Refletindo sobre a realidade, 

percebe-se que os usuários da língua criam a falsa impressão de que, quando estão escrevendo, 



44 

 

 

falando, se comunicando, a língua é apenas um sistema imutável e incontestável de preceitos 

fixos e até receitas prontas quando o objetivo é produzir textos. Porém, o que ocorre e precisa 

ser considerado é o processo insistente e contínuo de transformações linguísticas, uma vez que 

a língua está em funcionamento, é dinâmica e viva.  

Dessa maneira, evidencia-se que, na realidade, o locutor utiliza a língua em situações 

concretas e em um contexto também concreto. Em vez de situar em conformidade à norma 

utilizada para esse locutor, o centro de gravidade da língua está no novo significado elaborado 

nessa condição. Ao locutor importa que a forma linguística sirva para um contexto estabelecido, 

isto é, passe a ter relevância para ele à medida que se apresenta como signo flexível, variável e 

não como sinal estável e sempre igual a si mesmo. Bakhtin e Volóchinov (1992) defendem 

também que, na tarefa de descodificação, a forma linguística não é meramente reconhecida. 

Entretanto, compreendida em uma situação concreta e precisa, a significação ocorre em uma 

enunciação individual. Nesse sentido, segundo os teóricos, se a forma linguística é relevante 

apenas como signo flexível e variável, é necessário, portanto, perceber o novo em vez do que 

está em acordo com a norma.  

Por serem processos profundamente distintos, os autores apontam para a diferença que 

existe entre os procedimentos de identificação e descodificação. Enquanto o sinal é identificado, 

o signo é descodificado. Sendo assim, imutável, o sinal fica distante do domínio ideológico, 

predominando no universo dos objetos técnicos, sem poder substituir, refletir ou refratar 

qualquer coisa. Os estudiosos ressaltam que a “sinalidade” pura não existe nem nas primeiras 

fases da aquisição da linguagem. Por tudo isso, é a mobilidade específica que confirma à forma 

linguística o status de signo. Logo, aquilo que constitui a descodificação da forma linguística 

não é o reconhecimento do sinal, mas a compreensão da palavra no seu sentido individual, ou 

seja, a apreensão da orientação certificada à palavra por uma condição e uma situação precisas, 

uma orientação no sentido da evolução e não da falta de ação.  

Nessa perspectiva, o grande filósofo da linguagem Mikhail Bakhtin formulou conceitos 

para o que é conhecido, na contemporaneidade, como ciência do discurso, na qual o texto tem 

seu espaço dialógico. No movimento das significações do processo comunicativo, uma grande 

contribuição é percebida a partir da necessidade de valorizar as “formações sociodiscursivas” 

como conexão da cadeia cultural. Bakhtin (2003) toma o enunciado como parte constituinte do 

processo enunciativo ou da enunciação, como a unidade básica de organização das formas 

linguísticas produtoras do discurso-língua em circunstâncias específicas da interação verbal e 

no sentido de formações como produções determinadas por limites socioculturais precisos. Por 

isso, dar valor às maneiras de combinar as formas discursivas é um modo de valorizar os 
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gêneros discursivos, formas particulares de uso da língua que ocupam um lugar privilegiado na 

análise geral da enunciação defendida, nas quais se concentram aspectos fundamentais para 

compreender a teoria do texto e a dialogia incursa na textualidade.  

No ponto de vista do teórico russo, não há possibilidade de desvinculação da 

personalidade do indivíduo da língua (discurso), pois a atividade mental, bem como suas 

motivações subjetivas, suas intenções, seus desígnios conscientemente estilísticos, não podem 

existir fora de sua materialização objetiva na língua (BAKHTIN, 1992). Portanto, a língua não 

pode ser vista como um sistema abstrato de signos e sequer como expressão do pensamento 

individual.  

Na obra Problemas da poética de Dostoiévski, Bakhtin (2011) apresenta, de maneira 

explícita, a distinção entre “língua” e “discurso”. No capítulo “O discurso em Dostoiévski”, 

fica evidente que a língua precisa ser vista em sua integridade concreta e viva, e não como 

objeto da linguística, concebido por meio de uma abstração absolutamente legítima e necessária 

de alguns aspectos concretos do discurso. Portanto, compreender a língua como discurso 

significa não a separar dos aspectos que a norteiam, de seus falantes e de seus atos, das esferas 

sociais, dos valores ideológicos.  

Bakhtin (1992) assegura que, até o momento em que foi apropriado, o discurso não se 

encontra em uma língua neutra e impessoal, uma vez que não é do dicionário que ela é tomada 

pelo falante. Ela está nos lábios de outrem, nos contextos de outrem e a serviço das intenções 

de outrem: e é lá que é preciso que ele seja isolado. Bakhtin (2003) deixa claro que o significado 

linguístico do discurso ocupa uma posição responsiva, que pode concordar ou discordar, 

aplicar, complementar, preparar para usá-lo. Conforme o autor, essa atitude responsiva é 

formada no decorrer de todo o processo de audição e compreensão, diversas vezes, a partir da 

primeira palavra do falante.  

 

Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente 

responsiva (embora o grau desse ativismo seja bem diverso); toda compreensão é 

prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se 

torna falante. A compreensão passiva do significado do discurso ouvido é apenas um 

momento abstrato da compreensão ativamente responsiva real e plena, que se atualiza 

na subsequente resposta em voz real alta. (BAKHTIN, 2003, p. 271). 

 

Contudo, a resposta em voz alta ao enunciado pode não ocorrer logo após o discurso 

pronunciado: a atitude responsiva pode acontecer em seguida, ficar como compreensão 

responsiva silenciosa de efeito demorado. A resposta, portanto, já está na enunciação, ainda que 

não seja articulada a outro turno da fala. O autor evidencia que, cedo ou tarde, o que é ouvido 
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e entendido terá uma resposta nos discursos subsequentes ou, ainda, no comportamento do 

interlocutor. Nesse processo de interação, o enunciado é delimitado pela alternância dos sujeitos 

do discurso, apresentando um início, com um fim absoluto: antes, as palavras do outro e, depois 

do seu desfecho, o enunciado responsivo do outro.  

O teórico esclarece que as palavras são disseminadas pelos gêneros discursivos no 

projeto discursivo elaborado pelo sujeito, que garante esgotar o objeto de sentido, isto é, dizer 

tudo o que existe para ser dito, considerando os interlocutores e o contexto específico em que a 

enunciação acontece. Gênero, uma palavra amplamente utilizada pela literatura e pela retórica, 

passa a ser empregada com outra acepção a partir da teoria bakhtiniana. Para Bakhtin (2003, p. 

262), os gêneros são “tipos relativamente estáveis de enunciados”. Sendo assim, “[...] falamos 

através de determinados gêneros do discurso, isto é, todos os nossos enunciados possuem 

formas relativamente estáveis e típicas de construção do todo” (BAKHTIN, 2003, p. 282). 

Para o teórico, são asseguradas a identidade e a compreensão dos falantes, porém, o 

emprego da palavra na comunicação discursiva é particular e contextual, por isso, essa palavra 

vai existir em três aspectos para o falante: a palavra que é neutra, isto é, não pertence a ninguém, 

a palavra “alheia” do outro, que comporta “ecos” de outros enunciados, e a “minha” palavra, 

produzida pelo falante em uma determinada situação comunicativa, com intenção discursiva 

definida e, assim, compenetrada da expressão dele. Entretanto, a expressividade não é inerente 

à própria palavra, e sim obtida no contato da palavra com a realidade concreta, em determinada 

situação real, por meio do contato construído pelo enunciado individual.  

Para o autor, a palavra age como expressão de uma posição valorativa do falante 

individual, em uma abreviatura do enunciado. Conforme explica, ao construir nossos discursos, 

temos previamente o todo da nossa enunciação tanto na forma esquemática de um gênero 

discursivo como no projeto particular do sujeito do discurso. Nesse sentido, Bakhtin e 

Volóchinov (1992) afirmam que a interação verbal constitui, assim, a realidade fundamental da 

língua, pois é por meio da palavra que “me defino em relação ao outro”, assim como em relação 

à coletividade. A palavra, segundo os autores, torna-se uma “arena em miniatura” na qual 

valores sociais de diferentes orientações ideológicas entram em luta.  

 

2.3 O texto em outras vozes teóricas  

 

Neste subcapítulo, discuto o conceito de “texto” nas vozes de teóricos como Koch 

(2000a), que defende que o texto não é um produto acabado e que está posto nas situações 

concretas de interação social. Já Antunes (2010) vê o texto como atividade funcional e defende 
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que o sucesso da ação comunicativa está na intenção. Marcuschi (2008), por sua vez, assegura 

que o texto é o resultado de uma ação linguística, um tecido estruturado. Orlandi (1983) o vê 

como lugar de sentido e funcionamento do discurso.  

A perspectiva teórica contribui para que um mesmo objeto seja concebido de maneiras 

diversas, com o conceito de texto não é diferente. Conforme Koch (2000a), a noção de texto 

varia de acordo com o autor e/ou a orientação teórica adotada. Desde as origens da Linguística 

até a contemporaneidade, o texto foi visto de diferentes formas. Em um primeiro momento, foi 

concebido como “unidade linguística (do sistema) superior à frase”, “sucessão ou combinação 

de frases”, “cadeia de pronominalizações ininterruptas”, “cadeia de isotopias” e “complexo de 

proposições semânticas”. A autora também enfatiza que, no interior de orientações de natureza 

pragmática, o texto passou a ser encarado “pelas teorias acionais, como sequência de fala”, 

“pelas vertentes cognitivas, como fenômeno primariamente psíquico, resultado, portanto, de 

processos mentais”, “pelas orientações que adotam por pressuposto a teoria da atividade verbal, 

como parte de atividades mais globais de comunicação, que vão muito além do texto em si, já 

que este constitui apenas uma fase deste processo global.” (KOCH 2000a, p. 21). Essas 

perspectivas representam caminhos possíveis para o ensino-aprendizagem da língua em uso.  

Para Koch (2000a), o texto deixa de ser compreendido como um produto acabado, 

passando a ser concebido no seu próprio processo de planejamento, verbalização e construção. 

Assim, o texto pode ser concebido como resultado parcial da atividade humana, posto em ação 

nas situações concretas de interação social. À vista disso, é defendida a posição de que a 

produção de texto consiste em uma atividade verbal com finalidades sociais e inserida em 

contextos mais complexos de atividades. Ademais, trata-se de uma atividade consciente, 

criativa, que compreende o desenvolvimento de estratégias concretas de ação e a escolha de 

meios adequados à realização dos objetivos, ou seja, concerne a uma atividade intencional que 

o falante, de conformidade com as condições sob as quais o texto é produzido, empreende, 

tentando dar a entender seus objetivos ao destinatário, por meio da manifestação verbal.  

Considerando a intencionalidade persuasiva na construção do texto, as condições de 

produção e o tema “O lugar onde vivo”, eis mais um exemplo do excerto de um artigo de opinião 

de um aluno-autor da Olimpíada de Língua Portuguesa de 2019: 

 

O lugar onde vivo é Lagoa da Prata, a princesinha do Oeste! Banhada por lagoas, 

nascentes e pelo Velho Chico, o Rio São Francisco. Nosso município localiza-se no 

Centro Oeste de Minas Gerais. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), 2018, a cidade tem 51 mil habitantes. Foi fundada em 1938, após 

ser emancipada do município de Santo Antônio Do Monte. Um fato curioso é o seu 

nome, vem de história dos franciscanos que, num dia ensolarado, olharam para o 
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reflexo dos raios do sol na água de uma lagoa, e a imagem se parecia com moedas de 

prata. Assim nasceu o nome de Lagoa da Prata. (Artigo de opinião 8). 

 

O estudante constrói sequências descritivas e narrativas com a finalidade argumentativa, 

tendo em vista que a produção é do gênero discursivo artigo de opinião. Para tratar do tema, ele 

busca chamar a atenção do leitor e fazê-lo imaginar como é esse lugar. O enunciado apresenta 

um discurso relatado, uma tendência contemplativa carregada de subjetividade, marcada pelo 

ponto de exclamação, pelo uso do diminutivo “princesinha”, provavelmente, coerente com os 

discursos que objetivam mostrar o lado encantador do lugar e seu valor. Essa estratégia em 

favor do discurso argumentativo que predomina no texto aponta para uma dualidade e 

estabelece, de maneira explícita, o que há de positivo no lugar e, de maneira implícita, o que 

esse local deixa a desejar, uma vez que, nos parágrafos seguintes, o problema discutido também 

é apresentado.  

É relevante considerar ainda que a produção de um texto é uma atividade interacional, 

uma vez que os interactantes, de maneiras diversificadas, se acham envolvidos na atividade de 

produção de texto. Sobre essa perspectiva, Koch (2000a) considera que os textos são o resultado 

da atividade verbal de indivíduos socialmente atuantes que coordenam suas ações no intuito de 

alcançar uma finalidade social, em conformidade com as condições sob as quais a atividade se 

realiza.  

Segundo Antunes (2010), todo texto é a expressão de alguma finalidade e se caracteriza, 

portanto, como uma atividade eminentemente funcional, no sentido de que recorremos a ele 

com um objetivo específico. Sendo assim, nada do que dizemos é destituído de uma intenção. 

 

O sentido do que dizemos aos outros é parte da expressão de um ou mais objetivos. 

Falamos com a intenção de ‘fazer algo’. O sucesso de nossa atuação comunicativa 

está, sobretudo, na identificação dessa intenção por parte do interlocutor com quem 

interagimos. Por isso mesmo é que, no percurso da interação, vamos dando as 

instruções necessárias para que o outro vá fazendo, com eficácia, essa identificação. 

(ANTUNES, 2010, p. 31). 

 

Isto posto, o princípio daquilo que é falado sempre cumpre um objetivo definido, faz 

parte de uma interação, conta com uma interlocução e uma ação comunicativa determinada. De 

acordo com a autora, compreender um texto é uma operação que está para além do aparato 

linguístico, uma vez que se trata de um evento de comunicação no qual há a operação de ações 

linguísticas, cognitivas e sociais. Por tudo isso, o texto é a expressão de uma atividade social.  

Marcuschi (2008) afirma que o texto é o resultado de uma ação linguística, cujas 

fronteiras são em geral determinadas por seus vínculos com o mundo no qual ele surge e 
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funciona. Pode ser considerado um tecido estruturado, uma entidade de significação, uma 

entidade de comunicação e um artefato sócio-histórico, de maneira que pode ser afirmado como 

uma re(construção) do mundo e não uma simples refração ou reflexo. Ao fazer uma comparação 

com a visão bakhtiniana, o autor afirma que o texto refrata o mundo na medida em que o 

reordena e o reconstrói. O texto é, portanto, o lugar de sentidos, de trabalho da linguagem e 

também de funcionamento da discursividade. Para tanto, como toda peça de linguagem, bem 

como todo objeto simbólico, é objeto de interpretação (ORLANDI, 1983). 

 

2.4 A questão do dialogismo, da polifonia, do intertexto e do interdiscurso 

 

Passo, agora, a tratar de conceitos como o “dialogismo”, que estabelece as relações entre 

os sujeitos, e a “polifonia”, que configura as diversas vozes dos sujeitos, além das noções de 

intertexto nas relações discursivas e materializadas e de interdiscurso nas relações dialógicas 

de sentido.  

Os sujeitos se anunciam com suas vozes, seus diálogos e as vozes com as quais 

interagem. Quanto mais vozes, mais sentido e mais possibilidades de compreender o mundo e 

a vida. A compreensão das “vozes discursivas” recai sobre as teorias de Bakhtin (2003), uma 

vez que, nessa concepção teórica, um texto nunca é um ato isolado, tampouco totalmente 

original. Todo enunciado é uma resposta a um já dito, isto é, todo discurso se apropria de outro 

discurso. No dialogismo, na relação do “eu” com o “outro”, o eu passa a ser a doação do outro, 

“eu-outro”, por isso, na visão bakhtiniana, a própria vida é dialógica por natureza. Nesse 

sentido, nenhum discurso se dá em completo isolamento e autonomia. Dito de outra forma, 

nenhum discurso se basta, na medida em que se apoia em outros, como parte necessária de sua 

própria elaboração.  

Maingueneau (1997) afirma que cada sujeito manifesta sua experiência discursiva em 

uma constante interação com enunciados alheios, que contêm marcas de outros enunciados, 

assim, o próprio pensamento se forma por um conjunto de discursos que circundam ao redor de 

cada um. Para Brait (1997, p. 98), “[...] 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.” 

Bakhtin (2003) postula que os enunciados são diferentes uns dos outros e se refletem 

mutuamente, são esses reflexos que lhes determinam o caráter. Por estar carregado dos ecos e 

das lembranças de outros enunciados no interior comum da esfera da comunicação verbal, o 

enunciado é, portanto, uma resposta a enunciados anteriores dentro de uma esfera. Para o autor, 
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ter um destinatário é a condição de existência de um enunciado, cujo limite ou acabamento 

específico é definido pela alternância dos sujeitos em uma situação de comunicação.  

Na perspectiva bakhtiniana, é preciso que os sujeitos não sejam individualistas, pois 

nada é monológico, tudo está relacionado entre si e ninguém é a medida de nada. Ademais, é 

fundamental viver os processos de alteridade, porque a própria vida é dialógica e a linguagem, 

o lugar de enxergar o universo. Para Bakhtin (2011), o “dialogismo” é constitutivo da 

linguagem, e a palavra consiste no produto da relação mútua entre ouvinte, emissor e receptor. 

Pensar em dialogismo nas relações dialógicas interacionais significa considerar os sujeitos 

(discursivos) envolvidos no processo de comunicação. Do mesmo modo que o eu se constrói 

constituindo o eu do outro, por esse também é constituído.  

Ainda que o termo “dialogismo” seja comum em estudos de viés bakhtiniano, importa 

relembrar que a expressão mais usada nos textos do filósofo russo é “relações dialógicas”. O 

dialogismo ocorre entre os discursos do locutor e do interlocutor a partir de um embate entre 

ambos. Nessa relação discursiva dialógica, está o funcionamento legítimo da linguagem, uma 

vez que  

 

[...] todo discurso concreto (enunciação) encontra aquele objeto para o qual está 

voltado, sempre, por assim dizer, desacreditado, contestado, avaliado, envolvido por 

sua névoa escura ou, pelo contrário, iluminado pelos discursos de outrem que já 

falaram sobre ele. O objeto está amarrado e penetrado por ideais gerais, por pontos de 

vista por apreciações de outros e por entonações. Orientado para o seu objeto, o 

discurso penetra neste meio dialogicamente perturbado e tenso de discursos de 

outrem, de julgamentos e de entonações. Ele se entrelaça com eles em interações 

complexas, fundindo-se com uns, isolando-se de outros, cruzando com terceiros; e 

tudo isso pode formar substancialmente o discurso, penetrar em todos os seus estratos 

semânticos, tornar complexa a sua expressão, influenciar todo o seu aspecto 

estilístico. (BAKHTIN, 1998, p. 86). 

 

Na verdade, não existe nenhum objeto que não seja circundado, envolvido em discurso. 

Todo discurso dialoga/conversa com outros discursos, outras vozes textuais. Toda palavra é 

cercada de outras palavras (BAKHTIN, 2003).  

Na obra Problemas da poética de Dostoiévski, Bakhtin (2011) usa a expressão 

“polifonia” de forma metafórica para definir um novo modo de estruturar e conceber o romance. 

Por isso, por fazer menção à ideia do gênero romance e reforçar vínculos específicos da 

narrativa na prosa literária, o termo é raramente empregado. Para falar em dialogismo 

constitutivo da linguagem, Bakhtin (1992) enuncia que a legítima substância da língua não é 

formada por um sistema abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação monológica 

isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação 

verbal, realizada por meio da enunciação ou das enunciações. A interação verbal institui, dessa 
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forma, a realidade fundamental da língua. Conforme Authier-Revuz (2004), sob as nossas 

palavras, “outras palavras” sempre são ditas e, atrás da linearidade “da emissão por uma única 

voz”, se faz ouvir a “polifonia”, assim, o discurso é constitutivamente atravessado pelo 

“discurso do outro”. 

O dialogismo “exteriormente” ou à primeira vista pode parecer uma relação entre textos, 

ou seja, uma relação “intertextual”. Mas na visão bakhtiniana, as relações dialógicas, antes de 

serem apenas relações entre textos, são compreendidas como relações entre outras vozes 

pertencentes a sujeitos possíveis de serem identificados ou não. Segundo Fiorin (2016), os 

termos “intertextualidade” e “interdiscursividade” não foram citados nas obras do Círculo de 

Bakhtin, porém a constituem. Essa declaração surge da análise das primeiras aparições dessas 

noções.  

Kristeva (1967) publica, na Critique, uma discussão sobre as teorias bakhtinianas 

expostas nas obras Problemas da poética de Dostoiévski e A obra de François Rabelais. 

Conforme a autora, o discurso literário não é um ponto, sentido fixo, mas um “cruzamento de 

superfícies” textuais, um diálogo de diversas escrituras. Há de forma clara, na visão 

bakhtiniana, uma distinção entre as relações dialógicas que ocorrem entre enunciados e aquelas 

que acontecem entre textos.  

O teórico russo fala em “relações dialógicas, intertextuais e intratextuais”. A 

intertextualidade é a relação discursiva materializada nos escritos que nasce como elemento 

constitutivo do texto, que não surge de forma isolada, mas em relação com outros, tanto na 

escrita quanto no processo de leitura, conforme afirma Bazerman (2007). Portanto, a 

intertextualidade é um conceito e um termo que constitui a linguagem manifesta na enunciação. 

Existem diálogos textuais em que textos dialogam entre si e fazem com que o leitor estabeleça 

relações de sentido aproximando-se do hibridismo, da polifonia, do dialogismo, da 

intertextualidade e da interdiscursividade. Sendo assim, a interdiscursividade é qualquer relação 

dialógica na medida em que estabelece uma relação de sentido.  

Esse aspecto deixa claro que o intertexto pressupõe sempre um interdiscurso, porém o 

contrário disso não é verdadeiro. Por exemplo, percebe-se que, quando a relação dialógica não 

se manifesta no texto, tem-se a “interdiscursividade”, não a intertextualidade. Nesse sentido, 

observa-se que nem todas as relações dialógicas mostradas em um texto devem ser consideradas 

intertextuais.  

O pressuposto de Bakhtin (2003) consiste em um discurso que se entrelaça a outros 

discursos existentes, visto que não existe um discurso inicial. Conforme o teórico, ninguém é 

um Adão mítico (alusão ao fato de Adão ser, conforme a mitologia judaico-cristã, o primeiro 
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homem da Terra, assim, ele não teria sofrido influência de outro discurso). Como o locutor não 

é um Adão, portanto, o objeto de seu discurso se torna, inevitavelmente, o ponto onde se 

encontram as opiniões de interlocutores imediatos (em uma conversa ou discussão a respeito 

de qualquer acontecimento da vida cotidiana).  

Para Bakhtin (1992), a história não é ilógica, uma vez que se constitui em um quadro 

evolutivo. Desse modo, uma das contribuições mais decisivas do filósofo da linguagem foi o 

resgate da dimensão interacional na língua, na qual os locutores não são excluídos, pelo 

contrário, participam de maneira ativa, trabalham com a língua, porque são dotados de livre 

arbítrio e consciência. De acordo com Bakhtin (2011), as relações dialógicas devem 

personificar-se na linguagem, tornarem-se enunciados, converterem-se em posições de 

diferentes sujeitos expressas na linguagem para que, entre eles, possam surgir relações 

dialógicas. Nesse sentido, importa a palavra do outro, pois, na visão bakhtiniana, os discursos 

duplamente orientados estão ligados ao discurso do outro, em suas diferentes vozes.  

Dessa forma, não se pode pensar a noção de “língua” desvencilhada do aspecto de 

interação ativa dos interlocutores e da possibilidade dialógica desses sujeitos. Bakhtin (2003) 

defende que o falante povoa a palavra por meio de sua intenção e, para tanto, entra em luta de 

intenções no ato discursivo. É fundamental considerar que o discurso na perspectiva 

bakhtiniana é linguístico e histórico, pois é na relação com o discurso do outro que se torna 

possível apreender a história que atravessa o discurso. 

As relações com outros textos é uma propriedade discursiva. Existe um consenso quanto 

ao fato de se admitir que todos os textos se interligam a outros textos, porque nenhum texto é 

solitário, sozinho. Authier-Revuz (1982) assevera que a intertextualidade, em sentido amplo, 

condição de existência do próprio discurso, pode ser aproximada do que, sob a perspectiva da 

Análise do Discurso, se denomina “interdiscursividade” ou “heterogeneidade constitutiva”. 

Assim, “[...] por trás de uma aparente linearidade, da emissão ilusória de uma só voz, outras 

vozes falam” (AUTHIER-REVUZ, 1982, p. 141). Existem, nesse sentido, formas marcadas, 

mais ou menos explícitas, passíveis de apreensão da materialidade linguística do texto, que 

constituem o processo denominado pela autora de “heterogeneidade mostrada”, que precisa ser 

compreendido como maneiras linguísticas de representação de diferentes modos de negociação 

do sujeito falante com a “heterogeneidade constitutiva” do discurso. A autora trata da 

heterogeneidade mostrada e constitutiva para evidenciar um sujeito que se apresenta “dividido”, 

disperso e heterogêneo.  

Conforme Koch (2000b), tem-se uma intertextualidade de forma/conteúdo quando 

alguém utiliza, por exemplo, o gênero discursivo como a epopeia com a finalidade de conseguir 
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um efeito de sentido. Há, também, a intertextualidade explícita, aquela construída pelas 

citações, pelos discursos diretos, com fonte, referência documentada, como a resenha. A 

intertextualidade contribui com a coerência do texto, por sua relevância ao estabelecer as 

relações discursivas.  

De acordo com Antunes (2010), de certa maneira, todas as questões eminentemente 

textuais, como informatividade, intertextualidade, coesão, coerência, entre outras, não têm 

lugares privilegiados nos programas de ensino, por vezes, nem mesmo em faculdades de Letras 

ou nos demais cursos superiores. Além disso, não são muitos os livros didáticos que reservam 

espaço para esses tipos de conteúdo linguístico. Os conteúdos gramaticais e morfossintáticos 

ainda monopolizam os estudos da língua materna ou estrangeira.  

A intertextualidade ampla é aquela constituída de qualquer atividade de linguagem. Para 

Antunes (2010), essa intertextualidade está intrinsecamente presente em cada evento 

linguístico. Assim, os discursos são construídos, reconstruídos, ressignificados a partir de uma 

continuidade, de uma dada condição. Também existe a intertextualidade que decorre da própria 

padronização social da linguagem em uso. A intertextualidade explícita faz parte de todo e 

qualquer discurso, as alusões, as remissões, as paráfrases, sobretudo as que apresentam a fonte, 

entre outras. Nesse sentido, está clara a ideia de que as pessoas se valem dos discursos dos 

outros com um objetivo, como estratégias de efeito discursivo. Pode-se recorrer à 

intertextualidade também para apoiar uma concepção, defender ou reforçar um ponto de vista, 

ampliar o ato discursivo, estender e até mesmo refutar o dito do outro.  

 

Assim, todo texto é, sob qualquer condição, um intertexto, na medida em que, como 

tipo e como gênero, se enquadra num modelo específico – o seu arquétipo – 

socialmente recorrente e reconhecido como um exemplar concreto. É da conformação 

de um determinado texto às particularidades enunciativas de seu tipo ou de seu gênero 

que decorrem os esquemas superestruturais de sua organização, uma das condições 

que lhe garantem adequação e relevância. A intertextualidade é, pois, uma das 

propriedades constitutivas de qualquer texto, ao lado da coesão, coerência, da 

informatividade, entre outras. (ANTUNES, 2009, p. 164). 

 

A intertextualidade muito ampla se efetiva pela inserção explícita de determinado texto 

em outro texto. Todo texto, na sua recepção e produção, está interligado ao conhecimento que 

os leitores têm de outros textos, outras leituras. Sobre tal aspecto, Koch (2000b, p. 57) afirma: 

 

Na intertextualidade, a alteridade é necessariamente atestada pela presença de um 

intertexto: ou a fonte é explicitamente mencionada no texto que o incorpora ou o seu 

produtor está presente, em situações de comunicação oral; ou, ainda, trata-se de 

provérbios, frases feitas, expressões estereotipadas ou formulaicas, de autoria 

anônima, mas que fazem parte de um repertório partilhado por uma comunidade de 

fala. Em se tratando de polifonia, basta que a alteridade seja encenada, isto é, 
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incorporam-se ao texto vozes de enunciados reais ou virtuais, que representam 

perspectivas, pontos de vista diversos, ou põem em jogo ‘topoi’ diferentes, com os 

quais o locutor se identifica ou não.  

 

Assim sendo, não existe, portanto, coincidência total entre as noções de 

intertextualidade e polifonia. O conceito de polifonia, para a autora, recobre o de 

intertextualidade, ou seja, todo caso de intertextualidade é um caso de polifonia, não sendo, no 

entanto, verdadeira a recíproca: existem casos de polifonia que não podem ser consideradas 

manifestações de intertextualidade. Desse modo, quando algo é dito/escrito, esse dizer se insere 

em uma cadeia de discursos como resposta, comentário, retomada, confronto, recriação, 

prenúncio etc. Em consequência, todo discurso comporta diversas referências – implícitas e 

explícitas – àqueles em que se mira.  

Garcia e Rangel (2013), ao considerarem a intertextualidade, enunciam que, em 

decorrência da interdiscursividade, todo texto se constitui por referência a outros que lhe são 

ou anteriores (“Platão já dizia que...”), ou contemporâneos (“Diz-se por aí que...”), ou 

posteriores (“Eu sei que vocês vão dizer que é tudo mentira, que não pode ser”). Conforme os 

autores, quanto mais marcada e recuperável for, em um texto, a presença desses outros, maior 

será sua intertextualidade. A interdiscursividade foi uma das primeiras palavras, consideradas 

bakhtinianas, a conseguir prestígio no Ocidente, graças à obra de Júlia Kristeva. Como afirma 

Fiorin (2016), ela atingiu cidadania acadêmica antes mesmo do termo “dialogismo” alcançar 

relevância nos estudos linguísticos e literários.  

Em Bakhtin (2003), a relação que existe entre as réplicas de um diálogo oferece um 

aspecto externo mais evidente e mais simples da relação dialógica. Conquanto, a relação 

dialógica não coincide de maneira alguma com as relações que existem entre as réplicas de um 

diálogo real, por ser mais extensa, mais variada e, portanto, mais complexa. Dessa forma, é 

relevante considerar que o dialogismo sempre acontece entre os discursos. Isso é evidenciado 

na concepção bakhtiniana quando se discute a questão das “ciências do espírito” e o problema 

da “compreensão”. Para o autor, o espírito (o próprio e o do outro) não pode ser dado objeto 

(diretamente observável pelas ciências naturais), mas apenas na expressão que lhe dará o signo, 

na realização que lhe dará o texto, quando trata de si mesmo e do outro. Logo, o dialogismo, 

isto é, o interdiscurso, é o modo de funcionamento da linguagem e, dessa forma, seu princípio 

constitutivo. Assim ocorre a relação entre os discursos. 
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2.5 A noção preliminar de textualidade 

 

Trago, aqui, uma discussão sobre a noção de “textualidade”, principalmente na 

abordagem de Antunes (2010), que afirma que o texto é um evento de comunicação que passa 

por uma operação de ações linguísticas, cognitivas e sociais simultaneamente. Para Bakhtin e 

Volóchinov (1992), o texto só ganha vida quando entra em contato com outros textos. 

O trabalho com a linguagem, no contexto escolar, está se caracterizando cada vez mais 

com o ensino-aprendizagem do texto como objeto de leitura e produção. De acordo com Geraldi 

(1997, p. 105), “[...] se quisermos traçar uma especificidade para o ensino de língua portuguesa, 

é no trabalho com textos que encontraremos.” Portanto, o trabalho com a língua, a linguagem 

nas aulas de língua portuguesa se dá a partir dos textos. O conceito de “textualidade” pode ser 

entendido como a característica estrutural das atividades sociocomunicativas e, também, 

linguísticas, conforme Antunes (2010). Todo enunciado tem uma função comunicativa e 

apresenta, necessariamente, a textualidade ou uma “conformidade textual” em qualquer língua, 

em toda comunicação de interação verbal concretizada em um gênero discursivo. Sobre esse 

aspecto, expõe a autora: 

 

Perde sentido, então, aquela perspectiva ascendente da linguagem, segundo a qual, 

primeiro se aprendem as palavras, depois as frases, para enfim, se chegar ao texto. 

Todos os seguimentos de nossa atividade de linguagem, desde os primeiros balbucios, 

são entendidos e classificados como partes funcionais de um todo integrado: o texto. 

(ANTUNES, 2010, p. 30). 

 

A textualidade não ocorre de forma abstrata, mas em formato de textos, linguística e 

socialmente especificados. Há sempre uma indagação: O que é texto? Tudo o que é falado ou 

escrito em situações de comunicação constitui textos. Sendo assim, o texto é a manifestação de 

um propósito comunicativo. Para Antunes (2010), todo texto caracteriza-se, portanto, como 

uma atividade eminentemente funcional, no sentido de que recorremos a ele buscando sua 

finalidade, com um objetivo específico, ainda que seja, simplesmente, para não ficarmos 

calados. Nada do que é dito é destituído de alguma intenção.  

De acordo com a autora, o sucesso de nossa comunicação está na identificação dessa 

intenção por parte do interlocutor, com quem construímos a interação. Consequentemente, todo 

texto é a expressão de uma atividade social que, além de seus sentidos linguísticos, se recobre 

de uma importância comunicativa, porque está inserido como parte constitutiva em outras 

atividades humanas. Dessa forma, conforme elucida, compreender um texto é uma operação 
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que vai além de seu mecanismo linguístico por se tratar de um evento comunicativo em que 

operam, simultaneamente, ações linguísticas, cognitivas e sociais.  

Nesse sentido, o texto assume um fluxo de acordo com a interação entre os atores da 

ação da linguagem. Segundo Antunes (2010), dizemos o que julgamos ser de interesse do outro 

ouvir. Assim, ocorre o dialogismo, como uma característica indispensável à linguagem. Os ditos 

não são aleatórios ou de forma gratuita, e à medida que a fala acontece, há uma resposta ao 

outro. Considera a autora que o texto também é caracterizado por uma orientação temática, isto 

é, se constrói a partir de um tema/assunto, uma ideia central, um tópico ou um núcleo semântico 

que apresenta continuidade e unidade. Dessa forma, elabora uma importante reordenação sobre 

as seguintes propriedades, ou critérios da textualidade: coesão, coerência, informatividade e 

intertextualidade.  

A autora sugere como condições de efetivação do texto a intencionalidade, a 

aceitabilidade e a situacionalidade, enfatizando que a intencionalidade e a aceitabilidade 

remetem aos interlocutores e não ao texto propriamente dito. Assim, afirma:  

 

Quer dizer, pela intencionalidade, propõe-se a dizer que o interlocutor que fala se 

dispõe a dizer somente aquilo que tem sentido, e é, portanto, coerente. Pela 

aceitabilidade, admite-se que o ouvinte, simultaneamente, empreende todo o esforço 

necessário para processar os sentidos e as intenções expressas. (ANTUNES, 2010, p. 

34). 

 

Nessa perspectiva defendida, deve ser considerado o mesmo aspecto para a 

situacionalidade, uma condição para que o texto (parte da atividade social) ocorra, uma vez que 

nenhum texto acontece no vazio, de maneira abstrata, fora de um contexto sociocultural 

determinado, todo texto está inserido em uma situação concreta, em algum contexto social. Para 

Antunes (2010), um bom texto é aquele que apresenta um grau de informatividade adequado à 

situação comunicativa, de ordem social e cognitiva, quebrando a ideia de que um bom texto é 

aquele bem escrito.  

Considerando a distribuição da informação, Koch (2015) diz ser necessário buscar um 

equilíbrio entre as informações dadas e novas, haja vista que o grau de previsibilidade e 

expectatividade pode sofrer diferenças, assim, um texto, ao apresentar uma informação 

aparente, com baixo nível de informatividade, mostrada de maneira imprevisível, pode ter um 

alto nível de informatividade, de forma que o leitor tenha uma leitura mais aprofundada. Dessa 

forma, conforme expõe, a informatividade faz referência ao “como” do texto, à forma como a 

informação é veiculada, exercendo, assim, relevante papel na escolha dos arranjos textuais.  
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Analisando as propriedades do texto, de acordo com Antunes (2010), a coesão concerne 

aos modos e recursos – gramaticais e lexicais – de inter-relação, ligação, encadeamento, entre 

outros, como orações, períodos, palavras, blocos superparagráficos, parágrafos do texto. Ainda 

que os recursos coesivos transpareçam na superfície textual, a coesão se fundamenta nas 

relações de natureza semântica que ela cria e sinaliza, ao mesmo tempo. Isto é, a coesão 

possibilita a continuidade do texto, e esse aspecto é uma das condições da unidade textual. 

A coerência refere-se a um outro tipo de encadeamento, o de sentido, diz respeito à 

convergência conceitual, aquela que confere ao texto interpretabilidade – local e global –, que 

lhe atribui a unidade de sentido subentendida à combinação linear e superficial dos elementos 

presentes ou propostos. Consequentemente, ela vai além do componente propriamente 

linguístico da comunicação verbal, ou melhor, inclui outros fatores afora daqueles puramente 

linguísticos que estão implicados na situação de atuação verbal. Assim, decorre não só dos 

traços linguísticos do texto, mas também de outros que constituem a situação de comunicação, 

consoante Antunes (2010). A coerência é um aspecto fundante da textualidade e não resultante 

dela, assim defende Marcuschi (2008), para quem a coerência de um texto não está só no interior 

das formas textuais, mas também na mente do leitor, sujeito social e histórico, que está inserido 

em contextos semelhantes, e isso o torna capaz de compreender os domínios discursivos 

textuais.  

A informatividade, para Antunes (2010), diz respeito ao grau de novidade, de 

imprevisibilidade que, em determinado contexto de comunicação, o texto assume. Relaciona-

se ainda ao efeito interpretativo que o caráter inesperado de tais novidades produz. Essa 

novidade ocorre por causa da quebra do imprevisível na situação comunicativa seja em relação 

aos aspectos ligados à forma de dizer o já dito, seja em relação aos aspectos ligados ao conteúdo 

que surgem de ideias e novos conceitos. De qualquer maneira, todo texto apresenta algum tipo 

de informatividade, cujo teor, mais baixo ou mais alto, é determinado pelo contexto de uso.  

A interdiscursividade refere-se ao recurso de inserção, de entrada, em um texto 

particular, de outro(s) texto(s) que circulam (ANTUNES, 2010). Todo texto é um intertexto –

como afirmam os especialistas – no sentido de que parte de conceitos, crenças, modelos, 

informações já foram veiculadas em outras interações, pela natureza do processo de 

comunicação. Porém, existe uma interdiscursividade explícita ao ser feita uma citação direta 

que está em outro texto, de acordo com a autora. A intertextualidade, nesse sentido, se torna 

dinâmica, na medida em que significa mais do que o simples trânsito de outra voz ou outro 

texto. Para a autora, quem recorre à palavra do outro busca apoiar-se nessa palavra, para 
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confirmá-la ou refutá-la. Esse recurso à palavra alheia responde a uma estratégia de 

argumentação.  

O texto não é formado apenas de elementos lexicais e gramaticais, consiste em uma 

costura que envolve material linguístico, operações cognitivas, além de diversos fatores de 

ordem contextual e pragmática. Segundo Koch (2008), qualquer texto é construído como um 

mosaico de citações por meio da absorção e transformação de outro texto. Nessa perspectiva, é 

relevante retomar a ideia de Bakhtin (2003) sobre o texto como enunciação, que não pode ser 

compreendido ou avaliado de forma isolada, pois está sempre em diálogo com outros textos. 

Assim sendo, a intertextualidade se configura como as diferentes maneiras que os 

interlocutores utilizam suas intenções de comunicação. Para Marcuschi (2008), o texto é uma 

(re)construção do mundo e não apenas uma simples refração ou reflexo, pois promove a 

interação entre os sujeitos inseridos em um determinado espaço onde são agentes de 

transformação. Portanto, é no texto que a língua se revela em sua totalidade, na interação dos 

discursos e nas relações dialógicas.  

 

2.6 A categorização de alguns aspectos globais do texto  

 

Passo, agora, a discutir sobre a categorização de alguns aspectos globais do texto, 

principalmente na perspectiva de Antunes (2010), que discorre sobre sua relevância 

informativa, a convergência, o encadeamento e a costura textual.  

Para a autora, o texto se desenvolve a partir de um tema, uma ideia central ou um tópico. 

Assim, as categorias de análises da produção textual devem ser apresentadas a partir da 

concepção de um conjunto de fatores responsáveis pela orientação, fundamentada, sobretudo, 

no modo de compreender como, de fato, a língua é analisada nas ações textuais, considerando 

que a interação/texto oral ou escrito acontece em situações reais de comunicação. Como a 

língua é produzida socialmente, sua produção e reprodução é fato cotidiano que se localiza em 

um espaço e tempo.  

Geraldi (2010) corrobora tal assertiva, afirmando que falta ao professor uma prática 

contínua de análise que possibilite o desenvolvimento da capacidade de enxergar os elementos 

que, para além do aspecto gramatical, são centrais ao entendimento do texto. Assim sendo, o 

professor, ao instaurar nas instituições de ensino uma prática de análise de texto, focalizando 

as atividades sociais e, também, de caráter textual, rompe com a conduta apenas da 

identificação, ultrapassando o mero reconhecimento dos elementos da superfície do texto. Com 

base na linguística textual, Marcuschi (2008) afirma que a linguagem é concebida como 
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processo de interação não só para exteriorizar pensamentos ou transmitir informações, mas 

também como forma de interação humana na qual o sujeito que aprende passa a ser constituído 

como um sujeito ideológico. 

As dificuldades presentes nas análises de textos ocorrem porque analisar incorre na 

tarefa de separar os elementos. Em um texto, de certa forma, nada é exatamente separável, pois 

ele é um tecido, uma costura de ideias, palavras, entre outros aspectos, e, portanto, tudo está 

interligado. Para Antunes (2010), uma questão que parece ser apenas de gramática pode estar 

inteiramente relacionada ao entendimento global daquilo que é dito, de forma que não se pode 

perder de vista, em qualquer momento, a relação de cada recurso com a visão de conjunto do 

texto.  

A autora tece uma crítica à ideia de que há, ainda no ensino-aprendizagem de língua 

portuguesa, a análise de frases soltas, isoladas, assim, no momento em que se isola uma frase, 

ela perde suas amarras e costuras com o quadro referencial, conceitual e discursivo de que faz 

parte. Segundo ela, em se tratando de texto, é mais adequado falar em “regularidades” do que 

em “regras”, sendo estas últimas que definem a formação de frases limitadas e apenas de ordem 

sintático-semântico, pois não envolvem as determinações decorrentes dos diversos fatores 

pragmáticos presentes em um contexto social de comunicação.  

 

Um texto, também, difere de um conjunto de frases porque, neste espaço, qualquer 

frase pode seguir-se a qualquer outra. A ordem em que elas aparecem não afeta em 

nada o sentido do conjunto, uma vez que não há exigências de continuidade ou 

restrições contextuais. No âmbito do texto, ao contrário, temos que assegurar uma 

sequência da qual resulte a unidade, a coerência, linguística e pragmática, pretendida. 

Por vezes, uma palavra que aparece no primeiro parágrafo já aponta para a direção 

argumentativa assumida e, assim, condiciona o sentido de uma outra que consta bem 

adiante. (ANTUNES, 2010, p. 47). 

 

Nesse sentido, analisar textos é procurar enxergar, entre outros elementos, sua 

composição, temática, finalidade comunicativa, bem como identificar suas partes constituintes, 

as funções pretendidas para cada uma delas, as relações que ocultam entre si e com os elementos 

da situação, os efeitos de sentido que decorrem dos recursos sintáticos e das escolhas lexicais. 

Por isso, os aspectos globais do texto devem ser considerados tanto quando o professor ensina 

os alunos a escrita, quanto quando ele lê e analisa seus textos, pois esses são aspectos de 

interação. 

De acordo com Antunes (2010), convém procurar descobrir o conjunto de regularidades 

daquilo que costuma ocorrer na produção e circulação de textos, apesar da grande diversidade 

de gêneros, formatos, propósitos, suportes em que eles podem acontecer. Para Koch (2000b), o 
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processo de produção de texto, no quadro das teorias sociointeracionistas da linguagem, é 

contemplado como atividade interacional de sujeitos sociais, tendo em vista a realização de 

determinadas finalidades. Essas teorias reconhecem que existe um sujeito 

planejador/organizador que, em sua inter-relação com os outros sujeitos, vai produzir um texto, 

sob a influência de uma complexa rede de fatores, entre os quais há uma situação específica, o 

jogo de imagens recíprocas, as convicções, as crenças, as atitudes dos interactantes, bem como 

os conhecimentos provavelmente compartilhados, as expectativas mútuas, as normas e as 

convenções socioculturais. Para tanto, a realização linguística da atividade verbal depende, 

também, das condições psicológicas e sociais. Portanto, a ação de ensinar e aprender a língua 

na contemporaneidade está associada a valores culturais, ideológicos e históricos que se 

vinculam às práticas de linguagem.  

A escola precisa enxergar dentro e fora de si mesma para ampliar as competências a 

serem desenvolvidas, indicando estratégias para o desenvolvimento das capacidades, 

considerando sua qualidade para todos e sua efetiva participação social. Os ideais de cidadania 

gritam por uma instituição de ensino eficiente que prepare sujeitos para ler e escrever com 

proficiência, para atuar na sociedade exercendo o direito de cidadania e, dessa maneira, 

transformar a realidade. Nesse sentido, a linguagem é o suporte, a mediação pela qual tudo 

passa de um sujeito a outro, de um grupo a outro e de uma geração a outra. A esse respeito, 

Antunes (2009, p. 22) pontua, 

 

Efetivamente, a língua, sob a forma de uma entidade concreta, não existe. O que existe 

são os falantes. A língua, tomada em si mesma, não passa de uma abstração, de uma 

possibilidade, de uma hipótese. O que existe de concreto, de observável são os 

falantes, que, sempre, numa situação social, particular, usam (e criam!) os recursos 

linguísticos para interagirem uns com os outros e fazerem circular a gama de valores 

culturais que marcam cada lugar, cada situação e cada tempo. 

 

A língua manifesta-se em diferentes falares e pode ser vista como um conjunto 

sistemático, porém heterogêneo, aberto, variável, que se constitui em um grande ponto de 

encontro de cada indivíduo. Sendo assim, um texto assume definidas formulações, é expresso 

em determinados níveis de formalidades, em certos suportes, formatos, dependendo das normas 

sociais e discursivas que decorrem do universo da referência e do campo social em que o evento 

comunicativo se insere e vai circular. Por tudo isso, é que a produção e a recepção social das 

ações verbais constituem, segundo Antunes (2010), verdadeiras “rotinas comunicativas”. 

O texto se desenvolve a partir de um tema/assunto, uma ideia central, ou um tópico. À 

medida que isso acontece, tem-se a progressão textual. É fundamental compreender que, nessa 
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construção, tudo precisa ter convergência, encadeamento, costura textual. Todo texto tem uma 

finalidade, nada é aleatório, um ato de dizer se estabelece seja para convencer/persuadir, expor, 

divulgar, seja para informar, explicar, defender um ponto de vista, relatar um fato. 

Dessa forma, é preciso que o ato de ensinar e aprender a língua seja um evento em uma 

situação dialógica, na qual há manifestação de elementos linguísticos e extralinguísticos. Nesse 

sentido, a práxis docente deve centrar-se na maneira como o texto foi produzido, considerando 

os efeitos de sentidos atribuídos pelas escolhas linguísticas, bem como no trabalho com a 

reescrita do texto.  

 

2.7 A reescrita na produção do gênero discursivo artigo de opinião 

 

Para tratar da reescrita no gênero em estudo, problematizo, aqui, este processo que 

produz no sujeito-autor um diálogo dialógico e interativo, o encontro essencial do “eu-escritor” 

com o “tu-reescritor”, confirmando o que Bakhtin (2003) chama de “cadeia da comunicação 

verbal”. 

A produção de texto ou prática de escrita, como afirmam Garcia e Rangel (2013), é o 

exercício habitual de escrita próprio de determinadas situações em esferas da vida social, como 

o trabalho, o estudo, o lazer, dentre outras. Em consequência, uma prática de escrita se dá 

sempre em um contexto definido, determinado, em maior ou menor grau, por um conjunto de 

fatores que envolve protagonistas socialmente definidos, professor, aluno, operário, turista, 

jornalista, que assumem certas finalidades profissionais, de informação, lazer, dentre outras. 

Essa prática apresenta alguma periodicidade e emprega, preferencialmente, estratégias e/ou 

procedimentos mais ou menos bem estabelecidos (escrita individual ou coletiva, autoral ou 

anônima).  

Como atividade socialmente contextualizada, uma prática de escrita se exerce, ainda 

segundo os autores mencionados, sobre um suporte determinado (caderno, computador), 

mobiliza gêneros discursivos específicos e resulta em um texto, elaborado tanto em uma 

variedade linguística definida quanto em um registro particular formal, informal. Escrever um 

texto significa uma atividade complexa que coloca em ação muitos aspectos. Essa 

complexidade, muitas vezes, aumenta os obstáculos no caminho dos estudantes aprendizes, 

principalmente quando, nas produções escritas dos estudantes, são constatados problemas que 

merecem ser tratados. 

A aprendizagem da escrita se situa durante a temporalidade na escola. Para que seja 

concretizada, é necessário prever e criar condições de aprendizado do início ao final da 
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Educação Básica. O trabalho com o gênero discursivo, por exemplo, não é realizado de forma 

definitiva, por isso, à medida que os estudantes mudam de ano/série, o conteúdo pode ser 

retomado com um grau de exigência maior, já que o ensino-aprendizagem ocorre de modo 

progressivo. Dessa forma, insistir na continuidade dessa tarefa não quer dizer considerar os 

mesmos objetivos, que podem ser reformulados, reorganizados e planejados para avançar 

progressivamente. 

 

Levar em consideração os objetivos de aprendizagem é uma necessidade absoluta, a 

fim de podermos determinar o limite desejável do êxito dos alunos. O currículo nos 

dá uma visão do conjunto da escola obrigatória, antecipando os obstáculos mais 

característicos de cada ciclo e as etapas a percorrer. (DOLZ; GAGNON; DECÂNDIO, 

2010, p. 53). 

 

Assim, detalhar o conjunto de planos de estudo não é uma tarefa simples. No Ensino 

Médio, a progressão deve ser pensada conforme as expectativas em relação à dimensão de cada 

gênero discursivo. Para tanto, é necessário considerar as exigências mais precisas para cada 

nível, as estratégias de escrita, levando em consideração os aspectos estilísticos na revisão e na 

reescrita dos textos. Nesse contexto, torna-se imprescindível que o professor encontre meios 

para conhecer com mais profundidade as capacidades dos estudantes e, também, as deficiências, 

para ensinar cada vez melhor. Importa que o aluno aprenda a retomar os elementos que 

constituem o texto, a voltar ao texto várias vezes, para perceber o que pode ser aprimorado 

durante a reescrita. Nesse caminho, o estudante ainda pode tomar nota das constatações para 

refletir antes de reescrever. Sobre esse assunto, Dolz, Gagnon e Decândio (2010, p. 62) 

enunciam: 

 

A volta ao texto pode também ser realizada durante as fases da escrita. Os 

procedimentos de observação e de acompanhamento do professor, nesse nível, são 

múltiplos. O aluno pode então tomar notas ou redigir constatações. O trabalho com os 

rascunhos sucessivos nos parece de grande importância e de imenso interesse. 

‘Escrever é reescrever’, dizia Roland Barthes; assim, o ensino da escrita exige que se 

leve em conta as produções escritas intermediárias, sendo que a identificação dos erros 

para melhorar o texto e a reescrita de trechos particulares são dois principais 

procedimentos de auto-avaliação. 

 

Nesse sentido, é fundamental que seja considerada a situação de comunicação para 

trabalhar a produção de texto de forma sistematizada e apreender o texto como unidade. Porém, 

na visão desses autores, nem todas as atividades escolares para melhorar a escrita envolvem o 

texto em sua totalidade. Consoante Dolz, Gagnon e Decândio (2010), para ajudar o aluno a 
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ultrapassar um bloqueio, compete ao professor trabalhar de maneira integrada, ajudá-lo a tomar 

consciência da dificuldade e a encontrar mecanismos para superar obstáculos. 

Partindo de reflexões sobre como avaliar o texto do aluno, corroboro a ideia de que o 

processo de escrita pode avançar a partir dos seus erros e acertos, tendo o professor importante 

papel como mediador/orientador que oportuniza ao estudante aprendiz as releituras, a análise, 

as intervenções realizadas nos textos para que as dificuldades sejam objeto de reflexão em todas 

as reescritas necessárias. No Produto Educacional, resultado desta dissertação, apresento um 

caminho com possíveis intervenções para auxiliar na construção de um projeto de escrita e 

também de prováveis caminhos reflexivos que orientam o passo a passo da reescrita. Além 

disso, avalio um artigo de opinião com orientações referentes a cada parágrafo, sugerindo 

reflexões para tratar os erros e aprimorar o texto na reescrita.  

Tal intervenção pode ser utilizada pelo estudante e pelo professor, uma vez que aponta 

caminhos que podem alicerçar a prática mediadora do profissional na produção textual em sala 

de aula. Sobre a reescrita no ambiente escolar, Prestes (1999, p. 10) garante que, 

 

Quando se faz um trabalho com reescrituras em sala de aula, os alunos passam a se 

preocupar mais com seus leitores, já que as modificações que fazem em seus textos 

têm o objetivo de torná-los mais claros e adequados à leitura que seus interlocutores 

farão. Assim, os alunos passam a considerar o texto escrito como resultado de um 

trabalho consciente, deliberado, planejado e repensado.  

 

Assim sendo, fica evidente a relevância da revisão e da reescrita para cumprir uma 

finalidade comunicativa e não apenas corrigir erros gramaticais e ortográficos. Nesse sentido, 

a reescrita se torna um instrumento que permite que o primeiro texto seja aprimorado, passando 

por diversas versões e adequações quanto à situação interlocutiva.  

 

Escrever é um processo mais do que um produto, ou melhor, a qualidade e a 

adequação do produto dependem da qualidade e adequação do processo. Um texto é 

produzido por camadas, com um ir e vir entre intenções do autor e necessidades 

linguísticas do texto [...]. Portanto, a primeira escrita já produzida como texto é 

revisada, melhorada e assim sucessivamente as suas reescritas, até chegar à ‘obra 

prima’ ou versão final. (JOLIBERT; JACOB, 2006, p. 192).  

 

Considerar a produção textual como parte de um processo consiste em refletir para 

aplicar também a avaliação formativa, defendida por Garcia e Rangel (2013), procurando 

evidenciar a evolução do desempenho do aprendiz. Para os autores, essa avaliação é realizada 

para acompanhar o processo de aprendizado em seus aspectos cognitivos, relacionais e afetivos 

fundamentando-se nos conhecimentos que o aprendiz pôde construir. Dessa forma, o processo 

de escrita e reescrita possibilita ao estudante aprendiz enxergar, em seu texto, o que não via 
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antes. Assim surge um acontecimento novo, irreproduzível na vida do texto, constituindo, 

portanto, um novo elo na cadeia histórica da comunicação verbal.  

Na concepção bakhtiniana e em outras apresentadas nesta abordagem, quanto mais o ato 

de escrever e reescrever for realizado, mais o autor aprendiz percebe que todo o texto pode ser 

modificado por não compreender um produto de dimensões significativas acabadas. Nesse 

exercício constante e reflexivo, o texto vai sendo aprimorado, ganhando mais condições e 

domínio na modalidade escrita, à medida que seu aprendiz escritor vai internalizando regras 

que compõem os gêneros discursivos, elementos importantes na composição do tecido textual, 

tornando a produção de texto mais efetiva e eficaz.  

 

2.8 O gênero discursivo artigo de opinião como prática de letramento  

 

Neste subcapítulo, discuto a concepção da escrita nos estudos de letramento, a qual 

pressupõe que os indivíduos e os grupos sociais sejam heterogêneos e que as variadas atividades 

entre as pessoas aconteçam de modos muito diversificados. Reconhecer o letramento como 

finalidade do ensino nos ciclos escolares implica adotar uma concepção social da escrita em 

oposição à compreensão tradicional, que visa o aprendizado de leitura e produção de texto como 

habilidades e competências individuais. 

Para Garcia e Rangel (2013), o termo técnico “letramento” remete às dimensões 

histórico-sociais da escrita. Portanto, designa diferentes usos e funções da escrita em uma 

cultura determinada, em uma comunidade, ou em um grupo. É nesse sentido que se fala em 

práticas de letramento, mas também em instâncias (ou lugares sociais), instrumentos e agências 

de letramento, assim como nos efeitos desses usos e funções da escrita sobre o funcionamento 

e o modo de ser de uma cultura, comunidade, grupo ou mesmo de um indivíduo. Dessa forma, 

segundo os autores, é que se fala de culturas e/ou indivíduos com maior ou menor grau de 

letramento.  

É importante considerar o evento de letramento, leitura, interpretação textual e produção 

escrita do gênero artigo de opinião na escola, uma vez que esse gênero discursivo permite a 

argumentação de assuntos controversos e/ou relevantes para a sociedade. O estudante precisa 

tornar-se proficiente na escrita do gênero em análise, pois essa também é uma excelente maneira 

de desenvolver a capacidade argumentativa. Conforme os estudos de letramento, deve-se 

conceber leitura e escrita como práticas discursivas indissociáveis dos contextos em que se 

desenvolvem e com múltiplas funções. Assim sendo, no contexto social da escrita, uma situação 

de comunicação que envolve atividades as quais usam ou pressupõem o uso da língua escrita, 
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isto é, que considera um evento de letramento, não se diferencia de outras circunstâncias da 

vida social, pois envolve uma atividade coletiva, com muitos sujeitos participantes, detentores 

de saberes, mobilizados de forma colaborativa, de acordo com seus interesses, metas comuns e 

objetivos individuais.  

Nesse sentido, é preciso que o professor assuma a prática social como princípio 

organizador do ensino para enfrentar a complexa tarefa de definir práticas realmente 

significativas no ensino-aprendizagem. A complexidade nessa perspectiva está em 

compreender a bagagem cultural diversificada que os estudantes carregam, mesmo antes de 

entrarem na escola, pois já fazem parte de algum grupo social, prestigiado ou não, e dele 

participam em diferentes graus, também pertencem a uma sociedade letrada em muitos aspectos 

e tecnológica. Portanto, há dificuldades em desenvolver no estudante um processo linguístico-

discursivo, principalmente por causa da concepção curricular rígida e dividida em conteúdos 

organizados e preestabelecidos. 

O termo “letramento”, em sua segunda acepção, conforme Garcia e Rangel (2013), 

interessa em reconhecer que os efeitos de sentidos provocados pela escrita podem ser de 

intensidades e tipos diversificados, definindo diferenças significativas na maneira de ser de uma 

cultura ou mesmo de um indivíduo. Os autores apresentam o seguinte exemplo: viajar, em uma 

determinada sociedade, pode envolver, em maior ou menor número, contatos escritos com 

agentes de viagem, como e-mails, interação com companhias de transporte e hotéis, consulta a 

agendas e/ou calendários, bem como tabelas para controle de horários do meio de transporte 

que será escolhido, uso de guias turísticos, mapas, informações jornalísticas e meteorológicas, 

entre outras. Por outro lado, em uma cultura, a participação da escrita pode reduzir-se ao 

estritamente necessário para permitir o deslocamento do indivíduo ao seu destino.  

De forma analógica, dois indivíduos diferentes, em uma mesma cultura, podem diferir 

entre si pelo maior ou menor envolvimento pessoal com a escrita, assim como pela maior ou 

menor capacidade de compreender e interpretar textos escritos. Dessa forma, conforme os 

autores, o grau ou nível de letramento será tão maior quanto mais variadas e numerosas forem, 

em uma sociedade, as situações do dia a dia associadas à escrita – nível de letramento social – 

e, também, quanto maior a proficiência de um indivíduo em textos escritos associados às mais 

diversificadas esferas e/ou situações de uso da escrita – nível de letramento individual.  

O termo “práticas de letramento” é muito utilizado por Street (2014) com a finalidade 

de especificar a análise e não apenas a descrição (evento de letramento). Conforme afirma, 

existe uma relação indissociável entre os campos ideológicos de pessoalidade e letramento, 

além disso, os letramentos podem ser lugares de negociação e de transformação. Soares (1998) 
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investiga esse termo a partir de aspectos históricos e o define, em um primeiro momento, como 

o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e a escrever, o estado ou a condição que 

adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter tido uma apropriação da 

escrita. Para a autora, a mera aquisição da tecnologia do ler e do escrever oportunizou o uso do 

termo “letramento” ao lado do termo “alfabetização”. A respeito dos estudos sobre letramento, 

Kleiman (1995, p. 16) afirma:  

 

Aos poucos, os estudos foram se alargando para descrever as condições de uso da 

escrita, a fim de determinar como eram os efeitos das práticas de letramento em grupos 

minoritários, ou em sociedades não-industrializadas que começavam a integrar a 

escrita como uma ‘tecnologia’ de comunicação dos grupos que sustentavam o poder. 

Isto é, os estudos já não mais pressupunham efeitos universais do letramento, mas 

pressupunham que os efeitos estariam correlacionados às práticas sociais e culturais 

dos diversos grupos que usavam a escrita.  

 

Esses estudos foram abrindo caminhos para que se criassem outras práticas de 

letramento interligadas às práticas sociais e culturais. A autora ainda reforça que o conceito de 

“letramento” incorpora a participação do indivíduo nas práticas sociais, de alguma forma, 

envolvendo a leitura e a escrita. Rojo (2009) aborda a busca em recobrir os usos das práticas 

sociais de linguagem que envolvem a escrita de uma ou de outra forma, sejam eles valorizados 

ou não valorizados, locais, globais, recobrindo contextos sociais diversificados como família, 

igreja, trabalho, mídia, escola, em uma perspectiva sociológica, antropológica e sociocultural.  

É relevante considerar que, ainda que Paulo Freire não tenha utilizado o termo 

“letramento” em sua visão e concepção de leitura, em que a leitura de mundo precede a leitura 

da palavra, já apresentava, implicitamente, a concepção de letramento defendida pelos novos 

estudos da área. Freire (1980) reforçava os aspectos sociais, ideológicos e históricos 

entrelaçados nas práticas de leitura. Dessa forma, para esse educador, ensinar não significava 

repetir palavras prontas ou saberes predeterminados, porém desenvolver a capacidade de 

reconhecê-los e criá-los a partir de sua cultura. 

No contexto escolar atual, considerando as aulas de língua portuguesa no Ensino Médio, 

um dos objetivos é desenvolver um tipo de letramento, o escolar. Esse aspecto é importante na 

futura vida profissional dos estudantes e, também, de cidadãos/sujeitos sociais. Para tanto, é 

comum que o professor dessa etapa da Educação Básica se preocupe em trabalhar com mais 

afinco os gêneros discursivos que permitam, entre outros aspectos, a tomada de posição, a 

argumentação e o posicionamento frente aos problemas sociais. Nessa conjuntura, é de suma 

importância o trabalho como prática social com o gênero artigo de opinião.  
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A concepção de escrita nos estudos de letramento pressupõe que os indivíduos e os 

grupos sociais são heterogêneos e que as variadas atividades entre as pessoas acontecem de 

modos muito diversificados. Isso implica dizer que esses estudos de letramento apontam a 

necessidade de uma reflexão curricular, meta da vida social, e o professor pode ser o mediador 

de todo esse trabalho em sala de aula, contribuindo com a formação de um estudante sujeito de 

sua escrita significativa. Logo, a produção do gênero discursivo artigo de opinião é um veículo 

necessário à argumentação, refutação e defesa de um ponto de vista. Afinal, argumentar, além 

de ser uma necessidade, é uma forma de lançar ideias que causem alguma reação e mudança de 

posicionamento no interlocutor envolvido no ato comunicativo, levando-o a acreditar que o eu, 

enunciador da ideia central, elabora uma defesa, porque tem razões comprovadas para querer 

persuadi-lo, portanto, a opinião defendida tem relevância.  

Nesse sentido, a escolha do gênero artigo de opinião é propícia, pois cria identidades 

sociais que se constituem nos discursos estabelecendo práticas sociais. Ler e escrever são 

aprendizagens fundamentais de todo sistema da instituição pública de ensino. Um cidadão 

precisa desenvolver as duas habilidades para não ser condenado ao fracasso escolar e à exclusão 

social. Sendo assim, é necessário considerar que compreender e produzir textos efetivos são 

atividades humanas que demandam dimensões sociais, psicológicas e culturais e que mobilizam 

todos os tipos de capacidades de linguagem. 

 

2.9 O problema e a definição dos gêneros discursivos 

 

Passo, agora, a problematizar como os gêneros discursivos são definidos e sua 

relevância na linguagem. Na visão de Bakhtin (2003), nos gêneros discursivos, está a ideia de 

que a comunicação humana é fruto da necessidade que os indivíduos têm de se expressar. 

Assim, todas as esferas da atividade humana, por mais diversas que sejam, estão sempre 

relacionadas com a utilização da língua, que penetra a vida e vice-versa. 

No Brasil, o teórico russo é um dos autores mais respeitados nos estudos de gênero 

discursivo. Na sua obra, o conceito de “gênero” circula de maneira intensiva, em documentos 

oficiais e em materiais didáticos, ampliando o arcabouço. Com base nessa perspectiva, este 

trabalho propõe reflexões sobre a realidade contemporânea nos meios institucionais, tanto 

acadêmico quanto escolares, filiando-se ao trabalho com os gêneros. Dessa forma, institui-se 

um enfrentamento, uma vez que é exigido o reconhecimento de que, em suas múltiplas 

admissões, a noção de gênero implica dimensões teóricas e metodológicas diversificadas. A 

complexidade, portanto, na compreensão de discursos e textos não pode ser ignorada. O 
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trabalho do Círculo de Bakhtin contribui para a concepção consolidada na ideia de que a 

linguagem se materializa por meio dos enunciados concretos que se articulam no “interior” e 

no “exterior” de maneira que seja compreendida a noção histórica e social de sujeito.  

A abordagem teórica deste trabalho, além de outros autores, focaliza as reflexões com 

base no que é proposto principalmente em “I. Problemática e definição” e “II. O enunciado, 

unidade da comunicação verbal”, presentes no capítulo sobre os gêneros do discurso de A 

estética da criação verbal. Na primeira parte, Bakhtin (2003) afirma que todas as esferas da 

atividade humana, por mais diversificadas que sejam, estão sempre relacionadas com o uso da 

língua. E o caráter e o modo dessa utilização são tão variados como suas próprias esferas. Para 

o autor, a utilização da língua efetua-se por meio de enunciados orais e escritos, concretos e 

únicos que se originam dos integrantes de uma ou de outra esfera humana.  

O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas, 

isso ocorre não só pelo seu conteúdo temático e pelo seu estilo verbal, isto é, pela seleção de 

recursos da língua, sejam eles, do léxico, fraseológicos e gramaticais, mas também por sua 

construção composicional (BAKHTIN, 2003). Assim, tanto conteúdo temático quanto estilo e 

construção composicional, de forma indissociável, fundem-se no todo do enunciado, e todos 

esses elementos são marcados pela especificidade de uma esfera de comunicação. Os 

enunciados considerados isolados são individuais. Porém, cada esfera de utilização da língua 

concebe seus tipos relativamente estáveis de enunciados, chamados de gêneros do discurso. 

Os gêneros do discurso são variados e infinitos, uma vez que a diversidade virtual da 

atividade humana não se esgota, assim, cada esfera dessa atividade comporta um repertório de 

gêneros do discurso. À medida que esses se diferenciam nessa complexidade, vão sendo 

ampliados. Nesse sentido, configura-se a heterogeneidade dos gêneros do discurso orais e 

escritos, com os quais as diversificadas formas de exposição científica e literárias se relacionam. 

Na visão bakhtiniana, a diversidade funcional torna os traços comuns a todos os gêneros do 

discurso abstratos e inoperantes. É provável que essa se constitua uma justificativa para que 

não seja colocada a problemática geral dos gêneros. Sobre tal aspecto, Bakhtin (2003, p. 280-

281) alega que 

 

Então, dava-se pelo menos maior atenção à natureza verbal do enunciado, a seus 

princípios constitutivos tais como: a relação com o ouvinte e a influência deste sobre 

o enunciado (diferente da conclusão do pensamento), etc. A especificidade dos 

gêneros retóricos (jurídicos, políticos) encobria, porém, a natureza linguística do 

enunciado. E, por fim, estudaram-se os gêneros do discurso cotidiano (principalmente 

a réplica do diálogo cotidiano), e fazia-se justamente do ponto de vista da linguística 

geral (a escola de Saussure e seus continuadores mais recentes – os estruturalistas, os 

behavioristas americanos, os discípulos de Vossler que, aliás, tinham uma base 
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totalmente diferente). Mas, também nesse caso, o estudo não podia conduzir à 

definição correta da natureza linguística do enunciado, na medida em que se limitava 

a pôr em evidência a especificidade do discurso cotidiano oral, operando no mais das 

vezes com enunciados deliberadamente primitivos (os behavioristas americanos). 

 

Assim, conforme o autor, não há razão para minimizar a extrema heterogeneidade dos 

gêneros do discurso. Compreende-se que há uma complexidade quando a intenção é definir o 

caráter genérico do enunciado, importando nesse aspecto, conforme a visão bakhtiniana, 

considerar a diferença essencial existente entre gênero do discurso primário simples e gênero 

do discurso secundário complexo. 

Os gêneros primários referem-se a situações comunicativas cotidianas, espontâneas, não 

elaboradas, informais, como a carta e o bilhete. Os gêneros secundários do discurso, como o 

romance, o teatro, o discurso científico, o discurso ideológico, entre outros, surgem em uma 

comunicação cultural mais complexa e relativamente mais evoluída, principalmente escrita: 

artística, científica, sociopolítica. Assim sendo, a distinção entre gêneros primários e 

secundários tem grande relevância teórica, razão pela qual a natureza do enunciado deve ser 

compreensível e definida por uma análise de ambos os gêneros. Conforme Bakhtin (1992, p. 

282), “A inter-relação entre os gêneros primários e secundários de um lado, o processo histórico 

de formação dos gêneros secundários do outro, eis o que esclarece a natureza do enunciado e, 

acima de tudo, o difícil problema da correlação entre língua, ideologias e visões de mundo.” 

O estudo dos enunciados e da diversidade dos gêneros nas diversas esferas da atividade 

humana importa para todas as áreas da Filologia e da Linguística. Para o autor, ignorar a 

natureza do enunciado e as particularidades do gênero nas variantes discursivas em qualquer 

área da linguística leva ao formalismo e à abstração. Isso porque “[...] a língua penetra na vida 

através dos enunciados concretos que a realizam, e é também através dos enunciados concretos 

que a vida penetra a língua. O enunciado situa-se no cruzamento excepcionalmente importante 

de uma problemática” (BAKHTIN, 1992, p. 282). 

Para o autor, definir um estilo em geral e um estilo individual em particular requer um 

estudo aprofundado da natureza do enunciado e também da diversidade dos gêneros 

discursivos. Assim, afirma que esse vínculo indissociável entre gênero e estilo se mostra com 

clareza quando há um problema de estilo linguístico ou funcional que é, na verdade, o estilo de 

um gênero inerente a uma esfera da atividade da comunicação humana.  

 

O estilo entra como elemento na unidade de gênero de um enunciado. Isso não 

equivale a dizer, claro, que o estilo linguístico não pode ser objeto de um estudo 

específico especializado. Tal estudo, ou seja, uma estilística da língua, concebida 

como uma descrição autônoma, é possível e necessário. Porém, para ser correto e 
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produtivo, este estudo sempre deve partir do fato de que os estilos da língua pertencem 

por natureza ao gênero e deve basear-se no estudo prévio dos gêneros em sua 

diversidade [...]. Não existe uma classificação comumente reconhecida dos estilos 

linguísticos. (BAKHTIN, 1992, p. 280-281). 

 

De acordo com o autor, quando há estilo, há gênero. O estilo é indissociável e vinculado 

a unidades temáticas determinadas e composicionais. Dessa forma, o problema geral dos 

princípios metodológicos aplicados ao estudo das correlações existentes entre o léxico e a 

gramática, e também entre o léxico e a estilística, tem como base esse mesmo problema do 

enunciado e dos gêneros do discurso. Nesse contexto, compreender o conceito de “gênero do 

discurso”, bem como sua problemática, e o enunciado como unidade de comunicação verbal, é 

fundamental para definir as práticas sociais no ensino-aprendizagem, considerando a 

diversidade de gêneros discursivos. Para Cristovão e Nascimento (2006, p. 43),  

 

A tese subjacente ao conceito de gêneros textuais e ensino é a de que o domínio dos 

gêneros se constitui como instrumento que possibilita aos agentes produtores e leitores 

uma melhor relação com os textos, pois, ao compreender como utilizar um texto 

pertencente a determinado gênero, pressupõe-se que esses agentes poderão agir com 

a linguagem de forma mais eficaz, mesmo diante de textos pertencentes a gêneros até 

então desconhecidos.  

 

Sendo assim, é relevante compreender a problemática, a definição e o trabalho com os 

gêneros do discurso, porque, além de possibilitar o ensino-aprendizagem, seu domínio como 

instrumento de comunicação é indispensável para o exercício da cidadania. Não existe 

comunicação sem os gêneros do discurso, formas naturais de utilização da língua. Os gêneros 

orais e/ou escritos possibilitam que os indivíduos produzam textos proficientes e construam 

práticas sociais efetivas. A apropriação da linguagem por meio dos gêneros discursivos é 

também uma forma de construir identidades, de se apropriar de experiências acumuladas pela 

sociedade. Nesse sentido, o gênero discursivo se constitui como núcleo da aprendizagem 

integrada de recursos linguareiros inerente à vida, pois, como afirma Bakhtin (1992), a língua 

penetra a vida por meio dos enunciados concretos.  

 

2.10 A aplicação do gênero discursivo no ensino de língua materna na escola de Educação 

Básica 

 

Apresento, aqui, uma discussão sobre os gêneros que, como produtos da cultura de uma 

determinada sociedade, são constituídos por conteúdos, além de forma, estilo próprios e funções 

definidas, tornando-se modelos comunicativos que pressupõem a interação social. Na escola de 
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Educação Básica, o ensino-aprendizagem com base nos gêneros do discurso pode ter impactos 

positivos, porque implica uma maneira própria de se relacionar com a linguagem. 

A língua é um fenômeno social de comunicação, e o estudo dos gêneros discursivos na 

realidade contemporânea é um terreno fértil com atenção especial para o funcionamento da 

linguagem nas áreas sociais e culturais. Esse aspecto é fundamental, desde que os gêneros do 

discurso não sejam concebidos como modelos prontos, nem como estruturas inflexíveis, mas 

como formas cognitivas e culturais de ação na sociedade. Assim, cada indivíduo, ao dominar 

um gênero discursivo, domina também uma maneira de realizar objetivos específicos por meio 

da linguagem.  

Bronckart (1999) assegura que a apropriação dos gêneros é um mecanismo fundamental 

de socialização, de inserção prática nas atividades comunicativas humanas. Tal afirmação 

mostra que os gêneros do discurso operam em determinados contextos como formas de 

legitimar o discurso, uma vez que existe uma relação sócio-histórica com fontes de produção 

que lhes conferem sustentação, além da explicação individual.  

No contexto escolar, a aplicação dos gêneros causa impactos negativos e também 

positivos. Um dos aspectos negativos é o controle social pelos gêneros discursivos, e isso é 

inevitável, mas não determinista. Há, por um lado, um equívoco quanto à ideia de que somos 

livres e de que em nossas mãos está o poder de decisão. Isso porque somos parte de uma 

sociedade que nos molda em muitos aspectos e nos conduzem a determinadas ações. Por outro 

lado, o gênero discursivo não cria relações deterministas, muito menos perpetua relações, 

somente as torna evidentes em certas condições de realização.  

A partir do momento em que nos constituímos seres sociais, somos envolvidos em uma 

máquina de discursos, sendo os gêneros discursivos um dos instrumentos fundamentais e mais 

poderosos, uma vez que seu domínio e controle dependem de nossa inserção na sociedade e 

consequentemente do nosso poder social. Isso implica reconhecer que a produção discursiva 

transcende o aspecto da comunicação e da informação, haja vista que a língua não é apenas um 

sistema de comunicação, muito menos um simples sistema de expressão de ideias, é uma forma 

de expressar a vida e, também, de controle social e cognitivo.  

A vivência de cada indivíduo está envolvida em linguagem, todos os textos que são 

produzidos têm alicerces nas vivências e nos gêneros discursivos. Ainda existe uma insistência 

no modo de ensinar por meio de decodificação e memorização, entretanto, a língua é uma 

atividade sociointerativa de caráter sistêmico, cognitivo e carrega meios de controle na 

sociedade, visto que o funcionamento dessa língua no cotidiano é muito mais do que um 

processo de integração social.  
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A participação do indivíduo na sociedade depende da língua em funcionamento, e cada 

gênero discursivo possibilita a exploração e apropriação linguística, bem como os efeitos de 

sentido pretendidos por esse indivíduo na sociedade. A Linguística Textual também evidencia 

essa perspectiva ao defender os conhecimentos acumulados e compartilhados pelos 

participantes da cena comunicativa no processamento dos textos, reconhecendo que a 

construção de significados veiculados na materialidade textual ocorre pela conexão de diversas 

ações conjuntas praticadas pelos indivíduos. Sobre tal aspecto, Koch (2009, p. 31) postula:  

 

[...] na base da atividade linguística está a interação e o compartilhar de conhecimentos 

e de atenção: os eventos linguísticos não são a reunião de vários atos individuais e 

independentes. São, ao contrário, uma atividade que se faz com os outros, 

conjuntamente.  

 

Koch (2009, p. 132) argumenta sobre a cadeia de referenciação, “[...] processo que diz 

respeito às diversas formas de introdução, no texto, de novas entidades ou referentes.” A 

progressão referencial, para Marcuschi (2008), se dá com base na relação entre linguagem, 

mundo, pensamento, mediada, centralmente, no discurso. Para o teórico, essa progressão 

oferece mais informações, opiniões ao leitor, juízos de valor, uma vez que “informações velhas” 

são retomadas ao se introduzirem sintagmas nominais definidos, com base em conhecimentos 

compartilhados na interação autor-texto-leitor. Nessa mesma visão, a teoria funcionalista 

concebe a língua como instrumento de interação social e reconhece as propriedades biológicas, 

psicológicas e cognitivas de seus falantes. Dessa forma, a principal função da linguagem é 

mediar a comunicação entre os usuários. 

A língua, historicamente, é marcada pelos seus usos e pelos espaços sociais desses usos 

tão presentes no dia a dia de cada sujeito. Na concepção sociointeracionista da linguagem, a 

língua é um fenômeno social de interação verbal que ocupa, na realidade, espaço próprio. É, 

portanto, no contexto social, que acontecem as enunciações dos sujeitos envolvidos no processo 

comunicativo. O problema do gênero contribui para uma concepção alicerçada na ideia de que 

a linguagem se materializa por meio de enunciados concretos e, dessa forma, resgata a noção 

de sujeito histórico e social. Assim, os gêneros surgem de acordo com sua função na sociedade.  

Conhecer um gênero não é apenas reconhecer suas características, mas compreender sua 

função. Ensinar suas particularidades formais pode ser relativamente simples, porém lecionar 

o uso social dessas características, seu valor e função é um desafio no ensino da língua materna 

que implica uma ação educacional fundada no conhecimento sólido da linguagem enquanto 

prática social. No trabalho com o gênero em sala de aula, é importante refletir para quem se 
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escreve, por que se escreve, a quem se destina a escrita e qual sua real necessidade, além de 

considerar se o leitor conhece bem o assunto, o que já sabe sobre ele, de que forma esse leitor 

se faz compreender, como utiliza a língua na produção de seu texto, como o texto requer outra 

estratégia de leitura, entre outros aspectos. 

No contexto escolar, esse trabalho exige um currículo que considere a função social do 

gênero discursivo e não só a forma. Por exemplo, uma carta é um gênero discursivo que 

geralmente começa com um vocativo. Ensinar o uso social da carta e o valor desse vocativo é, 

na verdade, um desafio. Isso porque os gêneros são produtos culturais construídos por 

determinada comunidade histórico-social, sendo assim, uma carta sem o vocativo e que comece 

com “Quanta saudade de você!” continua sendo uma carta. A língua vai se construindo e se 

constituindo nos contextos, nas condições de produção, na interação verbal.  

 

Portanto, produzir textos – ser escritor – é agir simbolicamente sobre o mundo, 

produzindo sentidos para o outro: um sujeito que pensa, sente e tem algo a dizer a 

outros sujeitos. Escrever é se apropriar de um conjunto de capacidades linguísticas e 

psicológicas com o objetivo de transmitir significados a um leitor, de forma adequada. 

Ou seja, é um processo de expressar e organizar o pensamento em língua escrita. E ler 

textos – ser leitor – também é apropriar-se de um conjunto de capacidades linguísticas 

e psicológicas (cognitivas e metacognitivas) que, além de relacionar símbolos escritos 

a unidades de som, é, principalmente, um processo de construir sentidos e relações 

({inter}textualidade) e de interpretar textos diversos, dialogicamente, no sentido 

bakhtiniano, adentrando o dizer do outro. (COSTA, 2001, p. 68). 

 

As práticas e os eventos próprios de uma sociedade letrada instituem o letramento e a 

capacidade de considerar, além da leitura e da escrita, os contextos, os aspectos históricos e 

sociais, as relações que organizam o modo de pensar a língua de forma dialógica, com suas 

múltiplas variedades e nuances discursivas. Nesse sentido, o gênero representa o contexto social 

definido que supõe uma capacidade de ação efetiva e eficaz de cada indivíduo na língua em 

uso.  

O ensino de língua que insiste em ensinar a escrita partindo de “receitas prontas” é 

contrário às práticas de linguagem de natureza dinâmica e heterogênea, que implicam tanto 

dimensões linguísticas quanto cognitivas e se manifestam de forma individual e social. 

Compreender a linguagem como práticas sociais demanda uma análise de suas variações e 

diferenciações. Nesse sentido, a problemática está em apreender como se articulam as práticas 

de linguagem em suas formas, e na ação dos estudantes.  

Toda ação de linguagem implica considerar habilidades diversificadas do sujeito, no 

sentido de ajustar-se às características do contexto e do referente quanto à capacidade de ação, 

mobilização discursiva, assim como quanto às capacidades linguístico-discursivas. No 
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compromisso de ensinar a escrita e a fala aos alunos, de certa maneira, a escola, 

obrigatoriamente, sempre trabalhou com os gêneros. Mas os aspectos sociodiscursivos foram 

desconsiderados, de certa forma, no ensino da produção de texto no contexto escolar tradicional. 

A prática de escrita considerava somente os aspectos gramaticais, de verificação e avaliação da 

aprendizagem, e o olhar norteador era o erro ortográfico e as funções da escrita. Nesse contexto, 

os processos e as condições de produção eram deixados de lado.  

Bakhtin (2003) defende que a língua vive e evolui historicamente na comunicação 

verbal concreta, não no sistema linguístico abstrato das formas da língua e nem no psiquismo 

individual dos falantes. Portanto, analisar a produção escrita perpassando pelos gêneros 

discursivos é recorrer à ideia de que o texto constitui a unidade básica de ensino da produção e, 

também, da leitura. Além disso, as práticas de linguagem significantes e reconhecidas 

socialmente são uma referência imprescindível para orientar o ensino.  

O gênero é um objeto de ensino, além de ser um instrumento didático. Sobre tal aspecto, 

enunciam Dolz, Gagnon e Decândio (2010, p. 40): 

 

Assim, um gênero é um pré-construto histórico, resultante de uma prática e de uma 

formação social. A aprendizagem da língua oral e escrita se faz pela confrontação com 

o universo de textos que já nos são ‘dados de antemão’. É uma apropriação de 

experiências acumuladas pela sociedade. Desse ponto de vista, o ensino escolar se 

organiza em uma perspectiva histórica e cultural. Entrando pelos gêneros textuais, 

contribuímos para construir referências culturais, não apenas em relação aos textos do 

patrimônio cultural. Mas também ao conjunto da herança social inscrito nas redes de 

intertextualidades.  

 

Diante do exposto, o gênero se constitui como núcleo de aprendizagem efetiva e 

proficiente, pois mobiliza muitos recursos no ensino-aprendizagem da língua. Em Estética da 

criação verbal, Bakhtin (2003) vê os enunciados como uma forma de materializar o uso da 

linguagem, originando-se das representações de um domínio da atividade humana. Na produção 

textual, o gênero discursivo pode ser um facilitador diante da diversidade e da heterogeneidade 

dos textos. Assim sendo, os gêneros podem ser reagrupados em função de algumas 

regularidades linguísticas e das transferências permitidas: finalidades sociais, tipologias e 

capacidades de linguagem.  

Dolz, Gagnon e Decândio (2010) apresentam um quadro utilizado no Brasil por vários 

sistemas de ensino na organização de seus currículos: 
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Quadro 1 – Agrupamento dos gêneros  

Domínios sociais de 

comunicação 

Aspectos tipológicos e capacidades de 

linguagem dominantes 

Exemplos de gêneros orais e escritos 

 

 

 

Cultura literária ficcional 

 

 

 

 

Mimesis da ação por meio da criação da 

intriga no domínio do verossímil 

Conto maravilhoso; conto de fadas; 

fábula; lenda; narrativa de aventura; 

narrativa de ficção científica; narrativa 

de enigma; narrativa mítica; esquete ou 

história engraçada; biografia 

romanceada; romance histórico; novela 

fantástica; conto; crônica literária; 

advinha; piada. 

 

 

 

Documentação e memorização 

das ações humanas 

 

 

 

Representação pelo discurso de 

experiências vividas, situadas no tempo. 

Relato de experiência; relato de viagem; 

diário íntimo; testemunho; anedota ou 

caso; autobiografia; curriculum vitae; 

notícia; reportagem; crônica social; 

crônica esportiva; histórico; relato 

histórico; ensaio ou perfil biográfico; 

biografia. 

 

 

Discussão de problemas sociais 

controversos 

 

 

Argumentar: 

Sustentação, refutação e negociação de 

tomadas de posição.  

Textos de opinião; diálogo 

argumentativo; carta de leitor; carta de 

reclamação; carta de solicitação; 

deliberação informal; debate regrado; 

assembleia; discurso de defesa 

(advocacia); resenha crítica; artigos de 

opinião ou assinados; editorial; ensaio.  

 

 

 

 

Transmissão e construção de 

saberes 

 

 

 

Expor: 

Apresentação textual de diferentes 

formas dos saberes 

Texto expositivo (em livro didático); 

exposição oral; seminário; conferência; 

comunicação oral; palestra; entrevista 

de especialista; artigo de especialista; 

verbete; artigo enciclopédico; texto 

explicativo; tomada de notas; resumo de 

textos expositivos e explicativo; 

resenha; relatório científico; relatório 

oral de experiência. 

 

Instruções e prescrições 

 

Regulação mútua de comportamentos 

Instruções de montagem; receita; 

regulamento; regras de jogo; instruções 

de uso; comandos diversos; textos 

prescritivos. 

Nota: Esse agrupamento fornece orientação para elaboração de sequências didáticas para o ensino da expressão 

oral e escrita. 

Fonte: Dolz, Gagnon e Decândio (2010). 

 

Considerando esse agrupamento, é possível trabalhar as características comuns de 

diversos gêneros. Esse trabalho com a diversidade sugere a adoção de um panorama 

comparativo e diferencial, que apresenta seu eixo nas aprendizagens definidas e contrastadas 

de cada gênero. Outro aspecto relevante, nesse contexto, são as possibilidades de trabalhar as 

práticas sociais. A análise da utilização dos gêneros se configura como referência para avaliar 

a importância, a eficácia e a adaptação comunicativa nos diversos textos.  

Outro ponto positivo dessa categorização é a facilidade de construir o “sentido” das 

diferentes aprendizagens. Dessa forma, os gêneros são nomeados, categorizados e identificados 

pelos seus usos sociais. Sobre o agrupamento dos gêneros, Dolz, Gagnon e Decândio (2010, p. 

48) postulam que 
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[...] a partir do momento em que os objetos de ensino são descritos e explicitados, fica 

mais fácil iniciar o ensino. Esse modelo didático também é concebido como uma 

matriz que integra os novos textos aos pré-construtos existentes. Concebemos o 

trabalho escolar a partir do gênero de um modo dinâmico, integrando as restrições e 

de novos textos. Assim, os contornos instáveis e maleáveis do gênero podem incidir 

de um modo mais eficaz sobre a criatividade e a autonomia dos aprendizes. 

 

Assim sendo, percebe-se que os modelos didáticos buscam nortear as práticas de ensino 

da língua portuguesa. Esse aspecto facilita o trabalho do educador em sala de aula, uma vez que 

uma língua natural só é aprendida por meio de produções efetivas, bem orientadas e com 

mediação do professor. A comunicação ocorre de forma eficaz por meio dos gêneros e não por 

intermédio de frases soltas e isoladas. Nesse sentido, portanto, o texto é considerado a unidade 

básica do desenvolvimento da habilidade de produção, assim como da leitura.  

 

2.11 O eu e o outro na produção escrita do gênero artigo de opinião 

 

Neste subcapítulo, desenvolvo uma reflexão sobre a escrita do gênero discursivo artigo 

de opinião em relação a ouvir de fato a palavra alheia para que os outros conheçam os nossos 

sentidos e, para isso, é necessário que os explicitemos. O comentário do outro sobre a nossa 

palavra pode introduzir elementos significativos que nos possibilitam rever valores, transformá-

los ou consolidá-los. Assim, a escrita envolve os conhecimentos dos conteúdos temáticos que 

precisam ser desenvolvidos. 

O gênero artigo de opinião é característico do jornalismo impresso e da multimídia, 

veiculado muitas vezes pela Internet. Ele está no agrupamento dos gêneros que compreendem 

a função de argumentar, devido às suas próprias características, como a discussão de assuntos 

ou de problemas sociais controversos, para se chegar a um posicionamento por meio da 

sustentação de uma ideia, negociação de tomada de posições, refutação ou aceitação de 

argumentos apresentados. O discurso argumentativo desse gênero é elaborado para convencer 

e persuadir o leitor. Para tanto, é necessário o trabalho com a construção de argumentos 

consistentes, bem articulados e fundamentados. 

O ensino-aprendizagem da produção do gênero discursivo artigo de opinião tem sua 

justificativa na relevância sociodiscursiva, conforme explica Rodrigues (2000), dada sua 

proeminência como um dos instrumentos para promoção da efetiva participação social do 

aluno-cidadão – um dos objetivos gerais do Ensino Fundamental – e para o resgaste da função 

social da escrita. Para essa autora, a função do artigo se destaca, ainda, pela sua dimensão 
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pedagógica, isto é, pela função que pode desempenhar no desenvolvimento de conteúdos 

específicos da área de Língua Portuguesa. Por isso, ela defende que 

 

[...] um dos objetivos da área de Língua Portuguesa para a prática de produção de 

textos escritos é o ensino do modo de produção do discurso, ‘discurso argumentativo’: 

os processos de argumentação, modos de composição textual, unidades linguísticas, 

entre outros aspectos, que se constituem especificamente nos diferentes gêneros [...] 

no tratamento da prática de produção de textos, salienta-se que: ‘O trabalho com a 

produção de textos tem como finalidade formar escritores competentes capazes de 

produzir textos coerentes, coesos e eficazes.’ Um escritor competente é aquele que, 

ao produzir um discurso, sabe selecionar o gênero no qual seu discurso se realizará 

escolhendo aquele que for apropriado a seus objetivos e à circunstância enunciativa 

em questão. (RODRIGUES, 2000, p. 216). 

 

Nesse contexto, está a escolha do gênero artigo de opinião em uma concepção 

enunciativa que contribui com a formação de um cidadão crítico e participativo, que saiba olhar 

as realidades sociais a partir de pontos de vista diferentes. Dessa forma, o produtor de um texto, 

ao escolher o gênero artigo de opinião, tem a possibilidade de argumentar para convencer e 

persuadir seu interlocutor. Outro aspecto importante desse gênero é a probabilidade de refletir 

sobre os diferentes assuntos, sobre as diversas tomadas de posições para transformar a realidade 

escolar, familiar, social, entre outras.  

Bräkling (2000) nomeia esse processo de “conversa argumentativa”, momento em que 

a palavra do outro pode, de forma efetiva, nos apresentar sentidos diferentes com os quais 

podemos ou não concordar. Assim, defende a importância de oferecer aos alunos uma 

proficiência que suponha escrever de maneira analítica, reflexiva e crítica, desenvolvendo suas 

próprias opiniões a respeito de diferentes assuntos, com consistência e de forma muito bem 

sustentada.  

 

Consequentemente, para Língua Portuguesa, as atividades de escrita necessitam 

privilegiar o trabalho com um gênero no qual as capacidades exigidas do sujeito para 

escrever sejam, sobretudo, aquelas que se referem a defender um determinado ponto 

de vista pela argumentação, refutação e sustentação de ideias. Por isso, escolhemos 

ensinar escrever artigos de opinião. (BRÄKLING, 2000, p. 223). 

 

Diante da multiplicidade de gêneros existentes e da necessidade de escolha, o trabalho 

com os gêneros requer do professor de língua portuguesa um conhecimento amplo sobre os 

tipos relativamente estáveis de enunciados. Os múltiplos aspectos sociais presentes no uso da 

língua, a condição específica de comunicação e seus objetivos estão marcados por elementos 

específicos que definem o gênero discursivo. Por isso a necessidade de aprofundar no 
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conhecimento do gênero artigo de opinião focalizando nas operações e nos aspectos envolvidos 

na sua produção. Bräkling (2000, p. 226) ainda afirma que 

 

O artigo de opinião é um gênero de discurso em que se busca convencer o outro de 

uma determinada ideia, influenciá-lo, transformar os seus valores por meio de um 

processo de argumentação a favor de uma determinada posição assumida pelo 

produtor e de refutação de possíveis opiniões divergentes. É um processo que prevê 

uma operação constante de sustentação das afirmações realizadas, por meio da 

apresentação de dados consistentes, que possam convencer o interlocutor.  

 

No gênero em estudo, o articulista/emissor assume um posicionamento sobre um 

determinado assunto e, por meio do discurso argumentativo, busca convencer/persuadir o 

interlocutor sobre o ponto de vista defendido. É fundamental, na produção desse gênero, que se 

tenha uma questão controversa a ser debatida com base no tema que também suscita uma 

polêmica. Portanto, nesse processo, o artigo de opinião surge carregado de dialogicidade, de 

maneira que os posicionamentos de outrem são antecipados, devido à necessidade de refutá-los 

em uma negociação, a qual influencia o interlocutor na direção de fazer com que transforme 

sua opinião e até seus valores em uma dada situação de comunicação. 

Conforme Bakhtin (1992), tanto o conteúdo, como o estilo e a construção composicional 

estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são igualmente determinados pela 

especificidade de um definido campo de comunicação. Em cada campo de atuação humana, o 

uso da língua é específico e, portanto, cada esfera exige uma forma de atuação da linguagem. 

Sendo assim, a ação pedagógica precisa focalizar no uso real da língua, de forma concreta, 

contextualizada, de maneira que a discursividade por meio dos gêneros seja experienciada pelo 

aluno, pois a consciência individual é resultante de um diálogo de interconsciências. 

A produção do gênero discursivo artigo de opinião é fundamental, porque facilita a 

comunicação do aluno quando precisa se expressar, argumentar, opinar, criticar, expor e 

defender um ponto de vista, ações essenciais no exercício da cidadania e na vida em sociedade. 

De acordo com Koch e Elias (2017), argumentar consiste em influenciar nosso interlocutor por 

meio de argumentos, constituídos por meio da apresentação e organização de ideias, assim 

como pela estruturação do raciocínio orientado para defesa da tese ou ponto de vista, tendo em 

vista a adesão do interlocutor. Para as autoras, quanto mais argumentos forem sustentados em 

forma de provas, como fatos, exemplos, opiniões relatadas, dados estatísticos, entre outros, mais 

chance o produtor do texto terá de ser bem-sucedido em seu propósito. 

A produção do artigo de opinião pressupõe a argumentação, dessa forma, é necessário 

ensinar o que é argumentar e quais recursos podem ser utilizados como estratégias 
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argumentativas nesse jogo de persuasão e convencimento. Um dos caminhos para trabalhar a 

argumentação com os estudantes é possibilitar debates sobre temas de relevância social, além 

de recorrer a textos diversos sobre assuntos de interesse social focalizando a prática da 

oralidade. O professor pode utilizar em sala de aula diversas metodologias para construir o 

debate, como dividir os alunos em grupos para defender oralmente um ponto de vista e formular 

opiniões contra e a favor de um tema, reconhecer e formular uma questão polêmica, identificar 

elementos de articulação e modalização do discurso. Isso contribui para que construam 

argumentos consistentes e definidos, sendo fundamentais a leitura prévia e a análise de outros 

artigos de opinião.  

Nesse sentido, é preciso que os alunos compreendam a estrutura do gênero, onde foi 

publicado, em que meio circula, quem escreve, para que escreve, que ideia é defendida, a que 

tipo de leitor se dirige, que tipos de argumentos foram utilizados, quais as estratégias 

argumentativas empregadas, quais os elementos articuladores, modalizadores, entre outros. 

Dessa maneira, o professor, como mediador do processo de ensino-aprendizagem, vai 

mostrando, de maneira reflexiva, as características que determinam o gênero e a importância 

de seu funcionamento na língua e na sociedade.  

O gênero artigo de opinião apresenta uma organização textual e um esquema de 

argumentação que precisa ser discutido, analisado e reconhecido pelo estudante. Por exemplo, 

em muitas situações, o escritor/articulista expõe a tese, ideia que vai ser defendida no texto, 

logo no primeiro parágrafo, ou no segundo, mas é importante considerar que esse aspecto é 

flexível, pois a defesa do ponto de vista pode estar em qualquer parte do texto, às vezes até 

implícita. Toda organização discursiva do artigo deve estar subordinada a essa tese, todos os 

argumentos e elementos precisam ser construídos e mobilizados em favor dessa defesa, e isso 

precisa ser dito e mostrado aos estudantes.  

Durante a progressão textual, a tese é defendida de maneira persuasiva e retomada por 

meio de palavras-chave explícitas ou implícitas, e os argumentos (de autoridade, 

causa/consequência, princípio, exemplificação) são construídos conforme a necessidade da 

defesa. A polêmica de fundo deve ser formulada de modo claro e adequado para facilitar que a 

opinião seja fundamentada no contexto de um debate. Outro aspecto interessante é que os títulos 

dos artigos de opinião, geralmente, antecipam a polêmica sobre o assunto. 

O professor deve orientar todas essas reflexões, análises, discussões, leituras de diversos 

artigos sobre variados temas e mobilizar os alunos para escrever e rescrever, pois trabalhar a 

produção de texto exige que, de forma sistemática, sejam consideradas as situações 

comunicativas e a necessidade de apreensão do texto como a parte e o todo de um processo de 
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ensino-aprendizagem. Nesse sentido, é fundamental considerar que só se compreende um texto 

com outro texto, uma palavra com outra palavra.  

O caminho da produção dialógica e discursiva deve ser vivenciado a partir de repetidas 

ações, tanto do professor quanto do aluno. É importante, na produção desse gênero, que seja 

trabalhada a reescrita como estratégia didática fundamental para que os estudantes consigam 

ter autonomia na produção de seus textos. Para Dolz, Gagnon e Decândio (2010, p. 18),  

 

A construção de um texto não é um simples jogo de composição feito no quadro de 

um processo cumulativo ou aditivo. O aluno não aprende a partir de um programa 

predeterminado que vai do simples ao complexo, mas no contexto de um processo de 

construção em situações complexas de comunicação. A produção textual supõe uma 

coordenação constante de diferentes componentes implicados na escrita [...]. O objeto 

a ensinar e a aprender, a escrita, é uma atividade complexa, que vai do gesto gráfico 

à planificação, que envolve a textualização e a revisão. 

 

A escrita é ensinada e aprendida em situações diversificadas de comunicação postas em 

funcionamento. Os textos, produtos da escrita, apresentam características distintas que podem 

ser analisadas do ponto de vista textual, pragmático, semântico e morfossintático. A pragmática 

é um ramo da Linguística que analisa o uso concreto da linguagem pelos falantes da língua em 

seus diversos contextos. Desse modo, ocupa-se da observação dos atos de fala e suas 

implicações sociais e culturais. A semântica se dedica ao estudo dos significados de morfemas, 

palavras e frases, sentenças e indivíduos, destacando as características semânticas que os 

vocábulos compartilham. E o aspecto morfossintático da língua leva em consideração que uma 

mesma palavra analisada sob a ótica morfológica pode assumir diferentes funções quando 

avaliada de acordo com a sintaxe. Assim, o estudo da morfologia centra-se na posição que as 

palavras desempenham no contexto linguístico. 

Nesse sentido, o texto é tomado como unidade básica de ensino e sobre ele é necessário 

um trabalho de domínio de leitura e produção escrita, portanto, quanto maior a diversidade 

textual, maior a riqueza nas práticas de leitura, escrita e análise da língua. Deriva disso a ideia 

de que o texto é o ponto de partida e de chegada, considerando uma situação de interação 

comunicativa, visto como unidade de sentido, cuja modalidade de realização pode ser oral ou 

escrita na configuração de um gênero textual.  

Portanto, não existe uma fórmula mágica ou receitas prontas para se ensinar a produção 

de textos dissertativos-argumentativos, em especial, o gênero artigo de opinião. O trabalho com 

esse e com quaisquer outros gêneros discursivos vai depender do planejamento, da organização, 

do trabalho interativo, dialógico e reflexivo que o professor/mediador realizará com seus 

alunos, a partir de diversas leituras, da alimentação temática, da escolha de uma prática de 
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letramento, da sequência didática bem estruturada, da construção de uma rede de outros gêneros 

que dialogam com o gênero artigo de opinião, entre outros aspectos. Um dos caminhos para o 

ensino-aprendizagem do gênero discursivo artigo de opinião, em especial, é por meio da 

sequência didática, metodologia proposta por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2013). 

 

2.12 Aspectos sobre elementos articuladores e modalizadores discursivos  

 

Analiso, aqui, o emprego dos elementos articuladores, que devem estar a serviço de uma 

produção textual em um processo de interlocução. Bronckart (1999) contribui com – e 

fundamenta – o estudo desses elementos, tendo em vista que, para ele, qualquer texto empírico 

institui uma unidade de comunicação coerente a ser compreendida pelo interlocutor, com 

mecanismos de textualização e enunciativos. Para o autor, os mecanismos de textualização 

estão distribuídos no conjunto do texto ou em suas partes e têm a função de marcar as 

articulações entre os diferentes componentes textuais. 

A compreensão de textos é uma atividade interativa de produção de sentidos. Os 

articuladores ou conectores textuais/discursivos são responsáveis por estabelecer a conexão 

entre as partes que compõem a materialidade textual, tornando-se palavras-chave na construção 

dos argumentos, ou para reforçar o sentido proposto. Na gramática tradicional, essa função é 

atribuída às conjunções. Segundo Bronckart (1999), os textos são produções verbais efetivas 

ligadas a situações de comunicação, propriedades estruturais, tipos de discursos, escolhas dos 

produtores, entre outros aspectos. Como produtos da atividade humana, inscrevem-se em uma 

grande diversidade para atender a inúmeras necessidades e interesses, de forma que se o 

trabalho com o texto for desenvolvido sob essa ótica, infere-se que as situações de ensino-

aprendizagem precisam acolher as variadas práticas discursivas e, consequentemente, as 

diferentes gramáticas geradas por elas, de modo que os fatos linguísticos sejam analisados em 

situações concretas de comunicação, na compreensão e produção de textos. 

Na materialidade do texto, diversos elementos possibilitam estabelecer relações 

progressivas e remissivas, inferenciais e intertextuais para movimentar as ideias em várias 

direções. Essa articulação textual ultrapassa a simples noção de conexão/ligação e remete à 

trama, à interligação de elementos em diversos níveis do texto. Isso implica dizer que é possível, 

portanto, dispor de elementos linguísticos articuladores que servem para anunciar o 

posicionamento do autor, indicar probabilidade ou restrição, certeza, estabelecer a organização 

textual, articulando suas etapas ou fases, acrescentar argumentos, retomar o que já foi dito, entre 

outras possibilidades.  
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Os operadores discursivos, consoante aos dizeres de Bronckart (1999), expressam-se 

por meio de marcas concretamente observáveis e são multifuncionais, uma vez que relacionam 

elementos de conteúdo proposicional, estabelecendo relações discursivo-argumentativas entre 

atos de fala distintos. Além disso, exercem funções enunciativas e meta-enunciativas, também 

assinalam as transições entre os tipos de discurso constitutivos de um texto, transcendendo 

fronteiras discursivas. Nesse sentido, é possível fazer uso desses elementos de articulação para 

anunciar a posição do autor, apontar uma probabilidade, indicar certeza, mostrar restrição, fazer 

acréscimos de argumentos e/ou outros elementos, estabelecer a organização do texto, dentre 

outros aspectos.  

Os mecanismos de textualização são distribuídos no conjunto do texto ou em suas partes 

com a função de marcar as articulações entre os diferentes componentes do texto. Esses 

mecanismos são realizados por marcas linguísticas, cujas funções variam conforme os discursos 

em que operam no plano da microssintaxe ou da macrossintaxe. Nessa perspectiva, o autor faz 

um reagrupamento dos mecanismos de textualização em três grandes grupos, da conexão, da 

coesão nominal e da coesão verbal. Segundo Bronckart (1999), esses grupos exercem quatro 

funções específicas: segmentação no plano global do texto, explicitam as articulações e marcam 

os diferentes tipos de discurso; demarcação ou balizamento, assinalam pontos de articulação 

entre as frases de uma sequência; empacotamento, especificam modalidades de integração das 

frases sintáticas à estrutura de uma sequência; ligação ou encaixamento, articulam duas ou 

várias frases sintáticas em uma única frase gráfica.  

A ocorrência efetiva de determinados organizadores textuais, bem como seu valor 

semântico, podem estar ligados ao tipo de discurso em que se encaixam. Esse aspecto mostra 

que certos organizadores aparecem de maneira privilegiada em alguns discursos, como 

organizadores lógicos, mais frequentes nos discursos expositivos, de acordo com Bronckart 

(1999). Para o autor, ao produzir um texto, oral ou escrito, executa-se uma ação de linguagem, 

na qual são explorados os recursos da língua natural em uso no grupo em que se inscreve, por 

meio de empréstimo e adaptação de modelos textuais, quando se trata de léxico, tipos de 

discurso, morfossintaxe, tipos de planificação, entre outros aspectos.  

O domínio da linguagem exige condições básicas e uso adequado da linguagem verbal. 

Nesse sentido, os recursos discursivos têm uma grande contribuição com a clareza, a intenção, 

a persuasão, entre outros aspectos, sendo de suma importância considerar, na produção de texto, 

os “modalizadores do discurso” e compreender o que eles proporcionam ao enunciado, os 

efeitos de sentido decorrentes deles, sua manifestação oral e escrita, principalmente em textos 
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argumentativos. Esses modalizadores facilitam a interação entre autor, texto e leitor, porque os 

leitores tornam-se também coautores no processo interativo de leitura e escrita. 

A utilização adequada desses elementos torna o discurso mais próximo de atingir o 

propósito da comunicação, o que fortalece a estruturação da produção textual, tornando-a mais 

eficiente e produtiva no processo discursivo. Dessa maneira, a elaboração do enunciado e o 

sentido ganham força e refletem o posicionamento dos sujeitos envolvidos no discurso a partir 

de determinados contextos culturais, sociais, históricos, ideológicos, bem como crenças 

socialmente estabelecidas. Sobre o trabalho com a modalização discursiva, Koch (2002, p. 86) 

ressalta: 

 

[...] modalizar um discurso é uma estratégia que permite ao falante assumir vários 

posicionamentos perante o enunciado, determinando seu grau de engajamento com 

relação ao dito, como também determinar o grau de tensão que se estabelece entre os 

interlocutores, além de deixar pistas das intenções do locutor para o seu interlocutor. 

 

A língua oferece aos locutores/interlocutores muitos recursos que apontam os sentidos 

da linguagem e de seu funcionamento, além de pistas para compreensão da mensagem, dentre 

outras possibilidades. Esses recursos como estratégias discursivas proporcionam compreender 

e verificar o posicionamento do enunciador frente ao enunciado, ajudam na percepção do grau 

de engajamento do locutor ou até mesmo no seu afastamento em relação ao que argumenta, 

comunica. Permitem verificar, também, quais são as intenções, assim como o papel da 

subjetividade na elaboração do discurso.  

O nível dos mecanismos enunciativos, de acordo com Bronckart (1999), contribui para 

estabelecer a coerência pragmática do texto, demarcando, por um lado, as avaliações 

formuladas sobre o conteúdo temático e, por outro lado, as instâncias que assumem essas 

avaliações. Portanto, existem dois os mecanismos enunciativos conforme o autor: a 

“distribuição das vozes” e a marcação das modalizações. Há, ainda, uma instância de 

gerenciamento geral que intervém de forma direta nos mecanismos de enunciação.  

Tal assertiva implica dizer que, nas operações de linguagem, existe uma 

predeterminação de formas de marcação dos mundos discursivos, assim como das sequências 

convencionais e de operações subjacentes aos mecanismos de textualização. Esses mecanismos 

assinalam a progressão e a coerência temáticas, articuladas à linearidade do texto, entretanto, 

as expressões de modalização traduzem comentários ou avaliações do conteúdo temático, 

conduzindo sua interpretação, e podem situar-se em qualquer nível da estruturação textual.  
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Nesse sentido, Bronckart (1999) aponta para quatro funções da modalização e 

subconjuntos de construções linguísticas que podem expressá-las. As modalizações lógicas 

avaliam alguns elementos do conteúdo temático, apoiadas em critérios do universo objetivo, 

considerando as condições de verdades como fatos concretos, prováveis, possíveis, eventuais, 

necessários. As modalizações deônticas ponderam sobre elementos do conteúdo temático, 

apoiadas em valores do universo social, do domínio do direito, da obrigação social, da 

conformidade com as regras de uso. As modalizações apreciativas analisam aspectos do 

conteúdo temático, provenientes do mundo subjetivo, da fonte de julgamento, apresentando-os 

como benéficos, infelizes, estranhos, dentre outros. As modalizações pragmáticas explicitam a 

responsabilidade e uma entidade constitutiva do conteúdo temático em relação às ações de que 

é agente, atribuindo, assim, intenções, razões e capacidades de ação.  

Bronckart (1999) ainda reagrupa as estruturas dessas marcações em quatro 

subconjuntos: tempos verbais do modo condicional (formas do futuro do pretérito, em 

português); auxiliares de modo, como “querer”, “dever”, “ser necessário” e “poder”; advérbios 

ou locuções adverbiais, como “certamente”, “provavelmente”, “evidentemente”, “talvez”, 

“verdadeiramente”, “felizmente”, “infelizmente”, “sem dúvida”, “obrigatoriamente”, 

“deliberadamente”; orações impessoais, como “é provável que”, “é lamentável que”, “sem 

dúvida que”, “admite-se geralmente que”, dentre outras.  

O autor deixa claro que a correspondência entre esses subconjuntos e as funções de 

modalização é parcial, portanto, as estruturas, por diversas vezes, podem combinar entre si para 

formar complexos modais. Reforça também que a escolha das unidades que expressam as 

modalizações independe dos tipos de discurso, mesmo que em alguns textos (conforme o 

gênero) determinadas unidades sejam mais constantes do que em outros. Nessa perspectiva, 

Koch (2002) enuncia que o locutor manifesta suas intenções e atitudes perante o enunciado por 

meio de diferentes atos ilocucionários de modalização. 

O quadro a seguir traz alguns elementos articuladores apresentados no caderno Pontos 

de vista: caderno do professor da Olimpíada de Língua Portuguesa como sugestão para 

realização das oficinas que acontecem em sala de aula. 

 

Quadro 2 – Elementos articuladores (continua) 

Uso Expressões 

Tomar posição  Do meu ponto de vista; na minha opinião; pensamos que; pessoalmente acho 

Indicar certeza  Sem dúvida; está claro que; com certeza; é indiscutível 

Indicar probabilidade Provavelmente; me parece que; ao que tudo indica; é possível que 
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Quadro 2 – Elementos articuladores (conclusão) 

Uso Expressões 

Indicar causa e/ou consequência Porque; pois; então; logo; portanto; consequentemente 

Acrescentar argumentos Além disso; também; ademais 

Indicar restrição  Mas; porém; todavia; entretanto; apesar de; não obstante 

Organizar argumentos Inicialmente; primeiramente; em segundo lugar; por um lado; por outro lado 

Preparar conclusão Assim; finalmente; para finalizar; por fim; concluindo; enfim; em resumo 

Fonte: Severiano et al. (2019, p. 131). 

 

2.13 A produção de texto na escola  

 

Neste subcapítulo, problematizo a produção de texto no contexto escolar, uma vez que 

a aprendizagem da produção escrita é um dos objetivos fundamentais do ensino de línguas. As 

possibilidades de comunicar com os outros por meio da escrita foi uma descoberta que se tornou 

uma das finalidades prioritárias do Ensino Fundamental. A partir de pressupostos em 

articulação com as competências gerais da Educação Básica, a área de Linguagens deve garantir 

aos estudantes o desenvolvimento de competências específicas. Assim sendo, o saber escrever, 

em todas as suas dimensões, se desenvolve de forma progressiva em todos os níveis da escola 

obrigatória, tornando-se constitutivo do sucesso escolar de todos os alunos no desempenho de 

sua socialização.  

Aprender a produzir uma infinidade de textos, respeitando as convenções da língua e da 

comunicação, é uma oportunidade de ampliar os saberes na vida profissional e social de um 

indivíduo. Sobre tal abordagem, enuncia Geraldi (2004, p. 14): 

 

A língua é produzida socialmente. Sua produção é fato cotidiano, localizado no tempo 

e no espaço da vida dos homens: uma questão dentro da vida e da morte, do prazer e 

do sofrer. Numa sociedade brasileira – que, por sua dinâmica econômica e política, 

divide e individualiza as pessoas, isola-as em grupos, distribui a miséria entre a 

maioria e concentra privilégios nas mãos de poucos –, a língua não poderia deixar de 

ser, entre outras coisas, também a expressão dessa situação.  

 

Para o autor, “a língua é uma produção social”, nesse sentido, tanto a miséria social, 

quanto a da língua se confundem, pois ambas estão engendradas no Brasil. O poder dominante 

determina quem pode falar e quem pode usar a língua, uma vez que é permitido à maioria ouvir 

e não falar. Considerando a situação vivida por muitos no país, para Geraldi (2004), pode-se 

deduzir que são poucas as pessoas que têm condições naturais de falar, pensar e usufruir de 

literatura, poesia, textos importantes, teatro, cinema. Dessa forma, evidencia-se, no poder de 

uso da língua, as desigualdades e o domínio de classes privilegiadas. 



86 

 

 

A escola, instituição fundamental, enxerga a educação como um problema pedagógico 

e não como social. Os conteúdos ensinados evidenciam as diferenças sociais. Aspectos como 

esses, que poderiam ficar no passado, ainda são muito presentes no ensino contemporâneo. 

Nesse contexto, a produção escrita dos alunos aparece, muitas vezes, marcadas pelas diferenças 

e indiferenças. 

É muito comum professores afirmarem que os alunos não produzem textos proficientes 

porque não têm leitura. Será que esse é o grande problema da escrita? Quem lê muito escreve 

bem? Escreve com proficiência quem lê muito, quem escreve e reescreve refletindo sobre o ato 

e quem recebe a mediação de um professor orientador que busque afetar e inspirar o aluno. 

Socialmente, ele precisa ser um sujeito leitor e um produtor de diversos textos para atender a 

quaisquer situações comunicativas e, dessa maneira, exercer verdadeiramente sua cidadania e 

sua participação no mundo letrado.  

A escrita é uma habilidade ensinada e aprendida em um processo. No ensino de língua 

portuguesa, são considerados os gêneros discursivos, as competências e as habilidades de leitura 

e as práticas de linguagem, para possibilitar o múltiplo uso da linguagem nas suas diversas 

situações na sociedade. Conforme os Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto 

ciclos do ensino fundamental, pela linguagem os homens e as mulheres se comunicam, têm 

acesso à informação, expressam e defendem pontos de vista, partilham ou constroem sua visão 

de mundo, produzem cultura (BRASIL, 1998a).  

Na atual conjuntura, a Base Nacional Comum Curricular institui um olhar de inovação 

e inclusão para questões centrais do processo educativo, como o que aprender, para que 

aprender, como ensinar, como promover redes de aprendizagem colaborativa, bem como avaliar 

o aprendizado. É imprescindível considerar a dinâmica social da atualidade, marcada pelas 

transformações rápidas, advindas do desenvolvimento e do avanço tecnológico. Conforme a 

abordagem da BNCC, trata-se de reconhecer que as mudanças, nos contextos nacional e 

internacional, atingem diretamente os mais jovens, por isso é fundamental formá-los para 

enfrentar novos desafios sociais, econômicos e ambientais que estão sendo acelerados pelas 

transformações tecnológicas do mundo contemporâneo.  

Essa perspectiva visa aumentar as referências éticas, políticas e estéticas que cercam a 

produção e recepção de discursos para ampliar as possibilidades de fruição, construção e 

produção de conhecimentos, bem como de compreensão crítica, intervenção na realidade e 

participação social nos estudos, no trabalho e na cidadania. Assim como proposto nos PCNs, o 

gênero discursivo aparece como centralidade na BNCC. Ao ser afirmado o que preconiza cada 
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campo de atuação social, apresentam-se os gêneros textuais/discursivos para contextualizar as 

práticas de linguagem. 

As linguagens, antes estruturadas, passam a ter prestígio como objetos de conhecimento 

escolar. Daí a importância dos estudantes se apropriem de suas especificidades sem perder de 

vista a noção do todo no qual estão inseridas. Nesse contexto, é necessário compreender que as 

linguagens são dinâmicas e que todos devem participar desse processo de permanente 

transformação. Sobre o diálogo com os documentos e as orientações curriculares, observa-se 

que 

 

O componente Língua Portuguesa da BNCC dialoga com documentos e orientações 

curriculares produzidos nas últimas décadas, buscando atualizá-los em relação às 

pesquisas recentes da área e às transformações das práticas de linguagem ocorridas 

neste século, devidas em grande parte ao desenvolvimento das tecnologias digitais da 

informação e comunicação (TDIC). Assume-se aqui a perspectiva enunciativo-

discursiva de linguagem, já assumida em outros documentos, como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), para os quais a linguagem é ‘uma forma de ação 

interindividual orientada para uma finalidade específica; um processo de interlocução 

que se realiza nas práticas sociais existentes numa sociedade, nos distintos momentos 

de sua história’ (BRASIL, 1998b, p. 20). 

 

Ao componente de Língua Portuguesa cabe, portanto, proporcionar aos estudantes 

experiências que contribuam para ampliar os letramentos e possibilitar uma participação crítica 

e significativa nas diversas práticas sociais que perpassam pelos eixos de leitura, escuta e 

produção de textos em várias mídias e semioses. A proposta assume a centralidade do texto 

como unidade de trabalho e considera as perspectivas enunciativo-discursivas da linguagem 

com a finalidade de relacionar os textos a seus contextos de produção e desenvolver habilidades. 

Sendo assim, os conhecimentos sobre os gêneros discursivos, os textos em geral, sobre a língua, 

a norma-padrão, sobre as diferentes linguagens (semioses) necessitam ser mobilizados em favor 

do desenvolvimento das capacidades de leitura, produção textual e tratamento das linguagens, 

que, por sua vez, devem estar a serviço dos desdobramentos das possibilidades de participação 

em práticas de diferentes esferas/campos de atividades humanas. 

Segundo a abordagem da BNCC, por meio das práticas, as pessoas interagem consigo 

mesmas e com os outros, constituindo-se como sujeitos sociais. Nessas interações, estão 

justapostos conhecimentos, atitudes e valores culturais, éticos e morais. É necessário 

considerar, também, o aprofundamento da reflexão crítica sobre os conhecimentos dos 

componentes de área, dada a maior capacidade de abstração dos estudantes. Nesse sentido, a 

dimensão analítica é proposta não como fim, mas como meio para compreensão das formas de 

se expressar e de participação no mundo, constituindo práticas mais sistematizadas de 
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formulação, questionamentos, organização, seleção, análise e apresentação de descobertas e 

conclusões. As práticas de linguagem contemporâneas não só envolvem novos gêneros e textos 

cada vez mais multissemióticos e midiáticos, como também novas formas de produzir, de 

disponibilizar, de configurar, de replicar e de interagir.  

A Base Nacional Comum Curricular reforça a relevância de desenvolver habilidades 

que se mostram fundamentais para ler e compreender a realidade transformada pelo avanço 

tecnológico, como é o caso da necessidade de empreender uma curadoria competente das fontes 

de informação para saber lidar de modo crítico e responsável com as fakes news. Dada a 

importância desse assunto na sociedade contemporânea, a BNCC sugere trabalhar para 

capacitar o aluno a fazer uma leitura crítica e, inclusive, inferências sobre a veracidade ou não 

dos fatos. Nesse sentido, é essencial que o estudante questione a origem da informação que 

chega até ele e que disponha de recursos dos quais pode lançar mão para qualificar esses dados, 

antes de aceitá-los como referência segura. 

A área de Linguagens, no Ensino Fundamental, está centralizada no conhecimento, na 

compreensão, na exploração e análise e na utilização das mais diferentes linguagens: sonoras, 

visuais e corporais, objetivando estabelecer um repertório diversificado sobre as práticas de 

linguagem e, assim, desenvolver o senso estético e a comunicação com o uso das tecnologias 

digitais. Já no Ensino Médio, o foco da área de Linguagens e suas Tecnologias está no 

desdobramento da autonomia, do protagonismo e da autoria de práticas diversas de linguagens, 

além da identificação e da crítica aos diferentes usos das linguagens e seu poder de estabelecer 

relações na apreciação e participação em diferentes manifestações artísticas e culturais e no uso 

criativo das diversas mídias. Dessa forma, a Base Nacional Comum Curricular prevê que os 

estudantes desenvolvam competências e habilidades que lhes possibilitem mobilizar, 

compreender e articular conhecimentos, em situações de aprendizagem que lhes sejam 

significativas e relevantes para uma formação integral, em defesa de pontos de vista que 

respeitem o outro e promovam os direitos humanos. 

Nessa perspectiva, a linguagem enquanto atividade de discurso possibilita a condição 

de o indivíduo defender seus posicionamentos e agir na sociedade exercendo sua cidadania. 

Nesse sentido, considerar as práticas de letramento e a interação dialógica estabelecida entre os 

interlocutores permite, além da situação de comunicação, a produção de textos diversos e a 

capacidade argumentativa dos sujeitos. É relevante pensar e focalizar o ensino da língua à luz 

da linguagem a partir de um processo de interlocução entre os indivíduos, que têm a necessidade 

de aprender a língua para a vida, para ter posicionamentos como sujeitos sociais, políticos e 

transformadores de uma realidade. Consideremos que vivemos numa realidade e nela estamos 
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expostos, dessa forma, a visão do outro nos vê como um todo, em um excedente de visão. 

Assim, enuncia Bakhtin (2003, p. 23):  

 

Eu devo entrar em empatia com esse indivíduo, ver axiologicamente o mundo de 

dentro dele tal qual ele o vê, colocar-me no lugar dele e, depois de ter retornado ao 

meu lugar, completar o horizonte dele com o excedente de visão que desse meu lugar 

se descortina fora dele, convertê-lo criar para ele um ambiente concludente a partir 

desse excedente da minha visão, do meu conhecimento, da minha vontade e do meu 

sentimento.  

 

Esse movimento também pode ser feito pelo professor em sala de aula ao ensinar a 

produção de texto aos estudantes. O aluno precisa ser visto numa perspectiva de interação, uma 

vez que essa é a realidade fundamental da língua. Além disso, o discurso, forma pela qual o 

sujeito produz essa interação, constitui um modo de produção social da língua. Portanto, 

possibilitar ao aluno mediações pedagógicas durante o ensino da produção escrita é garantir a 

ele a capacidade de dizer, de ter voz e de ser sujeito de sua fala e do seu ponto de vista. Nessa 

perspectiva, a escrita de um texto é ensinada e aprendida em uma prática discursiva, com a 

finalidade de desenvolver uma postura crítica, reflexiva e transformadora. Para tanto, é 

relevante considerar a dialogia. De acordo com Bakhtin (2003), o dialogismo é o modo de 

funcionamento real da linguagem e seu princípio constitutivo, a maneira singular de compor os 

diferentes discursos existentes na sociedade. Sem a interação verbal entre os sujeitos não há de 

fato autenticidade linguística.  

A complexidade da atividade de produção de texto justifica o caráter difícil de sua 

aprendizagem. Criar possibilidades para desenvolver o saber escrever implica uma mudança 

dos conhecimentos, das capacidades do sujeito aprendiz. É necessário compreender que o texto 

do aluno, assim como todos os acontecimentos sociais, está historicamente ligado a outros 

conhecimentos e que sua produção surge da comunicação humana, nesse sentido, constrói-se a 

dialogia. Sendo assim, o texto escolar não existe se não houver conexão com o meio 

educacional e/ou com as diversas relações carregadas de complexidade que existem fora do 

contexto escolar. O ato de dizer acontece numa atitude responsiva ativa, isto é, numa resposta 

a algo que já foi dito/escrito. É nesse contexto heterogêneo, organizado socialmente e marcado 

por discursos políticos, históricos, ideológicos, entre outros, que se encontra o aluno-autor, 

produtor de textos escolares.  

Para Bakhtin (2003, p. 261), “[...] o emprego da língua efetua-se em forma de 

enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele 
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campo da atividade humana.” Na visão bakhtiniana, o enunciado é real, individual e determina 

a palavra dita ao outro, refletindo a interpretação da realidade social.  
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TERCEIRO ATO: DESVENDANDO O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Nenhum conteúdo poderia ser realizado, nenhuma ideia poderia ser realmente 

pensada, se não fosse estabelecida uma ligação essencial entre o conteúdo e o seu tom 

emocional-volitivo, isto é, o seu valor realmente confirmado para o pensador. 

Experimentar ativamente uma experiência, pensar ativamente a ideia, significa não 

ser absolutamente indiferente a ela, significa afirmá-la como forma emocional-

volitiva.  

Mikhail Bakhtin 

 

3.1 As faces do dialogismo metodológico 

 

Este ato é dedicado ao percurso metodológico que fundamenta esta pesquisa. É fato que 

a mente humana é excepcionalmente seletiva. A seleção depende muito da história pessoal e, 

sobretudo, da bagagem cultural de cada indivíduo. De acordo com Lüdke e André (1986), o 

tipo de formação de cada pessoa, bem como o grupo social a que pertence, suas aptidões e 

predileções fazem com que sua atenção seja centralizada em determinados aspectos da 

realidade, afastando-se de outros. Da mesma maneira, as observações que cada pessoa faz da 

sua vivência diária recebem influências da história pessoal. Esse fato contribui para que certos 

aspectos da realidade sejam beneficiados e outros negligenciados. Conforme os autores, para 

ter um instrumento válido e fidedigno de investigação científica, essa investigação deve ser 

controlada e sistemática.  

Segundo Bortoni-Ricardo (2008), o professor pesquisador não se vê apenas como um 

usuário do conhecimento produzido por outros pesquisadores, mas se põe também a produzir 

conhecimentos sobre seus problemas de profissão para melhorar a prática. Para a autora, o que 

distingue um professor pesquisador dos demais professores é o compromisso de refletir sobre 

a própria prática, objetivando reforçar e desenvolver aspectos positivos e, assim, superar as 

próprias deficiências. Para tanto, ele se mantém aberto a novas ideias e estratégias. Uma grande 

vantagem do trabalho do professor pesquisador é que ele resulta em uma “teoria prática”, isto 

é, em conhecimento que pode influenciar as ações praticadas, permitindo uma 

operacionalização do processo ação-reflexão-ação. Sobre o professor pesquisador, ela afirma: 

 

O pesquisador não é um relator passivo e sim um agente ativo na construção do 

mundo. Sua ação investigativa tem influências no objeto da investigação e é por sua 

vez influenciada por esse. Em outras palavras, o pesquisador nas ciências sociais, 

incluindo aí a pesquisa educacional, é parte do mundo social que pesquisa. Ele age 

nesse mundo social e é também capaz de refletir sobre si mesmo e sobre as ações 

como objetos de pesquisa nesse mundo. Essa sua capacidade é denominada na 

literatura especializada, reflexividade. (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 59, grifo da 

autora). 
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Dessa forma, o professor pesquisador também participa da pesquisa como um agente de 

transformação social. Os autores que se dedicam às categorizações e classificações de tipologias 

de pesquisa são inúmeros. Nesse sentido, a literatura é muito rica e vasta. Destacar a pesquisa 

documental implica apontar uma discussão metodológica que é, segundo Lüdke e André (1986), 

ainda pouco explorada não só na área da educação, como também em outras áreas das ciências 

sociais.  

O uso de documentos em pesquisa necessita ser valorizado e apreciado. A riqueza de 

informações que podem ser extraídas desses documentos justifica o uso deles em várias áreas 

das ciências humanas e sociais, uma vez que possibilita ampliar o entendimento de objetos cuja 

compreensão precisa de contextualização histórica e sociocultural. Outro aspecto que justifica 

o uso de documentos em pesquisa é a possibilidade de acrescentar a dimensão do tempo à 

compreensão social. Para Cellard (2008), a análise documental favorece a observação do 

processo de maturação ou de evolução de indivíduos, conceitos, grupos, comportamentos, 

conhecimentos, práticas, mentalidades, entre outros.  

A pesquisa bibliográfica e a documental estão interligadas. A característica que 

diferencia uma da outra está na natureza das fontes: a pesquisa bibliográfica remete às 

contribuições de diferentes autores sobre o tema, atentando para as fontes secundárias; e a 

documental considera materiais que ainda não receberam tratamento analítico, isto é, as fontes 

primárias. Entretanto, na pesquisa documental, o trabalho do pesquisador exige uma análise 

mais criteriosa, visto que os documentos não passaram antes por nenhum tratamento científico, 

como afirma Oliveira (2007). Conforme explica, é muito importante que cientistas sociais 

compreendam o significado de fontes primárias e secundárias. 

As fontes primárias são dados originais a partir dos quais se tem uma relação direta com 

os fatos que serão analisados, isto é, o pesquisador é que faz a análise. Fontes secundárias 

envolvem a pesquisa de dados de segunda mão, ou seja, informações trabalhadas por outros 

estudiosos e que, por isso, já podem ser consideradas de domínio científico, o conhecido estado 

da arte do conhecimento. Na etapa de análise dos documentos, o pesquisador propõe-se a 

reelaborar ou produzir conhecimentos e, assim, a criar novas formas de compreender 

fenômenos. Portanto, é condição necessária que os fatos sejam mencionados, porque 

constituem os objetos da pesquisa, porém, por si mesmos, nada explicam. Quem investiga deve 

interpretá-los, condensar as informações, determinar tendências e, na medida do possível, fazer 

a inferência. Quando tomamos a decisão sobre a unidade de análise, o processo de análise de 

conteúdo dos documentos tem início.  



93 

 

 

Consoante Lüdke e André (1986), existem dois tipos de unidade de análise: a unidade 

de registro e a unidade de contexto. O investigador, na unidade de análise, pode selecionar 

segmentos específicos do conteúdo para construir a análise, estabelecendo, por exemplo, a 

frequência com que aparece uma palavra no texto, uma expressão, um tópico, ou um 

determinado item. Porém, dependendo dos objetivos e das perguntas que orientam a 

investigação, pode ser mais importante explorar o contexto em que uma unidade estabelecida 

ocorre, e não só sua frequência. Dessa forma, o método de codificação escolhido dependerá da 

natureza do problema, do arcabouço teórico e das questões inerentes à pesquisa. Realizada a 

codificação da unidade de análise, o próximo passo no processo de análise documental é 

caracterizar a forma de registro. 

Alguns pesquisadores escolhem fazer anotações à margem do próprio material 

analisado, outros elaboram esquemas, diagramas e outras maneiras de síntese. Esses registros 

como um primeiro momento de classificação de dados podem incluir o tipo de fonte de 

informação, os temas ou tópicos tratados, o momento e o local dos acontecimentos e a natureza 

do material coletado. Após a organização dos dados, em um processo de inúmeras leituras e 

releituras, o investigador pode voltar a examiná-los objetivando detectar temáticas e assuntos 

mais frequentes. Para Lüdke e André (1986), esse processo, fundamentalmente indutivo, vai 

culminar na construção de categorias ou tipologias.  

No desenvolvimento deste estudo, apresento, no primeiro ato, e desenvolvo, no quarto 

ato, duas categorias de análise: a “intertextualidade”, que é o processo de incorporação de um 

texto em outro seja para reproduzir o sentido incorporado, seja para transformá-lo; e a 

“interdiscursividade”, que compreende a ideia de que, quando os indivíduos falam, seus ditos 

são atravessados por outras vozes discursivas, repletas de crenças, ideologias e valores. Ainda 

como categorias analisadas estão os elementos articuladores, que estabelecem relações de 

coesão, e os modalizadores discursivos, que, além da articulação, garantem efeito de sentido. 

Analiso ainda aspectos gerais dos textos, objeto desta investigação, com a finalidade de dialogar 

com o todo, uma vez que, na análise das categorias, serão considerados fragmentos das 

produções dos estudantes. Retomo também, aqui, o resultado desta dissertação, o Produto 

Educacional, o site “Artigo de opinião: existir pela escrita” 

(www.artigodeopiniaoedinalva.com.br), cujo objetivo foi apresentado na introdução deste 

estudo.  

A construção de categorias de análise não é tarefa fácil. Elas aparecem em um primeiro 

momento da teoria para apoiar a investigação. O conjunto introdutório de categorias pode ser 

transformado à medida que o estudo ocorre, num processo dinâmico de confronto constante 
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entre teoria e empiria. Esse aspecto dará gênese a novas concepções e, consequentemente, a 

novos olhares sobre o objeto e interesse de quem investiga. A respeito da construção de 

categorias analíticas, é essencial considerar os seguintes ensinamentos:  

 

Não existem normas fixas nem procedimentos padronizados para a criação de 

categorias, mas acredita-se que um quadro teórico consistente pode auxiliar uma 

seleção inicial mais segura e relevante [...]. Em primeiro lugar [...] faça o exame do 

material procurando encontrar os aspectos relevantes. Verifique se certos temas, 

observações e comentários aparecem e reaparecem em contextos variados, vindos de 

diferentes fontes e diferentes situações. Esses aspectos que aparecem com certa 

regularidade são a base para o primeiro agrupamento da informação em categorias. 

Os dados que não puderem ser agregados devem ser classificados em um grupo à parte 

para serem posteriormente examinados. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 43). 

 

É esperado dos pesquisadores que grande parte dos dados coletados seja incluída em 

uma ou outra categoria. Dessa forma, o processo de análise documental tem um 

desenvolvimento encadeado. Depois de obter um conjunto inicial de categorias, a fase seguinte 

envolve um enriquecimento do sistema de acordo com o processo divergente, partindo das 

estratégias de aprofundamento, ligação e ampliação. Com base naquilo que já foi obtido, o 

pesquisador volta a examinar o material com a finalidade de aumentar seu conhecimento, 

descobrir novos enfoques para aprofundar sua visão investigativa. Além disso, pode explorar 

as ligações existentes entre os diversos itens, buscando estabelecer associações e relações para 

combiná-los, separá-los ou reorganizá-los. Sendo assim, o investigador procura ampliar o 

campo de informações identificando os elementos emergentes que precisam ser mais 

aprofundados, de acordo com os autores.  

Na etapa final, é necessário ocorrer um novo julgamento quanto à abrangência e 

delimitação. Lüdke e André (1986) orientam que, quando não existem documentos para 

analisar, quando a exploração de novas fontes leva à redundância de informação ou a um 

acréscimo muito pequeno, em vista do esforço despendido, e quando há um sentido de 

integração na informação já obtida, é um bom sinal para concluir o estudo.  

Nesse sentido, a pesquisa documental em ciências humanas e sociais é um procedimento 

metodológico decisivo, uma vez que a maior parte das fontes escritas – ou não – são quase 

sempre a base do trabalho de investigação. De acordo com o objeto de estudo e os objetivos da 

pesquisa, ela pode se caracterizar como principal caminho de materialização da investigação ou 

se constituir como instrumento metodológico complementar. Dessa forma, revela-se como um 

método de escolha e de verificação de dados, objetiva o acesso às fontes relevantes e integra a 

arte da investigação. 
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3.2 A constituição do corpus da pesquisa e as condições de produção 

 

Retomo, aqui, alguns aspectos das condições de produção desta pesquisa, ressaltando 

que o Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária, CENPEC – 

Equipe Escrevendo o Futuro da Olimpíada de Língua Portuguesa, autorizou investigar os textos 

semifinalistas e finalistas da 6ª edição da Olimpíada, realizada em 2019. No total, foram 

selecionados 20 artigos de opinião, produzidos pelos estudantes oriundos de diversas escolas 

públicas brasileiras de 2ª e 3ª séries do Ensino Médio que participaram do concurso.  

Os artigos de opinião tomados para análise referem-se ao tema “O lugar onde vivo”. A 

escolha da temática reafirma a ideia de pertencimento, de espaço de vivências e experiências 

cotidianas de cada pessoa envolvida. Se um sujeito reflete sobre o ambiente onde vive, se torna 

mais fácil compreender o lugar de vivência do outro, esse olhar possibilita contemplar a 

realidade com a perspectiva de transformação social. Na análise, além do arcabouço teórico, foi 

utilizado o Pontos de vista: caderno do professor, material da Olimpíada, uma ferramenta 

destinada aos professores e estudantes.  

A autorização para a análise desses textos ocorreu mediante uma carta da orientadora, 

Profa. Dra. Ilse Leone B. C. de Oliveira, responsável pelo projeto – com matrícula no Sistema 

Integrado de Administração de Pessoal (SIAPE) nº 1127096, PPGEEB/CEPAE/UFG –, enviada 

ao Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, justificando o 

objetivo e também a importância do estudo e sua contribuição com a prática de produção escrita 

nas escolas de Educação Básica, especialmente, as instituições públicas, a quem o Centro de 

Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação – CEPAE – destina as pesquisas.  

Conforme já afirmado, o corpus desta pesquisa é composto de 20 artigos de opinião 

escritos para o concurso da Olimpíada de Língua Portuguesa de 2019, que receberam os 

seguintes títulos:  

 

1. Abandono e Maus Tratos de Felinos em São Sebastião – Alagoas 

2. À margem da sociedade 

3. “TURISMO EPITACIANO: QUAL É ÓCIO DESSE NEGÓCIO” 

4. Fazenda Santa Marta: Ocupação ou Invasão? 

5. Um vilão entre os jovens 

6. Por Suas Águas Correm História e Lixo. 

7. A poeira é menos densa que a hipocrisia 

8. Tão doce quanto amargo 
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9. Vaquejada: cultura ou tortura? 

10. De flor em flor, garantindo a vida. 

11. Feminicídio: Quando a possessividade fala mais alto que o amor. 

12. (Des)interiorização do ensino superior: redução de gastos ou ampliação da 

desigualdade? 

13. Valeu boi? 

14. A poluição dos rios no Mimoso: tudo vale a pena em nome do progresso? 

15. Minha terra tem belezas, mas emprego já não há! 

16. O pão nosso de cada dia pode estar envenenado. 

17. Amanheceu, por que ainda está escuro? 

18. Verde, amarelo, azul e preto. 

19. Retrocesso cultural: Tudo começa com “um passinho”? 

20. A busca do “sonho brasileiro” divide opiniões. 

 

Para construir a análise documental e bibliográfica dos textos, além da fundamentação 

metodológica escolhida para esta pesquisa, foram considerados, também, alguns aspectos do 

Pontos de vista: caderno do professor da Olimpíada de Língua Portuguesa (SEVERIANO et 

al., 2019), como a sequência didática.  

A SD é um conjunto de oficinas e de atividades escolares sobre um gênero discursivo, 

organizada de modo a facilitar a progressão na aprendizagem da escrita. A abordagem teórica 

do caderno considera importante que os professores a utilizem como parâmetro ao desenvolver 

as atividades propostas. Nessa perspectiva, a sequência didática se apresenta como eixo do 

ensino da escrita: 

 

A sequência didática é a principal ferramenta proposta pela Olimpíada de Língua 

Portuguesa Escrevendo o Futuro para se ensinar a escrever. Estando envolvido há 

muitos anos na elaboração e na experimentação desse tipo de dispositivo, iniciado 

coletivamente pela equipe de didática das línguas da Universidade de Genebra, é um 

prazer ver como se adapta à complexa realidade das escolas brasileiras. Uma 

sequência didática é um conjunto de oficinas e de atividades escolares sobre um 

gênero textual, organizada de modo a facilitar a progressão na aprendizagem da 

escrita.  

Cinco conselhos me parecem importantes para os professores que utilizam esse 

dispositivo como modelo e desenvolvem com seus alunos as atividades aqui 

propostas:  

1. Fazer os alunos escreverem um primeiro texto e avaliar suas capacidades iniciais. 

Observar o que eles já sabem e assinalar as lacunas e os erros me parece fundamental 

para escolher as atividades e para orientar as intervenções do professor. Uma 

discussão com os alunos com base na primeira versão do texto é de grande eficácia: o 

aluno descobre as dimensões que vale a pena melhorar, as novas metas para superar, 
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enquanto o professor compreende melhor as necessidades dos alunos e a origem de 

alguns dos erros deles.  

2. Escolher e adaptar as atividades de acordo com a situação escolar e com as 

necessidades dos alunos, pois a sequência didática apresenta uma base de materiais 

que podem ser completados e transformados em função dessa situação e dessas 

necessidades.  

3. Trabalhar com outros textos do mesmo gênero, produzidos por adultos ou por 

outros alunos. Diversificar as referências e apresentar um conjunto variado de textos 

pertencentes a um mesmo gênero, propondo sua leitura e comparação, é sempre uma 

base importante para a realização de outras atividades. 

4. Trabalhar sistematicamente as dimensões verbais e as formas de expressão em 

língua portuguesa. Não se conformar apenas com o entusiasmo que a redação de um 

texto para participar de uma competição provoca e sempre buscar estratégias para 

desenvolver a linguagem escrita. 

5. Estimular progressivamente a autonomia e a escrita criativa dos alunos. Os auxílios 

externos, os suportes para regular as primeiras etapas da escrita são muito importantes, 

mas, pouco a pouco, os alunos devem aprender a reler, a revisar e a melhorar os 

próprios textos, introduzindo, no que for possível, um toque pessoal de criatividade. 

(SEVERIANO et al., 2019, p. 14-15). 

 

O Pontos de vista é composto por 15 oficinas que são desenvolvidas em sala de aula 

pelos professores durante o concurso, além de textos orientadores, artigos de opinião de 

diversos temas analisados, notícias, atividades (individuais e coletivas) e do jogo Q.P. Brasil 

(jogo da argumentação). Cada oficina é organizada para tratar de um assunto/tema. Algumas 

dessas oficinas podem ser realizadas em uma ou duas aulas e outras em três a quatro aulas. 

Porém, o professor tem flexibilidade para elaborar, reelaborar, planejar e executar todo o 

trabalho, utilizando estratégias de ensino, tempo, cronograma de atividades, entre outros 

aspectos. A seguir são apresentados, resumidamente, alguns aspectos norteadores: 

 

Quadro 3 – Apresentação de alguns aspectos das Oficinas de Língua Portuguesa – gênero artigo de opinião 

(continua) 

Identificação da oficina Objetivos 

Oficina 1 

Argumentar é preciso? 

Objetivos: Discutir o papel da argumentação/Conhecer a proposta de trabalho. 

Oficina 2 

Os movimentos da 

argumentação 

Objetivos: Tomar contato com o artigo de opinião/Estabelecer uma definição de 

argumentação. 

 

Oficina 3 

Informação versus 

opinião 

Objetivo: Relacionar e diferenciar notícia de artigo de opinião. 

 

Oficina 4 

Questões polêmicas 

Objetivos: Identificar questões polêmicas/Reconhecer bons argumentos/Escolher 

ou formular uma questão polêmica. 

Oficina 5 

A polêmica no texto 

Objetivo: Produzir individualmente um primeiro artigo de opinião. 

Oficina 6 

Por dentro do artigo 

Objetivo: Ler artigos de opinião para reconhecer e compreender as características 

principais desse gênero textual 
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Quadro 3 – Apresentação de alguns aspectos das Oficinas de Língua Portuguesa – gênero artigo de opinião 

(conclusão) 

Identificação da oficina Objetivos 

Oficina 7  

O esquema argumentativo 

Objetivo: Analisar o esquema argumentativo e a organização textual de um artigo 

de opinião. 

Oficina 8 

Questão, posição e 

argumentos 

Objetivo: Reconhecer questões polêmicas e analisar a argumentação do autor 

Oficina 9 

Sustentação de uma tese 

Objetivo: Construir argumentos para defender uma tese. 

 

Oficina 10 

Como articular  

 

Objetivos: Perceber articulações, ou seja, relações e/ou vínculos entre partes 

diferentes de um texto argumentativo/Conhecer e usar expressões que tornam um 

texto argumentativo articulado. 

Oficina 11 

Vozes presentes no artigo 

de opinião 

Objetivo: Identificar as vozes, ou seja, as diferentes informações e/ou posições a 

respeito de um assunto com as quais o articulista interage. 

Oficina 12 

Pesquisar para escrever 

Objetivos: Buscar informações sobre a questão polêmica/Relacionar informações de 

caráter universal com realidades locais/Socializar os resultados das pesquisas. 

Oficina 13 

Aprendendo na prática  

Objetivo: Analisar e reescrever um artigo de opinião produzido por um aluno. 

Oficina 14 

Enfim, o artigo  

Objetivo: Escrever o texto individualmente. 

Oficina 15 

Revisão final  

Objetivo: Revisar e melhorar o texto individual. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Severiano et al. (2019).  
 

O Pontos de vista: caderno do professor, além de contar com diversas atividades que 

estimulam e orientam o estudante a escrever, apresenta, no final da décima quinta oficina, um 

roteiro que, segundo a abordagem, não deve ser considerado como um conjunto de regras a 

serem cumpridas. Apesar disso, as orientações propostas podem nortear a revisão final do texto. 

Dentre as instruções, está escrito: “Prepare um cartaz com o roteiro descrito abaixo. Distribua 

aos alunos as produções deles para que possam revisar e melhorar o texto. Ajude-os com relação 

ao roteiro e explique que ele não representa um conjunto de regras a serem cumpridas. São 

apenas orientações, não precisam ser seguidas à risca” (SEVERIANO et al., 2019, p. 164): 

 

Roteiro  

Seu artigo parte de uma questão polêmica? 

Você colocou o leitor a par da questão? 

Tomou uma posição? 

Introduziu sua opinião com expressões como ‘penso que’, ‘na minha opinião’? 

Levou em consideração os pontos de vista de opositores para construir seus argumentos? 

Por exemplo: ‘Para fulano de tal, a questão é sem solução. Ele exagera, pois...’ 

Utilizou expressões que introduzem os argumentos, como ‘pois’, ‘porque’? 

Utilizou expressões para anunciar a conclusão, como: ‘então’, ‘assim’, ‘portanto’? 

Concluiu o texto reforçando sua posição? 

Verificou se a pontuação está correta? 

Corrigiu os erros de ortografia? 

Substituiu palavras repetidas e eliminou as desnecessárias? 

Escreveu com letra legível para que todos possam entender? 

Encontrou um bom título para o artigo? (SEVERIANO et al., 2019, p. 164). 
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Há também uma sugestão para que todos os textos dos estudantes sejam publicados pelo 

professor, em uma coletânea com todos os artigos, para deixar na biblioteca da escola, ou 

enviados para jornais, revistas ou outros periódicos locais. Ou ainda para que seja produzido 

um blog ou montado um grande jornal mural em algum espaço da escola. O caderno do 

professor apresenta também os critérios de correção (Figura 1) utilizados pela Olimpíada de 

Língua Portuguesa para o gênero artigo de opinião.  

 

Figura 1 – Quadro de descritores 

Fonte: Severiano et al. (2019, p. 167). 
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Segundo a abordagem, os descritores foram elaborados em forma de perguntas para 

facilitar a análise.  

 

O critério ‘Adequação ao gênero’ foi organizado em dois grupos de descritores:  

1. Adequação discursiva: refere-se à conformidade do texto à situação de produção; 

deve-se observar se o texto aborda o tema, se deixa transparecer quem o escreveu, 

para quem ler, com que objetivo e se está de acordo com a organização geral.  

2. Adequação linguística: está relacionada ao modo como a linguagem é empregada 

para construir a adequação discursiva; assim, é preciso observar se a linguagem 

utilizada, a forma de dizer, está a serviço da situação de produção e da organização 

textual. (SEVERIANO et al., 2019, p. 166). 

 

Os professores participantes utilizam o quadro para avaliar os textos dos alunos-autores. 

Os critérios, elaborados no âmbito do concurso olímpico, refletem a forma como os gêneros 

textuais foram definidos no caderno do professor.  

 

3.3 A sequência didática como instrumento de ensino da escrita 

 

Neste subcapítulo, apresento os passos da construção da sequência didática na 

concepção de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2013), a situação inicial, os módulos e a produção 

final. O objeto desta pesquisa estabelece relação com a SD, proposta nos Cadernos da 

Olimpíada, uma vez que a Olimpíada de Língua Portuguesa a utiliza como meio para facilitar 

a progressão na aprendizagem e na escrita, considerando atividades e oficinas a partir de um 

gênero discursivo.  

Segundo os autores, a SD tem a finalidade de contribuir para que o estudante domine 

melhor o gênero do discurso e possibilitar que o aluno fale ou escreva de modo mais adequado 

em uma dada situação de comunicação. As reflexões sobre o desenvolvimento da produção 

textual, em especial do artigo de opinião, a partir de uma sequência didática terão como 

embasamento teórico, notadamente, a visão bakhtiniana e os estudos de Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2013), que propõem a sequência didática como procedimento para se trabalhar na 

escola a produção de texto. Assim sendo, uma sequência didática tem como alvo contribuir para 

que os estudantes dominem determinados gêneros discursivos, de maneira que interajam em 

situações efetivas de comunicação, na escola ou fora dela.  

A proposta desses teóricos tem sido amplamente divulgada no Brasil e inspira tanto 

trabalhos de pesquisa sobre o ensino-aprendizagem da língua portuguesa como a elaboração de 

materiais diversos e programas educacionais em todo o Brasil. Dentre esses programas de 

educação linguística, está a Olimpíada de Língua Portuguesa. Essa sugestão para o ensino dos 
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gêneros do discurso se apresenta de forma ordenada, com passos definidos a serem seguidos 

durante o processo (Figura 2), tais como a “apresentação da situação”, a “produção inicial”, os 

“módulos” e a “produção final”. 

 

Figura 2 – Sequência didática 

 
Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly (2013, p. 83). 

 

A “produção inicial” compreende a etapa na qual os estudantes irão elaborar a primeira 

produção escrita individual. É neste momento que a primeira escrita é elaborada, o “texto 

diagnóstico”. Como este será o primeiro esboço, é um texto que precisa ser avaliado, revisado 

diversas vezes pelo professor/mediador, com a participação dos alunos individual e 

coletivamente. O professor pode elaborar orientações em forma de pequenos “bilhetes 

orientadores” para a reescrita. 

Como descrito na figura supracitada, os módulos são etapas nas quais o professor 

proporciona aos estudantes, de maneira sistematizada, atividades que apresentam as 

necessidades constatadas na produção inicial, a diagnóstica. Esses módulos vão 

instrumentalizá-los para que superem suas dificuldades na produção de textos, uma vez que 

existe um trabalho detalhado e reflexivo sobre elementos e aspectos necessários à produção do 

texto. Dolz, Noverraz e Schneuwly (2013) destacam três passos fundamentais para desenvolver 

o trabalho com a sequência didática: trabalhar problemas de níveis diferentes, diversificar 

atividades e exercícios e capitalizar as aquisições. 

Os “módulos” seguem uma sequência para que o texto produzido receba os ajustes 

necessários ao seu aprimoramento. Em todas as etapas, o professor precisa mediar para auxiliar 

os estudantes durante a orientação, correção e aperfeiçoamento da produção textual. Nessa 

perspectiva, os módulos podem ser compostos por diversas atividades que servirão de 

instrumentos para que a escrita se torne cada vez mais efetiva. Schneuwly e Dolz (2010), ao 

elaborarem a sequência com módulos, orientam que é necessário deixar muito claro todos os 

níveis da produção de texto. Dentre eles, está a “situação de comunicação”, que compreenderá 
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“quem está produzindo o texto”; “qual a intenção dessa produção” e “a quem essa escrita será 

destinada”. No caso do gênero artigo de opinião, é relevante destacar um aspecto fundamental, 

“qual a posição do autor frente ao tema”, entre outros aspectos que ajudarão o aluno a buscar 

informações sobre o gênero, se apropriar de sua estruturação e planejar seu texto, nesse 

caminho, o aluno irá perceber passo a passo a importância da linguagem. 

A “produção final” é o momento em que o estudante, munido das várias análises em 

relação ao texto inicial e da aprendizagem que obterá no decorrer de cada módulo, colocará em 

prática aquilo que irá selecionar e aplicar em sua produção textual. É no momento da produção 

final que o estudante poderá mostrar um domínio sobre o próprio processo de aprendizagem, o 

que aprendeu, o que ainda falta aprender, fará uma avaliação de sua produção durante o 

momento da revisão e da reescrita de seu texto e, dessa forma, somará progresso e 

aprimoramento alcançados.  
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QUARTO ATO – ANALISANDO OS DADOS DA PESQUISA 

 

A enunciação está na fronteira entre a vida e o aspecto verbal do enunciado; ela, por 

assim dizer, bombeia energia de uma situação da vida para o discurso verbal, ela dá a 

qualquer coisa linguisticamente e estável o seu momento histórico vivo, o seu caráter 

único. Finalmente, o enunciado reflete a interação social do falante, do ouvinte e do 

herói como produto e a fixação, no material verbal, de um ato de comunicação viva 

entre eles.  

Mikhail Bakhtin e Valetin Volóchinov 

 

4.1 O diálogo com os textos dos alunos 

 

Neste ato, analiso os 20 textos (artigos de opinião) escritos pelos estudantes de 2ª e 3ª 

séries do Ensino Médio de diversas escolas brasileiras que participaram da 6ª edição da 

Olimpíada de Língua Portuguesa, realizada em 2019, com o tema “O lugar onde vivo”. Partindo 

desse assunto, os alunos construíram um recorte temático para argumentar sobre questões de 

natureza social, definidas em suas produções escritas como urgentes. Neste estudo, os nomes 

dos estudantes-autores foram resguardados, sendo assim, os textos (artigos de opinião) são 

identificados por uma enumeração de um a vinte (1 a 20). 

Recupero, aqui, as hipóteses que norteiam esta investigação: 1) Os estudantes 

apresentam autonomia na leitura e escrita e também possuem domínio do funcionamento da 

linguagem em situações específicas de comunicação? 2) Nas produções dos estudantes, há uma 

dimensão dialógica da linguagem, assim como a capacidade de interação com os discursos de 

outros, ou apenas existe a ação de transmissão de informações? Na tentativa de responder essas 

indagações, retomo o objetivo geral: mostrar como esses estudantes apresentam, desenvolvem 

e articulam argumentos na construção de seus textos e a quais estratégias discursivo-

argumentativas eles recorrem durante o processo de produção do gênero discursivo artigo de 

opinião. Apresento, novamente, os objetivos específicos que alicerçam esta investigação: a) 

analisar como são construídas as estratégias discurso-argumentativas na construção do gênero 

discursivo artigo de opinião; b) verificar a construção dos intertextos e interdiscursos na 

progressão textual: c) refletir sobre o uso dos elementos articuladores e modalizadores 

discursivos na construção do texto; e d) observar se os estudantes apresentam habilidades para 

construir e defender um ponto de vista para convencer/persuadir seu interlocutor. 

E ainda retomo outras indagações que estão neste texto com a finalidade de não perder 

a linha de pensamento e as possíveis reflexões, com responsabilidade e cuidado com os 

discursos dos estudantes-autores. De modo dialógico, como analisar as produções escritas 

desses estudantes? Quais dimensões devem ser consideradas na produção realizada em sala de 
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aula? Volto ainda às palavras de Bortoni-Ricardo (2008, p. 59), quando afirma que o 

pesquisador não é um relator passivo e sim um agente ativo na construção do mundo. Sua ação 

investigativa tem influências no objeto da investigação e é por sua vez influenciada por esse. 

Nessa perspectiva, é necessário compreender que a pesquisa em âmbito educacional parte de 

um universo social. Dessa forma, o objeto investigado é parte de um sujeito inserido em um 

contexto social, cultural, ideológico e político.  

Para desenvolver este ato analítico, volto nas categorias de análise: “intertextualidade” 

– processo de incorporação de um texto em outro, seja para reproduzir o sentido incorporado, 

seja para transformá-lo; “interdiscursividade” – ideia de que, quando os sujeitos falam, seus 

dizeres são atravessados por outras vozes e, portanto, por outras fontes de enunciação; uso dos 

elementos “articuladores” nas relações remissivas, progressivas, inferenciais e intratextuais; 

uso dos elementos “modalizadores” no discurso argumentativo/persuasivo. São analisados 

também alguns aspectos textuais, quando pertinentes ao desenvolvimento da análise. Tais 

categorias estão imbrincadas e costuradas no tecido textual e discursivo, porém serão 

apresentadas e problematizadas separadamente para efeito de análise. 

Dialogando novamente com Bakhtin (1992), fica evidente que, nos gêneros discursivos, 

está a ideia de que a comunicação humana é fruto da necessidade que os indivíduos têm de 

expressar-se. Nesse sentido, para o autor, todas as esferas da atividade humana, por mais 

diferentes que sejam, estão sempre relacionadas com o uso da língua e por isso a língua penetra 

a vida e vice-versa. Assim, bakhtinianamente, a linguagem se insere em uma dimensão 

dialógica e exige mecanismos que passam pelos sujeitos para que interajam na vida social. 

Portanto, compreende-se que o ato de escrever um texto conduz o autor a deixar marcas 

discursivas em sua materialidade para que sejam interpretadas por outro sujeito leitor. 

Nessa perspectiva, para concretização desta análise, foram realizadas várias leituras dos 

artigos de opinião (objeto desta pesquisa), estudo do material da Olimpíada que orienta 

professor e aluno durante o processo de escrita e reescrita em sala de aula. Além disso, foram 

feitas marcações e diversas reflexões com a finalidade de compreender o projeto textual que é 

realizado pela Olimpíada de Língua Portuguesa nas escolas públicas brasileiras. É relevante 

considerar que este trabalho analítico, assim como as reflexões e os resultados, não estão 

fechados, mas apresentam possibilidades interpretativas que às vezes podem fugir às categorias 

aqui propostas.  

A ação de repetir os principais aspectos que norteiam esta análise é própria da 

construção argumentativa, repetir, retomar para convencer, persuadir, ressaltar, para, assim, não 

perder de vista os fios que alinhavam, costuram e arrematam o tecido textual. Sobre o ato de 
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“repetir”, postula Oliveira (2012, p. 2): “Portanto, se não há como não repetir, é porque cada 

enunciado que aqui se efetivar, em sua singularidade, retomará uma infinidade de outros 

enunciados já ditos.” 

 

4.2 Análise dos artigos de opinião escritos pelos estudantes-autores  

 

Passo, agora, à análise dos dados considerando os fragmentos dos textos escritos pelos 

alunos participantes da Olimpíada de 2019, anexados na íntegra ao final deste trabalho. Ao 

consultar o Dicionário Aurélio, fica claro que a “análise”, entre outros sentidos, significa 

decompor um texto em suas partes constituintes, bem como fazer o exame de cada parte de um 

todo, considerando sua natureza, relações, funções, proporções, entre outros aspectos.  

Segundo Antunes (2010, p. 55), “[...] os textos são o campo natural para a análise de 

todos os fenômenos da comunicação humana. Neles é que os aspectos da produção e da 

recepção de nossas atuações verbais se tornam acessíveis à observação.” Nesse sentido, no 

corpus desta pesquisa, são recortados fragmentos que apresentem aspectos necessários às 

discussões e fundamentações. Considerando a necessidade de compreender as partes para 

entender o todo, além dos componentes analisados, sorteei dois textos que serão analisados em 

sua inteireza. O objetivo é enxergar esse “todo” na perspectiva bakhtiniana, da língua viva, 

dinâmica, em funcionamento. Para tanto, foi realizado um recorte de diversos elementos 

encontrados nos textos dos estudantes-autores, com a predominância de algumas categorias de 

análise deste estudo, bem como outros aspectos inerentes e fundamentais à produção da 

argumentação.  

 

É preciso ter em mente, no entanto, que em um texto, um item de sua construção ou 

outro de seu vocabulário, por exemplo, podem ter sua significação exatamente em 

função do todo. Quer dizer, não é possível isolar o que é pontual, ou o que é 

simplesmente gramatical, ou o que nada tem a ver com o sentido ou a função global 

do que é dito. Em um texto, tudo se interdepende e tudo concorre para a expressão 

coerente e relevante de seu sentido e de seus propósitos comunicativos. (ANTUNES, 

2010, p. 16-17). 

 

Sendo assim, compreende-se que a escrita, a produção de um texto, deve ser reflexiva e 

orientada, pois cada palavra, oração construída, por exemplo, precisa estar a serviço do texto, 

daquilo que vai ser dito ao leitor. Nenhum texto é aleatório, uma vez que tem um propósito 

comunicativo. De acordo com Bakhtin (2003), o dia a dia constitui o domínio da palavra, 

construída, realizada sob a forma de interação verbal, na qual os sujeitos agem e se apropriam 

com objetivo de moldá-las segundo as suas necessidades discursivas. Para Antunes (2010, p. 
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17), o texto é um tecido único, cujo resultado global decorre exatamente dos efeitos conseguidos 

por meio de cada um de nós, feitos textualmente, e pressupostos contextualmente.  

 

4.2.1 A caracterização insistente, nos textos, do lugar onde se vive 

 

Apresento, aqui, uma análise de aspectos gerais narrativos e descritivos que estão 

presentes em quase todos os parágrafos introdutórios dos textos dos estudantes-autores. Os 20 

textos analisados evidenciam que 60% a 80% dos estudantes-autores demonstram preocupação 

com a situação-problema do lugar onde vivem e, para tanto, insistem em mostrar as razões. 

Em seus textos, os alunos constroem sequências descritivas e/ou narrativas para 

apresentar aos leitores o lugar onde vivem. Provavelmente, essa pode ter sido uma estratégia 

para reforçar a ideia de pertencimento e, também, para enunciar as características do ambiente. 

Os estudantes descrevem o local, as belezas da cidade, os fatos históricos, a tranquilidade, as 

tradições, enfim, o que a cidade oferece de positivo, e só depois apresentam a problemática ao 

leitor. Pela predominância do formato, é possível que os professores tenham orientado a escrita 

dessa forma, pelo fato de o texto participar de um certame com o tema “O lugar onde vivo”.  

Observa-se que, na maior parte dos textos, esse aspecto de construção está a serviço da 

comunicação argumentativa apresentada. O texto de um estudante-autor participante da 

Olimpíada mostra tais aspectos:  

 

Localizada na região do cariri ocidental, no Planalto da Borborema, Serra Branca é 

um admirável pedaço da Paraíba sem as dores do fundamento estético, baseado na sua 

cobertura vegetal representada pela caatinga, tampouco por um dos climas mais secos 

do Nordeste. Em tempos passados, a figura do vaqueiro de Gibão que pegava o gado 

no mato, era uma profissão bem representada em Serra Branca, que caracterizada por 

tabuleiros e solos rasos, ainda antes do desmatamento, quando a mata era cerrada, 

provavam sua valentia e habilidade com seus cavalos, desviando de espinhos e galhos 

secos, com persistência até laçar e trazer os bois soltos na mata. Tal bravura fez com 

que surgisse, tempos depois, a vaquejada. 

Como acontece em outras localidades do cariri, Serra Branca já não apresenta os 

mesmos traços culturais de outrora, pois a vaquejada deixou de ser há muito uma 

tradição e passou a tornar-se somente um empreendimento econômico. Estima-se que 

as vaquejadas geram em torno de 600 milhões de reais por ano e cerca de 120 mil 

empregos indiretos em grande parte do país. (Artigo de opinião 9). 

 

O fragmento é descritivo/narrativo, mas a argumentação sobre o problema da vaquejada, 

que também é apresentado no título do texto, “Vaquejada: cultura ou tortura?”, ganha, na 

progressão textual, corpo e sustentação, “pois a vaquejada deixou de ser há muito uma tradição 

e passou a tornar-se somente um empreendimento econômico”.  
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O gênero artigo de opinião exige predominância das sequências argumentativas, porém, 

esse é um exemplo de que a natureza da linguagem e a exploração das unidades linguísticas 

podem estabelecer relação umas com as outras, organizando uma combinação que gera sentido 

argumentativo. Segundo Bakhtin (2003), os gêneros primários se referem às práticas 

discursivas particularizadas que se concretizam no cotidiano. Aspecto que ocorre nos textos 

marcados pela simplicidade estilística como, por exemplo, os diálogos do dia a dia. Nesse 

sentido, a definição de gêneros primários como modelos elementares suscita reflexões a 

respeito das unidades mínimas de composição textual, deixando claro que as formas discursivas 

elaboradas e complexas são resultados das possíveis combinações entre as unidades discursivas 

básicas. 

Como a língua está presente na vida, acredita-se que a língua em si pode oferecer 

critérios semânticos e enunciativos, os quais possibilitam, ao elaborar o sentido do discurso, 

resgatar a natureza da narrativa para dissertar, argumentar. Para Barthes (1976), a narrativa está 

presente em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as sociedades, pois surge com a 

própria história da humanidade; não existe, nunca houve em lugar nenhum povo algum sem 

narrativa; todas as classes, todos os grupos humanos têm suas narrativas. Desse modo, 

compreende-se que o discurso representa, nas sequências descritivas e narrativas na construção 

do texto, as marcas de subjetividade dos estudantes-autores, além de estabelecer um caminho 

para persuadir/convencer o leitor construindo um diálogo que exalta as características do lugar. 

Dentre os vários excertos analisados, observa-se que a construção que parte da descrição 

e dos aspectos narrativos caminha para o discurso argumentativo em favor da temática. Segue 

um fragmento da amostra conforme a discussão precedente.  

 

[...] atraente para quem pratica Pescaria, pois é abundante em fauna aquática e conta 

com natureza exuberante. Todo esse negócio, promove a harmonização e globalização 

da sociedade pelo convívio entre diferentes culturas. Assim, o questionamento que 

fazemos é se esse turismo que desloca tantas pessoas para região suscita para 

população local alguma contribuição ou benefício? (Artigo de opinião 3). 

 

Depreende-se que a estudante-autora apresenta as características turísticas e as belezas 

naturais de sua cidade, além de mostrar a importância do pequeno lugar onde vive para todo o 

país. Ao contar como a cidade é movimentada pelos turistas, ainda no primeiro parágrafo, 

questiona se o turismo em sua cidade é ou não benéfico. Nesse momento, é acionado um jogo 

dialógico para que seja apresentada a problemática em questão, discutida ao longo do texto ao 

mostrar a falta de oportunidades e o desemprego. A questão polêmica, “Assim, o 

questionamento que fazemos é se esse turismo que desloca tantas pessoas para região suscita 
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para população local alguma contribuição ou benefício?”, prepara o leitor para o discurso 

argumentativo que acontece ao longo da progressão textual. Assim, como afirma Oliveira 

(2012, p. 18), “O leitor é concebido, também, como aquele que dá existência ao texto.” 

A seguir, mais um exemplo de um parágrafo introdutório de um artigo de opinião de 

uma aluna-autora:  

 

Junho de 2019, e na tela de LED da sala uma notícia preocupante. Piracicaba, que há 

apenas uma semana era palco de mais um feminicídio, agora, estrelava a reportagem 

da noite carregada de dados que alarmam a população: em apenas cinco meses, a 

cidade registrou um aumento de 43% no número de mulheres vítimas de violência, 

buscando proteção, desprovidas de seus direitos fundamentais. (Artigo de opinião 11). 

 

Nesse excerto, a estudante-autora, com a intenção de preparar o leitor para conhecer o 

problema discutido ao longo do texto, apresenta o panorama trágico do feminicídio na cidade 

onde vive. Para isso, logo no início, cita dados como estratégia de comprovação do problema. 

Bakhtinianamente, há um olhar exotópico voltado para o horizonte e que tenta captar o que 

enxerga do seu exterior e afeta o outro e a ela própria na condição e na essência humana. No 

conceito bakhtiniano de exotopia, o outro dá o acabamento necessário ao eu por meio do seu 

excedente de visão, do seu lugar único, situado fora do eu. 

Outro estudante-autor revisita a literatura para introduzir sua temática, nesse aspecto do 

dialogismo, os discursos estão totalmente povoados de discursos anteriores, e são construídos 

prevendo uma réplica, antecipando-a. A ficção literária se mistura com a realidade do próprio 

lugar, resgata histórias, retrata vivências, apresenta marcas e atitudes responsivas ativas no jogo 

da polêmica, da contrapalavra:  

 

Quem já leu ‘Vidas Secas’, de Graciliano Ramos, conhece o vaqueiro Fabiano, 

integrante de uma família de retirantes nordestinos que sai em busca de melhores 

condições de vida. Nessa célebre obra, ao retratar o homem em condições sub-

humanas, traduzidas pelo caráter animalesco, o autor me faz refletir acerca de uma 

polêmica presente no lugar onde vivo. 

Anualmente, José da Penha, município pertencente ao Alto Oeste Potiguar, torna-se 

palco de um evento que atrai centenas de pessoas, a vaquejada. Em razão de situações 

nocivas à saúde dos cavalos e bois utilizados, a também conhecida ‘festa do vaqueiro’ 

vem sendo discutida, ultimamente, e nos leva a indagar: ‘O que está em jogo é o pleno 

exercício das manifestações culturais ou a preservação dos direitos dos animais?’ 

(Artigo de opinião 13). 

 

No fragmento, o estudante-autor constrói o primeiro parágrafo fazendo referência a uma 

obra literária como estratégia discursiva argumentativa, evidenciando uma relação de 

intertextualidade. Essa incorporação de um texto em outro é uma estratégia que permite a 

ampliação do sentido, na medida em que cria novas possibilidades e desloca sentidos em uma 
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ideia de plurissignificação da linguagem. Sendo assim, de maneira implícita ou explícita, as 

palavras, os textos estão sempre dialogando uns com os outros na teia discursiva. No segundo 

parágrafo, ele apresenta a cidade onde vive, mostrando alguns aspectos que vão nortear a 

discussão da questão polêmica ao longo do texto. Ao elaborar a pergunta-chave que alicerça a 

temática respondida na progressão textual como estratégia persuasiva, o estudante estabelece 

dois lados da reflexão.  

Para apresentar o lugar ao leitor, uma outra estudante-autora mostra aspectos da história 

do povo quilombola no primeiro parágrafo:  

 

Kalunga do Mimoso é uma das comunidades quilombolas que fazem parte dos 

vestígios históricos que compõem a identidade cultural do lugar onde eu vivo: Arraias. 

Os(as) quilombolas desse agrupamento social, formado por 270 famílias, somando 

1.300 pessoas, são descendentes de homens e mulheres negras que, em meados do 

século XVIII, fugiram da exploração escravagista em busca de espaços de 

sobrevivência, liberdade e resistência. O lugar encontrado por eles é atravessado pelos 

rios Bezerra e Paranã, o que lhes possibilitou garantir o sustento por meio da 

agricultura de subsistência. Fonte de sobrevivência, esse recurso hídrico, no entanto, 

está sob risco de ser perdido em decorrência dos impactos ambientais causados pela 

atuação da mineradora Itafós. (Artigo de opinião 14). 

 

Ela retrata o que vê, o que o outro viu e contou, são acontecimentos maiores que definem 

uma existência em âmbito do cronotopo e da exotopia.4 Essa estratégia argumentativa da 

comprovação de fatos é o que dá início à exposição do problema ambiental enfrentado pela 

comunidade. Mais uma vez, a narração se faz presente no parágrafo introdutório para expor o 

lugar ao leitor, desenvolver o discurso de argumentação e apresentar situações concretas de 

interlocução vivenciadas.  

São muitos os aspectos que podem ser abordados nos textos dos alunos. A visão 

bakhtiniana de exotopia (lugar exterior) e cronotopo (tempo-espaço), por exemplo, materializa-

se no trecho “[...] são descendentes de homens e mulheres negras que, em meados do século 

XVIII, fugiram da exploração escravagista em busca de espaços de sobrevivência, liberdade e 

resistência.” É preciso se situar em um lugar exterior para ver a situação dessas pessoas negras 

vivendo nesse espaço de tempo, procurar enxergar e refletir sobre tal realidade e depois retornar 

ao nosso lugar, exterior a essa vivência.  

A seguir, uma outra aluna-autora introduz a escrita do seu artigo partindo de uma 

narrativa:  

 

4 “Cronotopo” e “exotopia” são conceitos bakhtinianos que falam da relação espaço-tempo. O primeiro foi 

concebido no campo estrito do texto literário; já o segundo refere-se à atividade criadora em geral, inicialmente, 

à atividade estética e, mais tarde, à atividade da pesquisa em ciências humanas.  
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A história de minha querida Rebouças conta-me que, no passado, os tropeiros 

passavam por aqui para descansar da longa viagem que os levava até Minas Gerais e 

São Paulo, ao conduzir o gado, e habituaram-se a fazer paradas para beber água. 

Assim, quando nasceu a comunidade, ela já possuía um nome ‘Poço Bonito’, 

homenageando o reduto de água extremamente límpida. Mas o tempo impassível 

trouxe consigo outra realidade, evidenciada na placa afixada, este ano, na entrada da 

cidade: ‘Região em perigo! Cada pessoa está consumindo o equivalente a 14 litros de 

agrotóxicos todo ano’. (Artigo de opinião 16). 

 

A estudante-autora conta a história transcorrida sobre o lugar onde vive referindo-se ao 

primeiro nome da cidade, que exaltava a água límpida do lugar. Assim, recorre ao papel da 

memória para construir seu discurso argumentativo ao longo do texto. Oliveira (2012, p. 82) 

enfatiza que “Tal compreensão da memória está em sintonia fina com a ideia de que o indivíduo 

é subjetivado pelas condições discursivas e não discursivas que o atravessam. Ou seja, o 

passado, a memória para existirem precisam ser construídos, narrados, discursivizados.” Em 

seguida, a estudante-autora apresenta aspectos que vão delinear o problema argumentado ao 

longo do texto. Para tanto, mostra os dizeres de uma placa que, além da subjetividade marcada 

pelo uso intencional do ponto de exclamação, comprova o fato que dá início ao discurso 

argumentativo do tema escolhido.  

Segundo Geraldi (1996), escrever a partir de nossas vivências é um dos caminhos para 

as práticas de escrita textual. No fragmento analisado, percebe-se que, para iniciar o discurso 

argumentativo na construção do gênero artigo de opinião, a aluna-autora aciona a subjetividade 

e a memória discursiva por meio de sequências descritivas, narrativas, criando estratégias de 

comprovação, persuasão para, depois, argumentar sobre o tema. Desse modo, no ato de 

individualização da língua, observa-se o uso e os sentidos atribuídos pelos sujeitos.  

Benveniste (1989), ao conceituar a enunciação, entende a língua em funcionamento 

como um ato individual de utilização. É na enunciação que o locutor, ao apropriar-se da língua, 

confirma sentido ao discurso. Esse aspecto ocorre, pois, ao enunciar-se, o locutor, ao mesmo 

tempo que se marca, introduz o outro no seu discurso constituindo a noção de pessoa, a relação 

“eu-tu”. Essa inter-relação, dual e indissolúvel, atribui à enunciação o caráter intersubjetivo. 

Durante a enunciação existe também o ele, a não-pessoa, representada em “o que” ou “em 

quem” se fala. Dessa forma, a noção de pessoa da enunciação estabelece o centro de referência 

interna do discurso. Mas não são apenas essas noções que fazem parte desse conceito. Nesse 

sentido, quando o sujeito se apodera da linguagem e enuncia-se, determina também as noções 

de espaço/tempo, e o espaço da enunciação é o “aqui” e o “agora”.  

Sendo assim, pode-se perceber que os estudantes-autores fazem uso das sequências 

descritivas e narrativas a serviço da construção do texto sobre o tema, ressaltando o lugar onde 
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vivem. Ficam evidentes, nessas produções, a carga significativa de subjetividade, o desejo de 

mostrar ao leitor as razões ligadas à ideia de pertencimento e de valorização do lugar, tema 

central da produção escrita. Há, ainda, um jogo estratégico de apontar as características 

positivas e encantadoras e, logo em seguida, apresentar o problema ao leitor. Essa estratégia 

funciona como se fosse um desabafo dessas vozes, que constroem um discurso muito parecido 

e ao mesmo tempo um pedido de socorro, afinal, se o lugar é bom, tem história, tem belezas, 

cidadãos do bem, por que tal problema está acontecendo? É preciso mudar essa realidade, é 

urgente uma solução para que o lugar volte a ser o que era, o que foi apresentado ao leitor.  

Nesse contexto, o gênero discursivo artigo de opinião é, sem dúvida, o que possibilita a 

exposição do problema, o apontamento dos culpados, as diversas opiniões concordantes e 

discordantes, além de chamar a atenção da sociedade, das autoridades, por exemplo. É 

importante lembrar que esses estudantes-autores estão em processo de formação da escrita, um 

processo de desenvolvimento de habilidades ensinado e em constante diálogo reflexivo com a 

vida. Bakhtinianamente falando, a linguagem é um produto vivo da interação social, das 

condições materiais e históricas de cada tempo. E sua principal marca é o fato de ser dialógica.  

 

4.2.2 A intertextualidade na construção dos textos dos estudantes-autores  

 

Neste subcapítulo, problematizo a intertextualidade como categoria de análise. Tudo se 

expressa pelas diversas linguagens e está alicerçado na experiência humana da interação verbal, 

assim sendo, pertence a uma grande corrente de discursos construídos ao longo do tempo, 

conforme ressalta Antunes (2010). Nesse contexto analítico, considera-se a intertextualidade 

ampla, constitutiva de qualquer atividade de linguagem. 

Conforme a autora, é a partir dos discursos existentes que outros textos são criados, 

recriados e ressignificados. Para Antunes (2010), existe também a intertextualidade explícita, 

que aparece expressa na superfície, como as alusões, as remissões, mais ou menos diretas, as 

paráfrases e as citações, principalmente, as que trazem a indicação do discurso fonte. É 

imprescindível destacar que nenhuma ocorrência intertextual é aleatória ou gratuita, ou seja, há 

uma intenção, uma finalidade quando são feitas referências ao discurso do outro, como efeito 

discursivo ou como estratégia discursiva argumentativa. Recorre-se à palavra do outro para 

marcar um posicionamento, para comprovar uma ideia, para refutar opiniões, para reforçar um 

discurso em defesa de um determinado assunto. 

A dialogia, portanto, se manifesta concretamente na linguagem através da 

intertextualidade e da interdiscursividade. De acordo com Bakhtin (2003), a constituição do 
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mundo textual é marcada pela tensão dialética, além disso, os elementos históricos, linguísticos 

e sociais se manifestam de modo dialógico nos discursos dialógicos do sujeito, revelando outras 

falas persuasivas por ele incorporadas. Assim sendo, a semântica da enunciação, a partir do 

conceito de “polifonia”, enuncia que o sujeito se representa de maneira diversa nos enunciados 

que ocorrem no evento da enunciação. Nessa perspectiva, os textos produzidos pelos estudantes 

apontam, em sua grande maioria, intertextos na construção dos argumentos, utilizados nos 

artigos de opinião para ressaltar, reforçar, comprovar, convencer, persuadir o leitor. Nesse 

sentido, compreender é cotejar com outros textos e pensar num contexto novo.  

 

Mas como nem tudo é doce, Ferreira Gullar, poeta brasileiro, afirmou no poema O 

açúcar: ‘O branco açúcar que adoçará meu café/nesta manhã de Ipanema [...] este 

açúcar era cana/e veio dos canaviais extensos/que não nascem por acaso/no regaço do 

vale.’ Dessa maneira, a usina também trouxe o gosto amargo com a secagem de muitas 

lagoas e minas d’água, desvio do curso natural do Rio São Francisco, desmatamento 

florestal, poluição devido à queimada da cana e uso exagerado de agrotóxicos nas 

lavouras. (Artigo de opinião 8). 

 

Nesse fragmento, o estudante-autor, para deixar o leitor a par da problemática ambiental 

discutida em seu texto, intencionalmente, revisita seu conhecimento literário e apresenta os 

versos do poema de Ferreira Gullar para construir sua intertextualidade explícita, aspeada e 

direta. É relevante observar que o estudante, ao apresentar a questão problematizada, utiliza 

algumas palavras com sentido figurado para construir essa dialogia. Dessa forma, a 

intertextualidade é, de certa maneira, um diálogo sinalizado de uma heterogeneidade mostrada, 

em que a remissão a outro texto é determinada e o diálogo, apontado pelo processo. Como 

afirma Antunes (2010, p. 76), “[...] a intertextualidade está intrinsecamente presente em cada 

evento de linguagem.”  

Para Bakhtin (2003), o aclaramento do texto não ocorre por meio de outros textos 

(contextos), mas pela realidade das coisas extratextuais que leva a uma compreensão, a uma 

explicação, entre outros aspectos discursivos. Conforme explica o autor, as coisas são prenhes 

da palavra, e a “palavra do outro” se transforma de modo dialógico para se tornar a “palavra 

pessoal-alheia” que, com a ajuda das “palavras do outro”, constitui-se na palavra pessoal. 

 

Para o reitor Dr. Ivano A. Devilla, a necessidade do fechamento decorre do 

esgotamento orçamentário e financeiro destinado à manutenção do campus, que 

expandiu-se exageradamente, a ponto de não conseguir manter-se em bom 

funcionamento. Assim, as medidas propostas pela equipe gestora, constatadas no 

RELATÓRIO nº 1/2019 COLEGIADOS – 16136, publicado em 2 de maio de 2019, 

devem ser postas em prática urgentemente. Tais ações incluem a progressiva extinção 

de cursos, bolsas para pesquisa, verbas para projetos e a demissão de funcionários. 

(Artigo de opinião 12). 
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Nesse trecho, o estudante-autor constrói uma paráfrase, estabelecendo uma relação 

semântica entre enunciados, e apresenta uma intertextualidade na elaboração de um argumento 

de autoridade, “[...] vale ressaltar que nenhuma ocorrência de intertextualidade é gratuita ou 

aleatória”, conforme Antunes (2010, p. 77), há, portanto, um propósito discursivo. O estudante 

utiliza o intertexto como estratégia argumentativa para que seu “projeto de dizer” seja validado. 

Afinal, precisa convencer/persuadir o leitor em defesa do ponto de vista defendido. Costurada 

ao intertexto apresentado pela autoridade, está a intertextualidade referente aos relatórios no 

argumento de comprovação. Tais construções argumentativas e intencionais, construídas tendo 

como base a intertextualidade, fortalecem o discurso argumentativo sobre a questão polêmica 

acerca da extinção de cursos, entre outros aspectos, com o fechamento da universidade.  

Para Antunes (2010, p. 77), “[...] de qualquer forma, implícita ou explicitamente, a 

palavra do outro está embutida em nossa palavra.” Um dito linguístico presente em um texto 

também pode estar em outro texto direta ou indiretamente.  

No fragmento a seguir, um estudante-autor, para reforçar a argumentação discursiva, 

também faz uso da intertextualidade explícita em forma de paráfrase para ressaltar a 

necessidade de criminalizar aqueles que defendem a “vaquejada” e a veem como um “esporte”. 

 

Dessa forma, a necessidade de criminalizar a vaquejada torna-se cada vez mais notória 

em nossa sociedade e no lugar onde moro. Como disse o Ministro do Supremo 

Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, a prática possui ‘crueldade intrínseca’ e o 

dever de proteção ao meio ambiente, previsto no Artigo 225 da Constituição, 

sobrepõe-se aos valores culturais. Nesse sentido apoiar, difundir e legitimar tal 

‘esporte’ revela a face negligente e cruel do homem em relação à natureza. (Artigo de 

opinião 13). 

 

Para trazer à tona essa discussão e destacar a discursividade, utiliza a voz de uma 

autoridade, em forma de intertexto, para evidenciar sua defesa. Ele ainda se vale de outra 

intertextualidade que aponta a comprovação prevista na lei. A intertextualidade, portanto, 

configura a linguagem.  

Segundo Brait (2011), em um processo de construção do sentido, da compreensão, a 

dialogicidade se faz presente, uma vez que implica a participação de um terceiro que acaba 

penetrando o enunciado na medida em que a compreensão se torna um momento constitutivo 

do enunciado, do sistema dialógico exigido por ele. Isso significa dizer que, de alguma forma, 

esse terceiro interfere no sentido total em que se inseriu. É esse jogo dramático das vozes que 

pode ser denominado dialogismo, polifonia ou mesmo intertextualidade, como explica a autora. 

No excerto adiante, outra estudante-autora, para mostrar a consequência do problema 

em discussão, constrói um intertexto direto, explícito e com uso das aspas, o que reforça a 
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argumentação do discurso de autoridade. Estratégia essa que reafirma seu discurso 

argumentativo em defesa de um ponto de vista. 

 

Os indícios são de que alguns secadores funcionam de forma irregular. De acordo com 

o engenheiro agrônomo Alisson Rodrigues do Idaf (Instituto de Defesa Agropecuária 

e Florestal do Espírito Santo): ‘O processo de secagem estava sendo feito à noite, o 

que é proibido quando se utiliza somente a palha como combustível. Além disso, não 

estava sendo respeitada a distância mínima das rodovias’. Em consequência, uma 

grande quantidade de fumaça polui o ar. (Artigo de opinião 17). 

 

Marcuschi (2008) trata os mecanismos da textualidade como critérios e afirma que a 

intertextualidade é mais do que um simples critério, por ser também um princípio constitutivo 

que aborda o texto como comunhão de discursos e não como algo isolado. Conforme o autor, 

esse fato é importante porque dá margem a interconexões dos mais variados tipos para a própria 

interpretação. Portanto, existe um processo consensual de perceber a intertextualidade como 

um fenômeno inerente ao texto, como parte constitutiva da linguagem manifesta na enunciação.  

Em outro artigo de opinião, uma estudante-autora constrói uma intertextualidade 

indireta em forma de paráfrase para reforçar sua argumentação discursiva. 

 

Para Ricardo Silva, integrante de um dos grupos de passinho da Ilha, o importante 

mesmo é ser reconhecido, pois junto com o brega funk, esse novo ritmo tem tirado 

muita gente do tráfico. O jovem ainda acrescenta que poderia ser mais um na 

Penitenciária Barreto Campelo, mas preferiu o lado da arte e se deu uma nova chance. 

Sem dúvida, um movimento artístico como esse muda a vida de um ser humano, pois 

independente de gênero, classe social, etnia ou orientação sexual, a arte sempre 

transforma. Assim, como arte vinda dos menos favorecidos, o passinho também é uma 

mobilização social. É preciso que seja reconhecido, pois veio despir o preconceito da 

cultura periférica que desde sempre é excluída da sociedade, como o rap, o grafite e 

outras culturas que fazem parte das comunidades. (Artigo de opinião 19). 

 

A dialogia manifestada pelo integrante de um grupo explica como o ritmo musical e o 

reconhecimento podem mudar a vida de muitos jovens. Esse intertexto dialoga, comprova, 

valida e reforça o discurso da estudante em seu artigo, pois retoma aspectos dialógicos para 

defender sua opinião, mostrando que o movimento artístico transforma a vida das pessoas. 

Aspecto que evidencia mais de uma voz dialogando, justificando e procurando 

convencer/persuadir o leitor. Dessa forma, há uma retomada do dito por meio da paráfrase, do 

uso de modalizadores do discurso e de algumas marcações explícitas, como “sem dúvida”, “um 

movimento artístico como esse muda a vida de um ser humano”, “a arte sempre transforma”, 

“o passinho também é uma mobilização social”, “É preciso que seja reconhecido, pois veio 

despir o preconceito da cultura periférica”. O texto se torna coerente se a manipulação 

corresponder ao propósito textual.  
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Os textos e os discursos se encontram, se completam, se entrecruzam, respondem ou 

polemizam entre si no interior do suporte da enunciação. Há um “projeto de dizer”, segundo 

Bakhtin (2003), quando as informações estão em conformidade e quando existe efetivamente 

um ponto de vista a ser defendido e argumentos que o justifiquem. O autor ainda afirma que o 

texto só tem vida em contato com outro texto (contexto), sendo em seu ponto de contato que 

surge a luz que aclara para trás e para frente, fazendo com que o texto participe de um diálogo. 

Nessa perspectiva, evidencia-se a visão bakhtiniana sobre a intertextualidade. Em 

Bakhtin (2003), os sujeitos se apropriam da linguagem socialmente e, por isso, não é possível 

desvinculá-los do contexto sociocultural e nem dos conhecimentos socioculturalmente 

partilhados. Para o teórico russo, um texto não pode ser lido fora dessas condições de produção, 

uma vez que o leitor se insere em um determinado contexto social, histórico e ideológico. 

Portanto, um estudante leitor/autor faz parte desse processo, limitá-lo apenas a treino de 

estratégias linguísticas implica anular sua capacidade argumentativa, interpretativa leitora e 

escritora. 

Desse modo, os fragmentos escritos pelos alunos-autores e analisados na perspectiva da 

construção da intertextualidade evidenciam que eles têm noções dos intertextos e sabem utilizá-

los como estratégias discursivas de argumentação na construção dos artigos de opinião. 

Observa-se, nas produções textuais, indício de um projeto de texto, presença de outros 

textos/enunciados com o objetivo de construir um argumento de autoridade, comprovar um 

fato, reforçar um ponto de vista, entre outros aspectos. Esses estudantes falam do espaço onde 

vivem, assumem um lugar social e, muitas vezes, histórico, dessa maneira, participam da 

construção interativa do discurso se apoiando nas vozes do outro, nos discursos enunciativos 

que provocam uma resposta, considerando o princípio dialógico da linguagem.  

Revisitando os conceitos bakhtinianos, é relevante compreender que o teórico russo 

propõe que o enunciado seja o elo que liga o locutor ao interlocutor. Sendo assim, existe um 

vínculo entre o enunciado e a situação social, ou seja, a situação constitui-se em parte do 

enunciado, essencial para compreensão do seu sentido. Nessa visão, os sentidos constituem o 

produto da interação do locutor e do interlocutor, sendo determinados pela razão de que 

procedem de alguém e se dirigem para outro alguém. Logo, o sentido de um texto/enunciado 

está no projeto discursivo do autor e na sua efetiva realização. Portanto, é preciso considerar 

que a intertextualidade é um processo constitutivo dos textos/enunciados, pois há uma relação 

estabelecida com outros textos/enunciados, uma vez que esses textos não surgem de maneira 

isolada, aleatória. Sendo assim, o diálogo se estabelece na construção da interação pela presença 

constante do outro no próprio discurso. 
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Tendo em vista o princípio dialógico da linguagem, esses enunciados, dos quais os 

sujeitos participam, vêm de outros e provocam respostas. Por isso, na perspectiva bakhtiniana, 

ao analisar um texto, deve-se levar em consideração, além da sua constituição verbal, aspectos 

da dimensão extraverbal, ou seja, é preciso enxergar no texto marcas de um sujeito, de um lugar 

social e histórico, de uma posição discursiva que circula entre textos e faz com que eles 

circulem. Por isso, ao se deparar com um texto/enunciado, é fundamental fazer questionamentos 

como: A quem se dirige o texto? Como o leitor percebe e imagina seu interlocutor? Onde e 

quando o texto foi publicado? Qual o papel social do locutor sobre o texto? E retomando o 

caminho do interdiscurso, o autor-criador, por exemplo, desloca o texto de um livro, da letra de 

uma música, de um poema, de uma lei, já por si valorado em uma ação axiológica, e leva para 

dentro de outro texto/enunciado.  

Na visão de Bakhtin, essa posição axiológica recortada em conformidade com o viés 

valorativo do autor é refratada e também refratante, pois é a partir dela que são recortados e 

reordenados os eventos da vida. Portanto, os sentidos dos textos são sempre diferentes, uma vez 

que é importante considerar seus participantes (autor-criador e interlocutores), seu cronotopo 

(tempo e espaço), bem como as condições de produção, recepção e circulação.  

Dessa forma, os estudantes-autores, ao produzirem seus textos, evidenciam que têm 

noção do uso da intertextualidade em suas produções. Provavelmente, aprenderam que utilizar 

intertextos denota mais conhecimento, leitura, repertório cultural, que devem ou podem ser 

empregados nos textos como estratégias para enriquecer a construção dos argumentos, 

determinar mais fundamentação e persuasão na construção dos textos, em especial, 

considerando o corpus, na produção do gênero artigo de opinião.  

Rememorando Bakhtin (1992), as relações humanas comunicativas são intersubjetivas, 

envolvem vários sujeitos, diversas vozes, diferentes discursos e, portanto, surgem de uma 

diversidade plural. Assim, todo texto está costurado em outro/outros texto/textos. Por tudo isso, 

o enunciado se constrói com o “eu” e o “outro”, sendo determinado pela alteridade que também 

constitui a linguagem. Em sentido restrito, o interdiscurso também é um espaço discursivo, haja 

vista que existe um conjunto de discursos que mantém relações de delimitação recíproca uns 

com os outros.  
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4.2.3 A interdiscursividade na construção dos textos dos estudantes-autores 

 

Neste subcapítulo, apresento a interdiscursividade como categoria de análise dos dados, 

conceito que se conecta à concepção de que os discursos tecem relações com outros discursos. 

Logo, um discurso traz, em sua constituição, outros discursos que vão sendo tecidos, costurados 

pelos já ditos, em um determinado momento histórico, em um dado lugar. Tal aspecto evidencia 

que não existe discurso homogêneo, fechado em si mesmo, composto de uma única fonte do 

ato de “dizer”.  

Para Antunes (2010), existe uma interdiscursividade explícita ao ser feita uma citação 

direta que está em outro texto. Bakhtin (1992) enuncia que o discurso emerge de uma 

pluralidade e diversidade multidiscursiva, estando a significação das palavras atrelada ao 

contexto imediato e histórico evolutivo, trabalhando na ordem social empírica. Além disso, essa 

categoria está conectada à relação humana de comunicação, relações intersubjetivas, na qual a 

linguagem é um veículo de comunicação e o social, uma realidade homogênea que se divide 

em classes, tornando o signo arena, onde é desenvolvida a luta dessas classes.  

Para o teórico, é no diálogo real que esta alternância dos sujeitos falantes pode ser 

observada de maneira mais direta e evidente, assim, os enunciados dos interlocutores (parceiros 

do diálogo), chamados de réplicas, alternam-se regularmente nele. Portanto, na visão 

bakhtiniana, o diálogo, por sua clareza e simplicidade, consiste na forma clássica da 

comunicação verbal. Por isso, cada réplica, por mais breve e fragmentada que seja, possui um 

acabamento específico que expressa o posicionamento do locutor, sendo possível tomar, com 

relação a essa réplica, uma posição responsiva, de acordo com Bakhtin (2003).  

Nesse sentido, considerando uma relação dialógica em que o enunciado, desde o início, 

elabora-se em função de uma eventual reação-resposta, finalidade precisa de sua elaboração, o 

sujeito invoca novamente seu interlocutor, de quem espera uma compreensão responsiva ativa, 

convocando-o a essa reação, partilhada e compartilhada por meio da reiteração eloquente. 

Partindo desse horizonte, foram analisados alguns interdiscursos construídos por estudantes 

participantes da Olimpíada de Língua Portuguesa de 2019.  

Uma aluna-autora, discutindo sobre a violência contra a mulher e o alto índice de 

feminicídio no lugar onde vive, atesta: 

 
Anos antes de essa problemática vir à tona, o município, conhecido pelo extenso rio 

que o corta ao meio, já contava com histórias que retratavam essa realidade. Conta 

uma antiga lenda que o rio Piracicaba, com suas águas até então serenas, enfureceu-

se ao notar que sua deusa havia se apaixonado pelo moço mais bonito da cidade. 



118 

 

 

Possesso, o mesmo se armou de abundantes correntezas ao desafiar o jovem à luta, e 

impiedosamente encarcerou a mulher em águas profundas, matando ambos. 

Embora seja uma mera lenda, popularizada com intuito de manter crianças longe das 

águas, a história se mostra um exemplo claro da romantização que circula esse tópico, 

fato que dificulta uma discussão mais assertiva sobre o problema em questão, bem 

como contribui para a permanência ou até mesmo o aumento da violação dos direitos 

das mulheres. É imprescindível tomar conhecimento de que o feminicídio já deixou 

vítimas o suficiente, e de que algo precisa ser feito com urgência. (Artigo de opinião 

11). 

 

Para discutir o problema, a estudante-autora se vale do discurso contado/narrado sobre 

uma lenda. Ao mostrar o foco discursivo, constrói uma estratégia discursiva argumentativa 

descrevendo as águas do rio e utiliza, inclusive, aspectos da literariedade para reforçar o 

discurso argumentativo/persuasivo, construindo uma personificação com a intenção de 

apresentar o argumento. Na verdade, o principal recurso usado é o tom de crítica em torno de 

uma metáfora para mostrar a realidade. A palavra “possesso”, nessa interdiscursividade, dialoga 

de forma clara, direta e reitera a temática atual apresentada em seu texto. Implicitamente, nessa 

analogia, está a fala, o discurso dialogando e remontando aspectos da violência, do feminicídio 

que, na grande maioria do ocorrido, apresenta um homem “possesso”, irado, furioso, 

encolerizado.  

Os aspectos da construção dialógica e discursiva também persistem nas expressões 

“impiedosamente encarcerou a mulher”, “matando ambos”. Ao criar uma comparação, costurar 

a linguagem plurissignificativa e figurada, essas palavras e expressões são utilizadas 

intencionalmente para tensionar, reforçar, chamar a atenção para um discurso que se repete na 

atualidade e que leva a terríveis consequências. Outro discurso que tece relação com a lenda é 

o que mostra a finalidade de contá-la para as crianças, por ser um discurso oralizado que assusta 

e causa medo. Apesar disso, a estudante deixa claro que predomina a ideia de um discurso 

romantizado, o que dificulta que sejam tecidos, costurados, elaborados outros discursos, com 

objetivo de minimizar o problema em questão.  

Na construção dessa interdiscursividade, também há o fio discursivo da estudante-autora 

que tece o rumo da discussão, afinal, ela quer argumentar sobre uma problemática de ordem 

social e, para isso, se posiciona, modaliza seu discurso e mostra com palavras-chave a 

necessidade de atentar de forma urgente para o problema que assola o lugar onde ela e sua 

comunidade vivem. Nesse contexto, percebe-se a convocação de outras vozes discursivas que 

ao longo do texto tomam corpo nesse discurso argumentativo e revelam um embate, uma tensão 

nesses discursos.  

Conforme Bakhtin (2003), a palavra “alheia” do outro comporta “ecos” de outros 

enunciados, e a “minha” palavra, produzida pelo falante em uma dada situação de comunicação, 



119 

 

 

com intenção discursiva definida, é, assim, compenetrada da expressão dele. As palavras 

“alheias” e as “minhas” são expressivas, porém, essa expressividade não é inerente à própria 

palavra, e sim alcançada na sua relação com a realidade concreta, em determinada situação real 

de comunicação. Isso ocorre por meio da relação estruturada pelo enunciado individual, haja 

vista que o discurso é construído no diálogo com o outro.  

Antunes (2010) postula que nos valemos das palavras do outro com algum propósito, 

ou como estratégia para alguma finalidade de efeito discursivo. A interdiscursividade, 

considerada uma propriedade constitutiva da existência do discurso, está diretamente implicada 

com a leitura e a produção de textos diversos. Na visão bakhtiniana, os sentidos instituem o 

produto da interação do locutor e do ouvinte, são determinados pela ideia de que procedem de 

alguém e se dirigem a alguém. Nessa visão, o que é expresso pelo falante ou por quem enuncia 

não pertence só a ele, porque todo discurso, as vozes, mesmo que infinitamente distantes, quase 

impessoais, anônimas, praticamente imperceptíveis, são percebidas. Da mesma maneira 

acontece com as vozes que ecoam no momento da fala.  

O excerto seguinte é parte do artigo de opinião intitulado “Valeu boi?”, que descreve 

maus-tratos de animais na “festa do vaqueiro”. Nesse contexto, o estudante-autor apresenta 

vozes que parecem mais distantes: 

 

Como disse Euclides da Cunha em seu livro ‘Os sertões’: ‘O sertanejo é, antes de 

tudo, um forte’. De fato. Sou nordestino e me orgulho de ter nascido em um lugar de 

terras áridas, povo guerreiro e colecionador de desafios! Todavia, não me sinto 

representado, de forma alguma, por uma prática cultural que oportuniza inúmeras 

situações de maus tratos, causando sérias lesões em bois e cavalos, podendo levá-los 

até mesmo à morte. (Artigo de opinião 13). 

 

O trabalho discursivo do aluno-autor se inicia com um discurso literário, marcado pelas 

aspas, que enuncia quem é o “sertanejo”. Em seguida, dialogando com a característica desse 

personagem, o estudante apresenta seu discurso estabelecendo um lugar social e exaltando seu 

povo pelos desafios enfrentados. Sua voz discursiva é marcada pela subjetividade materializada 

no ponto de exclamação. No embate, ele mostra seu posicionamento contra os maus-tratos. Ao 

tratar da prática “cultural” e violenta que leva animais à morte, ficam implícitos as vozes de 

quem a defende e os outros discursos, quase imperceptíveis, impessoais, anônimos que, 

provavelmente, assim como o estudante-autor, são contra esse tipo de violência. Na construção 

da interdiscursividade, ele organiza um texto polifônico cujas diferentes vozes se fazem ouvir 

por meio do seu posicionamento.  
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Nesse sentido, compreende-se que o discurso com intenção argumentativa e persuasiva 

atinge áreas mais profundas por meio da linguagem, uma vez que interfere na forma de pensar 

de seu interlocutor. Segundo Authier-Revuz (1982), a língua não se realiza a não ser atravessada 

pelos diversos discursos que relativizam uns aos outros em um jogo inevitável de fronteiras e 

interferências.  

Um aluno-autor da Olimpíada de Língua Portuguesa de 2019, ao discutir em seu artigo 

de opinião sobre a poluição do rio Tietê, que prejudica a qualidade de vida de muitos cidadãos, 

reforça a importância desse rio para o lugar onde vive: 

 

Desencadeia-se, pois, um grande debate acerca do assunto. De um lado, argumenta-

se que o governo estadual investiu R$ 624 milhões na Sabesp a fim de ampliar o 

tratamento de esgoto, com o objetivo de potencializar a limpeza do rio. Também 

recorre-se a dados da Fundação SOS Mata Atlântica, que revelam a diminuição em 8 

quilômetros da área morta entre 2017 e 2018, provando que há algum progresso. 

De outro, há cidadãos que se inclinam à visão da ambientalista Malu Ribeiro, que 

contra-argumenta que investir apenas em tratamento de esgoto não é suficiente, haja 

vista que para revitalizá-lo não basta tratar a água suja, também é necessário deixar 

de poluí-la. (Artigo de opinião 6). 

 

O aluno constrói a interdiscursividade marcando a existência de “um grande debate 

acerca do assunto”, ao mencionar isso na construção da argumentação, fica implícito que há um 

discurso de pessoas do lugar onde vive. Dentre as vozes que se entrecruzam nesse excerto, está 

a voz do povo do lugar. O discurso ganha força com a comprovação do fato através de números 

dos investimentos do governo, pois os dados também são vozes de comprovação. Esses 

aspectos compõem as estratégias argumentativas para persuadir o leitor. Bem articulado, o 

estudante mostra o discurso dos cidadãos preocupados com o meio ambiente e apresenta uma 

fala de autoridade que refuta, contra-argumenta a respeito das ações comprovadas no parágrafo 

anterior. Implícito também está o discurso do próprio aluno-autor, que defende a qualidade de 

vida dos cidadãos do lugar onde vive.  

Nesse sentido, compreender o encontro e/ou confronto de vozes, de discursos é 

experimentar, enquanto leitor, um trabalho de significação dos já ditos e, consequentemente, 

torná-los uma rede de sentidos e, assim, situá-los à luz de suas condições de produção. Na 

materialidade do texto, cria-se, portanto, um jogo argumentativo que exige do enunciador uma 

negociação com as vozes explícitas/registradas ou não. Nesse trabalho discursivo e linguístico, 

quem enuncia elabora, a partir de uma posição enunciativa, um diálogo com o outro.  

De acordo com Bakhtin (2003), o objeto do discurso de um locutor, seja qual for, não é 

objeto do discurso pela primeira vez em um enunciado, portanto, esse locutor não é o primeiro 

a falar dele. Para o autor, o objeto já foi falado, controvertido, esclarecido e julgado de diversas 
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formas, ou seja, esse é o lugar onde se cruzam, se encontram e se separam diferentes pontos de 

vista, bem como visões de mundo, tendências. Para Authier-Revuz (1982), nenhuma palavra 

do dicionário é neutra, os vocábulos estão sempre “habitados” pelos discursos em que propagam 

sua vida de palavras, e o discurso se estabelece por uma longa caminhada feita de rejeições, 

conflitos, compromissos com outros discursos, como aquele que o locutor atribui ao interlocutor 

e que se estabelece por um paradigma dialógico específico, como um processo dialógico do 

conjunto.  

Em outro artigo, uma aluna-autora argumenta em seu texto sobre a problemática da 

questão migratória no Brasil em decorrência do grande fluxo de refugiados:  

 

Somado a isso, há ainda pessoas que acreditam que os imigrantes trazem problemas, 

como a ocupação de vagas de emprego de moradores locais e o aumento da violência 

urbana. Em relação ao primeiro caso, há justamente um movimento inverso, pois, 

conforme demonstrou a historiadora Lená Menezes (artigo ‘Os outros somos nós’), a 

imigração, desde o final do século XIX, impulsionou o crescimento econômico no 

Brasil. Já em relação ao segundo caso, não há evidências empíricas que demonstram 

índices de violência provocados pelos estrangeiros. (Artigo de opinião 20). 

 

A aluna apresenta uma interdiscursividade ao apontar o discurso de algumas pessoas da 

cidade, que são contra o país abrigar imigrantes, mostrando que as vozes partem de um lugar 

social, de comportamentos diversos. Implicitamente, há também o discurso machista, pois, 

segundo ela, a indústria que oferece um número de vagas prioriza a mão de obra masculina, e 

o discurso do preconceito étnico-racial, que, conforme explica, limita as oportunidades para as 

mulheres haitianas no mercado de trabalho.  

No fragmento, há ainda menção ao movimento “inverso” de vozes implícitas que 

defendem um outro lado. Na construção do argumento de autoridade, fica evidente o discurso 

histórico em defesa da imigração e o diálogo com o título “Os outros somos nós”, que, de 

maneira implícita, traz o discurso bakhtiniano sobre a alteridade, o dialogismo da ação de dizer 

e responder, a doação do outro “eu-outro”, estar em relação com o “outro”, visto que nada é 

monológico, tudo está relacionado nesse “projeto de dizer”. 

Para Bakhtin (2003), o papel dos outros, para os quais o enunciado se elabora, é 

essencial, para eles que nosso pensamento se torna, pela primeira vez, um pensamento real, 

tendo em vista que não são ouvintes passivos, mas participantes ativos da comunicação verbal. 

Há, no trecho, um indício do discurso de autoridade, que poderia ter sido construído com mais 

propriedade, mostrando o movimento argumentativo de modo que as ideias fossem 

confrontadas. Assim, para estabelecer uma comunicação efetiva, não basta apenas mencionar 

fatos, experiências e postular prováveis verdades.  
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Na perspectiva bakhtiniana, Fiorin (2016) aponta duas maneiras básicas de apresentar 

as múltiplas vozes em um mesmo enunciado: em uma o discurso do outro é claramente citado 

e separado; em outra o enunciado é bivocal, isto é, internamente dialogizado. Na primeira, estão 

as formas composicionais do discurso direto e do discurso indireto, as aspas, a negação. Na 

segunda, estão as formas composicionais, como a estilização, a paródia, a polêmica velada ou 

clara, o discurso indireto livre.  

Outra aluna-autora disserta em seu artigo sobre o tema “O lugar onde vivo”, 

argumentando acerca do uso exacerbado de agrotóxicos em sua região. Para dialogar com outras 

vozes, ela enuncia: 

 

Concordo que a produção de alimentos é essencial ao país. O Paraná destaca-se por 

ser um grande exportador de alimentos, atividade responsável por parte significativa 

do PIB do Estado. Preocupo-me, entretanto, com a quantidade de agrotóxico presente 

em cada produto e defendo a criação de políticas públicas que valorizem o homem do 

campo que produz alimentos livres de veneno. Questiono-me se todo lucro visado pela 

minoria de produtores detentores de muita terra e por empresas que são privilegiadas 

pela venda de agroquímicos não afetará a longo (ou nem tão longo) prazo a 

sustentabilidade do lugar onde vivo e a vida de todos seus habitantes. (Artigo de 

opinião 16). 

 

A aluna, ao construir a interdiscursividade, diferente do trecho anterior (artigo de 

opinião 20), inicia seu discurso se posicionando sobre aquilo com que concorda. Utilizando 

uma estratégia argumentativa, mostra seu estado como exemplo de destaque no ramo de 

exportação e estabelece outras vozes por meio de elementos que falam e comprovam o que foi 

dito. A estudante insiste no seu discurso de argumentação persuasiva, aponta a oposição desse 

destaque e retoma o problema que afeta o lugar onde ela e sua comunidade vivem. O discurso 

da aluna-autora é interessante, pois, ao mostrar-se contrária ao que está acontecendo no Paraná, 

também se posiciona com um discurso que aponta possíveis soluções para minimizar o 

problema.  

O discurso da estudante é bem explícito, firme e bem elaborado, enquanto os outros 

discursos estão implícitos. Há, por exemplo, um questionamento discursivo no qual busca abrir 

a comunicação, em resposta a outras vozes discursivas, como o discurso da elite, dos detentores 

do poder, da palavra, das decisões. Implicitamente, também estão os discursos de muitas 

pessoas do lugar que defendem a mesma opinião dela. A estudante-autora discursa como se 

falasse em nome de outros, assim, em meio a muitos murmúrios de vozes, ocupa um lugar social 

que evidencia o significado dado ao texto. Portanto, os mecanismos que fazem parte de qualquer 

formação social têm regras de projeção, o que permite que seja estabelecida a relação entre as 
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situações concretas, reais e as representações (posicionamentos) que estão no interior desse 

discurso, são essas formações de representação que estabelecem as significações.  

Bakhtin (2003) afirma que o discurso é construído no diálogo com outro. Logo, o locutor 

espera uma resposta, uma compreensão responsiva ativa. Por conseguinte, a interdiscursividade 

constituída estabelece uma relação com esses e outros discursos, mesmo que não se possa 

apreendê-los por meio de pistas linguísticas, tomando-os como contrapalavra. De acordo com 

o autor, o cotidiano constitui o domínio da palavra, estabelecida e realizada sob a forma de 

interação verbal entre os sujeitos, pois, ao mesmo tempo que dizemos, autorizamos a palavra 

ao outro. Antunes (2010) postula que, de qualquer forma, implícita ou explícita, a palavra do 

outro está embutida na nossa palavra. 

Sendo assim, os excertos escritos pelos estudantes-autores, considerando a construção 

da interdiscursividade, apontam que eles compreendem o trabalho interdiscursivo na produção 

do gênero artigo de opinião e conseguem enxergar mais do que a superfície do texto, ainda que 

estejam na condição de leitores/escritores em formação. É possível perceber, na escrita dos 

textos, muito do que está explícito e implícito, isto é, outros conhecimentos de mundo que estão 

para além dos signos linguísticos foram acionados pelos estudantes com a mediação de seus 

professores.  

O pressuposto bakhtiniano consiste em um discurso se entrelaçar com outros discursos 

já existentes devido à influência de outros ditos, portanto, outras vozes polifônicas. Como os 

textos são entrelaçados, costurados uns nos outros, assim como os discursos, a escrita deve ser 

interativa e processual, alicerçada nos aspectos de intertextualidade e interdiscursividade. 

 

4.2.4 O uso de alguns articuladores nos artigos de opinião dos estudantes 

 

Passo, agora, a tratar de uma amostra dos elementos articuladores como categoria de 

análise. O critério para eleger essas palavras ou expressões se deu após várias leituras dos 

artigos de opinião observando as recorrências, marcando e analisando as relações estabelecidas 

na costura textual. É necessário esclarecer que todos os elementos articuladores e 

modalizadores discursivos abordados adiante foram categorizados com base nas análises, 

considerando o contexto do texto. Para tanto, foi feita uma tabulação de dados para melhor 

visualizar a predominância dos articuladores utilizados pelos estudantes-autores, bem como as 

relações estabelecidas na construção do texto, afinal, o discurso é transpassado de marcas 

explícitas ou implícitas dependendo da intenção do enunciador. Objetivando não ficar apenas 

nas ocorrências e na sua função semântico-pragmática, escolhi alguns exemplos aplicados nos 
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textos (artigos de opinião) dos estudantes-autores participantes da Olimpíada de Língua 

Portuguesa de 2019 que foram recortados e analisados.  

O texto precisa ser visto como uma unidade de linguagem em uso e em funcionamento, 

uma vez que é um todo de significação dentro de um contexto e de uma situação comunicativa. 

Nele, existem intenções do autor, articulações textuais, jogos de palavras, subentendidos e 

pressupostos que formam um conjunto. O uso consciente de elementos articuladores na 

construção textual, além de estabelecer e articular relações, contribui com o movimento das 

ideias nas diversas direções. Esse funcionamento ocorre por causa da articulação textual, que 

está para além da simples noção de ligação, conexão e, portanto, remete à trama, à interligação 

de elementos em múltiplos níveis do texto.  

Segundo Costa Val (1999), os constituintes linguísticos devem ser integrados para 

permitir que o texto tenha coesão. No gênero discursivo artigo de opinião, o uso dos elementos 

articuladores ou marcadores argumentativos é fundamental para assegurar a argumentação, 

articular as ideias, além de outros aspectos, como deixar claro para o leitor a posição construída 

em relação à questão polêmica. Koch (2015) versa sobre o tema, apresentando uma proposta 

integrada de várias classificações de marcadores responsáveis pelo encadeamento de segmentos 

textuais de qualquer extensão. Consoante a autora, esses recursos linguísticos, denominados 

articuladores textuais, operadores do discurso ou marcadores argumentativos, operam em 

diferentes níveis, como o da organização global do texto, em que explicitam as articulações das 

sequências ou partes maiores do texto, no nível intermediário, em que assinalam o 

encadeamento entre parágrafos ou períodos e também, no nível microestrutural, em que 

articulam orações ou mesmo membros oracionais.  

Nesse sentido, a interação social por meio da língua caracteriza-se essencialmente pela 

argumentatividade. Para tanto, é relevante reconhecer e usar marcas linguísticas e gráficas de 

ligação em um texto, ou sequências argumentativas e, para que essa habilidade seja 

desenvolvida, são necessárias estratégias de compreensão, textualização e produção textual. 

Sobre o uso desses recursos na produção do gênero artigo de opinião, os autores responsáveis 

pela elaboração do Pontos de vista: caderno do professor da Olimpíada de Língua Portuguesa 

afirmam: 

 

Esses elementos estão vinculados entre si, ao longo do artigo, pelos articuladores – 

palavras ou expressões cuja função específica é exatamente estabelecer e deixar 

evidentes as relações entre diferentes partes do texto, não permitindo que o leitor perca 

o fio da meada. Assim, podem conectar ideias no interior de uma única oração. Mas 

podem também estabelecer relações entre períodos, parágrafos e partes do texto, às 

vezes distantes entre si. (SEVERIANO et al., 2019, p. 128). 
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Nesse sentido, há a clareza de que o papel dos conectivos/articuladores é exatamente o 

de guiar o leitor, apontar direções que o texto vai assumindo à medida que é construído. Assim, 

esses elementos vão amarrando as pontas, dando nós nos fios das ideias para que a costura seja 

bem-feita e bem-acabada. Desse modo, focalizo o uso de alguns elementos de articulação na 

construção dos textos dos estudantes participantes da 6ª edição Olimpíada de Língua 

Portuguesa.  

A seguir, um fragmento já mencionado neste estudo em que a aluna-autora discute sobre 

a problemática do feminicídio no lugar onde vive: 

 

Em uma sociedade com suas raízes enterradas sob concepções machistas e patriarcais, 

onde há algumas décadas a violência doméstica e o feminicídio eram tidos como atos 

disciplinares, esse comportamento fatal pode ser justificado como de natureza 

masculina, afinal, segundo tais concepções, um homem tem de defender sua honra, 

sua masculinidade. Contudo, é inconcebível que esse comportamento ainda se 

reproduza nos dias atuais. (Artigo de opinião 11). 

 

Ao considerar alguns dos elementos articuladores presentes nesse parágrafo de 

desenvolvimento, fica evidente que a estudante usa o articulador “afinal” para estabelecer uma 

ideia conclusiva do discurso machista e patriarcal que ainda perdura nos dias de hoje. Esse 

elemento apresentaria uma ideia mais clara sobre o pensamento exposto se fosse substituída, a 

título de buscar mais clareza, pela expressão “afinal de contas”. Entretanto, percebe-se que não 

há, exatamente, uma conclusibilidade do enunciado, uma vez que, para fortalecer a ideia dita 

anteriormente, ela usa também um elemento de conformidade, “segundo”. Esse aspecto, além 

de fortalecer o discurso, contribui para retomada e continuidade do dito anterior, explícito nas 

seguintes palavras-chave: “defender sua honra, sua masculinidade”. Após essa construção 

discursiva proposital, o trecho apresenta uma refutação, uma discordância, a partir da escolha 

do articulador “contudo”, elemento designativo da aversão a esse discurso incisivo. Essa 

compreensão se torna possível não só pelo uso do articulador que exprime a oposição, mas 

também pela retomada, pelo uso do anafórico “esse” e, novamente, pelas palavras-chave que 

asseguram o sentido apresentado em “esse comportamento ainda se reproduza nos dias atuais”. 

 

As conexões que podem ser criadas em um texto e que apoiam sua interpretação 

ultrapassam aquelas previstas pelas determinações morfossintáticas. Ultrapassam 

porque o destinatário vai sendo instruído para estabelecer diferentes nexos entre 

diferentes pontos do texto – por vezes, pontos até distantes –, nexos que não se devem 

apenas a elementos de ordem morfológicas ou sintática. Em outras palavras, a 

construção dos sentidos se deve a outros elementos para além daqueles de ordem 

gramatical. (ANTUNES, 2010, p. 14). 
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No fragmento analisado, observa-se uma construção que faz uso dos elementos em 

conexão, estabelecendo relações para além dos aspectos gramaticais. O trecho denota uma 

escrita mais reflexiva com retomadas que não são meras repetições e estão serviço do texto, do 

ato de dizer. Em outro excerto, o aluno-autor, que defende o não fechamento de uma 

universidade em seu município, apresenta o seguinte parágrafo de desenvolvimento:  

 

Endossando a postura da reitoria, parte da população goianesiense afirma que a 

crescente oferta de bolsas pelas universidades particulares do município torna a 

permanência da UEG irrelevante. Em contrapartida, outra parcela defende sua 

continuidade, visando aos benefícios que ela promove. Desse modo, instaurou-se a 

polêmica. (Artigo de opinião 12). 

 

A escolha dos dois articuladores se deve à compreensão de que há dois pontos de vista 

explícitos, uma parte da população que aponta a crescente oferta de bolsas das universidades 

particulares para tornar a universidade pública sem importância, e a outra parte que destaca os 

benefícios desta última e por isso defende que não seja extinta. Na construção do texto, o 

principal elemento que marca e articula essas ideias e discursos contrários é “em contrapartida”, 

que introduz o lado contrário ao discurso anterior. Assim, as relações textuais e discursivas são 

marcadas pela continuidade e introdução do argumento opositor. Considerando os pontos de 

vista dos opositores, as vozes representam as opiniões sobre um dado assunto e compreendem 

uma categoria da argumentação.  

Além disso, o estudante-autor, intencionalmente, usa a expressão “desse modo” como 

elemento articulador de efeito conclusivo dos dois discursos instaurados, que também apresenta 

continuidade discursiva, uma vez que o aluno prepara o leitor para discussão da polêmica ao 

longo da progressão textual. Nesse parágrafo, também estão explícitos a retomada das ideias 

discursivas do parágrafo anterior, a postura, o posicionamento da reitoria na construção de um 

argumento de autoridade. Essa costura textual pode ser vista em “endossando a postura da 

reitoria”. Outro aspecto importante a ser considerado refere-se à contribuição desses elementos 

para a polifonia marcada pelas vozes na construção do texto. 

De acordo com Garcia (2010, p. 56), “[...] o uso dos chamados marcadores 

argumentativos é fundamental para articular as ideias do texto, deixando claro para o leitor a 

posição que está sendo construída em relação à questão controversa.” Observa-se que esses 

articuladores têm um papel importante ao nortear o leitor, indicando a direção que o texto 

assume na polemização do problema, tornando-se essenciais na costura, no arremate das ideias. 

Ao comparar os parágrafos analisados (artigos de opinião 11 e 12), percebe-se que, 

embora os articuladores sejam de oposição e de conclusão, o emprego de ambos nos dois 
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parágrafos é diferente. No artigo 11, esses elementos são enfáticos, ligados mais a retomadas, 

há, ainda, o uso do anafórico “esse”, entre outros aspectos. No artigo 12, eles também cumprem 

um papel importante, mas não apresentam outros elementos enfáticos na construção do 

discurso. É fundamental compreender que o uso desses elementos e de outros dependem 

também do contexto e do propósito de quem produz o texto.  

Outra estudante-autora, ao tratar da desvalorizando cultural, explica a emergência de 

um novo ritmo musical que tomou conta do lugar onde vive, “o passinho”. Em seu discurso 

argumentativo, ela questiona se essa inovação pode ser um “retrocesso cultural”: 

 

A Ilha de Itamaracá é a terra da ciranda e durante anos vem sofrendo uma 

desvalorização cultural e o passinho, de certo modo, chega a ameaçar a cultura 

itamaracaense, pois grande parte da população jovem não dá mais voz e espaço às 

belas tradições da Ilha que estão a cada dia sendo esquecidas. Como exemplo temos 

a ‘sambada de coco’ que ocorria na praia da colônia de pescadores e acabou sendo 

interrompida por falta de verba. Como símbolo de resistência, o grupo Nossa Cultura 

Tem Som foi criado para homenagear as mestras Lia da Ciranda, Anjinha e Totinha 

do Coco e também resgatar esse valor cultural que ao longo dos anos vem perdendo 

espaço para os produtos da globalização. (Artigo de opinião 19). 

 

Esse parágrafo prioriza três elementos de articulação. No primeiro momento, a 

estudante-autora utiliza o articulador “pois” com o objetivo de explicar que a maioria dos jovens 

aderiram ao ritmo do passinho, deixando clara sua preocupação com a cultura tradicional do 

lugar, com as “belas tradições” que estão sendo “esquecidas”. No segundo momento, utiliza a 

articulação “como exemplo” para introduzir um argumento por exemplificação que aponta para 

uma tradição que, segundo ela, foi interrompida pela falta de investimento. Ainda ligada a essa 

ideia de ilustração como estratégia argumentativa, traz outro exemplo que afirma ser 

considerado um símbolo de resistência no lugar. Para acrescentar mais argumentação ao 

discurso, no terceiro momento, ela utiliza um elemento articulador que estabelece relação de 

adição/soma: “e também”. Esse acréscimo na argumentação, além do elemento responsável, 

também prioriza a retomada de algo já dito, construído pelo anafórico “esse” e com palavras-

chave que evidenciam e enfatizam a retomada do discurso acerca do “valor cultural”, que “ao 

longo dos anos vem perdendo espaço”. 

A articulação de acréscimo de argumento, bem com a retomada feita a partir de palavras 

e ideias-chave introduzem uma nova informação, interligada a uma finalidade explícita presente 

nos termos “para” e “os produtos da globalização. É uma costura textual que liga, vai e volta 

na construção da retomada, com palavras e ideias amarradas para que as pontas dos fios da 

reflexão não fiquem soltas. Há, portanto, uma relação de elementos articuladores com os 
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argumentos dentro de um propósito do ato do dizer e como dizer. Nada pode ser aleatório na 

construção do discurso argumentativo.  

Antunes (2010) explica que os sentidos e as intenções expressos no que é dito são 

resultado de determinações contextuais, textuais, lexicais e gramaticais que atuam para além do 

que aparece na superfície. Cada conjunto de determinações gramaticais, por exemplo, 

isoladamente, é insuficiente. Conforme a autora, uma ação linguística não se faz apenas com a 

gramática, ou apenas com o léxico, apesar de ambos terem uma função determinante na 

construção da coerência e da relevância dos sentidos ativados.  

A seguir, o aluno-autor argumenta sobre a prática da vaquejada e questiona se isso é 

cultura ou tortura. No parágrafo de desenvolvimento, o estudante enuncia: 

 

Como acontece em outras localidades do cariri, Serra Branca já não apresenta os 

mesmos traços culturais de outrora, pois a vaquejada deixou de ser há muito uma 

tradição e passou a tornar-se somente um empreendimento econômico. Estima-se que 

as vaquejadas geram em torno de 600 milhões de reais por ano e cerca de 120 mil 

empregos indiretos em grande parte do país. (Artigo de opinião 9). 

 

Nesse excerto, o elemento articulador apresentado é o “pois”, usado para estabelecer a 

ideia de explicação de um argumento já dito. Na construção do argumento de comprovação, 

nota-se a falta de mais articuladores para encadear e melhor sustentar um possível discurso 

argumentativo. A suposição denota uma possível insegurança do estudante-autor em construir 

e utilizar mais articuladores ou expressões que fortalecem e atribuem consistência ao discurso 

argumentativo na progressão de suas ideias. Criar interação por meio da linguagem implica 

dizer que uma atividade discursiva se encontra em plena realização. Evidencia-se uma 

estratégia argumentativa na construção do argumento de comprovação, porém falta o discurso 

persuasivo de convencimento que poderia ser apresentado por meio de palavras-chave que 

retomassem aspectos da tese/defesa do ponto de vista, por exemplo.  

É preciso esclarecer que não se trata de defender a presença de elementos de articulação 

como critério indispensável para construção da coerência e da coesão de um texto. Ademais, 

existem outros meios de articulação que não são objetos de análise nesta pesquisa, como a 

referenciação, entre outros. Entretanto, se for considerada a teoria a respeito do texto como 

“lugar de interação”, Koch (2015) afirma que, quanto mais pistas/ou indicações forem dadas, 

melhor, para que o leitor participe dos sentidos que o autor pretende atribuir ao texto, 

principalmente, no gênero discursivo artigo de opinião. Tal aspecto mostra que, em 

determinados momentos, os elementos/marcadores linguístico-discursivos precisam 

“aparecer”, a fim de evidenciar as intenções e os propósitos do autor.  
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Continuando a análise dos dados, trago um trecho do texto de uma aluna-autora que 

trata da importância da apicultura no município onde vive e apresenta uma preocupação com a 

redução das abelhas. Para tanto, ela constrói o seguinte parágrafo: 

 

Nesse sentido, vale lembrar que para salvarmos as abelhas, também podemos apoiar 

a proibição de venda de uma série de pesticidas, promover programas e estratégias 

para poder cuidar das abelhas e protegê-las, restaurar seus habitats, ajudar a plantar 

árvores e flores em jardins, ter novos espaços verdes e muitas outras coisas. (Artigo 

de opinião 10). 

 

A estudante utiliza o articulador “nesse sentido” para introduzir a conclusão do assunto, 

ao mesmo tempo, retoma o que foi dito antes e se inclui na ideia de como salvar as abelhas. 

Para isso, emprega o articulador “também” para dar continuidade e acrescentar argumentos ao 

seu propósito de dizer. Esse é um caso parecido com o fragmento analisado anteriormente 

(artigo de opinião 9). Falta articulação, elementos ou expressões que contribuam com a 

persuasão/convencimento, sustentação da argumentação discursiva. Apesar da enumeração de 

ideias, faltou argumentar, retomar o tema e o ponto de vista defendido. A aluna-autora, 

provavelmente, sabe o que escrever, porém deixa de marcar as relações necessárias ao discurso 

argumentativo. Isso mostra que a escrita é uma tentativa de traduzir cenas e situações em signos 

verbais, com a finalidade de permitir a elaboração de significados ao leitor. A construção do 

texto, bem como a da rede discursiva, exige um conjunto, uma cadeia de nexos, de elos, assim, 

quanto mais um texto é atravessado por essas cadeias, mais coesivo ele é (ANTUNES, 2010). 

O quadro 4 a seguir foi elaborado como uma amostra dos elementos de articulação e das 

relações estabelecidas que mais se fazem presentes nos textos escritos pelos estudantes-autores, 

conforme o contexto e o número de vezes em que aparecem no corpus de pesquisa. É relevante 

considerar que, além de tomar alguns conceitos e relações da gramática normativa e retomar 

aspectos do que é proposto pela Olimpíada de Língua Portuguesa, ele traz as 

“expressões/variações”, o acréscimo da palavra “relação” e o “número de ocorrências”. Ao 

propor tais classificações, objetivo enfatizar as possíveis relações estabelecidas pelos elementos 

articuladores, buscar uma visualização mais ampla, mais livre desses usos nos textos dos 

estudantes-autores, além de possibilitar a quantificação recorrente. É fundamental olhar para 

essa classificação considerando a conexão e, principalmente, os sentidos, de modo mais 

reflexivo, uma vez que esses conceitos em uso não se esgotam se vistos de forma aberta e 

dialógica.  
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Quadro 4 – Elementos articuladores com maior recorrência nos textos dos estudantes-autores da Olimpíada de 

Língua Portuguesa de 2019 (continua) 

Uso Expressões/variações Número de 

ocorrências 

Alguns exemplos 

 

 

 

Tomada de 

posição 

 

Penso que 

Concordo que 

Pessoalmente acho 

Na minha opinião 

Acho que 

A meu ver 

Do meu ponto de vista 

Particularmente creio 

Preocupo-me 

11 

2 

1 

3 

1 

3 

1 

1 

2 

“Penso que a atitude é de fato equivocada, pois 

exclui uma parcela importante da população que 

também participou do desenvolvimento local [...]” 

(Artigo de opinião 2). 

 

“Pessoalmente acho que o consumo de entorpecente 

é mais utilizado por jovens que indiretamente 

enriquecem traficantes que tiram lucros exorbitantes 

[...]” (Artigo de opinião 5). 

 

 

 

 

Relação de 

explicação 

 

Pois  

Devido à 

Porque 

Tendo em vista 

Por isso 

Por sua vez 

Portanto 

Assim 

Em virtude disso 

Logo 

31 

5 

5 

3 

1 

1 

4 

6 

3 

1 

“O que é muito grave, pois acaba favorecendo um 

outro problema amplamente observado no meio 

ambiente que é a extinção das abelhas que tem um 

papel fundamental na sobrevivência de todas as 

espécies.” (Artigo de opinião 10). 

 

“[...] e, sobretudo, intensificar a fiscalização; porque 

essas ações, atreladas ao investimento em tratamento 

de esgoto, levariam ao fim desejado: limpar e manter 

limpo.” (Artigo de opinião 6). 
 

 

 

Relação 

de oposição 

 

Mas 

Entretanto 

No entanto 

Ao invés de 

De um lado 

Por outro lado 

Porém 

Contudo 

Todavia 

17 

8 

8 

1 

2 

4 

5 

7 

3 

 

 

“No entanto, em minha cidade, a situação do Tietê 

tornou-se deplorável.” (Artigo de opinião 6). 

 

“Porém, nos últimos tempos essas festividades estão 

tomando mais espaço.”(Artigo de opinião 7). 

 

 

Relação de 

concessão 

 

Apesar disso 

Embora 

Ainda que 

Não obstante 

Posto que 

 

8 

4 

1 

1 

1 

“Não obstante a um lugar quase perfeito, temos uma 

geração de jovens que nos chama a atenção.” (Artigo 

de opinião 5). 

 

“Apesar disso, continuam-se ações que querem 

manchar com óleo nossa Amazônia, o que acendeu 

uma polêmica na sociedade amapaense [...]” (Artigo 

de opinião 18). 

 

 

Relação de 

acréscimo de 

argumento 

 

Também 

Além disso/do/da 

Outrossim 

Ainda mais 

Ademais  

Bem como  

 

13 

23 

3 

2 

4 

1 

“Além disso, a maior polêmica se intensifica no 

modo como o agrotóxico é manuseado, com o 

famoso ‘aviãozinho’, gerando conflito entre os 

interesses da empresa e a luta de ambientalistas, 

médicos e população.” (Artigo de opinião 8). 

 

“Outrossim, vale destacar que, segundo dados do 

Campus Goianésia, cerca de 620 alunos estão 

atualmente ingressos.” (Artigo de opinião 12).  

 

“Ademais, o papel exercido pela UEG na formação 

de professores é notório.” (Artigo de opinião 12). 
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Quadro 4 – Elementos articuladores com maior recorrência nos textos dos estudantes-autores da Olimpíada de 

Língua Portuguesa 2019 (conclusão) 

Uso Expressões/variações Número de 

ocorrências 

Alguns exemplos 

 

 

Relação de 

finalidade 

 

Para que/isso 

A fim de 

4 

6 

“Para isso, é crucial que sejam tomadas medidas de 

curto e longo prazo.”(Artigo de opinião 11). 

 

“Devemos prezar por nossa cultura, pelos indígenas 

e pela nossa Amazônia, a fim de que se possa haver 

um futuro mais saudável e limpo para as próximas 

gerações.” (Artigo de opinião 18). 

 

Relação de 

causa e 

consequência 

 

Em consequência ou 

consequentemente 

De tal forma 

Porque 

6 

 

1 

1 

“Em consequência disso, podem ser citadas as vezes 

em que na escola José Félix, foram encontrados 

alguns gatos ‘perambulando’ pela instituição de 

ensino [...].” (Artigo de opinião 1). 

 

“Em consequência, uma grande quantidade de 

fumaça polui o ar.” (Artigo de opinião 17). 

 

 

 

Relação de 

conformidade 

 

De acordo com  

Em conformidade 

com 

Segundo 

Conforme 

6 

1 

 

12 

6 

“Conforme informações da revista “Exame”, nos 

últimos cinco anos a renda dos trabalhadores chegou 

a cair 16%; desse modo, custos adicionais são corta- 

dos, cada vez mais, da lista de despesas dos 

brasileiros.” (Artigo de opinião 15). 

 

“Segundo o professor de Geografia Amapaense, 

Rodrigo Bandeira, a exploração desses recursos, 

mesmo a uma distância considerável da costa 

fluviomarítima, podem causar problemas [...]” 

(Artigo de opinião 18). 

 

 

 

 

 

Relação de 

conclusão de 

ideias/ 

parágrafo 

final 

 

 

Dessa maneira 

Assim 

Portanto 

Dessa/desta forma 

Nesse sentido 

Afinal 

Em suma 

À vista disso 

Diante disso 

Desse modo 

Logo 

Em razão disso 

Assim sendo/sendo 

assim 

Por isso 

3 

11 

3 

5 

 

4 

4 

1 

1 

1 

4 

11 

1 

12 

1 

“Portanto aqui, no assentamento, vive gente de bem, 

brasileiros cidadãos que luta seu labor diário em 

defesa de sua dignidade e suas famílias agregando 

valores ao tão merecido pedacinho de chão como 

apraz toda ‘Mãe gentil’”. (Artigo de opinião 4). 

 

“Assim, o que se espera é reverter a drástica redução 

da quantidade de abelhas e ampliar o apoio a 

apicultura, para assim garantir nossa vida futura.” 

(Artigo de opinião 10). 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Observa-se, nos fragmentos analisados e no quadro, que os estudantes-autores têm 

noção do uso consciente e necessário dos elementos de articulação na construção do artigo de 

opinião. Conseguem estabelecer ideias de explicação, conclusibilidade, por meio do uso dos 

articuladores, refutam determinados discursos, constroem uma conexão de sentido além do 

mero emprego gramatical do termo. Também apresentam noções do trabalho de articulação 

com a retomada, utilizando, principalmente, o anafórico “esse”. 
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Em geral, no corpus analisado, na relação de tomada de posição, o elemento articulador 

que predomina nos textos é “penso que”, que aparece 11 vezes, o segundo mais utilizado pelos 

alunos-autores é “a meu ver”, com 3 ocorrências. Quanto à relação de explicação, o mais usado 

pelos estudantes é o termo “pois”, 31 vezes, seguido de “assim”, 6 vezes. Na relação de 

oposição, o articulador “mas” está presente 17 vezes, “entretanto/no entanto”, 8 vezes. Já na 

relação de concessão, o articulador mais empregado é “apesar disso”, com 18 ocorrências, 

“embora” aparece com 14. Na relação de acréscimo de argumentos, o articulador mais usado é 

“além disso/do/da”, que aparece 23 vezes, seguido de “também”, empregado 3 vezes.  

Na relação de finalidade, dando mais clareza e ênfase conforme o contexto, aparecem 

apenas três elementos de articulação, “a fim de”, 6 vezes, “para que” e “para isso”, 4 vezes. Na 

relação de causa/consequência, com mais propriedade, surgem três articuladores bem definidos 

quanto ao emprego: “em consequência” ou “consequentemente”, 6 vezes, e “porque”, 1 vez. Já 

na relação de conformidade, o articulador “segundo” é o mais usado pelos alunos, 12 vezes, 

seguido de “conforme”, 6 vezes. E, por fim, para estabelecer a relação de conclusão de ideias 

ao longo do texto e do parágrafo final, aparecem “assim sendo” ou “sendo assim”, com 12 

ocorrências, “assim” e “logo”, com 11.  

A escolha desses articuladores pelos alunos-autores demonstra que eles sabem da 

necessidade e da importância desses elementos na costura do texto. O fato de recorrerem aos 

mesmos marcadores indica, linguisticamente, uma predominância de tipos na constituição da 

autoria. Dessa forma, os sujeitos se apropriam do discurso ao utilizarem tais expressões em suas 

produções textuais.  

Na análise do corpus, nota-se que os estudantes empregam a articulação como tentativa 

de uma interação exitosa, assim, para alcançar seu interlocutor, busca estabelecer determinadas 

relações. Dessa maneira, compreende-se que o estudante-autor está se constituindo como 

sujeito de seu próprio texto. Na visão bakhtiniana, a escolha “do que dizer” e de “como dizer” 

é direcionada pela imagem que o locutor/produtor constrói do seu interlocutor. Isso porque é 

na mediação de recursos linguísticos que a negociação é proposta pelo produtor, tendo em vista 

a atitude responsiva do interlocutor segundo seus objetivos. No caso do gênero discursivo artigo 

de opinião, a finalidade é validar e fazer predominar a defesa do ponto de vista.  
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4.2.5 O uso de alguns modalizadores no gênero discursivo artigo de opinião escrito pelos 

estudantes-autores 

 

Neste subcapítulo, exponho mais uma categoria a ser analisada, a “modalização 

discursiva”, presente na produção textual dos estudantes participantes da Olimpíada de Língua 

Portuguesa de 2019. O objetivo de escolher alguns modalizadores do discurso, nesta etapa da 

pesquisa, consiste em compreender, além da articulação, os efeitos de sentido que eles 

asseguram ao enunciado, sobretudo, no gênero artigo de opinião. O critério de seleção foi o 

mesmo adotado para os elementos modalizadores: diversas leituras de cada texto, marcação e 

recorte dos elementos recorrentes, com exemplos aplicados nos textos. O quadro 5, exposto 

adiante, materializa os elementos encontrados, separados conforme o tipo de modalização, os 

elementos modalizadores, o número de ocorrências, com exemplos de modalizações (deôntica, 

lógica, apreciativa e pragmática).  

Para tratar desse assunto, retomo Bronckart (1999) para explicar, novamente, a função 

das quatro modalizações apontadas pelo teórico. As modalizações deônticas avaliam elementos 

do conteúdo temático, considerando valores sociais, do domínio do direito, da obrigação social, 

do acordo com as regras de uso. As modalizações lógicas ponderam alguns elementos do 

conteúdo temático, com base em critérios da objetividade a partir de condições de verdades, 

como fatos concretos, prováveis, possíveis, eventuais, necessários, entre outros. As 

modalizações apreciativas analisam aspectos do conteúdo temático, procedente do universo 

subjetivo da fonte de julgamento, apresentando-os como benéficos, infelizes, estranhos. As 

modalizações pragmáticas referem-se à responsabilidade e à entidade constitutiva do conteúdo 

temático em relação às ações de que é agente, atribuindo intenções, razões e capacidades de 

ação.  

Nessa ótica, os modalizadores tornam-se elementos do discurso argumentativo, pois 

norteiam o raciocínio do leitor ao ponto de vista defendido. Em alguns enunciados, esses 

modalizadores já indicam um posicionamento frente ao que está sendo dito e evidenciam os 

efeitos de sentido tanto de objetividade quanto de subjetividade. Assim sendo, o uso constante 

e intencional desses recursos linguísticos-discursivos é de grande importância para o locutor, 

que pode utilizá-los para enunciar, deixar claro sua opinião, enfatizar a posição assumida no 

enunciado. Isto é, quem enuncia se manifesta e se impõe ao construir o ato discursivo.  

Antunes (2010) apresenta diversos exemplos de como se pode perceber, nos textos, 

elementos relevantes para construção comunicativa e explica como ir além nas atividades de 

análise. Ao ressaltar a importância da leitura e da análise de textos nos dias atuais, 
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independentemente do nível de escolaridade ou idade, ela enfatiza a relevância do bom 

desenvolvimento da argumentação em qualquer contexto, mostrando que refletir sobre a leitura 

e a escrita não é tarefa fácil. 

 

Analisar textos é procurar descobrir, entre outros pontos, seu esquema de composição; 

sua orientação temática, seu propósito comunicativo; é procurar identificar suas partes 

constituintes; as funções pretendidas para cada uma delas, as relações que guardam 

entre si e com elementos da situação os efeitos de sentido decorrentes de escolhas 

lexicais e de recursos sintáticos. (ANTUNES, 2010, p. 49). 

 

Para a autora, é necessário compreender que um texto se estrutura a partir de um objeto, 

uma ideia ou um núcleo de sentido, elementos que contribuem para lhe dar continuidade e 

sentido. Nessa perspectiva, analiso alguns elementos de modalização discursiva visando 

perceber as vozes nos textos dos estudantes-autores, as intenções diante do enunciado, entre 

outros aspectos que enriquecem esse uso na produção do texto argumentativo.  

No fragmento a seguir, a aluna-autora participante da Olimpíada de Língua Portuguesa 

de 2019 traz, no parágrafo de desenvolvimento de seu texto, a preocupação com o uso em 

excesso de agrotóxicos no lugar onde vive:  

 

Particularmente penso ser consequência do uso em demasia dos agrotóxicos o fato de, 

nos últimos anos, os índices de pessoas com câncer, em nossa região, terem 

aumentando consideravelmente. Este ano, na cidade confrontante a Rebouças, 

instaurou-se um hospital para tratamento exclusivo de doenças oncológicas, devido à 

grande incidência de casos, o que me faz defender que o preço pago para a produção 

de alimentos em grande escala está sendo alto demais. Afinal, qual a coerência em 

preocupar-se tanto com a quantidade da produção se ela pode estar contaminada? É o 

bem comum que está sendo priorizado? Infelizmente, julgo que não. (Artigo de 

opinião 16). 

 

O parágrafo inicia com um posicionamento enfático para mostrar a consequência do uso 

exacerbado de agrotóxicos. Para persuadir e convencer, a estudante-autora utiliza o elemento 

“consideravelmente” para reforçar, comprovar no enunciado o fato sobre o qual está sendo 

argumentado na progressão textual. Conforme Bronckart (1999), nessa modalização lógica, são 

apresentados elementos do conteúdo do ponto de vista da verdade, certeza, possibilidade, 

probabilidade, entre outros. A aluna-autora continua o discurso argumentativo e busca o 

discurso reflexivo após alguns questionamentos, ainda faz uso de outro modalizador 

apreciativo, “infelizmente”, mais uma vez marcado pelo advérbio, para assinalar seu 

posicionamento subjetivo e autoral, além de reforçar o discurso interrogativo de que o “bem 

comum” não está sendo priorizado.  
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Outro estudante-autor argumenta em seu artigo que a usina que se destaca na produção 

de álcool e açúcar também causa problemas para o meio ambiente, como desmatamento, 

queimadas, uso de agrotóxicos, que prejudicam o lugar onde vive. Em um dos parágrafos de 

desenvolvimento, ele se pronuncia assim:  

 

Portanto, sabendo da importância econômica da usina para Lagoa da Prata e para o 

país, concomitantemente com a preservação ambiental, é preciso que a Biosev faça 

uma parceria com a população, ONGs, classe política e órgãos ambientais, a fim de 

se unirem em prol do crescimento sustentável, com medidas eficazes para que a 

empresa não seja um empecilho, mas, sim, uma aliada na luta da conservação 

ambiental. A cana é doce, mas as consequências do mal uso dela podem ser amargas. 

(Artigo de opinião 8). 

 

Na construção do discurso argumentativo, o aluno apresenta o modalizador deôntico “é 

preciso”, marcado pela impessoalidade, com a finalidade de dar continuidade ao discurso, 

expondo a obrigação social da usina e de outros agentes para minimizar o problema ambiental. 

Bronckart (1999) aponta as funções de modalização e afirma que, na modalização deôntica, os 

elementos do conteúdo temático se apoiam em valores do universo social, no domínio do 

direito, da obrigação social, da conformidade com as regras de uso.  

O estudante-autor do trecho a seguir diz em seu texto que a poluição do rio Tietê está 

prejudicando a qualidade de vida das pessoas de onde vive. Nesse discurso argumentativo, 

escreve: 

 

Para nós, baruerienses, sua importância histórica é notável. Em conformidade com o 

livro ‘Uma Pincelada na História de Barueri’, redigido pelo Programa Resgate e 

Preservação da Memória do Município e publicado em 2012, o padre José de Anchieta 

fundou o aldeamento de Barueri à sua margem, originando os primeiros registros da 

região. (Artigo de opinião 6).  

 

Nesse parágrafo, o estudante utiliza o modalizador lógico “é notável” para reforçar o 

discurso em relação ao fato histórico, comprovado pelas vozes de outros moradores daquele 

lugar. Para Bronckart (1999), nessa modalização, há uma condição de verdade, de certeza do 

fato. Observa-se que o enunciador não discursa sozinho, a voz dos cidadãos está implícita, mas 

ecoa no seu discurso explícito e modalizado. Dessa forma, a abordagem da modalização só 

passa a ter sentido se for analisada no contexto enunciativo. Koch (2002) ressalta que modalizar 

um discurso é uma estratégia que possibilita ao falante assumir diversos posicionamentos frente 

ao enunciado. Esse aspecto pode determinar seu grau de engajamento sobre o já dito.  

Outro aluno-autor aborda em seu texto o consumo desmedido de drogas ilícitas entre 

adolescentes e jovens onde vive. Para desenvolver sua argumentação, ele escreve: 
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Na minha opinião esses impasses negativos podem ser revertidos sim. Não podemos 

banalizar esse vilão sem máscara e deixá-lo apossar-se da juventude local. Tal 

situação não é justificativa para abandonar quem precisa de ajuda. Vale lembrar que 

devemos fortalecer ações escolares e campanhas sociais a fim de prevenir o consumo 

e possivelmente levar aos nossos representantes políticos a sensibilidade de promover 

ou desenvolver políticas públicas voltadas a juventude do nosso município. (Artigo 

de opinião 5). 

 

Na construção do discurso argumentativo e como estratégia de defesa de seu ponto de 

vista sobre a necessidade de mudar a realidade local, o estudante se impõe no ato discursivo ao 

utilizar a modalização pragmática “devemos fortalecer” para apontar que os atos de 

responsabilidade social são de todos da sociedade. Ainda, evocando de maneira implícita outras 

vozes discursivas, sugere ações concretas de mudanças sociais e deixa claro seu objetivo. 

Dando continuidade ao discurso, emprega o modalizador lógico “possivelmente”, advérbio 

usado para reforçar a possibilidade de sensibilizar nossos representantes a desenvolverem 

políticas públicas para minimizar o problema. A modalização lógica é suscetível à reflexão 

sobre as nuances do provável, do possível, da necessidade. Segundo Bronckart (1999), os 

modalizadores expressam-se por meio de marcas concretas e observáveis, além de poderem 

estabelecer muitas funções, pois relacionam elementos de conteúdo proposicional criando 

relações discursivo-argumentativas entre atos de fala.  

Outra estudante-autora participante da Olimpíada de Língua Portuguesa 2019 discute 

em seu texto sobre o desemprego, resultante de uma hipertrofia no setor de produção. Conforme 

afirma, há um excesso de mão de obra disponível e de produção de roupa em larga escala, o 

que, segundo ela, aumenta a concorrência nas vendas de peças de tricô no lugar onde vive. No 

parágrafo conclusivo, a estudante diz: 

 

Em minha opinião, é indiscutível que a cidade precisa de novos nichos econômicos 

e maiores investimentos para seu progresso, pois emprego já não há advindo das 

malharias como era antes. Uma boa alternativa seria o turismo rural, a fim de usufruir 

e valorizar as belas paisagens da cidade. Por meio de trilhas, passeios e esportes de 

entretenimento, assim como é feito em várias fazendas e sítios do município vizinho, 

Águas de Lindóia, onde muitos turistas que vêm a Monte Sião se hospedam, em razão 

das variadas opções de lazer oferecidas por lá. Dessa forma, além de atrair turistas, 

que terão mais uma opção de lazer em nossa cidade, a população da zona rural também 

será beneficiada, pois o turismo é outra forma de gerar renda. Com certeza, o campo 

industrial também representa um caminho viável, contudo, esta opção trará benefícios 

se, primeiramente, respeitar e agir de forma sustentável com o meio ambiente e 

assegurar empregos aos cidadãos monte-sionenses. (Artigo de opinião 15). 

 

A estudante, ao emitir sua opinião, utiliza a modalização deôntica “é indiscutível que” 

e “precisa de”. Ancorada em avaliações de conteúdo temático, valores e opiniões, a finalidade 

dessa construção nesse contexto é apresentar uma obrigação social para que haja progresso, 
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desenvolvimento e emprego, entre outros benefícios, no lugar onde a aluna e sua comunidade 

vivem. Além disso, o discurso traz sugestões para que isso ocorra, para tanto, evidencia aspectos 

positivos caso essa necessidade seja concretizada.  

Ainda com o objetivo de reforçar o discurso, utiliza outro modalizador lógico, “com 

certeza”, para assinalar um caminho concreto, bastante provável e benéfico ao lugar. Observa-

se que o uso desses modalizadores é uma estratégia de progressão textual, uma vez que 

possibilita o processo avaliativo dos sujeitos enunciadores sobre sua própria enunciação. Tais 

recursos podem ser usados como elementos determinantes de uma orientação de sentido, 

possibilitando uma condução de raciocínio do leitor em direção ao ponto de vista discursivo 

defendido no texto. Essa constatação é evidenciada na tomada de posição de quem enuncia, 

frente ao conteúdo proposicional e/ou o modo como é enunciado. Para Koch (2002), modalizar 

um discurso também é determinar o grau de tensão que se estabelece entre os interlocutores, 

além de clarear pistas das intenções do locutor para seu interlocutor. 

Para apresentar os elementos modalizadores mais determinantes nos textos produzidos 

pelos alunos-autores, o quadro 5 a seguir foi elaborado a partir da escolha de determinados 

elementos presentes nos textos, analisados nos excertos levando em consideração o sentido, as 

relações estabelecidas e o contexto. 

 

Quadro 5 – Elementos modalizadores recorrentes nos textos dos estudantes-autores da Olimpíada de Língua 

Portuguesa de 2019 (continua) 

Tipo de 

Modalização 

Elementos  

modalizadores 

Número de 

ocorrências 

Exemplos 

 

 

 

 

 

 

 

Deôntica 

É imprescindível 

É necessário 

É de suma importância 

É inconcebível 

É essencial 

É crucial 

É importante 

Nessa dimensão 

Em razão disso 

Diante da questão 

É indiscutível 

É preciso 

É perceptível 

Mas sim 

Impreterivelmente 

Certamente 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

7 

2 

3 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

“É imprescindível tomar conhecimento de que o 

feminicídio já deixou vítimas o suficiente, e de que algo 

precisa ser feito com urgência.” (Artigo de opinião 11). 
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Quadro 5 – Elementos modalizadores recorrentes nos textos dos estudantes-autores da Olimpíada de Língua 

Portuguesa de 2019 (conclusão) 

Tipo de 

Modalização 

Elementos  

modalizadores 

Número de 

ocorrências 

Exemplos 

 

 

 

 

Lógica 

Afirma que 

É notório 

Em virtude disso 

Diante do exposto 

Com certeza 

Fica claro/evidente 

Possivelmente 

É notável 

Vale destacar 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 

 

“Com certeza, o campo industrial também representa 

um caminho viável, contudo, esta opção trará benefícios 

se, primeiramente, respeitar e agir de forma sustentável 

com o meio ambiente e assegurar empregos aos 

cidadãos monte-sionenses.” (Artigo de opinião 15). 

 

 

 

Apreciativa 

Lamentável! 

Infelizmente 

Talvez 

Felizmente 

Tristemente 

1 

4 

2 

3 

1 

“Infelizmente o quadro que temos mostra que tal 

pensamento ficou em um passado distante e o vilão sem 

máscara ganha espaço na vida dos jovens.” (Artigo de 

opinião 5). 

 

 

 

 

Pragmática 

 

Deve ser 

Que dizem a respeito 

Como pontua 

Como disse 

Como propõe 

Como se sabe  

Defende que 

Explicou 

Afirmam que 

Diz respeito à 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

 

 

 

“[...] deve ser apontado/questionado para que, por meio 

dela, também surja a iniciativa de mudar a realidade...” 

(Artigo de opinião 1). 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Bronckart (1999).  

 

Os estudantes-autores mostram que têm noção do uso dos elementos de modalização 

nos textos, porém, os empregam pouco. Nos fragmentos analisados, eles recorrem a alguns 

desses recursos para enfatizar aspectos do discurso argumentativo, estabelecem a persuasão por 

meio de modalizadores, comprovam fatos, entre outros aspectos, apresentando sua 

subjetividade. 

Revisitando Bronckart (1999), nota-se que a modalização deôntica se apoia no domínio 

do direito, do universo social, da obrigação e das regras. Esse tipo foi o mais utilizado na 

construção dos textos. O termo “é preciso” foi usado 7 vezes, seguido de “é imprescindível”, 3 

vezes. No que se refere à modalização lógica, que se apoia em critérios do universo objetivo 

dos fatos concretos e das possibilidades, o modalizador “com certeza” foi empregado 2 vezes, 

e todos os outros discriminados no quadro, apenas uma vez. Na modalização apreciativa, que 

se apoia no mundo da subjetividade, “infelizmente” aparece 4 vezes e “felizmente”, 3 vezes. A 

modalização pragmática, que aponta a responsabilidade das instituições e dos agentes, as 

intenções e a capacidade de ação, teve alguns usos nos textos dos estudantes: o modalizador 

“como disse” apareceu 5 vezes e “afirmam que”, 3 vezes.  
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De acordo com as ideias bakhtinianas, o uso da linguagem retrata uma atividade 

sociointeracionista. Na interação produtor/texto/leitor, sob condições sócio-históricas, o sentido 

é construído. Sendo assim, texto/enunciado se estrutura de acordo com as intenções e propósitos 

do produtor, que dão movimento à ação. Nessa perspectiva, o discurso reflete os valores e os 

conhecimentos veiculados pelos sujeitos como seres sociais. Esses valores e saberes só podem 

manifestar-se por meio de enunciados concretos, e efetivamente elaborados em um processo de 

enunciação. Nesse sentido, a modalização discursiva pode ser responsável por demarcar a 

relação do locutor do texto com o conteúdo produzido e com seu interlocutor, enfatizando seu 

posicionamento em relação ao proposto.  

Portanto, quanto mais alto é o grau de argumentação discursiva em um texto, mais 

passível dele ser preenchido pelas marcas de modalização explícita. Assim, a modalização 

linguística constitui-se num mecanismo relevante para o exercício da leitura e da escrita, por 

ser uma estratégia que se liga diretamente à intencionalidade de quem produz o texto, ao seu 

grau de engajamento com relação aos enunciados e ao relacionamento que se pretende criar 

com seu interlocutor. Mas é preciso considerar a seguinte problematização: esses marcadores 

argumentativos são ensinados na escola? De que modo os alunos apreendem tais usos? Como 

a escola vem desenvolvendo o ensino de textos de opinião e argumentação?  

 

4.2.6 Os textos dos estudantes-autores têm muito a nos dizer 

 

Passo, agora, a analisar, na íntegra, dois artigos de opinião dos estudantes-autores, 

objetivando ressaltar o posicionamento assumido e articulado discursivamente. De acordo com 

Rangel (2011), a escrita faz a diferença. O tema mote que orientou todas as produções foi “O 

lugar onde vivo”. Desse modo, o olhar inusitado e reflexivo sobre o cotidiano trouxe a 

subjetividade em diversas marcas de autoria. O posicionamento pessoal dos estudantes frente 

às questões polêmicas fez com que cidadãos-alunos-autores demonstrassem, 

drummondianamente, seu sentimento do mundo. 

O texto é a expressão de uma atividade social, não existe ação de comunicação da língua 

fora das diversas inter-relações, tanto pessoais como sociais. Consoante Antunes (2010, p. 31), 

compreender um texto é uma operação que vai além de seu aparato linguístico, pois se trata de 

um evento comunicativo em que operam, simultaneamente, ações linguísticas, sociais e 

cognitivas. Nesse sentido, 
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O primeiro interesse, na análise de textos, deve estar orientado para a apreensão de 

seus aspectos globais, ou seja, para o entendimento do texto como um todo, daquilo 

que o perpassa por inteiro e que confere sentido às suas partes e a seus segmentos 

constitutivos. De fato, pode não ter muita relevância deixar de captar uma ou outra 

particularidade, um ou outro pormenor; mas é de extrema importância apreender os 

elementos que definem o sentido e os propósitos globais. Reitero que a compreensão 

global do texto deve ser o ponto de partida e o ponto de chegada de qualquer análise. 

(ANTUNES, 2010, p. 65). 

 

Assim, o texto vai ganhando fluxo na interação e, portanto, surge a necessidade de ter o 

outro, o interlocutor para escutar e assumir uma atitude responsiva ativa. É nesse sentido que o 

dialogismo emerge como característica fundamental da linguagem. 

 

4.2.7 Análise de alguns aspectos do artigo de opinião 11 

 

Para embasar alguns pontos desta análise, recorro ao estudo sobre o gênero artigo de 

opinião de Rangel (2011), Olimpíada de língua portuguesa escrevendo o futuro: o que nos 

dizem os textos dos alunos?, realizado por especialistas em língua portuguesa e outros 

estudiosos, com uma amostra representativa dos textos de quase 18 mil alunos de escolas 

públicas brasileiras que participaram da etapa estadual da Olimpíada de 2010. A seguir, a 

íntegra do artigo, cujas partes foram numeradas com algarismos romanos, a partir do título, para 

facilitar a menção aos trechos analisados. 

 

(I) Feminicídio: quando a possessividade fala mais alto que o amor 

 

(II) Junho de 2019, e na tela de LED da sala uma notícia preocupante. Piracicaba, que 

há apenas uma semana era palco de mais um feminicídio, agora, estrelava a 

reportagem da noite carregada de dados que alarmam a população: em apenas cinco 

meses, a cidade registrou um aumento de 43% no número de mulheres vítimas de 

violência, buscando proteção, desprovidas de seus direitos fundamentais.  

(III) Anos antes de essa problemática vir à tona, o município, conhecido pelo extenso 

rio que o corta ao meio, já contava com histórias que retratavam essa realidade. Conta 

uma antiga lenda que o rio Piracicaba, com suas águas até então serenas, enfureceu-

se ao notar que sua deusa havia se apaixonado pelo moço mais bonito da cidade. 

Possesso, o mesmo se armou de abundantes correntezas ao desafiar o jovem à luta, e 

impiedosamente encarcerou a mulher em águas profundas, matando ambos. 

(IV) Embora seja uma mera lenda, popularizada com intuito de manter crianças longe 

das águas, a história se mostra um exemplo claro da romantização que circula esse 

tópico, fato que dificulta uma discussão mais assertiva sobre o problema em questão, 

bem como contribui para a permanência ou até mesmo o aumento da violação dos 

direitos das mulheres. É imprescindível tomar conhecimento de que o feminicídio já 

deixou vítimas o suficiente, e de que algo precisa ser feito com urgência. 

(V) A princípio, é de suma importância ressaltar que o feminicídio e a violência contra 

a mulher são questões de segurança pública, que dizem respeito à nossa sociedade 

como um todo, não somente ao agressor e à vítima em debate. Portanto, noções 

populares como a de que ‘em briga de marido e mulher não se mete a colher’ devem 

ser combatidas, pois são elas que omitem a real gravidade desses casos e permitem 

que essa atrocidade ainda seja vista como um crime excepcional, em que a paixão do 
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agressor passou dos limites – ‘matou porque amava demais’. A possessividade é que 

mata, não o amor, portanto, é crucial tratar esse fenômeno pelo que ele realmente é: 

um crime de ódio. 

(VI) Em uma sociedade com suas raízes enterradas sob concepções machistas e 

patriarcais, onde há algumas décadas a violência doméstica e o feminicídio eram tidos 

como atos disciplinares, esse comportamento fatal pode ser justificado como de 

natureza masculina, afinal, segundo tais concepções, um homem tem de defender sua 

honra, sua masculinidade. Contudo, é inconcebível que esse comportamento ainda se 

reproduza nos dias atuais. 

(VII) Além de ser problema crescente na região, o feminicídio e a violência doméstica 

são fenômenos assustadoramente democráticos: não escolhem cor, classe social ou 

idade, não há mulher imune à violência. Existe, entretanto, um perfil mais vulnerável 

a esses abusos, que se manifesta em mulheres de classe baixa, jovens e negras. É nesse 

perfil que se encaixa a vítima do mais recente caso de feminicídio em Piracicaba: com 

apenas 16 anos, a adolescente teve sua vida tirada pelo ex-namorado dentro da própria 

casa. O autor do crime, onze anos mais velho, tinha um filho de 2 anos com a vítima, 

e fugiu do local antes que as autoridades chegassem, em um ato de covardia. 

(VIII) Embora o aumento das medidas protetivas possa ser visto como uma notícia 

positiva, é essencial não se dar por satisfeito com apenas esse passo, mas cortar o mal 

pela raiz, reconhecendo o feminicídio não como um crime gravíssimo, mas como 

fenômeno sociocultural, proveniente de costumes machistas cultivados ao longo do 

tempo. 

(IX) Para isso, é crucial que sejam tomadas medidas de curto e longo prazo. As 

primeiras, focadas em aprimorar os serviços já existentes de apoio à mulher, ou seja, 

investir principalmente na preparação destes serviços, para que quando em situação 

de perigo, as mesmas sejam devidamente acolhidas; outrossim, órgãos públicos, como 

o Ministério Público, têm o papel de fiscalizar o efetivo cumprimento das leis que as 

protegem, para que não saiam impunes aqueles que ousem cercear seus direitos. 

(X) Para as metas de longo prazo, é importante que se estabeleçam medidas de 

prevenção, promovendo a conscientização em escolas e nas ruas, de forma que o papel 

da mulher como propriedade seja desconstruído, evitando assim que esses abusos 

continuem assombrando as mulheres da região. (Artigo de opinião 11). 

 

Esse é um material utilizado além da fundamentação teórica. Para o critério de escolha, 

também foi considerada a abordagem sobre o gênero artigo de opinião de Dolz, Gagnon e 

Decândio (2010), que está em consonância com o referencial teórico desta pesquisa. 

O título do texto, (I) “Feminicídio: quando a possessividade fala mais alto que o amor”, 

é interessante e autoral, em especial, pela escolha da pontuação e pela estratégia de destacar a 

palavra-chave “feminicídio”. Além disso, ele antecipa aspectos da questão polêmica, pela 

retomada das palavras-chave relacionadas ao problema discutido, à tese e à polêmica instituída: 

“feminicídio” versus “possessividade”. Para Garcia (2010), os títulos de artigos de opinião 

precisam antecipar a polêmica desenvolvida no texto, alguns são bastante originais e instigantes 

pelo fato de utilizarem recursos autorais, como a utilização precisa da pontuação, o humor, as 

perguntas retóricas, e até referências literárias. 

Para autora, é importante, em sala de aula, desenvolver esse trabalho com os estudantes, 

debruçar-se sobre os títulos dos artigos de opinião para reescrevê-los, buscando fazê-los 

adiantar ao leitor a polêmica, sem explicar, entretanto, a posição final, buscando, ao mesmo 

tempo, precisão e evitando clichês (GARCIA, 2010, p. 53). Já Antunes (2010), ao falar sobre o 
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“universo da referência”, reforça que um texto, por vezes, no título, já apresenta sinalizações 

do universo em que a seleção de sentidos deve ser entendida.  

Recorrendo à enumeração feita no artigo 11, vê-se que, em (II), a estudante-autora inicia 

a escrita do seu artigo de opinião dialogando com o gênero “notícia” para apresentar dados de 

comprovação sobre o feminicídio na cidade. Há, portanto, uma adequação discursiva, pois o 

problema é relevante para a autora e para sua comunidade, o que configura o ponto de partida 

do discurso argumentativo. Na construção desse parágrafo, há uma estratégia argumentativa 

que configura um argumento de comprovação. O fato é comprovado por meio dos dados, 

recurso que confere mais persuasão/convencimento e fundamentação ao discurso 

argumentativo.  

Nesse parágrafo, o tema é apresentado, e a questão polêmica sobre a realidade local não 

está claramente formulada, mas implícita. Ela é evidenciada em expressões e palavras-chave 

presentes nos primeiros parágrafos e vai tomando forma ao longo do texto, apoiada nos 

implícitos, em construções explícitas e nas insistentes retomadas: “de mais um feminicídio”, 

“mulheres vítimas de violência”, “Anos antes de essa problemática vir à tona”, “romantização 

que circula esse tópico”, “fato que dificulta uma discussão mais assertiva sobre o problema em 

questão”, “permanência ou até mesmo o aumento da violação dos direitos das mulheres”. 

Segundo Garcia (2010, p. 54), o leitor precisa ser explicitamente colocado a par da 

polêmica e da posição que se pretende defender no texto. Ir direto ao ponto sem a formulação 

clara da questão polêmica evidencia uma caminhada a grandes saltos e não uma progressão 

temática que não é construída sobre um caminho bem pavimentado, explica a autora. A respeito 

da “progressão do tema”, Antunes (2010, p. 69) ressalta: 

 

Ocorre que, no texto, tudo precisa estar em convergência; tudo precisa estar 

encadeado. Assim, a progressão esperada para o desenvolvimento do tema precisa 

estar em articulação: os segmentos entre si (por exemplo, um parágrafo com outro ou 

com outros antecedentes e consequentes) e todos com o tema central. O resultado 

dessa progressão articulada é a integração das várias partes em um todo.  

 

Ademais, o texto precisa de uma unidade semântica ao ser construído. É necessário, 

portanto, estabelecer uma unidade que possibilite reconhecer o início, meio e fim, essa deve ser 

uma prática reflexiva e constante durante a produção de texto. Na produção do artigo de opinião, 

objeto analisado neste estudo, Garcia (2010) alerta para necessidade de o percurso ser “bem 

pavimentado”, caso contrário, não é possível identificar um plano de progressão no qual seja 

observado o avanço da escrita.  
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Nesse sentido, Antunes (2010), ao fazer referência à “unidade semântica”, postula que 

um texto se desenvolve em torno de um tema, de um tópico ou, ainda, daquilo que, 

convencionalmente, se costuma chamar de ideia central. Conforme argumenta, essa unidade 

funciona como um fio condutor, um eixo que faz cada parte convergir para o centro. Em 

princípio, é essa a unidade temática que deixa o texto como um conjunto demarcado, como um 

terreno delimitado. No artigo em análise, a estudante tem um “propósito comunicativo” que, 

para a autora, é parte de qualquer atividade de linguagem, pois pode ser apontado ao expor, 

explicar, convencer, persuadir, defender um ponto de vista, propor uma ideia, descrever um 

evento, entre outras ações.  

Em (III), observa-se que a aluna-autora narra uma lenda sobre o lugar, essa intenção 

comunicativa pode ser adequada ao gênero artigo de opinião, uma vez que os gêneros são 

fluídos e heterogêneos. Sendo assim, é importante considerar a condição de produção do texto. 

A estudante teve a intenção de apresentar ao seu interlocutor o lugar onde vive. Revisitando 

Barthes (1976), a narrativa está presente em todos os tempos e em todos os lugares. Mesmo que 

predomine a narrativa, esse ato de narrar está a serviço da argumentação, o que pode ser 

exemplificado com a retomada a partir do uso de “essa problemática vir à tona”, pela presença 

do elemento anafórico de articulação “essa”, que faz conexão com a ideia já mencionada e 

comprovada sobre o problema. Tal aspecto também consiste em uma estratégia argumentativa 

por meio da exemplificação e tem indício de um argumento exemplificativo no qual é narrado 

um ocorrido, nesse caso, envolvendo a literariedade, por se tratar de uma lenda. 

A estudante chama a atenção do leitor para o fato de o feminicídio ser real e concreto, 

não está apenas no diálogo com a lenda. É como se ela criasse, intencionalmente, uma pausa 

para narrar sobre ou descrever o lugar, sem perder de vista a finalidade da escrita do texto. 

Outro aspecto que recupera a questão polêmica é a retomada que a estudante estabelece com o 

título por meio da palavra e de expressões-chave, “possesso”, “matando ambos”, “a 

possessividade fala mais alto que o amor” (presente no título). Essa costura textual não deixa o 

fio condutor do problema discutido ao longo do texto se perder de vista. Além de todos esses 

aspectos analisados, é relevante destacar que a aluna apresenta um repertório cultural construído 

por meio da intertextualidade/interdiscursividade da lenda contada pelos moradores do lugar 

que, implicitamente, reporta ao discurso de romantização, às atitudes machistas e impiedosas 

contra a mulher.  

Como a intertextualidade está intrinsecamente presente em cada evento de linguagem 

(ANTUNES, 2010, p. 76), a lenda, na verdade, funciona como um pano de fundo que estampa 

a realidade local e que, de maneira implícita, ocorre no país inteiro. Há, nesse sentido, o discurso 
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da pluralidade e da diversidade multidiscursiva tratada por Bakhtin (1992). Sendo assim, 

revisitando Brait (2011), ocorre o processo de construção do sentido, da compreensão e, desse 

modo, a dialogicidade se faz presente.  

Em (IV), a aluna-autora inicia o parágrafo fazendo uso do elemento articulador 

concessivo “embora”. Esse elemento linguístico deve ser integrado de modo que o texto seja 

um todo coeso, conforme recorda Costa Val (1999). A estudante argumenta que, mesmo sendo 

uma lenda, a história popularizada é um exemplo da “da romantização” do problema. Além de 

chamar a atenção do leitor para refletir sobre essa realidade, ela tece uma crítica dizendo que 

romantizar o assunto dificulta a discussão mais efetiva a respeito do homicídio por razões de 

gênero. 

Em continuidade ao discurso argumentativo, a estudante usa o articulador “bem como” 

para estabelecer uma relação de adição e mostrar que tal visão também contribui para que a 

problemática permaneça, o que pode ocasionar “o aumento da violação dos direitos das 

mulheres”. Na sequência, a estudante-autora se posiciona com clareza frente à questão polêmica 

e apresenta sua tese: “É imprescindível tomar conhecimento de que o feminicídio já deixou 

vítimas o suficiente, e de que algo precisa ser feito com urgência”. Observa-se uma adequação 

discursiva consciente nessa construção.  

Retomando as características da modalização, segundo Bronckart (1999), a aluna, ao 

utilizar o elemento modalizador deôntico “é imprescindível”, torna seu posicionamento mais 

enfático, uma vez que esse tipo de recurso discursivo reforça a obrigação social, o dever de 

mudar a realidade como a própria aluna propõe: “algo precisa ser feito com urgência”. Outra 

modalização evidenciada na construção do ponto de vista e que também assegura o discurso 

argumentativo de defesa é a pragmática, que explicita a responsabilidade, a capacidade e a 

necessidade de ação para mudar a realidade e reduzir o feminicídio. 

Em (V), a estudante-autora parece construir um argumento de crença pessoal. Para 

continuar a construção do discurso argumentativo, usa o articulador de organização textual “a 

princípio” e, logo em seguida, novamente, a modalização deôntica “é de suma importância 

ressaltar que”, aspectos que dão ênfase e mais persuasão ao discurso de “que o feminicídio e a 

violência contra a mulher são questões de saúde pública” e não apenas do agressor e da vítima. 

O uso do articulador “portanto”, nesse contexto, estabelece a ideia de explicação para chamar 

a atenção para um dito popular, um discurso recorrente que muitas vezes impede as pessoas de 

tomarem atitudes frente ao problema do feminicídio.  

Segundo Bronckart (1999), o uso desses articuladores é multifuncional, nesse caso, um 

conteúdo proposicional, que estabelece relação discursivo-argumentativa entre atos de fala 
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distintos. Para insistir na ideia de que esse discurso precisa ser combatido, a aluna-autora recorre 

a mais um elemento modalizador pragmático, “devem ser”, e ressalta a intenção, a capacidade 

de ação para combater o problema. O modo consciente de se apropriar de recursos como esse é 

tratado por Koch (2002), quando explica que modalizar um discurso é uma estratégia que 

possibilita ao falante assumir diversos posicionamentos frente ao enunciado e isso demonstra 

seu grau de engajamento relacionado ao que foi dito.  

No parágrafo (V), são muitos os discursos implícitos: da estudante, da sociedade, da 

história, do preconceito, entre tantos. A expressão popularizada e arraigada “matou porque 

amava demais”, provavelmente, foi utilizada para mostrar um discurso machista que contribui 

para disseminar a violência contra a mulher. Sendo assim, os dizeres da aluna são envolvidos 

no interior de um murmúrio de vozes, além disso, é necessário considerar seu engajamento, 

marcado pelo lugar social que ocupa. Essa configuração faz parte da significação do texto.  

Os mecanismos pertencentes a quaisquer formações sociais têm regras de projeção, isso 

possibilita que sejam estabelecidas a relação entre as situações concretas e as representações 

(posições) de tais situações no interior do discurso. Authier-Revuz (1982) afirma que um 

enunciado vivo, significadamente surgido em um momento histórico e em um meio social 

estabelecido, não pode deixar de tocar em milhares de fios dialógicos vivos, tecidos pela 

consciência social e ideológica em torno do objeto enunciado.  

A aluna-autora argumenta estabelecendo uma relação de explicação por meio do 

articulador “pois” para explicar a gravidade de insistir nas omissões alicerçadas nesses 

discursos, para tanto, reforça a discussão com outro discurso muito comum que também 

contribui com a persistência do problema: “matou porque amava demais”. Para finalizar o 

parágrafo, ela faz uma importante retomada da tese defendida, justificando que é a 

“possessividade” que mata. Ao concluir a ideia do parágrafo, faz uso do articulador “portanto” 

que, nesse contexto, é conclusivo. Além disso, constrói mais uma modalização deôntica, “é 

crucial”, para reforçar o ponto de vista sobre o problema que considera “um crime de ódio”. 

É possível perceber a existência de uma progressão textual que assegura a ação 

discursiva-argumentativa. Esse movimento discursivo reitera a definição de Antunes (2010) de 

que os textos dissertativos são comumente reconhecidos como opinativos, nos quais 

predominam os argumentos em favor de uma posição, com verbos, em geral, no presente do 

indicativo, como forma de expressão de um estado permanente de concepção do tema – quase 

sempre polêmico – pelo menos no tempo da cena discursiva.  

Analisando o parágrafo (VI), percebe-se que a estudante continua seu discurso 

argumentativo tecendo uma crítica às concepções machistas arraigadas na sociedade. A 
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construção desse discurso se apoia no efeito de sentido carregado de plurissignificação da 

expressão “raízes enterradas sob concepções machistas e patriarcais”. Além do discurso da 

aluna-autora, de maneira implícita, é possível suscitar muitos outros discursos, inclusive o 

histórico-social. Essa interdiscursividade também apresenta o contraponto, a contrapalavra 

quando a estudante faz uso de um elemento articulador de oposição, “contudo”, e novamente 

utiliza uma modalização deôntica, “é inconcebível”, refutando o comportamento machista que 

ainda perdura nos dias atuais.  

Retomando Bakhtin (2003), é importante refletir que todo enunciado construído 

racionalmente é responsivo, uma vez que evoca, no elo da cadeia discursiva, réplicas 

(contrapalavras ou não) a partir de uma determinada posição social. Nessa visão, considerando 

o caráter dialógico da linguagem, a palavra e a contrapalavra são elementos fundamentais. 

Dessa forma, o vocábulo ganha expressão dentro de um conjunto de enunciados, com qualquer 

interlocutor que o utilize em uma situação concreta de enunciação discursiva. Nesse sentido, na 

intertextualidade, um texto subsidia outro de maneira que haja uma subexistência de um texto 

por outro, que garante o diálogo, ou seja, a relação com o outro, no interior da consciência ou 

mesmo nos textos escritos. Os significados são compreendidos em uma sequência linguística 

na qual há uma determinada situação de interação produzindo uma “atitude responsiva ativa”.  

No texto, a aluna-autora, implicitamente, reforça a necessidade urgente de ação para 

mudar a situação atual, novamente recorrendo à retomada da tese defendida. Vale ressaltar, 

também, a força do uso do anafórico “esse”, que retoma o discurso já dito e ressalva a escolha 

da palavra seguinte, “comportamento”. O uso desse tipo de anáfora no texto dissertativo-

argumentativo contribui para indicar a postura de quem produz o texto, constituindo-se, dessa 

maneira, como possibilidade de construção de sentidos pretendidos e do propósito 

argumentativo. Essas nomeações anafóricas, segundo Koch (2001), operam no 

desenvolvimento discursivo, introduzindo novos referentes, mudando ou desviando o tópico 

discursivo, realizando assim dois grandes movimentos de construção no texto: “retroação” e 

“progressão”. 

Em (VII), a estudante-autora inicia com o articulador de acréscimo de argumento “além 

de”, reforça o acontecimento crescente no lugar onde vive e explica a problemática de maneira 

geral. Para construir esse discurso, se vale de uma modalização apreciativa responsável pela 

subjetividade, “assustadoramente”, aspecto que ressalta a generalização do problema. Para 

Bronckart (2003), a modalização apreciativa tem o poder de explicar a subjetividade autoral, 

notada quando mais nitidamente se percebe a “voz do autor”. 
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Para explicar de maneira crítica e reflexiva o assunto tratado, são destacadas palavras-

chave como “cor”, “classe social” ou “idade”. Implicitamente, há um discurso institucional de 

direitos que não é cumprido, afinal, o feminicídio e a violência contra a mulher persistem. Nesse 

sentido, o período se conclui pela retomada do tema/tese de modo firme, persuasivo e opinativo. 

Em continuidade ao discurso argumentativo, a estudante faz uso de mais uma modalização 

lógica, “é nesse perfil que”, para mostrar a verdade, o fato concreto no lugar onde se vive (tema 

geral). Refletindo sobre a visão de Bronckart (2003), compreende-se que as modalizações 

lógicas consistem em uma avaliação de alguns elementos do conteúdo temático, com base em 

critérios e/ou conhecimentos elaborados e organizados a partir das coordenadas formais que 

definem o mundo objetivo e apresentam os elementos de seu conteúdo do ponto de vista de 

suas condições de verdade, como fatos atestados (ou certos), possíveis, necessários ou 

eventuais.  

O discurso argumentativo/narrativo/descritivo enquanto estratégia de argumentação 

torna consistente a alegação sobre a questão discutida. É relevante considerar que, nessa 

construção argumentativa, há dois aspectos essenciais, principalmente no gênero artigo de 

opinião, a capacidade de o articulista mostrar a realidade geral e a local ao mesmo tempo, de 

forma que predomine a delimitação da questão polêmica em discussão. Quanto à “relevância 

informativa”, Antunes (2010) ressalta que, quanto mais um texto apresenta novidades, quanto 

mais foge a obviedades, formais e conceituais, mais ele é relevante. Assim, enuncia: “Isso 

significa que todo texto tem que trazer, sempre, um grau de novidade”, a autora ainda insiste 

em afirmar que o bom texto, portanto, é aquele que traz um grau de “normatividade” adequado 

as suas circunstâncias de circulação, portanto: “Um texto é um evento em que convergem, além 

de elementos linguísticos, outros de ordem cognitiva e social” (ANTUNES, 2010, p. 74). 

Em (VIII), o parágrafo se inicia com um articulador concessivo em que se admite um 

fato que, segundo a estudante, é positivo, porém não se pode “se dar por satisfeito”, não pode 

ser apenas esse passo, por isso insiste estabelecendo uma relação de oposição que reforça a 

concessão por meio do articulador “mas”, mostrando ser necessário “cortar o mal pela raiz” 

(expressão conhecida e também plurissignificativa, metafórica). Nesse contexto, a relação de 

“concessão” e “oposição” expressam marcas concretamente observáveis. Bronckart (1999) 

afirma que, além disso, os operadores realizam várias funções e estabelecem relações 

discursivo-argumentativas entre os diferentes atos de fala. A aluna sugere que o feminicídio 

seja reconhecido como crime gravíssimo e, retomando a oposição, com uso do “mas”, insiste 

em dizer que se trata de um “fenômeno sociocultural” que persiste no machismo cultivado “ao 
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longo do tempo”, discurso argumentativo que retomada ditos anteriores. Dessa forma, são 

evidentes os aspectos da progressão textual, assim como do projeto de texto estratégico.  

Dando seguimento à análise, em (IX), o parágrafo apresenta, no início, a articulação de 

finalidade “para isso”, em seguida, mais uma modalização deôntica, “é crucial que”, para 

marcar a responsabilidade social com as medidas a serem tomadas, o aprimoramento dos 

serviços de apoio à vítima e investimentos nesse sentido. Depois, a estudante utiliza mais um 

articulador de acréscimo de argumentos, “outrossim”, para adicionar um argumento por 

comprovação e mostrar a necessidade da aplicação efetiva da lei para minimizar o problema. 

Revisitando Antunes (2010), compreende-se que analisar textos é procurar identificar suas 

partes constituintes, funções, relações, elementos, efeitos de sentido decorrentes de escolhas 

lexicais e de recursos sintáticos.  

Por fim, em (X), a aluna-autora inicia o parágrafo final com o articulador de finalidade 

“para”, ressaltando o cumprimento das metas e medidas de prevenção, bem como as possíveis 

intervenções para reduzir o feminicídio. Também recorre mais uma vez à modalização deôntica 

“é importante que” para enfatizar o discurso argumentativo a respeito do que é necessário ser 

realizado. Para concluir o texto, emprega o elemento articulador de conclusão “assim” e, por 

meio do anafórico “esses”, parte da temática é retomada.  

Conforme Bronckart (1999), o nível dos mecanismos enunciativos contribui para 

estabelecer a coerência pragmática do texto. Nesse sentido, ressalta-se a distribuição das vozes 

e a marcação dos elementos modalizadores, que indicam a existência de uma predeterminação 

de modos de marcação dos mundos discursivos, bem como das sequências convencionais e de 

operação subjacentes aos mecanismos de textualização. Antunes (2010) sugere que as análises 

devem ser do texto, isto é, devem apoiar-se nas palavras e em muitos outros tipos de sinais que 

aparecem na superfície textual, até mesmo para, a partir daí, chegar àqueles sentidos que não 

estão expressos explicitamente. Só assim é possível fugir de uma análise feita segundo as 

impressões de cada um e eventualmente inconsistente.  

 

4.2.8 Análise de alguns aspectos do artigo de opinião 2 

 

Passo, agora, à análise do artigo de opinião 2 de uma estudante-autora que problematiza 

a integração indígena na sociedade brasileira. Para ela, os índios brasileiros, além de sofrerem 

com o preconceito, são censurados pela sociedade e continuam lutando para permanecer em 

suas terras. A seguir, a íntegra do texto produzido: 
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(I) À margem da sociedade 

 

(II) O lugar onde vivo é uma pequena cidade do Mato Grosso do Sul, composta por 

cerca de 35.000 habitantes. Amambai foi construída em terrenos desabitados da 

fronteira com o Paraguai para o cultivo da erva-mate, popular na região. Seu nome 

surgiu do Guarani, o que comprova a ocupação do lugar por índios desde sua 

formação. 

(III) Com o passar do tempo, o brilho local acabou se ofuscando para os nativos. 

Sendo a região com o maior número de indígenas do estado, surgiram questões que 

levam à perspectiva de uma divisão entre seus residentes, limitando os povos 

indígenas a viver somente em um território e de suas próprias produções. Penso que a 

atitude é de fato equivocada, pois exclui uma parcela importante da população que 

também participou do desenvolvimento local. Entretanto, a questão de integração dos 

indígenas na sociedade é complexa e se espalha por todo o nosso país. Os índios 

brasileiros, além de sofrerem com o preconceito, são censurados socialmente e 

precisam lutar para obterem a permanência em suas terras visadas pelos agricultores 

locais, que as desejam para o cultivo e desenvolvimento agrário. Infelizmente essa 

situação gerou alguns conflitos sangrentos que dizimou muitas comunidades 

indígenas. 

(IV) A atual realidade das aldeias tem como fenômeno social altos índices de 

violência, ligados a precariedade em que vivem. Além do que, a ocorrência de suicídio 

entre os indígenas é três vezes maior que a média nacional. A maior parte das mortes, 

ocorrem durante a juventude, entre 10 e 19 anos, algumas vezes motivadas pela 

depressão e pelo uso de entorpecentes. Outrossim, vale lembrar a importância que 

existe para os povos nativos de se manterem em suas próprias terras. A luta busca 

conquistar seu espaço físico, bem como a possibilidade de manterem sua cultura e 

modo de vida, que hoje são vistos por uma parcela da sociedade não indígena como 

algo que ainda precisa de civilização para se adequarem a nossa realidade. De acordo 

com Eliseu Guarani Kaiowá, liderança indígena que vive em uma terra ainda não 

demarcada, ‘No Mato Grosso do Sul, o boi vale mais que uma criança indígena, o pé 

de soja vale mais que o pé de cedro’. Tal afirmação comprova e reforça que ainda 

possuímos uma visão predominante do século XVI, onde os povos originários que 

aqui habitavam eram vistos como selvagens e acabavam sendo largados em segundo 

plano. 

(V) Apesar de todo o preconceito e exclusão existente, se torna cada vez mais comum 

a presença dos índios adentrando ao “mundo dos brancos” para conquistar seu espaço 

e reconhecimento. Como exemplo, no município temos o vereador Ismael Guarani 

Kaiowá, professor de educação física há 15 anos e eleito no ano de 2016. Ismael 

possui no ano de 2019 cerca de cinco emendas aprovadas na câmara. No cinema, em 

âmbito nacional, alguns índios ficaram conhecidos, como é o caso de Eunice Baiá no 

filme Tainá. 

(VI) Após refletir sobre a questão indígena, mantenho minha posição contrária à 

exclusão dos indígenas para viverem somente dentro dos limites territoriais e da 

própria produção. A luta desses povos para preservar sua etnia deve ser reconhecida, 

para que eles alcancem a concessão dos direitos por suas terras, dando um fim as 

mortes físicas e culturais. Dessa maneira, seria mais benéfico o desenvolvimento de 

forma igualitária da população bem como de suas culturas. (Artigo de opinião 2). 

 

Em (I), o título “À margem da sociedade” é autoral, mas não antecipa a questão 

polêmica. Sobre tal aspecto, Garcia (2010, p. 53) postula que se trata apenas da indicação do 

assunto; o título não antecipa para o leitor a controvérsia, assim como não o instiga a ler o texto, 

pode estar presente na materialidade, mas não faz diferença para o texto; poderia não estar. 

Como sugestão de prática, a autora propõe a reescrita dos títulos com os alunos, buscando fazê-

los adiantar ao leitor a polêmica, o que considera um importante trabalho a ser feito em sala de 

aula.  
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Na construção do parágrafo de introdução (II), a estudante-autora estabelece uma 

descrição/narração sobre a cidade. Essa maneira de descrever o lugar a partir de uma narrativa, 

de certa forma, dialoga com o tema e “comprova a ocupação do lugar por índios desde sua 

formação”. A forma de contar, o modo de descrever o lugar, parece estar a serviço da 

argumentação dos próximos parágrafos e, portanto, faz parte do projeto textual. Para Garcia 

(2010), esse aspecto descritivo é recorrente pelo fato de os estudantes saberem da participação 

de um concurso cujo tema refere-se ao lugar onde cada um vive. 

Em (III), para apresentar ao leitor o problema discutido ao longo do texto, a estudante 

se vale da plurissignificação e do efeito de sentido para mostrar como estão vivendo os 

indígenas da região: “o brilho local acabou se ofuscando para os nativos”. Depois de explicar 

que a região abriga o maior número de indígenas do estado, é apresentada, sem muita definição, 

de maneira mais genérica, a polêmica: “uma divisão entre seus residentes, limitando os povos 

indígenas a viver somente em um território e de suas próprias produções”.  

Recordando o que afirma Garcia (2010, p. 49), no jogo argumentativo, a questão 

polêmica precisa ser claramente formulada, e sua discussão deve estar amparada em 

argumentos consistentes que defendam determinado ponto de vista. Logo que a polêmica é 

instaurada, a aluna evidencia a tese, o ponto de vista defendido por ela: “Penso que a atitude é 

de fato equivocada, pois exclui uma parcela importante da população que também participou 

do desenvolvimento local.” Para reforçar sua defesa, é apresentada uma tomada de posição, 

com o uso do articulador “penso que”. Depois de se posicionar, a estudante-autora apresenta 

uma oposição marcada pelo articulador “entretanto”. Ao deixar claro que integrar os indígenas 

na sociedade é um problema de todo o país, evidencia o caráter nacional da problemática e não 

apenas do lugar onde vive. 

Para Bronckart (1999), os textos são produções verbais efetivas conectadas a situações 

de comunicação, a escolhas dos produtores, entre outros aspectos. Assim, os articuladores 

exercem funções específicas no plano global do texto, explicitam as articulações e marcam os 

diferentes tipos de discurso. Em sua defesa, a estudante argumenta que os índios sofrem 

preconceitos no Brasil, são censurados pela sociedade e necessitam permanecerem em suas 

terras, visadas pelos agricultores para o “desenvolvimento agrário”. Ao fazer uso da 

modalização apreciativa “infelizmente”, responsável pela subjetividade, trata da situação-

problema, que “gerou alguns conflitos sangrentos que dizimou muitas comunidades indígenas”. 

Tal modalização apreciativa, segundo o autor, avalia o conteúdo temático resultante do mundo 

da subjetividade, do julgamento, e facilita a interação entre leitor/texto/leitor no processo 

interativo da leitura e escrita.  
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No parágrafo (IV), a aluna-autora explica que as aldeias sofrem muita violência e isso 

se deve à vida precária dos índios. Para somar argumentos, ela faz uso do articulador “além do 

que” e menciona os “altos índices de violência” e de suicídio entre os índios, dando ênfase ao 

fato dessas ocorrências serem “três vezes maiores que a média nacional”, o que comprova os 

abusos praticados na região. Mais uma vez retomando a visão de Bronckart (1999), 

compreende-se que o nível dos mecanismos enunciativos contribui para que seja estabelecida a 

coerência pragmática do texto, sendo que, de um lado, estão as avaliações sobre o conteúdo 

temático e, de outro, as instâncias que assumem tais avaliações.  

A estudante argumenta que tal problema ocorre mais entre os jovens e cita que a 

depressão e o uso de entorpecentes contribuem para isso. No mesmo parágrafo, ela faz uso de 

outro articulador de acréscimo de argumento, “outrossim”, afirmando ser importante que os 

indígenas se mantenham em suas próprias terras. Essa construção dialoga de modo implícito 

com o ponto de vista defendido. Implicitamente, explica que os índios lutam para conquistar 

seu espaço, em seguida, faz uso do articulador “bem como” que, nesse contexto, estabelece 

adição sobre “a possibilidade de manterem sua cultura e modo de vida”. A estudante-autora diz, 

ainda, que parte da sociedade vê os indígenas como uma parcela “que ainda precisa de 

civilização para se adequarem a nossa realidade”.  

Dessa forma, para reforçar e dar continuidade ao discurso argumentativo, usa um 

elemento articulador de conformidade, “de acordo com”, e reproduz a fala de uma autoridade 

(Eliseu Guarani Kaiowá, liderança indígena) em uma citação direta: “No Mato Grosso do Sul, 

o boi vale mais que uma criança indígena, o pé de soja vale mais que o pé de cedro”. Para 

construir a interdiscursividade que dialoga com o intertexto (discurso de autoridade), a aluna-

autora faz uso de uma modalização lógica, “tal afirmação”, para justificar, comprovar o fato e 

o que é tido como verdade: a predominância da visão do século XVI, na qual os povos são 

vistos como selvagens e deixados de lado.  

Tal aspecto evidencia uma analogia histórica como estratégia de argumentação. Nesse 

sentido, Antunes (2010, p. 77) afirma que buscamos, na verdade, a palavra do outro para fazer 

coro com a nossa e, assim, reforçar nossas posições. Assim, continua a reflexão: “Fazer da 

intertextualidade objeto de análise é, pois, exercitar a exploração da linguagem naquilo que ela 

tem de mais constitutivo e relevante, como expressão da inexorável condição humana de seus 

agentes” (ANTUNES, 2010, p. 79).  

Ao iniciar o parágrafo (V), a aluna faz uso do elemento articulador concessivo “apesar 

de” para abordar o preconceito existente e a “exclusão”, palavra-chave que dialoga 

explicitamente com a defesa do ponto de vista (tese). Argumenta que os índios cada vez mais 
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adentram ao “mundo dos branco” para conquistar espaço e reconhecimento. Para continuar e 

fortalecer o discurso argumentativo, constrói um argumento por exemplificação, mencionando 

o vereador e professor de educação física indígena que atua na Câmara de Vereadores, com 

emendas aprovadas. Afirma, também, que alguns índios se tornaram conhecidos no cinema 

nacional.  

Nessa construção, estão implícitos vários discursos: da aluna-autora, dos indígenas, da 

sociedade, marcada pelo preconceito (mundo dos brancos), do vereador, entre outros. 

Rememorando Bakhtin (2003), o discurso é construído no diálogo com o outro, há vozes 

diversas ecoando e se mostrando em um embate de ideias, ações, comportamentos. Assim, 

evocando Orlandi (1983), compreende-se que o texto é o lugar de sentidos, de funcionamento 

da linguagem.  

Para construir o parágrafo final (VI), a estudante-autora retoma a “questão indígena” e 

seu ponto de vista, “mantenho minha posição contrária à exclusão dos indígenas para viverem 

somente dentro dos limites territoriais e da própria produção”, insistindo na ideia de que a luta 

para preservar a etnia precisa ser reconhecida para que esses povos alcancem seus direitos sobre 

suas terras e para que tenham fim “as mortes físicas e culturais.” A aluna finaliza o texto com 

o elemento articulador de conclusão “dessa maneira” e sugere que “seria mais benéfico o 

desenvolvimento de forma igualitária da população bem como de suas culturas”. Recapitulando 

Bakhtin (2003), nota-se que o falante povoa a palavra por meio de sua intenção e entra em luta 

de intenções na ação discursiva.  

Os aspectos analisados nos textos (11 e 2) revelam que as alunas-autoras têm 

posicionamento próprio em relação às questões de natureza social e compreendem que o gênero 

discursivo artigo de opinião é adequado para expor esses problemas. As duas se envolvem 

bastante com os assuntos discutidos e demonstram que seguiram um caminho bem 

fundamentado para produção do texto. Esse aspecto pode ser evidenciado na preocupação em 

estabelecer a questão polêmica, ainda que de modo mais implícito, apresentando explicitamente 

aspectos da controvérsia com palavras-chave. Ambas buscaram construir uma tese, usar um 

repertório definido de elementos articuladores e modalizadores discursivos, mostrando 

elementos de intertextualidade e interdiscursividade, bem como retomadas em postos-chave e 

necessários à costura textual, dentre outros.  

A construção dos pressupostos e sua consistência, assim como a persuasão, ainda 

precisam de aprimoramento. O artigo de opinião 11 tem indícios de argumentos de 

comprovação, exemplificação e crença pessoal, enquanto o texto 2 apresenta indícios de 

autoridade e exemplificação. Os argumentos de causa/consequência não aparecem com 
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objetividade. O problema está sendo discutido, mas a construção argumentativa não está bem 

definida. Na produção do artigo de opinião, Garcia (2010) diz ser necessário considerar o 

argumento dos opositores para analisá-lo e rebatê-lo. Os dois textos, como amostra de uma 

análise mais completa, de modo geral, estão bem estruturados e dizem muito do processo 

dialógico da linguagem. O texto 11 evidencia a construção de mais elementos textuais, melhor 

consistência argumentativa discursiva, mais articulação e modalização e, portanto, mais 

progressão textual em comparação ao texto 2. 

Na amostra geral, os textos estão bem estruturados, são autorais, estão bem alicerçados 

em informações e pesquisas pertinentes e apresentam a construção consciente de muitos 

elementos textuais. Não estão bem determinadas as condições de produção e as regras do jogo 

argumentativo na construção do gênero discursivo artigo de opinião. Dessa forma, ainda é 

preciso amadurecer, durante o processo de escrita, o modo de constituir os tipos de argumentos 

para defender o ponto de vista, a argumentação sobre as diversas faces da polêmica e o 

posicionamento diante de uma delas, além de elaborar melhor as premissas das vozes 

discordantes e a importante ação de refutar.  

De modo geral, os textos dizem muito e trazem respostas positivas de que existe um 

trabalho de escrita que contribui com o aprimoramento do ensino de leitura e escrita no país, 

tornando os estudantes protagonistas deste processo. Para Dolz, Gagnon e Decândio (2010), o 

objeto a ensinar e a aprender, a escrita, é uma atividade complexa que vai do gesto gráfico à 

planificação e envolve também a textualização e a revisão. Os estudantes-autores expõem seus 

pensamentos em seus textos, apresentam aspectos do dialogismo e da polifonia para discutir a 

realidade do lugar onde vivem. Conforme Bakhtin (2011), a essência da polifonia consiste 

justamente no fato de que as vozes permanecem independentes e combinam-se em uma unidade 

de ordem superior à homofonia. Sendo assim, a vontade artística da polifonia é a vontade de 

combinação de várias vontades, a vontade do acontecimento.  

Para Geraldi (2004), a língua é produzida socialmente, sua produção é fato cotidiano, 

localizado no tempo e no espaço da vida dos indivíduos. Na produção dos estudantes-autores, 

é possível enxergar suas vozes, a voz da comunidade e a do professor mediador durante o 

processo reflexivo de produção textual, que busca o desenvolvimento de uma escrita/reescrita 

mais efetiva na realização das quinze oficinas. presentes no Pontos de vista: caderno do 

professor, da Olimpíada de Língua Portuguesa de 2019.  

As reflexões durante as disciplinas do mestrado, as inúmeras e indagadoras leituras, as 

minhas vivências, a minha prática em sala de aula, a análise dos 20 artigos de opinião 

produzidos pelos estudantes-autores participantes do concurso olímpico e as discussões de 
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grandes teóricos que sustentam a produção desta dissertação resultaram na elaboração do 

Produto Educacional que apresento, a seguir, aos meus leitores.  
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EPÍLOGO - A TÍTULO DE CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As ciências humanas não se referem a um objeto mudo ou a um fenômeno natural, 

referem-se ao homem em sua especificidade. O homem tem a especificidade de 

expressar-se sempre (falar), ou seja, de criar um texto (ainda que potencial). Quando 

o homem é estudado fora do texto e independentemente do texto, já não se trata de 

ciências humanas (mas de anatomia, de fisiologia humana etc.). 

Mikhail Bakhtin 

 

A leitura e a escrita são aprendizagens fundamentais de todo o sistema da instituição 

pública de ensino. O sujeito precisa desenvolver essas duas habilidades para não ser condenado 

ao fracasso escolar e à exclusão social. Assim sendo, é indispensável compreender que produzir 

textos efetivos faz parte de atividades humanas que demandam dimensões sociais, psicológicas 

e culturais e mobilizam todos os tipos de capacidades linguísticas.  

Durante a produção de um texto, se estabelece um jogo que envolve escolhas, 

negociações de sentido, releituras e reelaborações/reescritas. Nesse sentido, a linguagem se 

insere em uma dimensão dialógica e exige mecanismos que passam pelos sujeitos. Dessa forma, 

compreende-se que a ação de escrever um texto conduz o autor a deixar marcas discursivas em 

sua materialidade para que o sujeito leitor faça a interpretação.  

Na visão bakhtiniana, a linguagem passa, impreterivelmente, pelo sujeito, uma vez que 

a “interação verbal” é a realidade essencial dessa linguagem. Portanto, considera-se que o 

sujeito, ao escrever, consciente de que seu texto está inserido em uma prática social concreta, 

assume uma atitude responsiva no processo de escrita e reescrita. O texto não pode ser visto 

como um produto acabado, mas em um processo. É fundamental refletir sobre a ideia de que 

um texto não é constituído apenas de elementos lexicais e gramaticais. Ele é uma costura de 

material linguístico, operações cognitivas, além de muitos fatores de ordem contextual e 

pragmática. Nesse sentido, o gênero discursivo artigo de opinião é necessário à argumentação, 

à refutação e à defesa de um ponto de vista. Assim, é um gênero que constitui um ato responsivo 

às inúmeras enunciações nos contextos político, social e cultural.  

Conforme enunciado, esta pesquisa, pautada na perspectiva dialógica, compreende a 

produção do gênero discursivo artigo de opinião, escrita e reescrita como prática de letramento, 

como um caminho para que os estudantes escrevam textos proficientes, uma vez que esse 

gênero possibilita argumentar e discutir temas controversos e/ou relevantes para a sociedade. 

De acordo com os estudos sobre letramento, é imprescindível conceber leitura e escrita como 

práticas discursivas, indissociáveis dos contextos em que se desenvolvem, com inúmeras 

funções. Por conseguinte, compreende-se que a escrita é uma habilidade ensinada e aprendida 
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a partir de um processo polifônico, dialógico, alicerçado na interação verbal, além de ser uma 

prática discursiva que objetiva desenvolver uma postura crítica, reflexiva e transformadora. 

Com base nas discussões teóricas que fundamentaram esta pesquisa e retomando 

aspectos da análise do corpus, foi possível cumprir o objetivo principal, os específicos, bem 

como responder às questões norteadoras deste estudo. Dentre o que foi proposto, intentou-se 

compreender como os estudantes-autores da Olimpíada de Língua Portuguesa de 2019 

apresentam, desenvolvem e articulam argumentos na construção de seus textos e a quais 

estratégias discursivo-argumentativas recorrem na produção do gênero discursivo artigo de 

opinião. Outro questionamento feito foi se esses estudantes têm autonomia na prática de leitura 

e escrita e possuem domínio da linguagem em uso em situações específicas de comunicação. A 

investigação também priorizou, nas produções escritas dos estudantes-autores, a dimensão 

dialógica da linguagem e a capacidade de interação com os discursos de outros, não apenas a 

transmissão de informações.  

A pesquisa também procurou analisar como as estratégias de argumentação são 

construídas na produção dos textos, se havia intertextos e interdiscursos elaborados durante a 

progressão textual. Analisou também o uso na construção dos textos dos elementos 

articuladores e modalizadores discursivos, além da habilidade dos alunos para elaborar a defesa 

de um ponto de vista para convencer/persuadir o leitor. Objetivando encontrar possíveis 

respostas, um questionamento ecoa trazendo sempre a preocupação de como e quais dimensões 

poderiam ser consideradas para tecer a análise das produções escritas dos estudantes. 

A mostra geral evidencia que os estudantes-autores produzem textos autorais, bem 

estruturados, fundamentados em diversas informações e pesquisas apropriadas e também 

apresentam de forma consciente o uso de importantes elementos necessários à produção do 

texto dissertativo-argumentativo. Na escrita dos textos, não estão bem definidas as condições 

de produção e as regras do jogo argumentativo na construção do gênero. Ainda é preciso 

aprimorar durante o processo de escrita e reescrita o modo de elaborar, de forma clara e segura, 

a questão polêmica e o posicionamento diante dela, bem como apresentar as vozes discordantes 

na ação de refutar. Ademais, a construção que define os tipos de argumentos ainda requer mais 

consistência e amadurecimento na elaboração das estratégias discursivas-argumentativas.  

Os textos dos estudantes-autores têm muito a dizer e apresentam uma configuração 

dialógica e polifônica na construção do discurso sobre o tema “O lugar onde vivo”. Os 20 textos 

analisados evidenciam que 60% a 80% dos estudantes-autores demonstram preocupação com a 

situação-problema do lugar onde vivem. Há um discurso argumentativo, principalmente no 
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início dos textos, que recobra uma memória discursiva, sequências descritivas e narrativas 

criando um movimento subjetivo do sujeito com o lugar onde vive.  

Essas produções deram respostas positivas mostrando o que foi desenvolvido em sala 

de aula, mediado por um trabalho que traz grandes contribuições para o ensino de leitura e 

escrita no país. Nesse sentido, é fundamental compreender que ler e produzir textos eficientes 

faz parte de um processo reflexivo de práticas constantes de leitura, escrita e reescrita 

orientadas. Há um “inacabamento” e é essa a ideia de “aprender a aprender”, aprimorar, 

amadurecer a produção escrita, lendo, escrevendo, com acompanhamento e orientações bem 

elaboradas, para que aconteça a reescrita.  

Sendo assim, é necessário que o professor acolha a prática social como princípio 

organizador do ensino para enfrentar a complexa tarefa de definir práticas que são 

verdadeiramente significativas no ensino-aprendizagem da língua em uso, especialmente, no 

que se refere ao domínio da escrita. Tal complexidade está em abraçar a bagagem cultural 

diversificada que os estudantes carregam antes de adentrarem a escola e levar em consideração 

que já participam de uma sociedade letrada em muitos aspectos e, também, tecnológica.  

Os questionamentos e objetivos que nortearam esta pesquisa foram respondidos de 

maneira satisfatória, considerando a ideia de que o processo é ininterrupto e “inacabado”. Nota-

se que os estudantes se encontram em um processo de aprimoramento da escrita, e os resultados 

positivos apresentados por eles demonstram a busca pela autonomia leitora e escritora. Eles 

também conseguem estabelecer relações consistentes com o emprego dos elementos 

articuladores e modalizadores do discurso. À vista disso, estão vivenciando situações 

específicas de comunicação e construindo capacidades de interação com os discursos de outros. 

Na visão bakhtiniana, é na relação com o discurso do outro que se torna possível apreender a 

história que atravessa o discurso.  

Os textos apontaram, também, que esses estudantes-autores têm noção do uso de 

recursos como intertextualidade e interdiscursividade, categorias de análise desta pesquisa. 

Provavelmente, compreenderam que o uso do intertexto e do interdiscurso na escrita denota 

mais conhecimento, leitura, repertório cultural, podendo ser utilizados nos textos como 

estratégias para enriquecer a construção dos argumentos, determinar mais fundamentação e 

persuasão na construção dos textos, em especial, do gênero discursivo artigo de opinião, já que, 

segundo Koch (2008), qualquer texto é construído como um mosaico de citações sendo a 

absorção e transformação de um outro texto.  

O Produto Educacional, “Artigo de opinião: existir pela escrita” 

(www.artigodeopiniaoedinalva.com.br), apresenta um caminho reflexivo com orientações 
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teóricas e práticas para auxiliar a escrita e a reescrita do artigo de opinião, bem como considerar 

os modos de comunicação por meio da multimodalidade. Este produto, bem como as reflexões 

dialógicas de todo o estudo desta dissertação, podem contribuir com a prática da produção 

escrita nas escolas de Educação Básica, principalmente, nas instituições públicas, a quem as 

pesquisas do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, CEPAE/UFG, são destinadas. 

O ensino-aprendizagem da língua exige meios para que a língua em funcionamento 

estabeleça as transformações dos discursos dos sujeitos e contribua para mudar as ordens do 

discurso. Dessa forma, a Olimpíada de Língua Portuguesa, mesmo sendo parte de um programa 

neoliberal que processa aspectos das relações de poder que circulam no meio social, e também 

no contexto escolar, procura democratizar os usos da língua gerando possibilidades de 

participação dos sujeitos, professores e estudantes, nas práticas de linguagem. A Olimpíada 

aponta, em todo o país, um caminho para que os estudantes brasileiros de escolas públicas 

desenvolvam a leitura e principalmente a escrita. Cabe aos professores compromissados com a 

educação para todos a transformação para que o concurso olímpico seja desenvolvido nas 

escolas públicas a serviço de um ensino-aprendizagem dialógico, polifônico e democrático. 

Assim sendo, produzir textos proficientes é uma atividade humana que demanda 

dimensões psicológicas, sociais e culturais mobilizando todos os tipos de capacidade de 

linguagem. Revisitando o horizonte bakhtiniano, a linguagem é o lugar de ver o mundo, cada 

evento é um projeto de dizer, assim, só se compreende um texto com outro texto e uma palavra 

com outra palavra. E, considerando que todo ato ativo é responsivo, deve-se enxergar o lugar 

da exotopia, uma vez que é nesse deslocamento que se torna possível viver todos os processos 

de alteridade. Nessa perspectiva, um olhar voltado para os conceitos bakhtinianos pode ser um 

dos caminhos para efetivar o ensino-aprendizagem de produção de texto na Educação Básica. 

Mikhail Bakhtin foi professor universitário, de acordo com o primeiro capítulo do livro 

Mikhail Mikhailovich Bakhtin i fenómen “Kruga Bakhtina” (Mikhail Mikháilovitch Bakhtin e 

o fenômeno do “Círculo de Bakhtin”), publicado na Rússia em 2013. Em documentos 

encontrados em arquivos na Universidade de Mordóvia, há diversos depoimentos de ex-alunos 

que o descrevem como professor. As memórias escritas por aqueles que assistiam as aulas 

mostram que ele enfatizava a maestria pedagógica e estimulava nos estudantes a imaginação e 

a reflexão. A teórica da literatura L. R. Vdóvina, que estudou no Instituto Pedagógico de 

Mordóvia, na segunda metade dos anos de 1940, escreveu que Bakhtin era muito animado, ativo 

e dinâmico em sala de aula. Gostava de falar alto, claro, com muita emoção, como se estivesse 

em um palco. Independentemente do que falasse, sempre tinha uma opinião própria sobre tudo. 

O teórico russo desenvolvia, em seus diversos alunos, a capacidade de refletir e analisar 
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profundamente o que foi lido, de não concordar com quaisquer opiniões. Dizem que ele 

afirmava: “todo livro retruca alguém”. As recordações ainda revelam que Bakhtin sempre foi 

comprometido não apenas com o domínio dos conteúdos acadêmicos, mas também com o 

processo de ensino-aprendizagem de seus alunos, tornando-se um grande exemplo.  

Evidentemente, como qualquer outra pesquisa, esta dissertação é passível de diversas 

leituras, reflexões e interpretações, novas análises e novos olhares. Cada evento, cada objeto 

tem inúmeros sentidos, nada é monológico, assim como a própria vida, tudo é dialógico. Por 

isso, o “cotejo” está aberto, pois é preciso fazer com que uma palavra encontre outra palavra 

para, assim, compreendermos a própria vida e o outro com a nossa palavra. Bakhtiniamente, 

minha palavra é também a palavra do outro, e a linguagem é o lugar de enxergar o mundo. 

Portanto, para ensinar a leitura e a escrita de modo efetivo e proficiente, é necessário passar 

pelos processos de exotopia e alteridade, afinal, a produção escolar do gênero artigo de opinião 

é um espaço de atuação dialógica.  
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TIPO DE PRODUTO EDUCACIONAL 

(De acordo com a Resolução PPGEEB/CEPAE Nº 001/2019) 

 

Desenvolvimento de produto (mídias educacionais, tais como: vídeos, simulações, 

animações, videoaulas, experimentos virtuais, áudios, objetos de aprendizagem, ambientes 

de aprendizagem, páginas de internet e blogs, jogos educacionais de mesa ou virtuais, e afins;  

Especificação: Site 

 

DIVULGAÇÃO  

(   ) Filme 

(   ) Hipertexto 

(   ) Impresso 

(X) Meio digital 

(   ) Meio Magnético 

(   ) Outros. Especificar: 
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FINALIDADE PRODUTO EDUCACIONAL 

O Produto Educacional é um site que apresenta uma abordagem reflexiva sobre a produção 

do gênero discursivo artigo de opinião: análise, escrita e caminhos para a reescrita. Busca 

refletir sobre noções da multimodalidade nos contextos comunicativos. 

 

PÚBLICO ALVO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

Professores de Língua Portuguesa, estudantes do Ensino Fundamental e Médio, bem como 

pessoas que buscam escrever textos argumentativos proficientes. 

 

IMPACTO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

O Produto Educacional apresenta:  

(   ) Alto impacto – Produto gerado no Programa, aplicado e transferido para um sistema, no 

qual seus resultados, consequências ou benefícios são percebidos pela sociedade. 

 

(X) Médio impacto – Produto gerado no Programa, aplicado no sistema, mas não foi 

transferido para algum segmento da sociedade. 

 

(   ) Baixo impacto – Produto gerado apenas no âmbito do Programa e não foi aplicado nem 

transferido para algum segmento da sociedade. 

Área impactada pelo Produto Educacional: 

(X) Ensino 

(   ) Aprendizagem 

(   ) Econômico 

(   ) Saúde  

(   ) Social  

(   ) Ambiental  

(   ) Científico  

O impacto do Produto Educacional é: 

 

(   ) Real - efeito ou benefício que pode ser medido a partir de uma produção que se encontra 

em uso efetivo pela sociedade ou que foi aplicado no sistema (instituição, escola, rede, etc.). 

Isso é, serão avaliadas as mudanças diretamente atribuíveis à aplicação do produto com o 

público-alvo. 

 

(X) Potencial - efeito ou benefício de uma produção previsto pelos pesquisadores antes de 

esta ser efetivamente utilizada pelo público-alvo. É o efeito planejado ou esperado. 

O Produto Educacional foi vivenciado (aplicado, testado, desenvolvido, trabalhado) em 

situação real, seja em ambiente escolar formal ou informal, ou em formação de 

professores (inicial, continuada, cursos etc.)? 

(   ) Sim         (X) Não 

Em caso afirmativo, descreva essa situação: 
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REPLICABILIDADE ABRANGÊNCIA DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

O Produto Educacional pode ser repetido, mesmo com adaptações, em diferentes 

contextos daquele em que o mesmo foi produzido.  

 

(X) Sim         (   ) Não 

A abrangência territorial do Produto Educacional, que indica uma definição precisa de 

sua vocação, é 

 

(   ) Local         (   ) Regional          (X) Nacional         (   ) Internacional 

 

COMPLEXIDADE DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

O Produto Educacional possui:  

(X) Alta complexidade - O produto é concebido a partir da observação e/ou da prática do 

profissional e está atrelado à questão de pesquisa da dissertação/tese, apresenta método claro. 

Explica de forma objetiva a aplicação e análise do produto, há uma reflexão sobre o produto 

com base nos referenciais teórico e teórico-metodológico, apresenta associação de diferentes 

tipos de conhecimento e interação de múltiplos atores - segmentos da sociedade, identificável 

nas etapas/passos e nas soluções geradas associadas ao produto, e existem apontamentos 

sobre os limites de utilização do produto. 

 

(   ) Média complexidade - O produto é concebido a partir da observação e/ou da prática do 

profissional e está atrelado à questão de pesquisa da dissertação/tese. Apresenta método claro 

e explica de forma objetiva a aplicação e análise do produto, resulta da combinação de 

conhecimentos pré-estabelecidos e estáveis nos diferentes atores - segmentos da sociedade. 

 

(   ) Baixa complexidade - O produto é concebido a partir da observação e/ou da prática do 

profissional e está atrelado à questão de pesquisa da dissertação/tese. Resulta do 

desenvolvimento baseado em alteração/adaptação de conhecimento existente e estabelecido 

sem, necessariamente, a participação de diferentes atores - segmentos da sociedade. 

 

(   ) Sem complexidade - Não existe diversidade de atores - segmentos da sociedade. Não 

apresenta relações e conhecimentos necessários à elaboração e ao desenvolvimento do 

produto.  

 

INOVAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

O Produto Educacional possui:  

(X) Alto teor inovativo - desenvolvimento com base em conhecimento inédito. 

 

(   ) Médio teor inovativo - combinação e/ou compilação de conhecimentos preestabelecidos. 

 

(   ) Baixo teor inovativo - adaptação de conhecimento existente. 
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FOMENTO 

 

Houve fomento para elaboração ou desenvolvimento do Produto Educacional? 

(   ) Sim         (X) Não 

Em caso afirmativo, escolha o tipo de fomento: 

 

(   ) Programa de Apoio a Produtos e Materiais Educacionais do PPGEEB 

(   ) Cooperação com outra instituição 

(   ) Outro. Especifique: _______________________ 

 

REGISTRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL  

 

Houve registro de depósito de propriedade intelectual  

 

(X) Sim         (   ) Não 

 

Em caso afirmativo, escolha o tipo: 

(X) Licença Creative Comons 

(   ) Domínio de Internet  

(   ) Patente  

(   ) Outro. Especifique: ___________ 

 

Informe o código de registro: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ 

Obs.:  

 

TRÂNSFERÊNCIA DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

O Produto Educacional foi transferido e incorporado por outra instituição, organização ou 

sistema, passando a compor seus recursos didáticos/pedagógicos?  

 

(   ) Sim         (X) Não 

Em caso afirmativo, descreva essa transferência: 
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DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

O Produto Educacional foi apresentado (relato de experiência, comunicação científica, 

palestra, mesa redonda, etc.) ou ministrado em forma de oficina, minicurso, cursos de 

extensão ou de qualificação etc. em eventos acadêmicos, científicos ou outros?  

 

(   ) Sim         (X) Não 

Em caso afirmativo, descreva o evento e a forma de apresentação:  

 

 

O Produto Educacional foi publicado em periódicos científicos, anais de evento, livros, 

capítulos de livros, jornais ou revistas?  

 

(   ) Sim         (X) Não 

Em caso afirmativo, escreva a referência completa de cada publicação:  
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REGISTRO(S) E DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Produto Educacional Registrado na Plataforma EduCAPES com acesso disponível no link: 

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/644689 

Produto Educacional disponível, como apêndice da Dissertação de Mestrado do qual é fruto, 

na Biblioteca de Teses e Dissertações da Universidade Federal de Goiás (UFG) 

(https://repositorio.bc.ufg.br/tede/).  
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OLIVEIRA, Edinalva Soares de Carvalho. Artigo de opinião: existir pela escrita. 2022. 98p. 

Produto Educacional relativo a Dissertação (Mestrado em Ensino na Educação Básica) – 
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RESUMO 

 

O Produto Educacional “Artigo de opinião: existir pela escrita” 

(www.artigodeopiniaoedinalva.com.br), desenvolvido com base na dissertação A produção 

escolar do gênero artigo de opinião: um espaço de atuação dialógica, é um site que 

compartilha as vivências de uma prática pedagógica no ensino-aprendizagem de produção de 

texto, reflexões dialógicas sobre o gênero artigo de opinião, bem como sugestões para o 

desenvolvimento da habilidade de produzir textos proficientes, considerando um caminho 

reflexivo de escrita e reescrita. A pesquisa que deu origem ao site, apresentada ao Programa de 

Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica (PGEEB) do Centro de Ensino e 

Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás (CEPAE/UFG), tem como 

objeto de estudo a produção escrita dos alunos-autores de 2ª e 3ª séries do Ensino Médio de 

escolas públicas brasileiras, participantes da 6ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa, 

realizada em 2019. De perspectiva bakhtiniana, a investigação proposta tem como objetivo 

geral compreender como os estudantes apresentam, desenvolvem e articulam argumentos na 

construção de seus textos e a quais estratégias discursivo-argumentativas recorrem durante o 

processo de produção do gênero discursivo artigo de opinião, um instrumento fundamental à 

argumentação, refutação e defesa de um ponto de vista, além de constituir um ato discursivo 

responsivo às múltiplas enunciações nos contextos social, político e cultural. A criação do site 

também se deve às mudanças no contexto educacional decorrentes da pandemia de covid-19, 

quando as aulas passaram a ser ministradas on-line, e os professores precisaram se reinventar 

para utilizar as diversas tecnologias existentes. Diante disso, espera-se que as tecnologias da 

informação e da comunicação sejam instrumentos para facilitar a prática pedagógica, produzir 

conhecimento e incorporar às reflexões e às práticas a relevância de noções da multimodalidade 

que podem ampliar a compreensão de outros contextos comunicativos, com foco em modos e 

mídias específicos, em determinadas conjunturas sociais e culturais, tendo como documento 

norteador as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

 

Palavras-chave: Artigo de opinião. Escrita. Reescrita. Argumentação. Site. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Caro(a) professor(a) da Educação Básica, 

 

A autoria da frase “Se queres ser universal, começa por pintar tua aldeia” é atribuída a 

Leon Tolstói, grande escritor russo. Dizem que esse enunciado era sempre repetido pelo escritor 

aos que se iniciavam como escritores. Partindo dessa perspectiva, narro em poucas palavras 

parte da minha história e do meu primeiro contato com a leitura e a escrita.  

Fui conduzida ao mundo da leitura desde criança pela minha avó paterna que, mesmo 

sem ter frequentado a escola, era uma autodidata que lia o mundo e a vida. Ela foi a construtora 

das colunas e das paredes do meu castelo literário, onde passaram a morar eu, a leitura e a 

escrita. Com ela aprendi amar os livros e as palavras. A contação de histórias, a declamação de 

poemas e os textos lidos por ela despertavam em mim, interlocutora, emoções únicas. Minha 

avó, na escola da vida, foi minha primeira professora e, por isso, contribuiu para que eu 

vivenciasse meu primeiro letramento. Desse modo, na dialogia da vida, eu ia experienciando, 

bakhtinianamente, a alteridade e o olhar exotópico na relação “eu-outro”.  

O tempo passou e, em 1999, entrei pela primeira vez em uma sala de aula de uma escola 

pública, na cidade de Vianópolis, no estado de Goiás, para atuar como professora de Língua 

Portuguesa no Ensino Fundamental e Médio. Depois de dois anos exercendo a profissão 

escolhida, passei a trabalhar apenas com o Ensino Médio, até o ano de 2013, quando me mudei 

para Goiânia e passei a trabalhar na Secretaria de Educação do Estado de Goiás (Seduc-GO) 

com elaboração de material pedagógico, avaliações e formação de professor. Na sala de aula, 

no diálogo com os alunos, com os livros, e a cada descoberta, uma certeza de que a vida pulsa 

nas palavras, na sonoridade, no ritmo da linguagem poética, na combinação das orações, nas 

tramas narradas, nos discursos dialógicos e interativos, na escrita e na reescrita dos textos. 

Nos últimos anos, houve muitos avanços na concepção de ensino-aprendizagem de 

leitura e escrita, principalmente com a publicação de documentos norteadores do ensino de 

Língua Portuguesa, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Língua Portuguesa 

(BRASIL, 1998b) e, na atual conjuntura, o novo documento que rege o ensino no país, a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). Esse documento norteador do ensino-aprendizagem 

afirma que, ao chegar no Ensino Médio, os estudantes já têm condições de participar de forma 

significativa de várias práticas sociais que envolvem a linguagem, uma vez que já dominam 

certos gêneros discursivos de circulação nos diferentes campos de atuação social. A BNCC 

também enuncia que cabe ao Ensino Médio aprofundar a análise sobre linguagens e seus 
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funcionamentos intensificando a perspectiva analítica e crítica da leitura, escuta e produção de 

textos verbais e multissemióticos, e alargar as referências estéticas, éticas e políticas que cercam 

a produção e recepção de discursos, de forma a ampliar as possibilidades de fruição, de 

construção e produção de conhecimentos, de compreensão crítica e intervenção na realidade e 

de participação social dos jovens, nos domínios da cidadania, do trabalho e dos estudos 

(BRASIL, 2018, p. 498).  

Nessa perspectiva, é fundamental considerar as tecnologias da informação e da 

comunicação na educação. Espera-se que o computador seja utilizado para auxiliar diversas 

práticas pedagógicas. O ingresso instantâneo a sites, portais de busca, a disponibilização de 

artigos ordenados por palavras-chave, por exemplo, facilita o acesso às informações 

necessárias. Dessa forma, professores, estudantes e todas as pessoas que tenham interesse pela 

pesquisa podem ter acesso a uma variedade de páginas na Web, em qualquer momento e 

gratuitamente. É preciso, portanto, repensar sobre o uso das tecnologias ativas e a promoção de 

atividades significativas.  

Diante da pandemia de covid-19, causada pelo agente etiológico Sars-CoV-2, que 

surgiu, inicialmente, na China, em novembro de 2019, e se espalhou pelo país e pelo mundo, e 

a partir da nova realidade de isolamento social, vieram as aulas síncronas e atividades 

assíncronas que contribuíram para um real e novo momento educacional. A partir desse 

contexto, apresento o Produto Educacional, fruto da minha dissertação de mestrado, 

apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica – Mestrado 

Profissional do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de 

Goiás (CEPAE/UFG), realizado no período de 2019 a 2021.  

Minha pesquisa buscou investigar a produção escrita dos alunos-autores de 2ª e 3ª séries 

do Ensino Médio de escolas públicas brasileiras que participaram da 6ª edição da Olimpíada de 

Língua Portuguesa, realizada em 2019, com foco no modo como esses estudantes apresentam, 

desenvolvem e articulam argumentos na construção de seus textos e a quais estratégias 

discursivo-argumentativas recorrem durante a produção.  

A escolha de criar um site como produto educacional se deve à necessidade de 

incorporar às reflexões e às práticas a importância de noções da multimodalidade que podem 

contribuir para compreensão de outros contextos comunicativos, com foco em modos e mídias 

específicas, em determinadas conjunturas sociais e culturais. Além disso, a pandemia motivou 

a elaboração do espaço virtual em decorrência das mudanças no contexto educacional de ensino 

e aprendizagem, quando as aulas passaram a ser ministradas on-line, e os professores 

precisaram se reinventar para utilizar as diversas tecnologias existentes.  
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Refletindo sobre tal mudança, percebe-se que é imprescindível pensar que todo o 

aparato tecnológico, principalmente a Internet, está se tornando cada vez mais uma mídia 

fundamental para pesquisa e desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Nesse sentido, o site 

foi criado com o objetivo de facilitar o acesso instantâneo a diversos portais, melhorar a 

eficiência pedagógica e hospedar um número significativo de conteúdos interessantes, 

possibilitando sua constante atualização. Dessa forma, todos são produtores de significados, e 

os modos e meios de comunicação são recursos dos quais cada indivíduo pode se apropriar com 

responsabilidade para produzir sentidos. Assim sendo, é necessário considerar as mudanças, a 

variedade dos modos de comunicação existentes, isto é, a multimodalidade e o contexto 

contemporâneo do ensino-aprendizagem de produção de textos. Seguem, a título de ilustração, 

algumas imagens do site e o link de acesso: www.artigodeopiniaoedinalva.com.br 

Venham navegar nestas reflexões! 

 

Um abraço, 

Professora Edinalva Carvalho 
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PARTES DO SITE 

 
Figura 1 – Site “Artigo de opinião: existir pela escrita” 

Fonte: Arquivo do Produto Educacional (2021). 

 

Figura 2 – Relação dialógica 

Fonte: Arquivo do Produto Educacional (2021). 
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Figura 3 – Fundamentação teórica 

Fonte: Arquivo do Produto Educacional (2021). 

 

Figura 4 – Instituição acadêmica 

Fonte: Arquivo do Produto Educacional (2021).  
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Figura 5 - Homenagem 

Fonte: Arquivo do Produto Educacional (2021). 
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Figura 6 – Objetivo 

Fonte: Arquivo do Produto Educacional (2021). 

 

Figura 7 – Produto Educacional 

 
Fonte: Arquivo do Produto Educacional (2021).  
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Figura 8 – Reflexões dialógicas sobre o gênero em estudo 

Fonte: Arquivo do Produto Educacional (2021). 

 

Figura 9 – Sala de aula inesquecível 

Fonte: Arquivo do Produto Educacional (2021).  
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Figura 10 – Pesquisadora na Olimpíada de Língua Portuguesa 

Fonte: Arquivo do Produto Educacional (2021).  
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1 DIALOGIA DISCURSIVA: PRODUÇÃO TEXTUAL E ASPECTOS DA 

MULTIMODALIDADE 

 

A produção textual é resultado da comunicação humana na qual é estabelecido um 

diálogo constante. Todos os acontecimentos sociais, assim como a produção textual dos 

estudantes, estão historicamente entrelaçados a outros acontecimentos. Conforme Bakhtin 

(2003), a língua é uma atividade, um processo criativo e ininterrupto que se materializa nos atos 

individuais de fala. Desse modo, a linguagem passa, obrigatoriamente, segundo o teórico russo, 

pelo sujeito, visto que a “interação verbal” é a realidade essencial da linguagem. Sendo assim, 

considera-se que o sujeito, ao escrever, consciente de que seu texto está inserido em uma prática 

social concreta, assume uma atitude responsiva no processo de escrita e reescrita. O autor 

postula, ainda, que as palavras são disseminadas pelos gêneros discursivos no projeto discursivo 

elaborado pelo sujeito.  

A escrita proficiente é uma necessidade e um direito de todo cidadão. Nesse contexto, é 

fundamental compreender o evento do letramento, da leitura, a interpretação textual e a escrita 

propriamente ditas. Na pesquisa realizada, cujo resultado é este produto educacional, o gênero 

discursivo analisado foi o artigo de opinião, que possibilitou a discussão de questões 

controversas e/ou importantes para a sociedade, principalmente para a comunidade dos 

estudantes envolvidos na Olimpíada de Língua Portuguesa de 2019. O tema do concurso, “O 

lugar onde vivo”, possibilitou aos alunos-escritores praticar o dialogismo e a escrita em vários 

discursos polifônicos. Além disso, a produção desse gênero foi o caminho para que os 

estudantes, de forma consciente e bem fundamentada, construíssem seus posicionamentos 

desenvolvendo a habilidade de argumentar. 

Considerando a relevância da multimodalidade e a necessidade do uso da tecnologia, 

especialmente no contexto atual de pandemia, é preciso atentar para os meios digitais, que 

podem contribuir com a promoção da alfabetização e do letramento digital, tornando acessíveis 

informações e reflexões que facilitem o ensino-aprendizagem dos gêneros discursivos no 

contexto de sala de aula. Nesse sentido, as reflexões propostas no site podem colaborar com a 

oferta de conteúdo e enriquecer a preparação de uma aula do professor disposto a mediar o 

ensino e a aprendizagem de seus alunos, orientando-os na produção de textos dissertativos-

argumentativos, principalmente, o gênero discursivo artigo de opinião. Desse modo, os 

estudantes são levados a assimilar melhor os elementos inerentes à construção do texto e a 

entender a importância de levar em consideração o processo de escrita e reescrita no 

aprimoramento dos textos.  
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É imprescindível notar que a Internet está se tornando cada vez mais uma mídia 

fundamental para a pesquisa, uma vez que o acesso a diversos portais é instantâneo, o que 

aumenta a eficiência pedagógica, além da capacidade de hospedar um número significativo de 

conteúdos interessantes. Com a pandemia de covid-19, na contemporaneidade, tornou-se 

essencial saber lidar com o aparato tecnológico em favor do ensino-aprendizagem com as aulas 

on-line. Nesse contexto, o professor não precisa ser o detentor do conhecimento técnico de 

como utilizar as inúmeras ferramentas disponíveis, mas o mediador que auxilia os estudantes 

acerca da melhor maneira de usar a tecnologia.  

De acordo com o documento da BNCC, o desenvolvimento de competências e 

habilidades relacionadas ao uso responsável e crítico da cultura digital é apresentado na 

competência geral 5: 

 

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 

escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal 

e coletiva. (BRASIL, 2018). 

 

A finalidade dessa competência é desenvolver o uso de tecnologias, recursos e 

linguagem digitais, tendo em vista o desenvolvimento de competências de compreensão, 

manejo e criação de tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) em diferentes 

práticas sociais. 

O ensino da Língua Portuguesa tem, no texto, o ponto de partida e de chegada. Ao 

considerar as perspectivas enunciativo-discursivas, a Base Nacional Comum Curricular, ainda 

que não revele em qual base teórica se sustenta, evidencia uma abordagem bakhtiniana, 

dialógica e conceitos como “interação verbal”, “dialogismo”, “gêneros discursivos” e 

“cronotopo”. Categorias essas que dialogam entre si de modo significativo no documento 

normativo, de maneira que os contextos de produção e desenvolvimento de habilidades se 

relacionam quando fazem referência ao uso da linguagem, atentando para a cultura digital. 

Nesse sentido, na orientação da produção textual disponibilizada pela BNCC, é possível 

compreender as práticas de linguagem relacionadas à interação e à autoria, individual ou 

coletiva, do texto escrito, oral e multissemiótico, além de suas diversas finalidades. Para tanto, 

deve-se entender que o letramento tem diversas expressões. A leitura, assim como os textos 

literários, a escrita e as inúmeras reescritas, as diversas e necessárias reelaborações transformam 

o modo de pensar e agir dos sujeitos. Portanto, é fundamental considerar a multimodalidade, as 
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práticas de letramento, que devem alcançar todos os níveis, do leitor/produtor de textos 

eficientes até aquele que manifesta um baixo grau de letramento.  

É de suma importância pensar na produção, na recepção e na circulação dos textos lidos 

e produzidos pelos alunos, objetivando conferir valor social ao trabalho com a linguagem na 

escola. Segundo Kleiman (2007), os estudos do letramento partem de uma concepção de leitura 

e escrita como práticas discursivas, com diversas funções e inseparáveis dos contextos em que 

se desenvolvem. Por tudo isso, o letramento é a condição do indivíduo capaz de usar a leitura e 

a escrita em suas práticas sociais. Por meio da linguagem, é possível solucionar aquilo que lhe 

é solicitado pela sociedade letrada e, assim, construir a mudança de seu lugar social. Portanto, 

quanto mais letrada for uma sociedade, maior o número de ações, situações, atividades, eventos 

em que a escrita desempenha papel fundamental.  

É nessa teia social que se multiplicam cada vez mais outras modalidades de linguagem. 

Nessa perspectiva, a abordagem de multiletramentos está de acordo com as determinações da 

BNCC, de preparar o educando para a vida profissional e social de forma que seja garantido o 

pleno exercício da cidadania. Além de ampliar a utilização das novas tecnologias no 

aprendizado, essa concepção corrobora com os ideais democráticos e de inclusão defendidos 

pelo documento de caráter normativo que norteia o ensino no país.  

 

1.1 Um breve histórico da Olimpíada de Língua Portuguesa 

 

Apresento, aqui, o histórico do concurso olímpico e suas principais ações. De acordo 

com o Portal da Olimpíada de Língua Portuguesa (OLP), o Programa Escrevendo o Futuro é 

uma ação do Itaú Social, com a coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em 

Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC), que tem como finalidade contribuir com a 

melhoria do ensino de leitura e escrita nas escolas públicas do país, implementando, na 

Educação Básica, intervenções de formação. Para tanto, conta com a parceria do Conselho de 

Educação (Consed), da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), do 

Ministério da Educação (MEC) e do Canal Futura.  

O Programa Escrevendo o Futuro teve início em 2002, com o concurso de produção de 

texto realizado de dois em dois anos. Nesse concurso, alunos, professores e escolas são 

premiados. As ações formativas para os educadores acontecem nos anos ímpares, de forma 

presencial e a distância. Em 2002, o projeto foi desenvolvido para estudantes de 4ª e 5ª séries 

do Ensino Fundamental, e a produção textual ocorreu nos gêneros reportagem, poesia e artigo 

de opinião, também com o tema “O lugar onde vivo”.  
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No ano de 2004, conforme os documentos do CENPEC, houve a substituição do gênero 

reportagem por memórias literárias. As formações a distância e presenciais tiveram início em 

2005, se expandindo para criação da Comunidade Virtual do programa. Em 2006, os educadores 

passaram a ser selecionados e a receber premiações pela produção de um Relato de Prática. 

Assim sendo, o projeto do Itaú, que já era executado há oito anos, estabeleceu parceria com o 

MEC, o que ampliou as ações com a finalidade de aumentar a quantidade de anos escolares. 

Assim, além do 5º e 6º anos, foram contemplados o 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e as 

1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio. O programa foi inserido pelo MEC como uma ação do Plano 

de Desenvolvimento da Educação e o concurso, nomeado Olimpíada de Língua Portuguesa 

Escrevendo o Futuro.  

Nesse contexto, em 2009, a Olimpíada promoveu encontros formativos para educadores 

e produziu material pedagógico. Já em sua edição de 2010, enviou a todas as escolas públicas 

participantes a Coleção da Olimpíada, com cadernos que tratavam dos gêneros do concurso: 

Poema – 5º e 6º anos do Ensino Fundamental; Memórias literárias – 7º e 8º anos do Ensino 

Fundamental; Crônica – 9º ano do Ensino Fundamental e 1ª série do Ensino Médio; e Artigo de 

Opinião – 2ª e 3ª série do Ensino Médio. Os cadernos da Olimpíada são organizados com 

sequências didáticas (SD) para ensinar um gênero discursivo. Todo o trabalho é constituído de 

oficinas organizadas e planejadas com o objetivo de orientar a vivência da metodologia SD para 

o ensino da língua, que focaliza a leitura, escrita/rescrita e a produção de textos orientada 

também pelos PCNs.  

As ações formativas para os educadores, em 2011, contaram com o Seminário “A escrita 

sob foco: uma reflexão em várias vozes”. E foi oferecido, a distância, aos educadores e técnicos 

de todo o país, os cursos “Sequência didática: aprendendo por meio de resenha” e “Caminhos 

para o ensino da escrita”, com encontros presenciais em 27 estados. A Olimpíada em sua 3ª 

edição, em 2012, lançou o Pontos de vista: caderno virtual, com a sequência didática do gênero 

discursivo artigo de opinião adaptada para o meio digital, com áudios, jogos e vídeos. Nas 

formações para educadores, houve uma ampliação de turmas e a Comunidade Virtual passou a 

se chamar Portal Escrevendo o Futuro.  

Em 2013, o programa promoveu encontros e formações presenciais, realizados pelas 

Secretarias de Educação Municipais e Estaduais. Na oportunidade, se reuniram professores 

especialistas envolvidos com políticas públicas para o ensino-aprendizagem da língua 

portuguesa. Na 4ª edição, em 2014, a Olimpíada lançou os cadernos virtuais, adaptados para o 

suporte virtual, com inúmeros recursos multimídias, vídeos, jogos, áudios e textos com 

projeção. 
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No ano de 2015, foi lançado o curso “Leitura vai, escrita vem: práticas em salas de aula” 

e, também, aconteceu o Seminário Internacional Escrevendo o Futuro, com o tema: “Práticas 

da escrita: da cultura local à sala de aula”. Em 2016, o projeto Escrevendo o Futuro realizou o 

concurso de produção de textos e desenvolveu os “Percursos Formativos” – um diagrama 

interativo que oferece autonomia para o professor fazer a escolha do caminho para sua 

formação. Nesse contexto, foram ampliadas mais turmas para o desenvolvimento de formação 

on-line dos cursos “Sequência didática: aprendendo por meio de resenhas” e “Leitura vai, 

escrita vem: práticas em sala de aula”. 

No ano de 2017, o Programa Escrevendo o Futuro focalizou as ações de formação para 

educadores por meio do portal e das parcerias com as Secretarias de Educação. O portal, na 

época, disponibilizou novos conteúdos de aprendizagem no ambiente virtual e novas vagas para 

inscrições de turmas nos cursos on-line. Já em 2018, houve uma mudança e o concurso olímpico 

de produção de textos aconteceu em 2019. De acordo com o registro da 6ª edição de Olimpíada 

de Língua Portuguesa, envolveram-se mais de 42 mil escolas de quase 90% dos mais de 5 mil 

municípios do Brasil. Participaram educadores, estudantes e instituições das 27 unidades da 

federação. Foram mais de 85 mil professores inscritos e 172 estudantes finalistas que tiveram 

suas produções partilhadas em uma coletânea. Dessa forma, o concurso é entremeado por 

oficinas apoiadas pelos cadernos do professor, disponibilizados no ambiente virtual, recursos 

didáticos, cursos on-line, atividades culturais, encontros, eventos formativos e diversas ações. 

A iniciativa é voltada a professores e alunos do 5º ano do Ensino Fundamental a 3ª série do 

Ensino Médio.  

 

1.2 Um olhar foucaultiano sobre alguns aspectos da Olimpíada de Língua Portuguesa  

 

Este subcapítulo traz uma discussão sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa a partir de 

alguns aspectos da visão foucaultiana, haja vista que o concurso brasileiro de produção textual 

evidencia alguns efeitos de verdade que, de alguma forma, produzem poder. Conforme essa 

concepção, o poder opera por meio dos discursos que são legitimados pelo saber da época. O 

saber científico, por exemplo, justifica determinado discurso, como afirma Santos (2019, p. 25). 

Essas formas de operar com o saber-poder, sobre a conduta do outro e sobre si mesmo, 

configuram modos de governo.  

Foucault (1979) utiliza a noção de “governabilidade” para mostrar, entre outros 

aspectos, que instituições, procedimentos, análises e reflexões, cálculos e táticas permitem 

exercer esta forma bastante específica e complexa de poder, que tem como alvo a população. 
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Assim sendo, a Olimpíada de Língua Portuguesa é parte de uma política pública que alcança a 

instituição escolar, professores e estudantes de todo o país. Por isso, a necessidade de pensar 

sobre as ações, os discursos que constituem a instituição e os discursos reproduzidos, 

principalmente, pelos professores participantes do concurso olímpico.  

Nesse contexto, é possível observar, no programa, aspectos do dispositivo presente na 

teoria foucaultiana, uma vez que a Olimpíada surgiu em um contexto histórico para atender 

uma exigência governamental em âmbito escolar e porque utiliza estratégias de controle, de 

convencimento, persuasão, por se tratar de um programa situado na esfera educacional, 

supostamente, para fortalecer o aperfeiçoamento da leitura e da escrita nas escolas públicas 

brasileiras, como afirma Santos (2019, p. 44). Sobre a definição de dispositivo, enuncia 

Foucault (2014, p. 45): 

 

[…] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, 

organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, 

enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito 

e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode tecer 

entre estes elementos. 

 

A rede de relações é estabelecida, nesse sentido, entre elementos discursivos e não 

discursivos que operam com o saber e o poder de uma sociedade para governar as relações entre 

sujeitos e a relação dos sujeitos consigo mesmo, por isso a ideia de objetivação e subjetivação. 

Nesse cenário, estão os professores de Língua Portuguesa e os estudantes que participam da 

Olimpíada. Para Santos, (2019, p. 44-45), o concurso de produção de textos se constitui de uma 

rede de relações de vários elementos, como discursos, leis, materiais didáticos, instituições, 

saberes entre o dito e o não-dito. Ao refletir sob essa égide, é possível enxergar a Olimpíada, 

segundo a autora, como um lugar de lutas e contradições, uma vez que o programa, embora 

apresente contribuições para a educação/ensino de língua, se encontra inserido em uma ordem 

do discurso na qual as relações de poder estão presentes e tendem a produzir 

situações/enunciações como verdades inquestionáveis. 

Na Olimpíada, os materiais didáticos com orientações teórico-metodológicas destacam 

o mérito do programa, bem como o ensino-aprendizagem da escrita. Tal aspecto suscita 

reflexões acerca de como o professor e os estudantes se apropriaram das ideias referentes ao 

ensino da leitura e escrita por meio dos gêneros discursivos. O professor, ao trabalhar leitura e 

escrita durante o desenvolvimento do projeto, assume realmente a mediação como educador 

compromissado com a escola pública e a aprendizagem em leitura e escrita. Uma possível 

reflexão surge considerando a ideia de que esse professor, ao relatar sua prática em sala de aula, 
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apresenta estratégias que ele próprio criou com os estudantes para estabelecer caminhos 

reflexivos sobre a aprendizagem de produção textual, ou será que ele apresenta apenas os 

resultados conforme o discurso do programa? O conceito de “interdiscursividade” defendido 

por Bakhtin (2003, p. 294-295) sustenta essa abordagem:  

 

Nosso discurso, isto é, todos os nossos enunciados (inclusive as obras criadas), é pleno 

de palavras dos outros, de um grau vário de alteridade ou de assimilabilidade, de um 

grau vário de aperceptibilidade e de relevância. Essas palavras dos outros trazem 

consigo a sua expressão, o seu tom valorativo que assimilamos, reelaboramos e 

reacentuamos.  

 

Esse conceito está relacionado à ideia de dialogismo, de relações entre discursos. 

Conforme Fiorin (2016), todo discurso dialoga com outros discursos, toda palavra é cercada de 

outras palavras. O professor que participa do concurso, de acordo com Santos (2019), apresenta-

se como uma figura que interage em duas instâncias: primeiro, por meio do seu processo de 

formação, pelas orientações metodológicas da Olimpíada, considerando-se, aqui, toda a 

memória dos discursos que estão implícitos nos materiais oferecidos, ou seja, todo seu 

fundamento teórico, histórico e social; segundo, por intermédio da abordagem própria com que 

o professor maneja os materiais propostos pelo concurso em função do seu interlocutor, isto é, 

o estudante participante e produtor de texto no concurso. Assim sendo, a prática do professor 

pode assumir caráter autoral quando ele se torna um mediador do conhecimento e, segundo o 

pensamento bakhtiniano, da compreensão responsiva ativa, quando promove o surgimento de 

novos discursos, em novas situações comunicativas, de forma reflexiva, criativa e crítica. Nessa 

interação entre os sujeitos inseridos na composição e entonação do enunciado, culmina 

necessariamente a ideia de autoria, conforme explica Bakhtin (2003). 

O modo como o discurso ocorre e, também, a visão ideológica da Olimpíada de Língua 

Portuguesa vão se tornando uma verdade para professores e estudantes que participam do 

concurso. A subjetivação do professor só é possível, nesse caso, devido à relação entre poder e 

saber. Para Santos (2019), a Olimpíada está fundamentada em saberes legitimados, aqueles que 

orientam a sua proposta teórico-metodológica. Dessa forma, a escola e os professores recebem 

o material e as orientações oferecidas pelo programa, enxergando-os como verdade legitimada 

e, portanto, aderem e reproduzem aquilo que é dito. O efeito do poder se deve ao saber que se 

legitima. De acordo com Foucault (2014), o poder produz saber, não existe relação de poder 

sem constituição correspondente de um campo de saber, nem saber que não suponha e não 

constitua ao mesmo tempo relações de poder.  
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O propósito do concurso é democratizar os usos da língua portuguesa e formar 

professores, como expresso nos diversos documentos, materiais pedagógicos, portal/site que 

fazem referência ao programa. Nesse sentido, por que estabelecer um parâmetro único de ensino 

se uma das premissas básicas da educação é, certamente, dialogar diretamente com o contexto 

social, histórico e econômico do local de aprendizagem? Se a ideia principal é a educação para 

todos, por que trabalhar uma prática que seleciona? O programa cumpre o objetivo de dar acesso 

à língua portuguesa ou serve apenas para sustentar a visão neoliberal de uma instituição 

financiadora que, como forma de reparar os danos causados por sua força capitalista, sustenta 

programas como a Olimpíada? Padronizar o ensino de escrita, bem como a finalidade de ensinar 

todos os estudantes a ler e escrever por meio dos mesmos moldes, configura praticamente uma 

utopia.  

A democratização real e necessária dos usos da língua se associa à capacidade de ler e 

criar sentidos e significados, escrever e reescrever de modo reflexivo, desenvolvendo 

habilidades sem fórmulas mágicas e/ou receitas prontas. O ensino-aprendizagem da língua 

recobra meios para que a língua em uso estabeleça mudanças dos discursos e transformações 

dos sujeitos e, consequentemente, variações nas ordens do discurso. Democratizar os usos da 

língua gera possibilidades de participação dos sujeitos no desenvolvimento das práticas de 

linguagem no meio social, nos mais variados contextos. Como afirma Santos (2019), o ensino 

da língua como prática social promove a inserção do estudante nas situações discursivas, o que 

pode levá-lo a se constituir como cidadão e exercer seus direitos como usuário dessa língua. 

Para Foucault (2014, p. 135), a escola é o espaço onde o poder disciplinar produz saber, 

“[...] a disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos ‘dóceis’”. A escola, 

portanto, é reconhecida como lugar de ensino e aprendizagem que forma indivíduos conscientes 

para o exercício da cidadania. E as relações de poder que são processadas e circulam no contexto 

escolar interferem no desenvolvimento dos sujeitos. 

 

1.3 O gênero artigo de opinião e o letramento  

 

A inserção no mundo da escrita proficiente é uma necessidade e um direito de todo 

cidadão. Para tanto, é preciso reformular experiências de letramento escolar e oferecer 

oportunidades de ensino efetivo aos estudantes aprendizes com mais dificuldades, do ponto de 

vista social e econômico, para diminuir os problemas no processo de acesso aos necessários 

universos da escrita. Para Garcia e Rangel (2013), o termo técnico “letramento” remete às 

dimensões histórico-sociais da escrita. Portanto, designa seus diferentes usos e funções em uma 
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cultura determinada, em uma comunidade, ou em um grupo. É, nesse sentido, segundo os 

autores, que se fala em práticas de letramento, mas também em instâncias (ou lugares sociais), 

instrumentos e agências de letramento, assim como nos efeitos desses usos e funções da escrita 

sobre o funcionamento e o modo de ser de uma cultura, comunidade, grupo ou mesmo de um 

indivíduo. Dessa forma, segundo os autores, é que se fala de culturas e/ou indivíduos com maior 

ou menor grau de letramento.  

É importante considerar o evento de letramento, leitura, interpretação textual e produção 

escrita do gênero artigo de opinião na escola, uma vez que esse gênero discursivo permite a 

discussão de assuntos controversos e/ou relevantes para a sociedade. O estudante precisa tornar-

se proficiente na escrita do gênero em análise, pois essa também é uma excelente maneira de 

desenvolver a capacidade argumentativa. Reconhecer o letramento como finalidade do ensino 

nos ciclos escolares implica adotar uma concepção social da escrita, em oposição à concepção 

tradicional que visa o aprendizado de leitura e produção de texto como habilidades e 

competências individuais.  

Conforme os estudos de letramento, é necessário conceber leitura e escrita como práticas 

indissociáveis dos contextos em que se desenvolvem e com múltiplas funções. Assim sendo, 

no contexto social da escrita, uma situação de comunicação que envolve atividades as quais 

usam ou pressupõem o uso da língua escrita, isto é, que considera um evento de letramento, não 

se diferencia de outras situações da vida social, pois envolve uma atividade coletiva, com 

muitos sujeitos participantes, detentores de saberes, mobilizados de forma colaborativa, de 

acordo com seus interesses, metas comuns e objetivos individuais.  

É preciso que o professor assuma a prática social como princípio organizador do ensino 

para enfrentar a complexa tarefa de definir as práticas que são realmente significativas no 

ensino-aprendizagem. A complexidade nessa perspectiva está em compreender a bagagem 

cultural diversificada que os estudantes já carregam, mesmo antes de entrarem na escola, pois 

já fazem parte de algum grupo social prestigiado ou não e dele participam em diferentes graus, 

também pertencem a uma sociedade letrada em muitos aspectos e tecnológica. Portanto, há 

dificuldades em desenvolver no estudante um processo linguístico-discursivo, principalmente 

por causa da concepção curricular rígida e dividida em conteúdos organizados e 

preestabelecidos. 

O termo “letramento”, em sua segunda acepção, conforme Garcia e Rangel (2013), 

interessa em reconhecer que os efeitos de sentidos provocados pela escrita podem ser de 

intensidades e tipos diversificados, definindo diferenças significativas na maneira de ser de uma 

cultura ou mesmo de um indivíduo. Os autores apresentam o seguinte exemplo: viajar, em uma 
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determinada sociedade, pode envolver, em maior ou menor número, contatos escritos com 

agentes de viagem, como e-mails, companhias de transporte e hotéis, consulta a agendas e/ou 

calendários, bem como tabelas para controle de horários do meio de transporte que será 

escolhido, uso de guias turísticos, mapas, informações jornalísticas e meteorológicas, entre 

outras. Por outro lado, em uma cultura, a participação da escrita pode reduzir-se ao estritamente 

necessário para permitir o deslocamento do indivíduo ao seu destino.  

De forma analógica, dois indivíduos diferentes, em uma mesma cultura, podem diferir 

entre si pelo maior ou menor envolvimento pessoal com a escrita, assim como pela maior ou 

menor capacidade de compreender e interpretar textos escritos. Dessa forma, conforme os 

autores, o grau ou nível de letramento será tão maior quanto mais variadas e numerosas forem, 

em uma sociedade, as situações do dia a dia associadas à escrita – nível de letramento social – 

e, também, quanto maior a proficiência de um indivíduo em textos escritos associados às mais 

diversificadas esferas e/ou situações de uso da escrita – nível de letramento individual.  

O termo “práticas de letramento” é muito utilizado por Street (2014) com a finalidade 

de especificar a análise e não apenas a descrição (evento de letramento). Conforme afirma, 

existe uma relação indissociável entre os campos ideológicos de pessoalidade e letramento, 

além disso, os letramentos podem ser lugares de negociação e de transformação. Soares (1998) 

investiga esse termo a partir dos aspectos históricos e o define, em um primeiro momento, como 

o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e a escrever, o estado ou a condição que 

adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter tido uma apropriação da 

escrita. Para a autora, a mera aquisição da tecnologia do ler e do escrever oportunizou o uso do 

termo “letramento” ao lado do termo “alfabetização”. A respeito dos estudos sobre letramento, 

Kleiman (1995, p. 16) afirma: 

 

Aos poucos, os estudos foram se alargando para descrever as condições de uso da 

escrita, a fim de determinar como eram os efeitos das práticas de letramento em grupos 

minoritários, ou em sociedades não-industrializadas que começavam a integrar a 

escrita como uma ‘tecnologia’ de comunicação dos grupos que sustentavam o poder. 

Isto é, os estudos já não mais pressupunham efeitos universais do letramento, mas 

pressupunham que os efeitos estariam correlacionados às práticas sociais e culturais 

dos diversos grupos que usavam a escrita. 

 

Esses estudos foram abrindo caminhos para que se criassem outras práticas de 

letramento interligadas às práticas sociais e culturais. A autora ainda reforça que o conceito de 

“letramento” incorpora a participação do indivíduo nas práticas sociais, de alguma forma, 

envolvendo a leitura e a escrita. Rojo (2009) aborda a busca em recobrir os usos das práticas 
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sociais de linguagem que envolvem a escrita de uma ou de outra forma, sejam eles valorizados 

ou não valorizados, locais, globais, recobrindo contextos sociais diversificados como família, 

igreja, trabalho, mídia, escola, entre outros, em uma perspectiva sociológica, antropológica e 

sociocultural.  

É relevante considerar que, ainda que Paulo Freire não tenha utilizado o termo 

“letramento” em sua visão e concepção de leitura, em que a leitura de mundo precede a leitura 

da palavra, já apresentava, implicitamente, a concepção de letramento defendida pelos novos 

estudos de letramento. Freire (1980) reforçava os aspectos sociais, ideológicos e históricos 

entrelaçados nas práticas de leitura. Dessa forma, para esse educador, ensinar não significava 

repetir palavras prontas ou saberes predeterminados, porém desenvolver a capacidade de 

reconhecê-los e criá-los a partir de sua cultura. 

No contexto escolar atual, considerando as aulas de língua portuguesa no Ensino Médio, 

um dos objetivos é desenvolver um tipo de letramento, o escolar. Esse aspecto é importante na 

futura vida profissional dos estudantes e, também, como cidadãos/sujeitos sociais. Para tanto, 

é comum que o professor dessa etapa da Educação Básica se preocupe em trabalhar com mais 

afinco os gêneros discursivos que permitam, entre outros aspectos, a tomada de posição, a 

argumentação e o posicionamento frente aos problemas sociais. Nessa conjuntura, é de suma 

importância o trabalho como prática social com o gênero artigo de opinião.  

A concepção de escrita nos estudos de letramento pressupõe que os indivíduos e os 

grupos sociais são heterogêneos e que as variadas atividades entre as pessoas acontecem de 

modos muito diversificados. Isso implica dizer que esses estudos do letramento apontam a 

necessidade de uma reflexão curricular, que os eventos de letramento exijam a mobilização de 

variados recursos e conhecimentos por parte de quem participa das atividades. Alguns eventos 

de letramento são voltados para a resolução de algum objetivo, meta da vida social, e o professor 

pode ser o mediador de todo esse trabalho em sala de aula, contribuindo com a formação de um 

estudante sujeito de sua escrita significativa. Logo, a produção do gênero discursivo artigo de 

opinião é um veículo necessário à argumentação, refutação e defesa de opinião. Afinal, 

argumentar, além de ser uma necessidade, é uma forma de lançar ideias que causem alguma 

reação e mudança de posicionamento no interlocutor envolvido no ato comunicativo, levando-

o a acreditar que o eu, enunciador da ideia central, elabora uma defesa, porque tem razões 

comprovadas para querer persuadir, portanto, a opinião defendida tem relevância.  

Nesse sentido, a escolha do gênero artigo de opinião é propícia, pois cria identidades 

sociais que se constituem nos discursos estabelecendo práticas sociais. Ler e escrever são 

aprendizagens fundamentais de todo o sistema da instituição pública de ensino. Um cidadão 
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precisa desenvolver essas duas habilidades para não ser condenado ao fracasso escolar e à 

exclusão social. Sendo assim, é necessário considerar que compreender e produzir textos 

efetivos são atividades humanas que demandam dimensões sociais, psicológicas e culturais e 

que mobilizam todos os tipos de capacidades de linguagem.  



202 

 

 

2 REFLEXÕES DIALÓGICAS SOBRE ALGUNS ASPECTOS DA PRODUÇÃO DO 

GÊNERO DISCURSIVO ARTIGO DE OPINIÃO  

 

Nesta pesquisa, o gênero escolhido foi o artigo de opinião, que está presente no 

jornalismo impresso e na multimídia, veiculado, na maioria das vezes, pela Internet. Esse 

gênero faz parte do agrupamento “argumentar”, por suas próprias características, como a 

discussão de assuntos que circulam na sociedade, sobretudo os polêmicos, que exigem 

posicionamentos que buscam aceitação ou refutação, por meio da sustentação construída com 

argumentos consistentes para convencer e persuadir o leitor. Nesse sentido, questiona-se: O que 

é argumentar?  

Argumentar é explicitar um raciocínio, uma comprovação, ou um indício do qual pode 

ser tirado uma dedução ou consequência, isto é, para argumentar, é necessário esclarecer os 

motivos, as razões, as causas que levam uma opinião ser aceita. É essencial compreender que 

isso pode ser feito por meio das vozes textuais, das estratégias de argumentação como dados 

estatísticos, pesquisas, fatos comprovados, experiências científicas realizadas por cientistas de 

uma determinada área, pela fala ou pelo discurso de um escritor, filósofo, sociólogo, entre 

outros especializados no assunto em discussão, dentre outros aspectos.  

 

2.1 Refletindo... 

 

No Círculo de Bakhtin, cujo líder foi o filósofo Mikhail Bakhtin, que contou com a 

participação dos pesquisadores Valentin Volóchinov e Pavel Medvedev, o dialogismo é parte 

constitutiva da linguagem, portanto, inerente à comunicação. Cada enunciado, por sua vez, é 

único e não se repete. Ainda que idêntico a outro, reflete a individualidade de seu enunciador. 

Sendo assim, de maneira concomitante, depende também do interlocutor, uma vez que é ele 

que oferece completude a essa relação a partir de seu ato responsivo.  

Dessa forma, é preciso considerar que a comunicação é dialógica, pois o enunciatário, 

ou seja, aquele que recebe o enunciado, responde ao que foi dito. Nesse sentido, observa-se que 

o interlocutor/ouvinte, nessa situação discursiva, adota uma atitude responsiva ativa, desde o 

início do discurso. Nessa perspectiva, é importante analisar o modo de funcionamento real da 

argumentatividade, bem como o dialogismo presente na argumentação.  

O texto pertence a um gênero argumentativo. De acordo com Chartrand (1995), a 

argumentação opera uma reestruturação das três funções primárias do processo de 

comunicação: exprimir a si mesmo e interiorizar o outro, provocar uma impressão sobre o outro 
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e transformar seu pensamento; descrever o mundo por meio do diálogo com o pensamento do 

outro. Ao considerar o lugar social do gênero, um artigo de opinião escrito para falar dos 

problemas sociais e polêmicos de interesse da comunidade vai circular na esfera jornalística, 

expondo o posicionamento de um cidadão, que pode se indignar, aceitar determinados pontos 

de vista e/ou refutá-los. Dessa maneira, procura-se cada vez mais atribuir concretude 

pedagógica à concepção defendida por Bakhtin (2003) de que os gêneros estão vinculados às 

diferentes atividades da esfera humana, constituindo-se como mediadores de diversos discursos 

étnicos, sociais e culturais. Para o autor, sua riqueza e variedade são infinitas, porque a 

multiplicidade virtual da atividade humana é inesgotável. Assim, à medida que os gêneros estão 

intrinsecamente ligados às diversas mobilizações humanas, a escola precisa se responsabilizar 

por elaborar ações que permitam ao estudante conhecer a especificidade e a finalidade de cada 

gênero, levando em consideração as necessidades enfrentadas no cotidiano.  

Nessa perspectiva, quando pensamos em produzir textos, além de considerar as nossas 

leituras diversas, é necessário considerar a situação de produção: Quem está produzindo o 

texto? Qual é a intenção dessa produção escrita? Para qual leitor é essa escrita? Só depois de 

considerar e analisar esses questionamentos e suas respectivas respostas, é possível escolher 

um gênero do discurso para produzir o texto. Como afirma Geraldi (2010, p. 25), em A aula 

como acontecimento: 

 

Aprender a escrever traz dificuldades específicas. Escrever nunca é só um processo 

simples de transcrever a fala para a escrita ou traduzir as palavras faladas em signos 

escritos. [...] O principal problema da escrita é tornar-se consciente de seus próprios 

atos. Escrever significa conscientizar-se da sua ‘fala’, prestar atenção aos recursos 

linguísticos mobilizados ou mobilizáveis segundo o projeto de dizer definido para o 

texto em elaboração [...]. Nos textos aparecem todos os problemas que podem ser 

enfrentados no campo da linguagem: os sentidos e as formas comuns e inusitadas de 

expressá-los. A atenção ao acontecimento pode chegar ao detalhe do linguístico no 

seu sentido estrito. 

 

Para Dolz, Gagnon e Decândio (2010, p. 86), a linguagem tem papel crucial no processo 

do desenvolvimento. Sendo assim, o ensino-aprendizagem de uma língua nos permite não só 

acompanhar o aluno em seu desenvolvimento, mas também intervir nas situações de 

dificuldades como mediadores entre os conhecimentos já apropriados pelos alunos e os 

conhecimentos potenciais. 

O artigo de opinião é um gênero discursivo que se vale da argumentação para analisar, 

avaliar e responder a uma questão controversa/polêmica, pois expõe o ponto de vista de um 

articulista, que pode ou não ser uma autoridade no assunto abordado. Na maioria das vezes, são 

debatidos temas da atualidade, de ordem social, política, econômica ou cultural de interesse dos 
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leitores. Para Rodrigues (2007), no artigo de opinião, interessa menos a apresentação dos 

acontecimentos sociais em si, mais a sua análise e a posição do autor. Desse modo, o processo 

interativo e dialógico se sustenta pela construção de um ponto de vista (tese).  

 

2.2 Tese: defesa do ponto de vista  

 

A ideia defendida no texto é a tese. Portanto, ela deve ser sustentada em argumentos 

consistentes, bem fundamentados e persuasivos. O artigo de opinião é constituído de outros 

discursos sobre os fatos comentados e de antecipação das objeções do leitor, com a finalidade 

de aderir ao seu ponto de vista e também para criticar outras perspectivas com as quais mantém 

uma relação de conflito, segundo Cunha (2002).  

 

2.3 Questão polêmica: refletindo sobre a possível elaboração 

 

Com o objetivo de apresentar de maneira concreta uma polêmica, antes de apresentar 

uma posição, é possível construir uma breve exposição sobre o tema/assunto/problema a ser 

discutido. Depois disso, a controvérsia pode ser formulada. Um dos caminhos para essa 

construção pode ser utilizar palavras-chave que reforcem a situação-problema e fazer uma 

pergunta direta. A questão polêmica é aquela que gera opiniões contrárias sobre o 

fato/assunto/tema discutido.  

Na construção do jogo argumentativo, é necessário construir de forma objetiva a 

polêmica e sustentá-la com argumentos firmes que defendam um determinado ponto de 

vista/tese. Para Garcia (2010), o leitor deve ser nitidamente colocado a par da questão e da 

posição a ser defendida no texto. Assim, ao ser desenvolvida, a questão polêmica guia o leitor 

ao que virá nas outras partes do texto. Dessa forma, uma contextualização do assunto a ser 

abordado pode ser feita por meio de informações específicas e/ou gerais, em seguida, é 

apresentado o objetivo da argumentação, sustentada durante a progressão textual, bem como a 

relevância de argumentar sobre o assunto. 

 

2.4 Tipos de argumentos 

 

A produção de um artigo de opinião exige, antes de tudo, que se tenha uma tese muito 

bem escrita e clara para ser defendida diante de uma questão polêmica. Toda organização do 

artigo, bem como sua consistência, estão subordinados à defesa da tese (ponto de vista). Dessa 
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forma, toda elaboração precisa ser resumida por um argumento central. É exatamente com esse 

argumento principal que o autor articula sua opinião/ponto de vista/tese ou a conclusão de seu 

raciocínio e, também, os dados e as justificativas que sustentam essa defesa.  

Nesse sentido, para produzir um bom artigo de opinião, é necessário utilizar argumentos 

bem fundamentados, definidos, consistentes, porque são mais fortes, convincentes/persuasivos. 

Para tanto, o autor do artigo deve informar ao leitor quais os motivos que o levaram a tomar um 

determinado posicionamento e, assim, evitar razões superficiais, ou sem sustentação. Nesse 

contexto, de acordo com o assunto proposto, o articulista define os argumentos que serão 

utilizados no texto: de autoridade; por causa/consequência, de princípio, por evidência, entre 

outros. Ademais, é necessário elaborar estratégias de argumentação que tenham eficácia para 

enriquecer os argumentos. Ter precisão na escolha dos tipos de argumentos, em como elaborar 

uma analogia, trazer dados e pesquisas são exemplos de construção de estratégias no discurso 

argumentativo (Quadro1). Na escrita desse gênero, é preciso haver um contexto de debate.  

 

Quadro 1 – Tipos de argumento 

Tipo de argumentos Explicação 

 

Argumento de autoridade 

No argumento de autoridade, o auditório é levado a aceitar a validade da tese ou 

conclusão defendida a respeito de certos dados, pela credibilidade atribuída à 

palavra de alguém publicamente, considerado autoridade na área. 

 

Argumento por evidência 

 

No argumento por evidência, pretende-se levar o auditório a admitir a tese ou 

conclusão, justificando-a por meio de evidências de que ela se aplica aos dados 

considerados. 

 

Argumento por comparação 

(analogia) 

No argumento por comparação, o argumentador pretende levar o auditório a 

aderir à tese ou conclusão com base em fatores de semelhança ou analogia 

evidenciados pelos dados apresentados. 

 

Argumento por 

exemplificação 

No argumento por exemplificação, o argumentador baseia a tese ou conclusão 

em exemplos representativos, os quais, por si sós, já são suficientes para justificá-

la. 

 

 

Argumento de princípio 

 

No argumento de princípio, a justificativa é um princípio, ou seja, uma crença 

pessoal baseada numa constatação (lógica, científica, ética, estética etc.), aceita 

como verdadeira e de validade universal. Os dados apresentados, por sua vez, 

dizem respeito a um fato isolado, mas, aparentemente, relacionado ao princípio 

em que se acredita. Ambos ajudam o leitor a chegar a uma tese, ou conclusão, 

por meio de dedução. 

 

Argumento por causa e 

consequência 

No argumento por causa e consequência, a tese, ou conclusão, é aceita justamente 

por ser uma causa ou uma consequência dos dados. 

Fonte: Severiano et al. (2019).  

 

2.5 A relevância dos elementos articuladores 

 

A compreensão de textos é considerada uma atividade interativa de produção de 

sentidos. Desse modo, os articuladores ou conectores textuais/discursivos são palavras 
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responsáveis por estabelecer a conexão entre as partes que compõem o texto, tornando-se 

palavras-chave na construção dos argumentos, ou para reforçar a ideia do sentido proposto. Na 

gramática tradicional, essa função é atribuída às conjunções.  

Segundo Bronckart (1999), os textos são produções verbais efetivas, ligadas a situações 

de comunicação, a propriedades estruturais, a tipos de discursos, a escolhas dos produtores, 

entre outros aspectos. Sendo assim, como produtos da atividade humana, inscrevem-se em uma 

grande diversidade para atender a inúmeras necessidades e interesses. Logo, se o trabalho com 

o texto for desenvolvido sob essa ótica, infere-se que as situações de ensino-aprendizagem 

precisam acolher as variadas práticas discursivas e, consequentemente, as diferentes gramáticas 

geradas por essas práticas, de modo que os fatos linguísticos sejam analisados em situações 

concretas de comunicação (Quadro 2), na compreensão e produção de textos.  

 

Quadro 2 – Elementos articuladores 

Uso Expressões 

Tomar posição 

 

Do meu ponto de vista; na minha opinião; pensamos que; pessoalmente acho 

Indicar certeza 

 

Sem dúvida; está claro que; com certeza; é indiscutível 

 

Indicar probabilidade 

 

Provavelmente; me parece que; ao que tudo indica; é possível que 

Indicar causa e/ou consequência 

 

Porque; pois; então; logo; portanto; consequentemente 

Acrescentar argumentos 

 

Além disso; também; ademais 

Indicar restrição 

 

Mas; porém; todavia; contudo; entretanto; apesar de; não obstante 

 

Organizar argumentos 

 

Inicialmente; primeiramente; em segundo lugar; por um lado; por outro lado 

 

Preparar conclusão 

 

Assim; finalmente; para finalizar; por fim; concluindo; enfim; em resumo 

Fonte: Severiano et al. (2019). 

 

2.6 O uso dos elementos modalizadores  

 

O domínio da linguagem exige condições básicas e uso adequado da linguagem verbal. 

Nesse sentido, os recursos discursivos têm uma grande contribuição com a clareza, a intenção, 

a persuasão, sendo de suma importância considerar, na produção de texto, os “modalizadores 

do discurso” e compreender o que proporcionam ao enunciado, bem como os efeitos de sentido 

deles decorrentes, sua manifestação oral e escrita, principalmente em textos argumentativos. 

Esses modalizadores facilitam a interação entre autor, texto e leitor, porque os leitores se tornam 

também coautores no processo interativo de leitura e escrita.  
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A utilização adequada desses elementos torna o discurso mais próximo de atingir o 

propósito da comunicação, o que fortalece a estruturação da produção textual, tornando-a mais 

eficiente e produtiva dentro do processo discursivo. Dessa maneira, a elaboração do enunciado 

e o sentido ganham força e refletem o posicionamento dos sujeitos envolvidos no discurso a 

partir de determinados contextos culturais, sociais, históricos, ideológicos, assim como crenças 

socialmente estabelecidas. Sobre o trabalho com a modalização discursiva, Koch (2002, p. 86) 

ressalta: 

 

[...] modalizar um discurso é uma estratégia que permite ao falante assumir diversos 

posicionamentos frente ao enunciado, determinando seu grau de engajamento com 

relação ao dito, como também definir o grau de tensão que se estabelece entre os 

interlocutores, além de deixar pistas das intenções do locutor para o seu interlocutor.  

 

Nesse sentido, Bronckart (1999) aponta para quatro funções de modalização e 

subconjuntos de construções linguísticas que podem expressar tais intenções. As modalizações 

lógicas avaliam alguns elementos do conteúdo temático, apoiadas em critérios do universo 

objetivo, considerando as condições de verdades, como fatos concretos, prováveis, possíveis, 

eventuais, necessários, entre outros. As modalizações deônticas ponderam elementos do 

conteúdo temático, apoiadas em valores do universo social, do domínio do direito, da obrigação 

social, da conformidade com as regras de uso. As modalizações apreciativas analisam aspectos 

do conteúdo temático, provenientes do mundo subjetivo da fonte de julgamento, apresentando-

os como benéficos, infelizes, estranhos, dentre outros. As modalizações pragmáticas explicitam 

a responsabilidade e uma entidade constitutiva do conteúdo temático em relação às ações de 

que é agente, atribuindo, assim, intenções, razões e capacidades de ação. 

Bronckart (1999) ainda reagrupa as estruturas dessas marcações em quatro 

subconjuntos: tempos verbais do modo condicional (formas do futuro do pretérito, em 

português); auxiliares de modo, como “querer”, “dever”, “ser necessário” e “poder”, dentre 

outros; advérbios ou locuções adverbiais, como “certamente”, “provavelmente”, 

“evidentemente”, “talvez”, “verdadeiramente”, “felizmente”, “infelizmente”, “sem dúvida”, 

“obrigatoriamente”, “deliberadamente”, dentre outros; orações impessoais, como “é provável 

que”, “é lamentável que”, “sem dúvida que”, “admite-se geralmente que”, dentre outras. O 

quadro a seguir foi elaborado conforme essas classificações, com a finalidade de exemplificar 

alguns elementos. 
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Quadro 3 – Tipos de modalização 

Tipo de Modalização Modalizadores Alguns exemplos das produções 

dos estudantes -autores 

Deôntica 

 

Avaliam elementos do conteúdo 

temático, apoiadas em valores do 

universo social, do domínio do 

direito, da obrigação social, da 

conformidade com as regras de uso. 

 

É imprescindível 

É necessário 

É de suma importância 

É inconcebível 

É essencial 

Nessa dimensão 

Em razão disso 

 

 

“É imprescindível tomar 

conhecimento de que o feminicídio já 

deixou vítimas o suficiente, e de que 

algo precisa ser feito com urgência.” 

(Artigo de opinião 11). 

 

Lógica 

Avaliam alguns elementos do 

conteúdo temático, apoiadas em 

critérios do universo objetivo 

considerando as condições de 

verdades como fatos concretos, 

prováveis, possíveis, eventuais, 

necessários, entre outros. 

 

É notório 

Em virtude disso 

Diante do exposto 

Possivelmente 

Com certeza 

Possivelmente 

“Com certeza, o campo industrial 

também representa um caminho 

viável, contudo, esta opção trará 

benefícios se, primeiramente, 

respeitar e agir de forma sustentável 

com o meio ambiente e assegurar 

empregos aos cidadãos monte-

sionenses.” (Artigo de opinião 15). 

Apreciativa 

 

Avaliam aspectos do conteúdo 

temático, provenientes do mundo 

subjetivo da fonte de julgamento, 

apresentando-os como benéficos, 

infelizes, estranhos, dentre outros.  

 

 

Felizmente 

Talvez 

Infelizmente 

Tristemente 

 

 

“Infelizmente o quadro que temos 

mostra que tal pensamento ficou em 

um passado distante e o vilão sem 

máscara ganha espaço na vida dos 

jovens.” (Artigo de opinião 5). 

Pragmática 

 

Explicitam responsabilidade e uma 

entidade constitutiva do conteúdo 

temático em relação às ações de que é 

agente, e assim, atribuindo intenções, 

razões e capacidades de ação.  

 

 

Deve ser 

Que dizem a respeito 

Afirmam que 

Como propõe 

Explicou 

“[...] deve ser apontado/questionado 

para que, por meio dela, também surja 

a iniciativa de mudar a realidade [...]” 

(Artigo de opinião 1). 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base na classificação de Bronckart (1999). 

 

2.7 Sugestões elaboradas pela pesquisadora para planejar a escrita do artigo de opinião 

 

1. Construir um recorte da polêmica que será argumentada ao longo do texto. 

2. Elaborar uma tese (ponto de vista) para ser defendida sobre o recorte polêmico do tema.  

3. Determinar os tipos de argumentos que serão utilizados na sustentação da tese.  

4. Definir as comprovações com exemplos, fatos para construir as estratégias de 

argumentação.  

5. No parágrafo introdutório, construir uma contextualização sobre o assunto. 

6. Nesse parágrafo de introdução, apresentar a questão polêmica, a tese e esclarecer a 

finalidade da produção do artigo. 

7. Refletir sobre a construção dos argumentos considerando a consistência, a objetividade 

e a persuasão.  
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8. Utilizar um repertório rico de elementos articuladores na produção do texto e refletir 

sobre as relações pretendidas (explicação, oposição, conclusão, entre outras). 

9. Utilizar elementos modalizadores para reforçar a persuasão do discurso argumentativo. 

10. Na construção da conclusão, retomar aspectos do tema e da tese.  

11. Elaborar um título que seja criativo, desperte no leitor desejo de ler o texto e explicite 

aspecto da polêmica (utilizar a pontuação a serviço dessa construção). 

12. Considerar que, depois da escrita do artigo, é necessário construir a reescrita.  

 

2.8 Considerações para a reescrita do artigo de opinião 

 

O processo de escrita e reescrita possibilita ao estudante aprendiz enxergar, em seu 

texto, problemas que não via antes. Um texto não finda com a primeira escrita, pois sempre 

pode ser aprimorado em idas e vindas durante a reflexão e a reescrita. Assim surge um 

acontecimento novo, irreproduzível na vida do texto, constituindo, portanto, um novo elo na 

cadeia histórica da comunicação verbal.  

Na concepção bakhtiniana e em outras apresentadas nesta abordagem, quanto mais o ato 

de escrever e reescrever for realizado, mais o autor aprendiz percebe que todo o texto pode ser 

modificado por não compreender um produto de dimensões significativas acabadas. Nesse 

exercício constante e reflexivo, o texto vai sendo aprimorado, ganhando mais condições e 

domínio na modalidade escrita, à medida que seu aprendiz escritor vai internalizando regras 

que compõem os gêneros discursivos, elementos importantes na composição do tecido textual, 

tornando a produção de texto mais efetiva e eficaz. Assim, a reescrita produz no sujeito-autor 

um diálogo dialógico e interativo, o encontro essencial do “eu-escritor” com o “tu-reescritor”, 

confirmando o que Bakhtin (2003) chama de “cadeia da comunicação verbal”. 

O Pontos de vista: caderno do professor, além de contar com diversas atividades que 

estimulam e orientam o estudante a escrever. Para isso, apresenta, no final da décima quinta 

oficina, um roteiro que, segundo a abordagem, não deve ser considerado como um conjunto de 

regras a serem cumpridas. Apesar disso, as orientações podem nortear a revisão final do texto. 

Dentre as instruções, está escrito: “Prepare um cartaz com o roteiro descrito abaixo. Distribua 

aos alunos as produções deles para que possam revisar e melhorar o texto. Ajude-os com relação 

ao roteiro e explique que ele não representa um conjunto de regras a serem cumpridas. São 

apenas orientações, não precisam ser seguidas à risca” (SEVERIANO et al., 2019, p. 164): 
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Roteiro  

Seu artigo parte de uma questão polêmica? 

Você colocou o leitor a par da questão? 

Tomou uma posição? 

Introduziu sua opinião com expressões como ‘penso que’, ‘na minha opinião’? 

Levou em consideração os pontos de vista de opositores para construir seus argumentos? 

Por exemplo: ‘Para fulano de tal, a questão é sem solução. Ele exagera, pois...’ 

Utilizou expressões que introduzem os argumentos, como ‘pois’, ‘porque’? 

Utilizou expressões para anunciar a conclusão, como: ‘então’, ‘assim’, ‘portanto’? 

Concluiu o texto reforçando sua posição? 

Verificou se a pontuação está correta? 

Corrigiu os erros de ortografia? 

Substituiu palavras repetidas e eliminou as desnecessárias? 

Escreveu com letra legível para que todos possam entender? 

Encontrou um bom título para o artigo? (SEVERIANO et al., 2019, p. 164). 

 

Há também uma sugestão para que todos os textos dos estudantes sejam publicados pelo 

professor, em uma coletânea com todos os artigos, para deixar na biblioteca da escola, ou 

enviados para jornais, revistas ou outros periódicos locais. Ou ainda que seja produzido um 

blog ou montado um grande jornal mural em algum espaço da escola. O caderno do professor 

apresenta também os critérios de correção utilizados pela Olimpíada de Língua Portuguesa para 

o gênero artigo de opinião. 
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3 ANÁLISE DE DOIS ARTIGOS DE OPINIÃO DOS ESTUDANTES-AUTORES  

 

Passo, agora, a analisar dois artigos de opinião, na íntegra, dos estudantes-autores, 

objetivando ressaltar o posicionamento assumido e articulado discursivamente. De acordo com 

Rangel (2011), a escrita faz a diferença. O tema mote que orientou todas as produções dos 

estudantes foi “O lugar onde vivo”. Desse modo, o olhar inusitado e reflexivo sobre o cotidiano 

trouxe a subjetividade e as diversas marcas de autoria. O posicionamento pessoal dos estudantes 

frente às questões polêmicas fez com que esses cidadãos-alunos-autores demonstrassem, 

drummondianamente, seu sentimento do mundo.  

 

3.1 Os textos dos estudantes-autores têm muito a nos dizer 

 

O texto é a expressão de uma atividade social, não existe ação de comunicação da língua 

fora das diversas inter-relações, tanto pessoais como sociais. Consoante Antunes (2010, p. 31), 

compreender um texto é uma operação que vai além de seu aparato linguístico, pois se trata de 

um evento comunicativo em que operam, simultaneamente, ações linguísticas, sociais e 

cognitivas. Nesse sentido, 

 

O primeiro interesse, na análise de textos, deve estar orientado para a apreensão de 

seus aspectos globais, ou seja, para o entendimento do texto como um todo, daquilo 

que o perpassa por inteiro e que confere sentido às suas partes e a seus segmentos 

constitutivos. De fato, pode não ter muita relevância deixar de captar uma ou outra 

particularidade, um ou outro pormenor; mas é de extrema importância apreender os 

elementos que definem o sentido e os propósitos globais. Reitero que a compreensão 

global do texto deve ser o ponto de partida e o ponto de chegada de qualquer análise. 

(ANTUNES, 2010, p. 65). 

 

Assim, o texto vai ganhando fluxo na interação e, portanto, surge a necessidade de ter o 

outro, o interlocutor, para escutar e assumir uma atitude responsiva ativa. É nesse sentido que 

o dialogismo emerge como característica fundamental da linguagem. 

 

3.1.1 Análise de alguns aspectos do artigo de opinião 11 

 

Para embasar alguns pontos desta análise, recorro ao estudo sobre o gênero artigo de 

opinião de Rangel (2011), Olimpíada de língua portuguesa escrevendo o futuro: o que nos 

dizem os textos dos alunos?, realizado por especialistas e outros estudiosos em língua 

portuguesa, com uma amostra representativa dos textos de quase 18 mil alunos de escolas 

públicas brasileiras que participaram da etapa estadual da Olimpíada de 2010. A seguir, a 
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íntegra do artigo, que foi enumerado em algarismos romanos, a partir do título, para fins de 

análise. 

 

(I) Feminicídio: quando a possessividade fala mais alto que o amor 

 

(II) Junho de 2019, e na tela de LED da sala uma notícia preocupante. Piracicaba, que 

há apenas uma semana era palco de mais um feminicídio, agora, estrelava a 

reportagem da noite carregada de dados que alarmam a população: em apenas cinco 

meses, a cidade registrou um aumento de 43% no número de mulheres vítimas de 

violência, buscando proteção, desprovidas de seus direitos fundamentais.  

(III) Anos antes de essa problemática vir à tona, o município, conhecido pelo extenso 

rio que o corta ao meio, já contava com histórias que retratavam essa realidade. Conta 

uma antiga lenda que o rio Piracicaba, com suas águas até então serenas, enfureceu-

se ao notar que sua deusa havia se apaixonado pelo moço mais bonito da cidade. 

Possesso, o mesmo se armou de abundantes correntezas ao desafiar o jovem à luta, e 

impiedosamente encarcerou a mulher em águas profundas, matando ambos. 

(IV) Embora seja uma mera lenda, popularizada com intuito de manter crianças longe 

das águas, a história se mostra um exemplo claro da romantização que circula esse 

tópico, fato que dificulta uma discussão mais assertiva sobre o problema em questão, 

bem como contribui para a permanência ou até mesmo o aumento da violação dos 

direitos das mulheres. É imprescindível tomar conhecimento de que o feminicídio já 

deixou vítimas o suficiente, e de que algo precisa ser feito com urgência. 

(V) A princípio, é de suma importância ressaltar que o feminicídio e a violência contra 

a mulher são questões de segurança pública, que dizem respeito à nossa sociedade 

como um todo, não somente ao agressor e à vítima em debate. Portanto, noções 

populares como a de que ‘em briga de marido e mulher não se mete a colher’ devem 

ser combatidas, pois são elas que omitem a real gravidade desses casos e permitem 

que essa atrocidade ainda seja vista como um crime excepcional, em que a paixão do 

agressor passou dos limites – ‘matou porque amava demais’. A possessividade é que 

mata, não o amor, portanto, é crucial tratar esse fenômeno pelo que ele realmente é: 

um crime de ódio. 

(VI) Em uma sociedade com suas raízes enterradas sob concepções machistas e 

patriarcais, onde há algumas décadas a violência doméstica e o feminicídio eram tidos 

como atos disciplinares, esse comportamento fatal pode ser justificado como de 

natureza masculina, afinal, segundo tais concepções, um homem tem de defender sua 

honra, sua masculinidade. Contudo, é inconcebível que esse comportamento ainda se 

reproduza nos dias atuais. 

(VII) Além de ser problema crescente na região, o feminicídio e a violência doméstica 

são fenômenos assustadoramente democráticos: não escolhem cor, classe social ou 

idade, não há mulher imune à violência. Existe, entretanto, um perfil mais vulnerável 

a esses abusos, que se manifesta em mulheres de classe baixa, jovens e negras. É nesse 

perfil que se encaixa a vítima do mais recente caso de feminicídio em Piracicaba: com 

apenas 16 anos, a adolescente teve sua vida tirada pelo ex-namorado dentro da própria 

casa. O autor do crime, onze anos mais velho, tinha um filho de 2 anos com a vítima, 

e fugiu do local antes que as autoridades chegassem, em um ato de covardia. 

(VIII) Embora o aumento das medidas protetivas possa ser visto como uma notícia 

positiva, é essencial não se dar por satisfeito com apenas esse passo, mas cortar o mal 

pela raiz, reconhecendo o feminicídio não como um crime gravíssimo, mas como 

fenômeno sociocultural, proveniente de costumes machistas cultivados ao longo do 

tempo. 

(IX) Para isso, é crucial que sejam tomadas medidas de curto e longo prazo. As 

primeiras, focadas em aprimorar os serviços já existentes de apoio à mulher, ou seja, 

investir principalmente na preparação destes serviços, para que quando em situação 

de perigo, as mesmas sejam devidamente acolhidas; outrossim, órgãos públicos, como 

o Ministério Público, têm o papel de fiscalizar o efetivo cumprimento das leis que as 

protegem, para que não saiam impunes aqueles que ousem cercear seus direitos. 

(X) Para as metas de longo prazo, é importante que se estabeleçam medidas de 

prevenção, promovendo a conscientização em escolas e nas ruas, de forma que o papel 
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da mulher como propriedade seja desconstruído, evitando assim que esses abusos 

continuem assombrando as mulheres da região. (Artigo de opinião 11). 

 

Esse é um material é utilizado além da fundamentação teórica. Para o critério de escolha, 

foi considerada a abordagem sobre o gênero artigo de opinião de Dolz, Gagnon e Decândio 

(2010), que está em consonância com o referencial teórico desta pesquisa. 

O título do texto, (I) “Feminicídio: quando a possessividade fala mais alto que o amor”, 

é interessante e autoral, em especial, pela escolha da pontuação e pela estratégia de destacar a 

palavra-chave “feminicídio”. Além disso, ele antecipa aspectos da questão polêmica, pela 

retomada das palavras-chave relacionadas ao problema discutido, à tese e à polêmica instituída: 

“feminicídio” versus “possessividade”. Para Garcia (2010), os títulos de artigos de opinião 

precisam antecipar a polêmica desenvolvida no texto, há títulos que são bastante originais e 

instigantes pelo fato de utilizarem recursos autorais, como a utilização precisa da pontuação, o 

humor, as perguntas retóricas, e até referências literárias. 

Para autora, é importante, em sala de aula, desenvolver esse trabalho com os estudantes, 

debruçar-se sobre os títulos dos artigos de opinião para reescrevê-los, buscando fazê-los 

adiantar ao leitor a polêmica, sem explicar, entretanto, a posição final, exigindo, ao mesmo 

tempo, precisão e evitando clichês (GARCIA, 2010, p. 53). Já Antunes (2010), ao falar sobre o 

“universo da referência”, reforça que um texto, por vezes, no título, já apresenta sinalizações 

do universo em que a seleção de sentidos deve ser entendida.  

Recorrendo à enumeração feita no artigo 11, vê-se que, em (II), a estudante-autora inicia 

a escrita do seu artigo de opinião dialogando com o gênero “notícia” para apresentar dados de 

comprovação sobre o feminicídio na cidade. Há, portanto, uma adequação discursiva, pois o 

problema é relevante para a autora e para sua comunidade, o que configura o ponto de partida 

do discurso argumentativo. Na construção desse parágrafo, há uma estratégia argumentativa 

que configura um argumento de comprovação. O fato é comprovado por meio dos dados, 

recurso que confere mais persuasão/convencimento e fundamentação ao discurso 

argumentativo.  

Nesse parágrafo, o tema é apresentado, e a questão polêmica sobre a realidade local não 

está claramente formulada, mas implícita. Ela é evidenciada em expressões e palavras-chave 

presentes nos primeiros parágrafos e vai tomando forma ao longo do texto, apoiada nos 

implícitos, em construções explícitas e nas insistentes retomadas: “de mais um feminicídio”, 

“mulheres vítimas de violência”, “Anos antes de essa problemática vir à tona”, “romantização 

que circula esse tópico”, “fato que dificulta uma discussão mais assertiva sobre o problema em 

questão”, “permanência ou até mesmo o aumento da violação dos direitos das mulheres”. 
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Segundo Garcia (2010, p. 54), o leitor precisa ser explicitamente colocado a par da 

polêmica e da posição que se pretende defender no texto. Ir direto ao ponto sem a formulação 

clara da questão polêmica evidencia uma caminhada a grandes saltos e não uma progressão 

temática que não é construída sobre um caminho bem pavimentado, explica a autora. A respeito 

da “progressão do tema”, Antunes (2010, p. 69) ressalta: 

 

Ocorre que, no texto, tudo precisa estar em convergência; tudo precisa estar 

encadeado. Assim, a progressão esperada para o desenvolvimento do tema precisa 

estar em articulação: os segmentos entre si (por exemplo, um parágrafo com outro ou 

com outros antecedentes e consequentes) e todos com o tema central. O resultado 

dessa progressão articulada é a integração das várias partes em um todo.  

 

Ademais, o texto precisa de uma unidade semântica ao ser construído. É necessário, 

portanto, estabelecer uma unidade que possibilite reconhecer o início, meio e fim, essa deve ser 

uma prática reflexiva constante durante a produção de texto. Na produção do artigo de opinião, 

objeto analisado neste estudo, Garcia (2010) alerta para necessidade de o percurso ser “bem 

pavimentado”, caso contrário, não é possível identificar um plano de progressão no qual seja 

observado o avanço da escrita.  

Nesse sentido, Antunes (2010), ao fazer referência à “unidade semântica”, postula que 

um texto se desenvolve em torno de um tema, ou de um tópico ou, ainda, daquilo que, 

convencionalmente, se costuma chamar de ideia central. Conforme argumenta, essa unidade 

funciona como um fio condutor, um eixo que faz cada parte convergir para o centro. Em 

princípio, é essa a unidade temática que deixa o texto como um conjunto demarcado, como um 

terreno delimitado. No artigo em análise, a estudante tem um “propósito comunicativo” que, 

para a autora, é parte de qualquer atividade de linguagem, pois pode ser apontado ao expor, 

explicar, convencer, persuadir, defender um ponto de vista, propor uma ideia, descrever um 

evento, entre outras ações.  

Em (III), observa-se que a aluna-autora narra uma lenda sobre o lugar, essa intenção 

comunicativa pode ser adequada ao gênero artigo de opinião, uma vez que os gêneros são 

fluídos e heterogêneos. Sendo assim, é importante considerar a condição de produção do texto. 

A estudante teve a intenção de apresentar ao seu interlocutor o lugar onde vive. Revisitando 

Barthes (1976), a narrativa está presente em todos os tempos e em todos os lugares. Mesmo que 

predomine a narrativa, esse ato de narrar está a serviço da argumentação, o que pode ser 

exemplificado com a retomada a partir do uso de “essa problemática vir à tona”, pela presença 

do elemento anafórico de articulação “essa”, que faz conexão com a ideia já mencionada e 

comprovada sobre o problema. Tal aspecto também consiste em uma estratégia argumentativa 



215 

 

 

por meio da exemplificação e tem indício de um argumento exemplificativo no qual é narrado 

um ocorrido, nesse caso, envolvendo a literariedade, por se tratar de uma lenda. 

A estudante chama a atenção do leitor para o fato de o feminicídio ser real e concreto, 

não está apenas no diálogo com a lenda. É como se ela criasse, intencionalmente, uma pausa 

para narrar sobre ou descrever o lugar, sem perder de vista a finalidade da escrita do texto. 

Outro aspecto que recupera a questão polêmica é a retomada que a estudante estabelece com o 

título por meio da palavra e de expressões-chave, “possesso”, “matando ambos”, “a 

possessividade fala mais alto que o amor” (presente no título). Essa costura textual não deixa o 

fio condutor do problema discutido ao longo do texto se perder de vista. Além de todos esses 

aspectos analisados, é relevante destacar que a aluna apresenta um repertório cultural construído 

por meio da intertextualidade/interdiscursividade da lenda contada pelos moradores do lugar 

que, implicitamente, reporta ao discurso de romantização, às atitudes machistas e impiedosas 

contra a mulher.  

Como a intertextualidade está intrinsecamente presente em cada evento de linguagem 

(ANTUNES, 2010, p. 76), a lenda, na verdade, funciona como um pano de fundo que estampa 

a realidade local e que, de maneira implícita, ocorre no país inteiro. Há, nesse sentido, o discurso 

da pluralidade e da diversidade multidiscursiva tratada por Bakhtin e Volóchinov (1992). Sendo 

assim, revisitando Brait (2011), ocorre o processo de construção do sentido, da compreensão e, 

desse modo, a dialogicidade se faz presente.  

Em (IV), a aluna-autora inicia o parágrafo fazendo uso do elemento articulador 

concessivo “embora”. Esse elemento linguístico deve ser integrado de modo que o texto seja 

um todo coeso, conforme recorda Costa Val (1999). A estudante argumenta que, mesmo sendo 

uma lenda, a história popularizada é um exemplo da “romantização” do problema. Além de 

chamar a atenção do leitor para refletir sobre essa realidade, ela tece uma crítica argumentando 

que romantizar o assunto dificulta a discussão mais efetiva a respeito do homicídio por razões 

de gênero. 

Em continuidade ao discurso argumentativo, a estudante usa o articulador “bem como” 

para estabelecer uma relação de adição e mostrar que tal visão também contribui para que a 

problemática permaneça, o que pode ocasionar “o aumento da violação dos direitos das 

mulheres”. Na sequência, a estudante-autora se posiciona com clareza frente à questão polêmica 

e apresenta sua tese: “É imprescindível tomar conhecimento de que o feminicídio já deixou 

vítimas o suficiente, e de que algo precisa ser feito com urgência”. Observa-se uma adequação 

discursiva consciente nessa construção.  
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Retomando as características da modalização, segundo Bronckart (1999), a aluna, ao 

utilizar o elemento modalizador deôntico “é imprescindível”, torna seu posicionamento mais 

enfático, uma vez que esse tipo de recurso discursivo reforça a obrigação social, o dever de 

mudar a realidade, como a própria aluna propõe: “algo precisa ser feito com urgência”. Outra 

modalização evidenciada na construção do ponto de vista e que também assegura o discurso 

argumentativo de defesa é a pragmática, que explicita a responsabilidade, a capacidade e a 

necessidade de ação para mudar a realidade e reduzir o feminicídio. 

Em (V), a estudante-autora parece construir um argumento de crença pessoal. Para 

continuar a construção do discurso argumentativo, usa o articulador de organização textual “a 

princípio” e, logo em seguida, novamente, a modalização deôntica “é de suma importância 

ressaltar que”, aspectos que dão ênfase e mais persuasão ao discurso de “que o feminicídio e a 

violência contra a mulher são questões de saúde pública” e não apenas do agressor e da vítima. 

O uso do articulador “portanto”, nesse contexto, estabelece a ideia de explicação para chamar 

a atenção para um dito popular, um discurso recorrente que muitas vezes impede as pessoas de 

tomarem atitudes frente ao problema do feminicídio.  

Segundo Bronckart (1999), o uso desses articuladores é multifuncional, nesse caso, um 

conteúdo proposicional, que estabelece relação discursivo-argumentativa entre atos de fala 

distintos. Para insistir na ideia de que esse discurso precisa ser combatido, a aluna-autora recorre 

a mais um elemento modalizador pragmático, “devem ser”, e ressalta a intenção, a capacidade 

de ação para combater o problema. O modo consciente de se apropriar de recursos como esse é 

tratado por Koch (2002), quando explica que modalizar um discurso é uma estratégia que 

possibilita ao falante assumir diversos posicionamentos frente ao enunciado e isso demonstra 

seu grau de engajamento relacionando ao que foi dito.  

No parágrafo (V), são muitos os discursos implícitos: da estudante, da sociedade, da 

história, do preconceito, entre tantos. A expressão popularizada e arraigada “matou porque 

amava demais”, provavelmente, foi utilizada para mostrar um discurso machista que contribui 

para disseminar a violência contra a mulher. Sendo assim, os dizeres da aluna são envolvidos 

no interior de um murmúrio de vozes, além disso, é necessário considerar seu engajamento, 

marcado pelo lugar social que ocupa. Essa configuração faz parte da significação do texto.  

Os mecanismos pertencentes a quaisquer formações sociais têm regras de projeção, isso 

possibilita que sejam estabelecidas a relação entre as situações concretas e as representações 

(posições) de tais situações no interior do discurso. Authier-Revuz (1982) afirma que um 

enunciado vivo, significadamente surgido em um momento histórico e em um meio social 
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estabelecido, não pode deixar de tocar em milhares de fios dialógicos vivos, tecidos pela 

consciência social e ideológica em torno do objeto enunciado.  

A aluna-autora argumenta estabelecendo uma relação de explicação por meio do 

articulador “pois” para explicar a gravidade de insistir nas omissões alicerçadas nesses 

discursos, para tanto, reforça a discussão com outro discurso muito comum que também 

contribui com a persistência do problema: “matou porque amava demais”. Para finalizar o 

parágrafo, ela faz uma importante retomada na tese defendida, justificando que é a 

“possessividade” que mata. Ao concluir a ideia do parágrafo, faz uso do articulador “portanto” 

que, nesse contexto, é conclusivo. Além disso, constrói mais uma modalização deôntica, “é 

crucial”, para reforçar o ponto de vista sobre o problema que considera “um crime de ódio”.  

É possível perceber a existência de uma progressão textual que assegura a ação 

discursiva-argumentativa. Esse movimento discursivo reitera a definição de Antunes (2010) de 

que os textos dissertativos são comumente reconhecidos como opinativos, nos quais 

predominam os argumentos em favor de uma posição, com verbos, em geral, no presente do 

indicativo, como forma de expressão de um estado permanente de concepção do tema – quase 

sempre polêmico – pelo menos no tempo da cena discursiva.  

Analisando o parágrafo (VI), percebe-se que a estudante continua seu discurso 

argumentativo tecendo uma crítica às concepções machistas arraigadas na sociedade. A 

construção desse discurso se apoia no efeito de sentido carregado de plurissignificação da 

expressão “raízes enterradas sob concepções machistas e patriarcais”. Além do discurso da 

aluna-autora, de maneira implícita, é possível suscitar muitos outros discursos, inclusive o 

histórico-social. Essa interdiscursividade também apresenta o contraponto, a contrapalavra 

quando a estudante faz uso de um elemento articulador de oposição, “contudo”, e novamente 

utiliza uma modalização deôntica, “é inconcebível”, refutando o comportamento machista que 

ainda perdura nos dias atuais.  

Retomando Bakhtin (2003), é importante refletir que todo enunciado construído 

racionalmente é responsivo, uma vez que evoca, no elo da cadeia discursivas, réplicas 

(contrapalavras ou não) a partir de uma determinada posição social. Na visão bakhtiniana, 

considerando o caráter dialógico da linguagem, a palavra e a contrapalavra são elementos 

fundamentais. Dessa forma, o vocábulo ganha expressão dentro de um conjunto de enunciados, 

com qualquer interlocutor que o utilize em uma situação concreta de enunciação discursiva. 

Nesse sentido, na intertextualidade, um texto subsidia outro de maneira que haja uma 

subexistência de um texto por outro, que garante o diálogo, ou seja, a relação com o outro, no 

interior da consciência ou mesmo nos textos escritos. Os significados são compreendidos em 
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uma sequência linguística na qual há uma determinada situação de interação produzindo uma 

“atitude responsiva ativa”.  

No texto, a aluna-autora, implicitamente, reforça a necessidade urgente de ação para 

mudar a situação atual, novamente recorrendo à retomada da tese defendida. Vale ressaltar, 

também, a força do uso do anafórico “esse”, que retoma o discurso já dito e ressalva a escolha 

da palavra seguinte, “comportamento”. O uso desse tipo de anáfora no texto dissertativo-

argumentativo contribui para indicar a postura de quem produz o texto, constituindo-se, dessa 

maneira, como possibilidade de construção de sentidos pretendidos e do propósito 

argumentativo. Essas nomeações anafóricas, segundo Koch (2001), operam no 

desenvolvimento discursivo, introduzindo novos referentes, mudando ou desviando o tópico 

discursivo, realizando assim dois grandes movimentos de construção no texto: “retroação” e 

“progressão”. 

Em (VII), a estudante-autora inicia com o articulador de acréscimo de argumento “além 

de”, reforça o acontecimento crescente no lugar onde vive e explica a problemática de maneira 

geral. Para construir esse discurso, se vale de uma modalização apreciativa responsável pela 

subjetividade, “assustadoramente”, aspecto que ressalta a generalização do problema. Para 

Bronckart (2003), a modalização apreciativa tem o poder de explicar a subjetividade autoral, 

notada quando mais nitidamente se percebe a “voz do autor”. 

Para explicar de maneira crítica e reflexiva o assunto tratado, são destacadas palavras-

chave como “cor”, “classe social” ou “idade”. Implicitamente, há um discurso institucional de 

direitos que não são cumpridos, afinal, o feminicídio e a violência contra a mulher persistem. 

Nesse sentido, o período é concluído pela retomada do tema/tese de modo firme, persuasivo e 

opinativo. Em continuidade ao discurso argumentativo, a estudante faz uso de mais uma 

modalização lógica, “é nesse perfil que”, para mostrar a verdade, o fato concreto no lugar onde 

se vive (tema geral). Refletindo sobre a visão de Bronckart (2003), compreende-se que as 

modalizações lógicas consistem em uma avaliação de alguns elementos do conteúdo temático, 

com base em critérios e/ou conhecimentos elaborados e organizados a partir das coordenadas 

formais que definem o mundo objetivo; e apresentam os elementos de seu conteúdo do ponto 

de vista de suas condições de verdade, como fatos atestados (ou certos), possíveis, necessários 

ou eventuais.  

O discurso argumentativo/narrativo/descritivo enquanto estratégia de argumentação 

torna consistente a argumentação sobre a questão discutida. É relevante considerar que, nessa 

construção argumentativa, há dois aspectos essenciais, principalmente no gênero artigo de 

opinião: a capacidade de o articulista mostrar a realidade geral e a local ao mesmo tempo, de 
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forma que predomine a delimitação da questão polêmica em discussão. Quanto à “relevância 

informativa”, Antunes (2010) ressalta que, quanto mais um texto apresenta novidades, quanto 

mais foge a obviedades, formais e conceituais, mais é relevante. Assim, enuncia: “Isso significa 

que todo texto tem que trazer, sempre, um grau de novidade”, a autora ainda insiste em afirmar 

que o bom texto, portanto, é aquele que traz um grau de “normatividade” adequado as suas 

circunstâncias de circulação, portanto: “Um texto é um evento em que convergem, além de 

elementos linguísticos, outros de ordem cognitiva e social” (ANTUNES, 2010, p. 74). 

Em (VIII), o parágrafo se inicia com um articulador concessivo em que se admite um 

fato que, segundo a estudante, é positivo, porém não se pode “se dar por satisfeito”, não pode 

ser apenas esse passo, por isso insiste estabelecendo uma relação de oposição que reforça a 

concessão por meio do articulador “mas”, mostrando ser necessário “cortar o mal pela raiz” 

(expressão conhecida e também plurissignificativa, metafórica). Nesse contexto, a relação de 

“concessão” e “oposição” expressa marcas concretamente observáveis. Bronckart (1999) 

afirma que, além disso, os operadores realizam várias funções e também estabelecem relações 

discursivo-argumentativas entre os diferentes atos de fala. A aluna sugere que o feminicídio 

seja reconhecido como crime gravíssimo e, retomando a oposição, com uso do “mas”, insiste 

em dizer que se trata de um “fenômeno sociocultural” que persiste no machismo cultivado “ao 

longo do tempo”, discurso argumentativo que retoma ditos anteriores. Dessa forma, são 

evidentes os aspectos da progressão textual, assim como do projeto de texto estratégico. 

Dando seguimento à análise, em (IX), o parágrafo apresenta, no início, a articulação de 

finalidade “para isso”, em seguida, mais uma modalização deôntica, “é crucial que”, para 

apontar a responsabilidade social com as medidas a serem tomadas, o aprimoramento dos 

serviços de apoio à vítima e investimentos nesse sentido. A estudante utiliza mais um 

articulador de acréscimo de argumentos, “outrossim”, para adicionar um argumento por 

comprovação e mostrar a necessidade da aplicação efetiva da lei para minimizar o problema. 

Revisitando Antunes (2010), vê-se que analisar textos é procurar identificar suas partes 

constituintes, funções, relações, elementos, efeitos de sentido decorrentes de escolhas lexicais 

e de recursos sintáticos.  

Por fim, em (X), a aluna-autora inicia o parágrafo final com o articulador de finalidade 

“para”, ressaltando o cumprimento das metas e medidas de prevenção, bem como as possíveis 

intervenções para reduzir o feminicídio. Também recorre mais uma vez à modalização deôntica 

“é importante que” para enfatizar o discurso argumentativo a respeito do que é necessário ser 

realizado. Para concluir o texto, emprega o elemento articulador de conclusão “assim” e, por 

meio do anafórico “esses”, parte da temática é retomada.  
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Conforme Bronckart (1999), o nível dos mecanismos enunciativos contribui para 

estabelecer a coerência pragmática do texto. Nesse sentido, o autor ressalta a distribuição das 

vozes e a marcação dos elementos modalizadores, indicando a existência de uma 

predeterminação de modos de marcação dos mundos discursivos, bem como das sequências 

convencionais e de operação subjacentes aos mecanismos de textualização.  

Antunes (2010, p. 79) sugere que as análises devem ser do texto, isto é, devem apoiar-

se nas palavras e em muitos outros tipos de sinais que aparecem na superfície textual, até mesmo 

para, a partir daí, chegar àqueles sentidos que não estão expressos explicitamente. Só assim é 

possível fugir de uma análise feita conforme as impressões de cada um e eventualmente 

inconsistente.  

 

3.1.2 Análise de alguns aspectos do artigo de opinião 2 

 

Passo, agora, à análise do artigo de opinião 2 de uma estudante-autora que problematiza 

a integração indígena na sociedade brasileira. Para ela, os índios brasileiros, além de sofrerem 

com o preconceito, são censurados pela sociedade e continuam lutando para permanecer em 

suas terras. A seguir, a íntegra do texto produzido: 

 

(I) À margem da sociedade 

 

(II) O lugar onde vivo é uma pequena cidade do Mato Grosso do Sul, composta por 

cerca de 35.000 habitantes. Amambai foi construída em terrenos desabitados da 

fronteira com o Paraguai para o cultivo da erva-mate, popular na região. Seu nome 

surgiu do Guarani, o que comprova a ocupação do lugar por índios desde sua 

formação. 

(III) Com o passar do tempo, o brilho local acabou se ofuscando para os nativos. 

Sendo a região com o maior número de indígenas do estado, surgiram questões que 

levam à perspectiva de uma divisão entre seus residentes, limitando os povos 

indígenas a viver somente em um território e de suas próprias produções. Penso que a 

atitude é de fato equivocada, pois exclui uma parcela importante da população que 

também participou do desenvolvimento local. Entretanto, a questão de integração dos 

indígenas na sociedade é complexa e se espalha por todo o nosso país. Os índios 

brasileiros, além de sofrerem com o preconceito, são censurados socialmente e 

precisam lutar para obterem a permanência em suas terras visadas pelos agricultores 

locais, que as desejam para o cultivo e desenvolvimento agrário. Infelizmente essa 

situação gerou alguns conflitos sangrentos que dizimou muitas comunidades 

indígenas. 

(IV) A atual realidade das aldeias tem como fenômeno social altos índices de 

violência, ligados a precariedade em que vivem. Além do que, a ocorrência de suicídio 

entre os indígenas é três vezes maior que a média nacional. A maior parte das mortes, 

ocorrem durante a juventude, entre 10 e 19 anos, algumas vezes motivadas pela 

depressão e pelo uso de entorpecentes. Outrossim, vale lembrar a importância que 

existe para os povos nativos de se manterem em suas próprias terras. A luta busca 

conquistar seu espaço físico, bem como a possibilidade de manterem sua cultura e 

modo de vida, que hoje são vistos por uma parcela da sociedade não indígena como 

algo que ainda precisa de civilização para se adequarem a nossa realidade. De acordo 
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com Eliseu Guarani Kaiowá, liderança indígena que vive em uma terra ainda não 

demarcada, ‘No Mato Grosso do Sul, o boi vale mais que uma criança indígena, o pé 

de soja vale mais que o pé de cedro’. Tal afirmação comprova e reforça que ainda 

possuímos uma visão predominante do século XVI, onde os povos originários que 

aqui habitavam eram vistos como selvagens e acabavam sendo largados em segundo 

plano. 

(V) Apesar de todo o preconceito e exclusão existente, se torna cada vez mais comum 

a presença dos índios adentrando ao ‘mundo dos brancos’ para conquistar seu espaço 

e reconhecimento. Como exemplo, no município temos o vereador Ismael Guarani 

Kaiowá, professor de educação física há 15 anos e eleito no ano de 2016. Ismael 

possui no ano de 2019 cerca de cinco emendas aprovadas na câmara. No cinema, em 

âmbito nacional, alguns índios ficaram conhecidos, como é o caso de Eunice Baiá no 

filme Tainá. 

(VI) Após refletir sobre a questão indígena, mantenho minha posição contrária à 

exclusão dos indígenas para viverem somente dentro dos limites territoriais e da 

própria produção. A luta desses povos para preservar sua etnia deve ser reconhecida, 

para que eles alcancem a concessão dos direitos por suas terras, dando um fim as 

mortes físicas e culturais. Dessa maneira, seria mais benéfico o desenvolvimento de 

forma igualitária da população bem como de suas culturas. (Artigo de opinião 2). 

 

Em (I), o título “À margem da sociedade” é autoral, mas não antecipa a questão 

polêmica. Sobre tal aspecto, Garcia (2010, p. 53) postula que se trata apenas da indicação do 

assunto; o título não antecipa para o leitor a controvérsia, assim como não o instiga a ler o texto, 

pode estar presente na materialidade, mas não faz diferença para o texto; poderia não estar. 

Como sugestão de prática, a autora propõe a reescrita dos títulos com os alunos, buscando fazê-

los adiantar ao leitor a polêmica, o que considera um importante trabalho a ser feito em sala de 

aula.  

Na construção do parágrafo de introdução (II), a estudante-autora estabelece uma 

descrição/narração sobre a cidade. Essa maneira de descrever o lugar a partir de uma narrativa, 

de certa forma, dialoga com o tema, pois “comprova a ocupação do lugar por índios desde sua 

formação”. A forma de contar, o modo de descrever o lugar, parece estar a serviço da 

argumentação dos próximos parágrafos e, portanto, faz parte do projeto textual. Garcia (2010) 

supõe que esse aspecto descritivo é recorrente pelo fato dos participantes saberem da 

participação de um concurso cujo tema refere-se ao lugar onde cada um vive.  

Em (III), para apresentar ao leitor o problema discutido ao longo do texto, a estudante 

se vale da plurissignificação e do efeito de sentido para mostrar como estão vivendo os 

indígenas da região: “o brilho local acabou se ofuscando para os nativos”. Depois de explicar 

que a região abriga o maior número de indígenas do estado, é apresentada, sem muita definição, 

de maneira mais genérica, a polêmica: “uma divisão entre seus residentes, limitando os povos 

indígenas a viver somente em um território e de suas próprias produções”.  

Recordando o que afirma Garcia (2010, p. 49), no jogo argumentativo, a questão 

polêmica precisa ser claramente formulada, e sua discussão deve estar amparada em 
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argumentos consistentes, que defendam determinado ponto de vista. Logo que a polêmica foi 

instaurada, a aluna evidencia a tese, o ponto de vista defendido por ela: “Penso que a atitude é 

de fato equivocada, pois exclui uma parcela importante da população que também participou 

do desenvolvimento local.” Para reforçar sua defesa, é apresentada uma tomada de posição com 

uso do articulador “penso que”. Depois de se posicionar, a estudante-autora apresenta uma 

oposição marcada pelo articulador “entretanto”. Ao deixar claro que integrar os indígenas na 

sociedade é um problema de todo o país, ela evidencia o caráter nacional da problemática e não 

apenas do lugar onde vive.  

Para Bronckart (1999), os textos são produções verbais efetivas conectadas a situações 

de comunicação, a escolhas dos produtores, entre outros aspectos. Assim, os articuladores 

exercem funções específicas no plano global do texto, explicitam as articulações e marcam os 

diferentes tipos de discurso. Em sua defesa, a estudante argumenta que os índios no Brasil 

sofrem preconceitos, são censurados pela sociedade e necessitam permanecerem em suas terras, 

visadas pelos agricultores para o “desenvolvimento agrário”. Ao fazer uso da modalização 

apreciativa “infelizmente”, responsável pela subjetividade, trata da situação-problema que 

“gerou alguns conflitos sangrentos que dizimou muitas comunidades indígenas”. Tal 

modalização apreciativa, recapitulando Bronckart (1999), avalia o conteúdo temático resultante 

do mundo da subjetividade, do julgamento e facilita a interação entre leitor/texto/leitor no 

processo interativo da leitura e escrita.  

No parágrafo (IV), a aluna-autora explica que as aldeias sofrem muita violência e isso 

se deve à vida precária dos índios. Para somar argumentos, ela faz uso do articulador “além do 

que” e menciona os “altos índices de violência” e de suicídio entre os índios, dando ênfase ao 

fato dessas ocorrências serem “três vezes maiores que a média nacional”, o que comprova os 

abusos praticados na região. Mais uma vez retomando a visão de Bronckart (1999), 

compreende-se que o nível dos mecanismos enunciativos contribui para que seja estabelecida a 

coerência pragmática do texto, sendo que, de um lado, estão as avaliações sobre o conteúdo 

temático e, de outro, as instâncias que assumem tais avaliações.  

A estudante, ainda, argumenta que tal problema ocorre mais entre os jovens e cita que a 

depressão e o uso de entorpecentes contribuem para isso. No mesmo parágrafo, ela faz uso de 

outro articulador de acréscimo de argumento, “outrossim”, afirmando ser importante que os 

indígenas se mantenham em suas próprias terras. Essa construção dialoga de modo implícito 

com o ponto de vista defendido. Implicitamente, também, explica que os índios lutam para 

conquistar seu espaço, em seguida, faz uso do articulador “bem como” que, nesse contexto, 

estabelece adição sobre “a possibilidade de manterem sua cultura e modo de vida”. A estudante-
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autora diz, ainda, que parte da sociedade vê os indígenas como uma parcela “que ainda precisa 

de civilização para se adequarem a nossa realidade”.  

Dessa forma, para reforçar e dar continuidade ao discurso argumentativo, usa um 

elemento articulador de conformidade, “de acordo com”, e reproduz a fala de uma autoridade 

(Eliseu Guarani Kaiowá, liderança indígena) em uma citação direta: “No Mato Grosso do Sul, 

o boi vale mais que uma criança indígena, o pé de soja vale mais que o pé de cedro”. Para 

construir a interdiscursividade que dialoga com o intertexto (discurso de autoridade), a aluna-

autora faz uso de uma modalização lógica, “tal afirmação”, para justificar, comprovar o fato e 

o que é tido como verdade: a predominância da visão do século XVI, na qual os povos são 

vistos como selvagens e deixados de lado.  

Tal aspecto evidencia uma analogia histórica como estratégia de argumentação. Nesse 

sentido, Antunes (2010, p. 77) afirma que buscamos, na verdade, a palavra do outro para fazer 

coro com a nossa e, assim, reforçar nossas posições. Assim, continua a reflexão: “Fazer da 

intertextualidade objeto de análise é, pois, exercitar a exploração da linguagem naquilo que ela 

tem de mais constitutivo e relevante, como expressão da inexorável condição humana de seus 

agentes” (ANTUNES, 2010, p. 79).  

Ao iniciar o parágrafo (V), a aluna faz uso do elemento articulador concessivo “apesar 

de” para abordar o preconceito existente e a “exclusão”, palavra-chave que dialoga 

explicitamente com a defesa do ponto de vista (tese). Argumenta que os índios cada vez mais 

adentram ao “mundo dos brancos” para conquistar espaço e reconhecimento. Para continuar e 

fortalecer o discurso argumentativo, constrói um argumento por exemplificação, mencionando 

o vereador e professor de educação física indígena que atua na Câmara de Vereadores, com 

emendas aprovadas. Afirma, também, que alguns índios se tornaram conhecidos no cinema 

nacional.  

Nessa construção, estão implícitos vários discursos: da aluna-autora, dos indígenas, da 

sociedade, marcada pelo preconceito (mundo dos brancos), do vereador, entre outros. 

Rememorando Bakhtin (2003), o discurso é construído no diálogo com o outro, há vozes 

diversas ecoando e se mostrando em um embate de ideias, ações, comportamentos. Assim, 

evocando Orlandi (1983), compreende-se que o texto é o lugar de sentidos, de funcionamento 

da linguagem.  

Para construir o parágrafo final (VI), a estudante-autora retoma a “questão indígena” e 

seu ponto de vista, “mantenho minha posição contrária à exclusão dos indígenas para viverem 

somente dentro dos limites territoriais e da própria produção”, insistindo na ideia de que a luta 

para preservar a etnia precisa ser reconhecida para que esses povos alcancem seus direitos sobre 
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suas terras e para que tenham fim “as mortes físicas e culturais”. A aluna finaliza o texto com 

o elemento articulador de conclusão “dessa maneira” e sugere que “seria mais benéfico o 

desenvolvimento de forma igualitária da população bem como de suas culturas”. Recapitulando 

Bakhtin (2003), nota-se que o falante povoa a palavra por meio de sua intenção e entra em luta 

de intenções na ação discursiva.  

Os aspectos analisados nos textos (11 e 2) revelam que as alunas-autoras têm 

posicionamento próprio em relação às questões de natureza social e compreenderam que o 

gênero discursivo artigo de opinião é adequado para expor esses problemas. As duas se 

envolvem bastante com os assuntos discutidos e demonstram que seguiram um caminho bem 

fundamentado para produção do texto. Esse aspecto pode ser evidenciado na preocupação em 

estabelecer a questão polêmica, ainda que de modo mais implícito, apresentando explicitamente 

aspectos da polêmica com palavras-chave. Ambas buscaram construir uma tese, usar um 

repertório definido de elementos articuladores e modalizadores discursivos, apresentando 

aspectos de intertextualidade e interdiscursividade, bem como retomadas em postos-chave e 

necessários à costura textual, dentre outros elementos.  

A construção dos pressupostos, sua consistência e a persuasão ainda precisam de 

aprimoramento. O artigo de opinião 11 tem indícios de argumentos de comprovação, 

exemplificação e crença pessoal, enquanto o texto 2 apresenta indícios de autoridade e 

exemplificação. Os argumentos de causa/consequência não aparecem com objetividade. O 

problema está sendo discutido, mas a construção argumentativa não está bem definida.  

Na produção do artigo de opinião, Garcia (2010) diz ser necessário considerar o 

argumento dos opositores para analisá-lo e rebatê-lo. Os dois textos, como amostra de uma 

análise mais completa, de modo geral, estão bem estruturados e dizem muito do processo 

dialógico da linguagem. O texto 11 evidencia a construção de mais elementos textuais, melhor 

consistência argumentativa discursiva, mais articulação e modalização e, portanto, mais 

progressão textual em comparação ao texto 2. 

Na amostra geral, os textos estão bem estruturados, são autorais, estão bem alicerçados 

em informações e pesquisas pertinentes e apresentam a construção consciente de muitos 

elementos textuais. Não estão bem determinadas as condições de produção e as regras do jogo 

argumentativo na construção do gênero discursivo artigo de opinião. Dessa forma, ainda é 

preciso amadurecer, durante o processo de escrita, o modo de constituir os tipos de argumentos 

para defender o ponto de vista, a argumentação sobre as diversas faces da polêmica e o 

posicionamento diante de uma delas, além de elaborar melhor as premissas das vozes 

discordantes e a importante ação de refutar.  
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De modo geral, os textos dizem muito e trazem respostas positivas de que existe um 

trabalho de escrita que contribui com o aprimoramento do ensino de leitura e escrita no país, 

tornando os estudantes protagonistas deste processo. Para Dolz, Gagnon e Decândio (2010), o 

objeto a ensinar e a aprender, a escrita, é uma atividade complexa que vai do gesto gráfico à 

planificação e envolve também a textualização e a revisão. Os estudantes-autores expõem seus 

pensamentos em seus textos, apresentam aspectos do dialogismo e da polifonia para discutir a 

realidade do lugar onde vivem. Conforme Bakhtin (2011), a essência da polifonia consiste 

justamente no fato de que as vozes permanecem independentes e combinam-se em uma unidade 

de ordem superior à homofonia. Sendo assim, a vontade artística da polifonia é a vontade de 

combinação de várias vontades, a vontade do acontecimento.  

Para Geraldi (2004), a língua é produzida socialmente, sua produção é fato cotidiano 

localizado no tempo e no espaço da vida dos indivíduos. Na produção dos estudantes-autores, 

é possível enxergar suas vozes, a voz da comunidade e a do professor mediador durante o 

processo reflexivo de produção textual, que busca o desenvolvimento de uma escrita/reescrita 

mais efetiva na realização das quinze oficinas, presentes no Pontos de vista: caderno do 

professor, da Olimpíada de Língua Portuguesa de 2019.  

 

3.2 Sugestões para facilitar a produção do gênero discursivo artigo de opinião 

 

Inspirada nas palavras de Freire (1996, p. 32), “Continuo buscando, reprocurando. 

Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para conhecer o 

que ainda não conheço e comunicar e anunciar a novidade.” Partindo da minha trajetória 

profissional, elejo o seguinte caminho reflexivo para compreender o tema: criar a questão 

polêmica, a tese e o título de um artigo de opinião. 

Um texto se desenvolve em torno de um tema, ou de um tópico ou, ainda, daquilo que, 

convencionalmente, se costuma chamar de ideia central. Essa unidade funciona como um fio 

condutor, um eixo que faz cada parte convergir para o centro, como afirma Antunes (2010). No 

texto, tudo precisa estar encadeado, em convergência. Para a autora, a progressão esperada para 

o desenvolvimento do tema precisa estar em articulação: os segmentos entre si (por exemplo, 

um parágrafo com outro ou com outros antecedentes e consequentes) e todos com o tema 

central. O resultado dessa progressão articulada é a integração das várias partes em um todo. 

(ANTUNES, 2010, p. 69). 

  



226 

 

 

3.2.1 Compreendendo o tema  

 

Para compreender o tema, é necessário lançar mão de alguns questionamentos, tais 

como: 

 

1. Qual é o problema (questão/reflexão) central apresentado pelo tema? 

2. Por que é um problema?  

3. Por que é uma questão/reflexão que precisa ser considerada?  

4. Quais as causas/consequências relacionadas a esse problema?  

5. Qual (quais) possível (possíveis) solução (soluções/intervenções) para esse 

problema?  

6. Essa solução (intervenção social) é viável? Por quê?  

 

3.2.2 Refletindo a partir da temática geral “O lugar onde vivo” 

 

No processo de reflexão da temática, algumas questões também podem nortear o 

processo de construção textual do tema:  

 

1. Como é o lugar onde vivo? 

2. Quais são os principais problemas desse lugar? 

3. Dentre tantos problemas, qual é mais urgente e que precisa ser debatido? 

4. Quando se pensa nesse problema quais causas/consequências podem ser apontadas? 

5. Com base na leitura do(s) texto(s) motivador(es) e refletindo sobre o conhecimento 

de mundo, que estratégias podem ser consideradas na escrita do texto? (Ex.: fatos 

comprováveis, pesquisa, dados estatísticos, alusões históricas, citação, 

direta/indireta, de uma autoridade no assunto, sociólogo, filósofo, literato, 

historiador, entre outros). 

 

3.2.3 Refletindo a partir de um tema específico 

 

Considerando o tema a seguir e refletindo sobre a temática específica, nota-se que alguns 

aspectos-chave relacionados à leitura de mundo ajudam na construção de ideias completas.  

 

 
Tema: A violência contra a mulher e as raízes do machismo selvagem. 
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Para tratar do assunto, algumas questões podem ser problematizadas: 

 

1. O que é feminicídio? 

2. A violência contra a mulher persiste? Por que? 

3. Mulheres vítimas de violência são desprovidas de seus direitos? Por que? 

4. A sociedade contemporânea evidencia ainda concepções patriarcais e machistas? 

 

3.2.4 Refletindo sobre possíveis causas/consequências do problema 

 

Ao refletir sobre as possíveis motivações do problema em questão, algumas suposições 

ou conjecturas podem ser feitas antes de iniciar a produção de texto: 

 

➢ Comportamentos machistas. 

➢ A desigualdade de gênero como fator estrutural. 

➢ A não valorização da mulher como um sujeito de direitos. 

➢ Discriminação, desrespeito e discurso de ódio contra a mulher.  

 

3.2.5 Refletindo sobre o que poderá ser feito para minimizar o problema 

 

No que se refere às possíveis soluções ou propostas de intervenção para resolver o 

problema, pode-se fazer um esboço das alternativas mais pertinentes: 

 

➢ Romper e não aceitar comportamentos machistas e misóginos.  

➢ Educar para a equidade e justiça. 

➢ Humanizar o atendimento às vítimas de violência. 

➢ Amparar a vítima e a sua família.  

➢ Disponibilizar às vítimas apoio psicológico e social.  

➢ Investir em programas de geração de renda para que a vítima tenha direito de recomeçar.  

➢ Investimento massivo na criação e melhoria de serviços.  

➢ Criação de políticas públicas para o enfrentamento da violência contra a mulher.  

➢ Aplicação efetiva da Lei Maria da Penha. 

➢ Construção de Delegacias da Mulher em lugares com maiores índices de feminicídio. 
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3.2.6 Tipos de argumentos para desenvolver a produção do artigo  

 

No que diz respeito aos tipos argumentativos, alguns podem ser apropriados durante a 

escrita, como os descritos a seguir: 

 

➢ Argumento de explicação. 

➢ Argumento de exemplificação.  

➢ Argumento de causa/consequência. 

➢ Argumento de autoridade. 

➢ Outros. 

 

3.2.7 Retomando o tema para elaborar a “questão polêmica” e a “tese” 

 

A elaboração da argumentação e sugestão sobre a questão polêmica está alicerçada na 

ideia defendida por Garcia (2010), que afirma que é preciso entender a diferença entre uma 

questão, potencialmente polêmica, para emitir uma opinião genérica e explicitar para o leitor 

as várias faces de uma polêmica e tomar posição a favor de uma delas, baseando-se em 

argumentos consistentes – o que supõe, inclusive, considerar o argumento dos opositores 

para analisá-los e rebatê-los. Segundo a autora, “Aí está uma diferença que é essencial levar o 

aluno a perceber para escrever seus artigos de opinião” (GARCIA, 2010, p. 49).  

 

 

 

3.3 Sugestão para a criação de uma questão polêmica 

 

Depois de compreender com clareza e consistência o tema, é necessário construir a 

questão polêmica, aquela que vai gerar opiniões opostas sobre o mesmo fato. Conforme enuncia 

Garcia (2010, p. 54), “O leitor precisa ser explicitamente colocado a par da polêmica e da 

posição que se pretende defender no texto.” 

  

Tema: A violência contra a mulher e as raízes do machismo selvagem. 
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3.3.1 Exemplo – Questão polêmica 

 

Uma questão controversa pode ser construída de maneiras distintas a partir de indagações: O 

aumento do feminicídio é uma consequência do comportamento patriarcal, machista e da 

desigualdade de gênero?  

 

3.3.2 Exemplo – tese (opinião, ponto de vista particular sobre determinado assunto) 

 

No que se refere à construção de uma tese, é importante destacar que ela é construída a 

partir de assertivas como: O machismo pode ter consequências graves, como situações de 

violência doméstica.  

 

3.4 Refletindo sobre possíveis caminhos de escrita considerando a sugestão de tese 

 

A tese (ponto de vista) dialoga com o tema e com a questão polêmica: O machismo pode 

ter consequências graves, como situações de violência doméstica. Desse modo, há a 

possibilidade de a tese ser desenvolvida na progressão textual com base nas seguintes reflexões: 

Quais são as causas e as consequências desse problema? Exemplos: fatos, dados, pesquisas 

etc. Deve haver, nesse momento, um diálogo com as estratégias de argumentação. Por que 

são graves? Observando essa parte da tese, é possível pensar na construção de um argumento 

de causa e consequência, por exemplo. 

Essa parte da tese delimita a defesa, deixando implícitas as situações de violência, como 

o aumento do feminicídio, o comportamento machista e patriarcal, a desigualdade de gênero, 

entre outros aspectos que podem ser discutidos. O norte do diálogo argumentativo está 

estabelecido na expressão-chave: “violência doméstica”. 

 

3.5 Para produzir o artigo de opinião é preciso refletir sobre a construção dos argumentos  

 

Considerando essa temática, podem ser construídos possíveis argumentos como, por 

exemplo:  

 

➢ Explicação sobre o que é feminicídio. 

➢ Dados de pesquisa que confirmam a tese. 

➢ Exemplos de violência contra a mulher. 
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➢ Explicação sobre comportamentos machistas e patriarcais. 

➢ Depoimentos de pessoas especialistas no assunto. 

➢ Contra-argumentos (os argumentos dos opositores precisam ser elaborados e analisados 

para serem rebatidos.  

 

Para Garcia (2010, p. 55), “Os argumentos precisam ser construídos de modo a sustentar 

a opinião do autor e convencer o leitor.”  

 

3.6 A construção do título do artigo de opinião  

 

O título do artigo de opinião não deve ser apenas uma referência solta, precisa ser 

criativo, instigar a leitura do texto, antecipar aspectos da polêmica, pode ser autoral, apresentar 

pontuação, referências literárias, humor. Conforme o projeto textual, as palavras-chave que 

estão no texto podem contribuir para que o estudante crie um título interessante. Garcia (2010, 

p. 55) chama a atenção para o seguinte fato em algumas produções de texto:  

 

Note como o título está lá, mas não faz diferença para o texto; poderia não estar. Este 

já seria um trabalho interessante a ser desenvolvido em sala de aula: debruçar-se sobre 

os títulos dos artigos de opinião para reescrevê-los buscando fazê-los adiantar ao leitor 

a polêmica, sem explicitar, entretanto, uma posição final, e, ao mesmo tempo, 

buscando precisão e evitando clichês.  

 

3.7 Sugestão de alguns títulos que dialogam com o tema, a questão polêmica e a tese 

 

Com intuito propositivo, alguns títulos foram pensados em diálogo com o tema, a 

polêmica e a tese: 

 

➢ Memórias póstumas: a mulher sem voz e sem vez!  

➢ Abominável mundo patriarcal...e moderno! 

➢ Stop: chega de violência contra a mulher! 

➢ Não ao feminicídio contemporâneo... 

➢ Protagonistas da morte x mulheres! 

➢ Denunciar ou morrer: Eis a questão! 

➢ Vidas que vão e não voltam... 

 



231 

 

 

3.8 Um caminho reflexivo para a construção da reescrita 

 

Leitura e domínio do código da língua não são suficientes para aprender a escrever com 

proficiência. Escrever se aprende praticando a língua em uso, “a escrita” e “a reescrita” de 

maneira reflexiva.  

A escritura de textos proficientes é um verdadeiro exercício de cidadania e configura 

participação plena no mundo letrado. Do ponto de vista social, a escrita permite o acesso às 

formas de socialização mais complexas da vida cidadã. Sendo assim, é necessário preparar os 

estudantes para produzir textos em todas as situações de comunicação. 

 

3.9 Sugestão para a reescrita do gênero discursivo artigo de opinião 

 

No processo de reescrita de textos, algumas orientações podem ser transmitidas. A 

seguir, uma proposta de comando com direcionamentos importantes que podem ser seguidos: 

 

Caro(a) estudante,  

 

Releia o seu texto, reflita sobre os questionamentos a seguir e, depois, faça a reescrita.  

 

1. Você pesquisou sobre o assunto e/ou leu o(s) texto(s) motivador(es) com atenção? Fez 

uma leitura procurando compreender a temática estabelecendo relação/associação com 

seu conhecimento de mundo e com a atualidade?  

2. Refletiu sobre o que você já sabe sobre o gênero artigo de opinião (características, 

finalidade, entre outros aspectos)? Leu outros artigos de opinião antes de produzir seu 

texto? Afinal, você é o articulista! 

3. Antes de iniciar sua produção escrita você refletiu bastante sobre o assunto para entender 

com clareza os aspectos gerais e específicos (delimitação) do tema? Conseguiu enxergar 

nesse tema uma ideia-chave, uma expressão ou palavras-chave que deveria fazer parte 

da sua produção textual desde o início do texto até o final? Aquela ideia que você não 

pode perder durante a escrita, pois ela norteia o percurso da sua produção, imagine que 

seja um “fio condutor”. 
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4. Ficou atento(a) ao tema, afinal, diz claramente o que é para ser discutido/argumentado 

e apresenta pistas que auxiliam na construção de sua tese (ponto de vista) que precisa 

ser defendida considerando a progressão textual? 

5. Formulou uma questão polêmica que dialoga com o tema e estabeleceu pelo menos duas 

posições opostas, de confronto sobre o assunto? 

6. Construiu uma tese (defesa de um ponto de vista)? Essa tese dialoga com o tema, é 

persuasiva, delimitada e capaz de ser desenvolvida? 

7. Na construção do seu artigo de opinião, você definiu com clareza o problema? 

Argumentou no desenvolvimento sobre ele apresentando justificativas, explicações e 

comprovação, mostrando causa/consequência e a necessidade de solução? 

8. Ao longo do seu texto você constrói um discurso argumentativo para 

convencer/persuadir o leitor?  

9. Na construção dos seus argumentos, você apresenta estratégias de argumentação como 

exemplos, fatos, citação direta e/ou indireta de algum filósofo, sociólogo, historiador, 

literato, entre outros?  

10. Os tipos de argumentos estão bem definidos em seu texto? Por exemplo: existe 

argumento de causa/consequência? Há argumento de autoridade? Argumento de 

exemplificação ou outros tipos? Em sua argumentação, você utiliza a intertextualidade 

e a interdiscursividade?  

11. Na produção de seu artigo de opinião, você se preocupou em trazer, em seus 

argumentos, o repertório cultural que você conhece e que tem relação com o tema 

argumentado? Por exemplo: fez analogia, referência a filmes, parte de letra de música 

(interessante que esteja de acordo com o tema), citação (direta ou indireta, fala 

respeitada de um filósofo, sociólogo, escritor e/ou outros). Considerou, em sua produção 

escrita, áreas do conhecimento como Literatura, História, Filosofia, entre outras? 

12. Na sua produção textual, existem elementos articuladores que evidenciam a relação de 

causa/consequência, explicação, conclusão, acréscimo de argumentos, conformidade, 

oposição, concessão, oposição? Esse uso é rico e bem diversificado? 

13. Durante a sua escrita, você se preocupou em usar elementos modalizadores do discurso 

(como “é preciso”, “é necessário”, “é fundamental”, “com certeza”, “está claro que”, “é 

evidente”, “diante desse problema”, “é lamentável”, entre outros) para fortalecer e 

determinar a persuasão do seu discurso? 

14. Durante a sua escrita, você fez retomadas intencionais das ideias e palavras-chave para 

ressaltar o tema, a tese e os aspectos da polêmica estabelecida? 
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15. Em todos os parágrafos de seu texto, você percebe a retomada na defesa de sua tese, 

tanto de forma explícita (com expressão e/ou palavras-chave) quanto de forma 

implícita? A sua defesa está consistente? (atente para esse cuidado, pois se não for feita 

essa costura textual, o texto terá problema com a progressão textual).  

16. Você constrói uma possível intervenção social, ou seja, uma solução para minimizar o 

problema, ou um caminho reflexivo para instigar o leitor a refletir sobre o problema? 

17. No último parágrafo de seu texto, você retoma de modo firme e persuasivo ideias-chave 

do tema e aspectos importantes de sua tese para reforçar e reafirmar o que você defende?  

18. Atentou para as convenções da escrita, ortografia, concordância entre outras?  

19.  Elaborou um título para seu artigo de opinião que seja criativo e dialoga com a 

temática? 

 

3.10 Um caminho reflexivo para fazer a avaliação de um artigo de opinião e construir 

orientações para a reescrita  

 

A seguir, reproduzo a íntegra do artigo de opinião 5, participante da Olimpíada de 

Língua Portuguesa de 2019, enumerado a partir do título, e trago sugestões para sua reescrita. 

 

(I) Um vilão entre os jovens 

 

(II) Benjamin Constant é um município brasileiro do interior do estado do Amazonas, 

com uma população de aproximadamente 43.329 habitantes e localiza-se na 

microrregião do Alto Solimões, mesorregião do sudoeste amazonense. O lugar onde 

vivo é fronteira com o município de Islândia - Peru e habita peruanos e colombianos, 

Com uma vasta população temos um lugar composto por uma diversidade de etnias - 

peruana, ticuna, pessoas humildes e hospitaleiras. Formando assim, um quadro quase 

perfeito de um município moldado de virtudes e problemas característicos de um 

interior. 

(III) Não obstante a um lugar quase perfeito, temos uma geração de jovens que nos 

chama a atenção. Adolescentes, estes, cujo caminho é a escola nessa fase, que 

deveriam concluir seus estudos, lutar por seus ideais, correr em busca de seus sonhos 

simplesmente não o fazem. Seguem o inverso de seus propósitos. Ao invés de levar 

em suas bolsas materiais escolares, tem impreterivelmente dentro dela um vilão sem 

máscara. Este, não tem armas, não tem face, mas tem uma reação poderosa que afeta 

a mente dos mais fracos e vem desviando muitos jovens do caminho escolar para um 

buraco escuro, um mundo sem volta. 

(IV) Um vilão que assola famílias e adentra no ambiente escolar vem se tornando um 

agravante em nosso município. O consumo de drogas ilícitas por jovens na faixa etária 

desde os 11 anos de idade cresce de forma desmedida. Penso que a adolescência é fase 

da rebeldia, de grandes descobertas, de novos aprendizados. Infelizmente o quadro 

que temos mostra que tal pensamento ficou em um passado distante e o vilão sem 

máscara ganha espaço na vida dos jovens. 

(V) Benjamin Constant, é rota fácil para entrada de pasta base de coca ou cocaína 

refinada, sendo um lugar propicio para entrada desses entorpecentes. Segundo a 

PF/AM a rota de tráfico de entorpecentes utilizada pelos traficantes no Amazonas 

consiste basicamente pelos Rios Javari e Solimões nos trechos próximos a fronteira. 

O tráfico de drogas em nosso município tornou-se banal e não causa estranheza entre 
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as pessoas pela facilidade. Em primeiro lugar, a venda doméstica é vista como uma 

renda familiar. Por outro lado, a falta de punição severa a estas pessoas torna o 

consumo mais fácil para os menores que usam sem qualquer temor nas festas, em 

ambientes públicos a noite e hoje o foco maior centra-se nas escolas. 

(VI) Pessoalmente acho que o consumo de entorpecente é mais utilizado por jovens 

que indiretamente enriquecem traficantes que tiram lucros exorbitantes, pois os 

usuários são a peça chave para crescer ainda mais a população de viciados. Há aqueles 

que argumentam que o consumo é apenas momentâneo, no entanto quando se dão 

conta estão fazendo parte do tráfico, levam para consumo nas escolas e ainda são más 

influencias para aqueles que querem crescer na vida. Embora haja palestras, 

campanhas de prevenção contra as drogas executadas pela escola são ações 

preventivas que a maioria dos jovens ignoram concretizando assim, a banalização. 

(VII) Na minha opinião esses impasses negativos podem ser revertidos sim. Não 

podemos banalizar esse vilão sem máscara e deixá-lo apossar-se da juventude local. 

Tal situação não é justificativa para abandonar quem precisa de ajuda. Vale lembrar 

que devemos fortalecer ações escolares e campanhas sociais a fim de prevenir o 

consumo e possivelmente levar aos nossos representantes políticos a sensibilidade de 

promover ou desenvolver políticas públicas voltadas a juventude do nosso município. 

(VIII) A realidade que nos cerca é inevitável e não se pode vedar os olhos. Certamente 

não será fácil de ser resolvido, mas acho que a esperança é a última que morre. A 

solidariedade, a união, a seriedade de cada cidadão é essencial para fortalecer as ações 

preventivas que já estão aí. Assim, os jovens continuarão a ser a esperança e futuro 

do nosso país, a garantia de uma educação com qualidade levará as futuras gerações 

uma formação promissora com qualificação social e profissional. 

 

O texto “Um vilão entre os jovens”, em análise, é um artigo de opinião bem elaborado 

que diz muito, mas que, como qualquer outra produção escrita, sempre pode ser aprimorado e 

reescrito de modo mais efetivo. Por isso, a necessidade de refletir sobre a escrita com o objetivo 

de orientar a reescrita. Em (I), o título estabelece uma relação real ou imaginária entre o termo 

“vilão” e “o consumo de drogas”, desvendada no decorrer da produção textual.  

Em (II), há uma descrição do lugar onde se vive. Para que essa escrita alcance uma 

“função argumentativa” adequada ao gênero artigo de opinião, a sugestão é orientar uma 

reescrita partindo dos seguintes pontos: 1) estabelecer, por escrito, uma relação acerca do 

aumento do consumo de drogas pelos jovens desse lugar; 2) explicar que um dos motivos são 

as rotas que facilitam a entrada constante desses entorpecentes. Embora as partes IV e V tragam 

aspectos desse problema, a sugestão é levar parte disso para o início do texto e contextualizar 

para, assim, definir e estabelecer com clareza e persuasão a problemática justificada, 

comprovada e argumentada ao longo do texto.  

Para tratar do assunto, é necessário definir o problema que está sendo discutido e 

formular uma questão polêmica, que vai favorecer o contexto de debate e gerar opiniões 

opostas sobre o assunto. É importante que seja estabelecida com clareza essa questão, uma vez 

que existe um “jogo argumentativo”. Quem escreve o artigo de opinião deve explicitar para o 

leitor os diversos lados dessa controvérsia e escolher um para defender a tese construída no 
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texto. Para tanto, é essencial analisar, argumentar sobre a temática e não criar apenas uma 

denúncia.  

Na produção do artigo, deve aparecer “os dois lados da moeda”, aqueles que são a favor 

e os que são contra, e os argumentos que comprovam e justificam as “vozes discordantes”. Na 

formulação de uma possível questão polêmica para ser argumentada no texto, apresento como 

sugestão o seguinte questionamento: O consumo de entorpecentes pelos jovens e adolescentes 

é uma consequência das desigualdades sociais existentes na região? É preciso fazer um recorte 

de um aspecto do problema levando em consideração outros pontos do mesmo problema que 

também poderiam ser transformados em polêmica. Feito isso, é só enunciar a polêmica, 

preferencialmente, na forma de pergunta, de modo que fique implícita a resposta “sim” ou 

“não”.  

Na reescrita do parágrafo (III), podem ser considerados alguns aspectos. É importante 

recortar o principal elemento da problemática, formular a questão e criar a tese (defesa do ponto 

de vista) logo no primeiro ou nos primeiros parágrafos, uma vez que o leitor deve ficar a par da 

questão polêmica e da defesa para compreender o discurso argumentativo na progressão textual. 

Outro fator que precisa ser levado em consideração por quem produz o artigo de opinião é ter 

em mente que os tipos de argumentos, as estratégias argumentativas, todas as articulações, bem 

como as modalizações do discurso, só vão acontecer de maneira efetiva se esses elementos 

estiverem claros e consistentes. A discussão de todo o texto deve ser alicerçada em argumentos 

bem determinados e bem elaborados em defesa do ponto de vista. 

A metáfora “um vilão sem máscara”, que “não tem armas, não tem face, mas tem uma 

reação poderosa que afeta a mente dos mais fracos e vem desviando muitos jovens do caminho 

escolar para um buraco escuro, um mundo sem volta”, é bastante criativa, mas precisaria ser 

mencionada antes do que se trata esse vilão. Para deixar claro o problema, estabelecer a 

polêmica de discussão e o ponto de vista defendido, a metáfora pode ser reescrita priorizando a 

argumentação em torno da problemática.  

Já na reescrita do parágrafo (IV), o aluno pode tanto retomar aspectos da polêmica, da 

tese e definir os tipos de argumentos como reescrever construindo um argumento de 

causa/consequência para justificar por que esse “vilão” (problema) assola as famílias. Também 

é preciso definir o argumento por exemplificação para tratar do trecho “O consumo de drogas 

ilícitas por jovens na faixa etária desde os 11 anos de idade cresce de forma desmedida”, além 

de estabelecer um diálogo com uma tese (clara e persuasiva) para reforçar a opinião: “Penso 

que a adolescência é fase da rebeldia, de grandes descobertas, de novos aprendizados.” 
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Ademais, é preciso dialogar com alguns aspectos que tratam da “fase de rebeldia”, de 

“grandes descobertas” e da facilidade de esses menores irem para os caminhos do vício, 

retomando o fácil acesso às rotas, entre outros aspectos, e ressaltar, com o uso de modalizadores 

discursivos, o porquê do “vilão sem máscara” não poder ganhar “espaço na vida dos jovens”. 

Nesse parágrafo, outras vozes podem ser apresentadas, de maneira que fique claro quem é 

contra e quem é a favor, pode-se criar uma contra-argumentação sobre a importância de “novos 

aprendizados” que tirem esses adolescentes do vício para que consigam completar os estudos, 

ter um propósito de vida, por exemplo, além de utilizar na reescrita mais elementos 

articuladores. Esta parte, “Infelizmente o quadro que temos mostra que tal pensamento ficou 

em um passado distante e o vilão sem máscara ganha espaço na vida dos jovens”, deve ser 

reescrita reforçando a argumentação e a necessidade dessa situação ficar realmente no passado. 

Além do elemento modalizador apreciativo “infelizmente”, que ressalta a subjetividade do 

articulista, outra modalização pode ser utilizada, como a deôntica, por exemplo, “é 

imprescindível que”. 

O parágrafo (V), ao ser reescrito considerando a retomada no primeiro parágrafo, precisa 

definir com clareza os argumentos, construir o discurso argumentativo retomando aspectos da 

tese e da questão polêmica, “Benjamin Constant, é rota fácil para entrada de pasta base de coca 

ou cocaína refinada, sendo um lugar propicio para entrada desses entorpecentes”, reforçando 

que esse é um problema que afeta negativamente a região e favorece o vício entre os 

adolescentes, por exemplo. A falta de punição está relacionada a possíveis interesses? Se não 

causa estranheza e é visto como renda familiar, há pessoas que defendem o tráfico? O tráfico 

de drogas se tornou banal, por quê? Respondendo a tais questionamentos, é possível reescrever 

com uma argumentação mais consistente e persuasiva.  

Para reescrita do parágrafo (VI), a sugestão é deixar bem definidos e claros os pontos 

de vista de quem escreve o texto e das outras vozes, “contra” e “a favor”. No texto, “os dois 

lados da moeda” devem ser explicitados, quem defende o tráfico e o porquê, e quem não 

defende e o porquê. E a contra-argumentação do articulista deve ser insistente na construção 

desse gênero. Quem está escrevendo o texto insiste e ressalta o ponto de vista com 

fundamentação e comprovação do porquê é contra? Na reescrita, é importante deixar clara e 

convincente essa ideia discursiva.  

A argumentação reescrita do parágrafo (VII) pode responder ao questionamento sobre 

por que não se pode banalizar o “vilão sem máscara”? Por que ele não pode tomar posse da 

juventude local? Reescrever: “Tal situação não é justificativa para abandonar quem precisa de 

ajuda”, considerando qual é a situação. É importante sempre retomar a defesa e o problema com 
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mais clareza. Quem precisa de ajuda? Quem está no vício? Que tipo de ajuda necessita? Como 

é possível fortalecer ações escolares e campanhas sociais para fazer essa prevenção?  

Na reescrita do parágrafo (VIII), pode-se deixar claro o fato que leva essa realidade ser 

inevitável, construindo um interdiscurso a partir do ditado popular “a esperança é a última que 

morre” (essa construção precisa ser argumentada a serviço do tema). Nesse sentido, a reescrita 

serve para retomar aspectos do tema, da questão polêmica e da tese, além de apontar orientações 

referentes ao eixo, à análise da língua. Por exemplo, em “O lugar onde vivo é fronteira com o 

município de Islândia”, seria melhor trocar o verbo “é” por “faz”. “Com”, depois de 

“colombianos”, está com letra maiúscula, entre outros desvios de ordem gramatical, como falta 

de acento em “influencias” (VI). Ao longo do texto, problemas como pontuação, concordância, 

emprego de algumas palavras, expressões, entre outros, podem e merecem ser revistos. 

Durante a reescrita, pode-se fazer uso de mais elementos articuladores e modalizadores, 

compreendendo sua importância na construção do discurso argumentativo. Recapitulando 

Garcia (2010, p. 56), “[...] o uso dos chamados marcadores argumentativos é fundamental para 

articular as ideias do texto, deixando claro para o leitor a posição que está sendo construída em 

relação à questão controversa.” Retomando Bronckart (1999), os articuladores exercem funções 

específicas no plano global do texto, explicitam as articulações e marcam os diferentes tipos de 

discurso.  

No contexto de aprendizagem, todos estabelecem novas relações com o conhecimento, 

seja ele passado ou adquirido, de modo que professores e alunos são aprendizes. Em outras 

palavras: “A relação entre eles é de mediação, sem que um deles tenha previamente definido a 

zona de desenvolvimento final – o conhecimento fixado e aprendido – já que esta não passa de 

alavanca para outras explorações possíveis e não previstas” (GERALDI, 2004, p. 77). 
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4 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O PRODUTO EDUCACIONAL  

 

As reflexões sobre a produção do gênero discursivo artigo de opinião que resultaram no 

Produto Educacional escrito, o site “Artigo de opinião: existir pela escrita”, reforçam a 

necessidade de compreender que a produção textual é fruto da comunicação humana na qual é 

constituído um diálogo permanente. Todos os acontecimentos sociais, assim como os textos, 

estão historicamente entrelaçados a outros acontecimentos. Para Bakhtin (2003), todo ato de 

dizer desencadeia uma atitude responsiva ativa, ou seja, por meio da linguagem, estabelece-se 

uma interação socialmente sistematizada. Nesse sentido, percebe-se cada vez mais a 

importância da inserção do indivíduo no universo da leitura e escrita. Por isso, a escolha do 

gênero artigo de opinião contribui com a construção das identidades sociais constituídas nos 

discursos estabelecendo práticas sociais.  

O Círculo de Bakhtin e grandes teóricos que fundamentaram as discussões da minha 

dissertação apontaram inúmeras contribuições para pensar o processo de escrita. O ensino-

aprendizagem de leitura, escrita, reflexão e reescrita precisa partir do discurso, da interação 

social, do dialogismo, da língua viva e dinâmica. É fundamental olhar mais para a linguagem e 

menos para a língua propriamente dita. Portanto, é essencial que o professor em sala de aula 

construa uma mediação para que os estudantes leiam o mundo além dos livros, reflitam sobre 

os inúmeros discursos que compõem a teia discursiva da vida. Esses alunos necessitam 

compreender o ensino da leitura e da produção de texto para além dos muros da escola. Nessa 

perspectiva, um olhar voltado para os conceitos bakhtinianos pode ser um dos caminhos para 

priorizar o ensino-aprendizagem de texto proficiente no contexto escolar.  

Dessa forma, percebe-se cada vez mais a importância de atribuir concretude pedagógica 

à concepção defendida por Bakhtin (2003), de que os gêneros estão vinculados às diferentes 

atividades da esfera humana, estabelecendo-se como mediadores de diferentes discursos étnicos 

sociais e culturais. Para esse autor, sua riqueza e variedade são infinitas porque a multiplicidade 

virtual da atividade humana é inesgotável. Assim, à proporção que os gêneros estão 

intrinsecamente ligados às diversas mobilizações humanas, a escola precisa se responsabilizar 

e elaborar ações que permitam ao estudante conhecer a especificidade e a finalidade de cada 

gênero, levando em consideração as necessidades enfrentadas no cotidiano.  

O artigo de opinião permite discutir temas da atualidade de interesse dos leitores, de 

ordem social, econômica, política ou cultural. É um gênero discursivo que se vale do processo 

interativo e dialógico, que se sustenta pela construção e defesa de um ponto de vista e da 

argumentação para analisar, avaliar e responder a uma questão controversa. Na 
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contemporaneidade, com o avanço das novas tecnologias e o acesso dos estudantes ao mundo 

virtual, a escrita parece ocupar um novo lugar. Escrever já não é uma obrigação escolar, 

escreve-se muito fora do contexto escolar, em situações vivas e reais de comunicação.  

Estou convencida de que é preciso, como professora, saber que, sem a curiosidade que 

me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo e nem ensino, como afirma 

Freire (1996). Compreendi também a necessidade de praticar a doação bakhtiniana do “eu-

outro” e inspirar meus alunos a ler e a escrever objetivando a liberdade de enxergar o mundo 

na prática do exercício da cidadania. Ressalto que é preciso de ações/práticas ativas e 

responsivas para transformar a realidade. Entendi que o professor pode contribuir para que seus 

alunos sejam estudantes-autores-articulistas de seus próprios sonhos e de sua realidade, pois é 

preciso formar indivíduos corajosos para expor, resistir e sustentar o que pensam.  

No embate, esses cidadãos necessitam de criticidade e contrapalavra diante dos tantos 

discursos de enfrentamento e, ainda, precisam enxergar, na leitura e na escrita, essas 

possibilidades. Nesse cenário, a produção do artigo de opinião não pode ser padronizada, seguir 

receitas prontas e se preocupar apenas com os aspectos estruturais do texto. A produção desse 

gênero deve ser um ato discursivo responsivo às múltiplas enunciações nos diferentes 

contextos, históricos, políticos, sociais e culturais. 

Refleti durante esse processo sobre o papel da Olimpíada de Língua Portuguesa e 

reafirmo a sua importância na continuidade do importante processo de contribuir para a 

melhoria da escrita dos estudantes brasileiros. Como ressalta a equipe do concurso olímpico, a 

Olimpíada não busca talentos, importa fazer o estudante se comunicar com competência em um 

determinado gênero e se tornar um cidadão mais bem preparado.  

Ressalto, ainda, que este produto não é uma receita pronta e tampouco está acabado. 

Afinal, o caminho é o “inacabamento”, a busca de reflexões e ações/práticas diversas de 

transformação. Portanto, resulta de uma experiência compartilhada que abre caminhos para 

novas leituras, reflexões, sugestões e aprimoramento constante. Por isso, divido com todos, 

professores e professoras, este trabalho que apresenta singularidades, desafios e alegrias do 

ensino-aprendizagem da produção textual, na perspectiva dialógica de escrita e reescrita do 

gênero discursivo artigo de opinião na Educação Básica!  
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ANEXO A - TEXTOS DOS ESTUDANTES-AUTORES 

 

Artigo de opinião 1 

 

Abandono e Maus Tratos de Felinos em São Sebastião - Alagoas 

 

Por mais que haja uma diversidade de animais em quantidades significativas em São 

Sebastião, providos de um lar, cuidados, carinho, afeto e um dono, ainda há uma quantidade 

alarmante de animais que são simplesmente abandonados em praças, escolas, quintais e em 

outros lugares (no momento oportuno) para o ato não ser notado. 

Em consequência disso, podem ser citadas as vezes em que na escola José Félix, foram 

encontrados alguns gatos "perambulando" pela instituição de ensino, e ninguém (aluno ou 

funcionário) sabe explicar como os felinos foram para lá. Por mais que as pessoas apresentem 

argumentos plausíveis para justificar o ato do abandono, não é o bastante para responder uma 

pergunta que vem a cabeça/mente de qualquer cidadão: como uma pessoa pode tomar posse de 

um animal, sem ter condições de cuidar? 

Vê-se a todo o momento desculpas que todos usam como forma de tentar esconder a 

verdade do abandono, como: "não tenho como bancar uma gata depois que procriar" ou "não 

parava de miar a noite inteira! Não conseguia dormir", o que remete a frase citada 

anteriormente. 

Não é preciso estudos para saber que os animais que mais sofrem são gatos, uma vez 

que, por exemplo, na Praça do Coreto foram encontrados inúmeros gatos jogados, em caixas, 

machucados, com alguns filhotes e até mesmo doentes. 

A saúde, como um direito de todos é posta em perigo já que o aumento de animais de 

rua pode ocasionar doenças como leptospirose, a sarna (contraída com o contato direto com a 

pele de cães e gatos), raiva (transmitida pela mordida do animal doente que pode ser cão, gato, 

primatas e cavalos), toxoplasmose (pelo do gato) dentre outras doenças. Uma forma de 

amenizar a situação seria levá-los a ONG (organização não governamental) mais próxima, 

entretanto, essa torna-se uma alternativa não tão viável já que a mais próxima encontra-se em 

Maceió. A castração, por mais que seja a mais optada para reduzir o volume de animais é algo 

"não natural" e que deveria ser seriamente repensada. 

É preciso que seja tomada alguma providência, pois mesmo que alguém não saiba, os 

animais são protegidos pela lei 9.605 (que não protege apenas a fauna, mas também a flora) 

onde é considerado crime o abandono de animais e o indivíduo que pratique atitudes contra os 

mesmos ou a natureza poderá ficar preso de três meses a um ano e ainda pagar uma multa. 

Todos aqueles que souberem de atos como espancamento, negar assistência médica veterinária, 

podem denunciar para ativistas ou ONG's que atuam no segmento de proteção animal. 

A participação da política é um fator que deve ser apontado/questionado para que, por 

meio dela, também surja a iniciativa de mudar a realidade, contribuindo com a população e 

fazendo jus a seu papel de fornecer saúde e educação de qualidade, para entender que adotar 

um Pet é adquirir uma responsabilidade, alem de ser vantajoso, pois um bom relacionamento 

com o animal de estimação proporciona uma boa saúde mental, disposição, melhora o humor, 
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reduz o stress, dentre outros aspectos positivos. Claro, tudo isso dentro do estilo de vida, e 

consequentemente, de sua condição financeira. 

Dado o exposto, podemos concluir que é preciso que haja alguma providência com 

relação a essas atitudes vulgares. Não existe um lugar "perfeito" para se viver, e sim um lugar 

para se sentir feliz, se sentir bem com que o rodeia, mas se a realidade não mudar, não é a 

imaginação ou o simples fato de querer mudar que isso de fato vai acontecer, é preciso o 

desempenho de todos, começando de baixo, incentivando os desprovidos de conhecimento com 

relação ao assunto até que chegue a elite (pessoas com poderes mais influentes), que pode ajudar 

a tornar mais ampla a proliferação da informação e favorecer a comunidade/município mais 

aptidão para saber lidar com as situações cotadas e não agir de forma tão incorreta, indiferente 

a realidade que se encontram. 

 

Artigo de opinião 2 

 

À margem da sociedade 

 

O lugar onde vivo é uma pequena cidade do Mato Grosso do Sul, composta por cerca 

de 35.000 habitantes. Amambai foi construída em terrenos desabitados da fronteira com o 

Paraguai para o cultivo da erva-mate, popular na região. Seu nome surgiu do Guarani, o que 

comprova a ocupação do lugar por índios desde sua formação. 

Com o passar do tempo, o brilho local acabou se ofuscando para os nativos. Sendo a 

região com o maior número de indígenas do estado, surgiram questões que levam à perspectiva 

de uma divisão entre seus residentes, limitando os povos indígenas a viver somente em um 

território e de suas próprias produções. Penso que a atitude é de fato equivocada, pois exclui 

uma parcela importante da população que também participou do desenvolvimento local. 

Entretanto, a questão de integração dos indígenas na sociedade é complexa e se espalha por 

todo o nosso país. Os índios brasileiros, além de sofrerem com o preconceito, são censurados 

socialmente e precisam lutar para obterem a permanência em suas terras visadas pelos 

agricultores locais, que as desejam para o cultivo e desenvolvimento agrário. Infelizmente essa 

situação gerou alguns conflitos sangrentos que dizimou muitas comunidades indígenas. 

A atual realidade das aldeias tem como fenômeno social altos índices de violência, 

ligados a precariedade em que vivem. Além do que, a ocorrência de suicídio entre os indígenas 

é três vezes maior que a média nacional. A maior parte das mortes, ocorrem durante a juventude, 

entre 10 e 19 anos, algumas vezes motivadas pela depressão e pelo uso de entorpecentes. 

Outrossim, vale lembrar a importância que existe para os povos nativos de se manterem em 

suas próprias terras. A luta busca conquistar seu espaço físico, bem como a possibilidade de 

manterem sua cultura e modo de vida, que hoje são vistos por uma parcela da sociedade não 

indígena como algo que ainda precisa de civilização para se adequarem a nossa realidade. De 

acordo com Eliseu Guarani Kaiowá, liderança indígena que vive em uma terra ainda não 

demarcada, "No Mato Grosso do Sul, o boi vale mais que uma criança indígena, o pé de soja 

vale mais que o pé de cedro". Tal afirmação comprova e reforça que ainda possuímos uma visão 

predominante do século XVI, onde os povos originários que aqui habitavam eram vistos como 

selvagens e acabavam sendo largados em segundo plano. 
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Apesar de todo o preconceito e exclusão existente, se torna cada vez mais comum a 

presença dos índios adentrando ao "mundo dos brancos" para conquistar seu espaço e 

reconhecimento. Como exemplo, no município temos o vereador Ismael Guarani Kaiowá, 

professor de educação física há 15 anos e eleito no ano de 2016. Ismael possui no ano de 2019 

cerca de cinco emendas aprovadas na câmara. No cinema, em âmbito nacional, alguns índios 

ficaram conhecidos, como é o caso de Eunice Baiá no filme Tainá. 

Após refletir sobre a questão indígena, mantenho minha posição contrária à exclusão 

dos indígenas para viverem somente dentro dos limites territoriais e da própria produção. A luta 

desses povos para preservar sua etnia deve ser reconhecida, para que eles alcancem a concessão 

dos direitos por suas terras, dando um fim as mortes físicas e culturais. Dessa maneira, seria 

mais benéfico o desenvolvimento de forma igualitária da população bem como de suas culturas. 

 

Artigo de opinião 3 

 

"TURISMO EPITACIANO: QUAL É ÓCIO DESSE NEGÓCIO" 

 

Em fevereiro de 2014, Presidente Epitácio foi eleito o "Pôr do Sol mais bonito do 

Brasil", desde então ficou conhecida por todo país, ressaltando ainda mais seu título de Estância 

Turística. Cidade rica em praias naturais e pequenas ilhas de água doce do Lago Paraná, que 

divide os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Em feriados, festividades ou férias, a 

movimentação é grande nessa cidadezinha, pacata para os moradores, mas atraente para quem 

praticar Pescaria, pois é abundante em fauna aquática e conta com natureza exuberante. Todo 

esse negócio, promove a harmonização e globalização da sociedade pelo convívio entre 

diferentes culturas. Assim, o questionamento que fazemos é se esse turismo que desloca tantas 

pessoas para região suscita para população local alguma contribuição ou benefício? 

Apesar do título que a cidade possui, isso não traz muitos proveitos aos moradores que 

se encontram em meio a uma grande escassez de trabalho, oportunidades e investimentos. Cada 

vez mais a população Epitaciana diminui por conta do desemprego, pois ainda que os donos 

dos comércios ofereçam vagas e haja indústria local que atenda certa parcela da população, 

muitos ainda não tiveram oportunidade por não serem mão de obra qualificada ou apresentarem 

outros problemas (população com reincidência criminal ressalta-se que região apresenta no 

entorno muitas penitenciárias juventude sem vínculos empregatícios ou aumento da população 

aposentada), fora as empresas que alternaram suas instalações, gerando mudanças e o 

desemprego como foi o caso do Frigorífico local. 

Isso revela parte da população no ócio desse negócio, ocupante de serviços terciários, 

temporários ou sem vínculos trabalhistas, sem carteira assinada e sem renda fixa. Como 

constatamos na base de dados do IBGE em Presidente Epitácio, de 44 mil habitantes, apenas 

17,3% encontram-se ocupados e desse grupo 33,6% vivem mensalmente com apenas ½ salário 

mínimo. Devido à escassez de recursos e a má administração dos mesmos em várias instâncias 

governamentais, a cidade sofre o "efeito cascata" e não consegue suprir as necessidades dos 

seus habitantes nem na educação, nem na saúde e nem quanto ao emprego. Todos esses 

investimentos acabam em processos inexplicáveis e insolúveis que muito raramente trarão 

retorno positivo ou auxiliarão nessa problemática. 
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A cidade é realmente um paraíso natural, mas o desemprego é um dos grandes 

problemas que ela possui que poderia ser resolvido com mais investimento em Turismo local, 

políticas públicas que subsidiem vagas de trabalho ou outras alternativas, para que isso não seja 

a população ou vinculado ao nome da cidade. A administração atual investe na cidade, 

apostando no quesito turístico para angariar lucros e despertar ainda mais o interesse de 

prováveis investidores que podem alavancar esse título e aumentar as apostar nessa região, mas 

esse movimento ainda é reduzido. 

O lago Paraná já foi cenário em que muitos "ribeirinhos" construíram suas vidas e 

fizeram suas histórias, portanto, questionar sobre a falta de recursos destinados à Educação, 

Saúde, Preservação do Meio Ambiente, Lazer, Projetos Sociais e Culturais gratuitos, é refletir 

sobre o lugar em que se vive e os que amam esta terra, mas acabam indo embora devido ao 

desemprego e falta de remuneração. 

A possível solução para o desemprego em Presidente Epitácio, poderia vir de uma 

administração que priorize o emprego da população e que utilize os recursos advindos do Estado 

para beneficiar seus habitantes e a região como um todo. Isso fortaleceria o Produto Interno 

Bruto (PIB) da cidade, trazendo a certeza de a renda populacional elevando o "negócio do 

turismo" tiraria dos dicionários epitacianos a palavra "ócio", o que influenciaria diretamente em 

outros aspectos tornando a região ainda mais atrativa, como nos tempos da Alta Sorocabana em 

que o trabalho não era um problema, mas sim solução para um sociedade em constante 

desenvolvimento. 

 

Artigo de opinião 4 

 

Fazenda Santa Marta: Ocupação ou Invasão? 

 

Desde que chegamos nesta região já se passaram quatro anos. Estamos aqui num de 

"rebeldia", digo isto porque não temos reconhecimento do estado brasileiro, esperamos por 

quase cinco anos para que o estado se manifestasse quanto á criação do assentamento fato que 

não aconteceu dano conhecimento de total descaso social para com as famílias que aguardavam 

um resultado dentro da legalidade. 

Cansados de espera e vendo que o governo não nos levaria para a terra decidimos então 

que, teríamos que fazer o assentamento por conta própria já que o estado não o faria, desta 

forma, ocupamos na fazenda Santa Marta, em maio de 2015 e em Novembro do mesmo ano 

fizemos o parcelamento onde cada Família receberam 5 alqueires de terra. 

O Assentamento Dina Teixeira, no Município de Agua azul do Norte, Distrito Nova 

Canadá-PA, no qual tem 96 famílias que vivem do cultivo agrícola e criação de animais de onde 

tiram o sustento de suas famílias, entretanto, as opiniões se dividem entre quem apoia e defende 

os trabalhadores, e os que afirmam ser apenas criminosos que invadem propriedades 

particulares ou públicas com intuito apenas de provocar destruição e instabilidade no campo. 

Nesse sentido, entendo que ainda existe muito preconceito as elites conservadoras e os 

meios de comunicação tendem a manipular a opinião pública, assim até mesmo as pessoas mais 

humildes se dizem contrárias à ocupação de terras, desta forma acaba fortalecendo os grandes 

latifúndios e a grilagem de terra com a convivência, onde a maioria das terras públicas da União, 

que deveria ser destinadas para criação de assentamentos, fica sob o domínio de poucas famílias 
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ou grupos empresariais, desta forma digo que na ausência ou omissão do estado, faz-se 

necessário que os trabalhadores ocupem para que o estado e a sociedade se posicionem quanto 

a uma solução agrária eficaz. 

Portanto, considerando que ainda estamos vivendo de forma irregular e não temos 

nenhum incentivo quanto a produção agrícola, pois não temos acesso a política pública como 

acessar créditos, acompanhamento técnico, não temos patrulha mecanizada, ou seja vivemos a 

ausência quase que total em relação a politica pública. Mas apesar de tudo, digo que o nosso 

assentamento é produtivo, pois tudo que já fizemos para o desenvolvimento tem sido feito por 

conta própria, temos uma grande produção de milho, mandioca, Banana, e temos uma grande 

criação de bovinos, com estaque para o rebanho leiteiro que de acordo com o estudo 

socioeconômico realizado no assentamento pelo INCRA em Dezembro de 2018 a nossa 

produção leitura era de mil e quinhentos litros de leite por dia, com isso fica claro evidente que 

o assentamento não somava para o crescimento e desenvolvimento da região local, pois a 

propriedade estava improdutiva. 

Então frente a tudo já mencionado digo que fizemos uma ocupação e não uma invasão, 

pois de acordo com a lei de terra de 1850 Lei 601/1850 todas as grandes propriedades de terras 

teriam a obrigação legal imposta a todos donatários a terra que fizesse a medição de suas terras 

e as registrassem nas respectivas paroquias no entanto muitos donatários não fizeram os 

registros e perderam a legitimidade das terras tornando-se terras devolutas ou terras públicas da 

união Federal, também de acordo com a constituição de 1988 nos artigos 20, II e 26, IV, essas 

terras destinam-se para fins de forma agrária ficando o disposto sobre a competência da união 

federal dos estados e municípios. Portanto aqui, no assentamento, vive gente de bem, brasileiros 

cidadãos que luta seu labor diário em defesa de sua dignidade e suas famílias agregando valores 

ao tão merecido pedacinho de chão como apraz toda "Mãe gentil". 

 

Artigo de opinião 5 

 

Um vilão entre os jovens 

 

Benjamin Constant é um município brasileiro do interior do estado do Amazonas, com 

uma população de aproximadamente 43.329 habitantes e localiza-se na microrregião do Alto 

Solimões, mesorregião do sudoeste amazonense. O lugar onde vivo é fronteira com o município 

de Islãndia – Peru e habita peruanos e colombianos, com uma vasta população temos um lugar 

composto por uma diversidade de etnias – peruana, ticuna, pessoas humildes e hospitaleiras. 

Formando assim, um quadro quase perfeito de um município moldado de virtudes e problemas 

característicos de um interior. 

Não obstante a um lugar quase perfeito, temos uma geração de jovens que nos chama a 

atenção. Adolescentes, estes, cujo caminho é a escola nessa fase, que deveriam concluir seus 

estudos, lutar por seus ideais, correr em busca de seus sonhos simplesmente não o fazem. 

Seguem o inverso de seus propósitos. Ao invés de levar em suas bolsas materiais escolares, tem 

impreterivelmente dentro dela um vilão sem máscara. Este, não tem armas, não tem face, mas 

tem uma reação poderosa que afeta a mente dos mais fracos e vem desviando muitos jovens do 

caminho escolar para um buraco escuro, um mundo sem volta. 
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Um vilão que assola famílias e adentra no ambiente escolar vem se tornando um 

agravante em nosso município. O consumo de drogas ilícitas por jovens na faixa etária desde 

os 11 anos de idade cresce de forma desmedida. Penso que a adolescência é fase da rebeldia, 

de grandes descobertas, de novos aprendizados. Infelizmente o quadro que temos mostra que 

tal pensamento ficou em um passado distante e o vilão sem máscara ganha espaço na vida dos 

jovens. 

Benjamin Constant, é rota fácil para entrada de pasta base de coca ou cocaína refinada, 

sendo um lugar propicio para entrada desses entorpecentes. Segundo a PF/AM a rota de tráfico 

de entorpecentes utilizada pelos traficantes no Amazonas consiste basicamente pelos Rios 

Javari e Solimões nos trechos próximos a fronteira. O tráfico de drogas em nosso município 

tornou-se banal e não causa estranheza entre as pessoas pela facilidade. Em primeiro lugar, a 

venda doméstica é vista como uma renda familiar. Por outro lado, a falta de punição severa a 

estas pessoas torna o consumo mais fácil para os menores que usam sem qualquer temor nas 

festas, em ambientes públicos a noite e hoje o foco maior centra-se nas escolas. 

Pessoalmente acho que o consumo de entorpecente é mais utilizado por jovens que 

indiretamente enriquecem traficantes que tiram lucros exorbitantes, pois os usuários são a peça 

chave para crescer ainda mais a população de viciados. Há aqueles que argumentam que o 

consumo é apenas momentâneo, no entanto quando se dão conta estão fazendo parte do tráfico, 

levam para consumo nas escolas e ainda são más influencias para aqueles que querem crescer 

na vida. Embora haja palestras, campanhas de prevenção contra as drogas executadas pela 

escola são ações preventivas que a maioria dos jovens ignoram concretizando assim, a 

banalização. 

Na minha opinião esses impasses negativos podem ser revertidos sim. Não podemos 

banalizar esse vilão sem máscara e deixa-lo apossar-se da juventude local. Tal situação não é 

justificativa para abandonar quem precisa de ajuda. Vale lembrar que devemos fortalecer ações 

escolares e campanhas sociais a fim de prevenir o consumo e possivelmente levar aos nossos 

representantes políticos a sensibilidade de promover ou desenvolver políticas públicas voltadas 

a juventude do nosso município. 

A realidade que nos cerca é inevitável e não se pode vedar os olhos. Certamente não 

será fácil de ser resolvido, mas acho que a esperança é a última que morre. A solidariedade, a 

união, a seriedade de cada cidadão são essencial para fortalecer as ações preventivas que já 

estão aí. Assim, os jovens continuarão a ser a esperança e futuro do nosso país, a garantia de 

uma educação com qualidade levará as futuras gerações uma formação promissora com 

qualificação social e profissional. 

 

Artigo de opinião 6 

 

Por Suas Águas Correm História e Lixo. 

 

Com nascente no município de Salesópolis e foz na cidade de Itapura, o rio Tietê já foi 

palco de grandes histórias do povo paulista. Foi meio de locomoção para bandeirantes, índios 

e jesuítas, além de local de pesca para ribeirinhos, ambiente de realização de torneios de natação 

e pista para grandes disputas de regata, espécie de corrida entre barcos a vela. 
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Para nós, baruerienses, sua importância histórica é notável. Em conformidade com o 

livro "Uma Pincelada na História de Barueri", redigido pelo Programa Resgate e Preservação 

da Memória do Município e publicado em 2012, o padre José de Anchieta fundou o aldeamento 

de Barueri à sua margem, originando os primeiros registros da região. 

No entanto, em minha cidade, a situação do Tietê tornou-se deplorável. Segundo um 

artigo publicado em 2018 pelo jornal BBC News Brasil, o rio é considerado morto em 122 

quilômetros, equivalente a 11,09% de sua extensão, área que abrange todo o território 

barueriense, prejudicando a qualidade de vida de muitos cidadãos. 

Desencadeia-se, pois, um grande debate acerca do assunto. De um lado, argumenta-se 

que o governo estadual investiu R$ 624 milhões na Sabesp a fim de ampliar o tratamento de 

esgoto, com o objetivo de potencializar a limpeza do rio. Também recorre-se a dados da 

Fundação SOS Mata Atlântica, que revelam a diminuição em 8 quilômetros da área morta entre 

2017 e 2018, provando que há algum progresso. 

De outro, há cidadãos que se inclinam à visão da ambientalista Malu Ribeiro, que contra-

argumenta que investir apenas em tratamento de esgoto não é suficiente, haja vista que para 

revitalizá-lo não basta tratar a água suja, também é necessário deixar de poluí-la. 

Esse contexto dá margem ao seguinte impasse: os dois lados têm certa razão. Há 

progresso quanto à sua limpeza, contudo, continua-se a poluir. A meu ver, o grande óbice é a 

própria legislação. 

Sob a perspectiva do artigo Nº 225 da Constituição Federal, todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, e esse é essencial à qualidade de vida sadia. Posto isso, 

cabem questionamentos: será que o caso do Tietê está acima de lei? Será que tal artigo não vale 

a nós baruerienses? 

Na verdade, a lei vale a todos. Entretanto, ela própria tolera a existência de rios mortos 

conforme a norma de classificação fluvial do Conselho Nacional do Meio Ambiente, algo que 

vejo como o grande obstáculo da questão; pois enquanto a zona morta for tolerada pela 

legislação, na prática, sempre haverá assuntos "prioritários" à frente da questão Tietê, à frente 

do bem-estar dos cidadãos. 

Ainda, a Lei Federal nº 9433/1997, em seu artigo 2º e inciso II, prevê a busca pelo 

desenvolvimento sustentável, o qual é definido pela Organização das Nações Unidas como: 

"aquele que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de fazê-lo". À vista disso, indago: será que tais artigos e normas se contradizem? Afinal, 

por um lado rios mortos são tolerados; por outro, o desenvolvimento sustentável é almejado. 

Tristemente, nós, moradores de Barueri, pagamos o preço. De acordo com artigo publicado em 

2009 pelo portal de notícias da Globo, o esgoto derramado no rio produz gás sulfídrico, o qual 

a Organização Mundial da Saúde afirma prejudicar o corpo humano, afetando mucosas 

respiratórias e oculares, causando irritações e, dependendo da concentração ou período de 

exposição, podendo levar a óbito, dados esses que retratam o risco corrido por nós que 

residimos ou nos deslocamos nas proximidades do Tietê. 

Em suma, parece-me que as medidas de revitalização em vigor não são plenamente 

efetivas. Ademais, penso que por meio de uma reforma legislativa se devam proibir zonas 

mortas, impondo limites de diluição de poluentes em rios, além de fortalecer a aplicação de 

multas e, sobretudo, intensificar a fiscalização; porque essas ações, atreladas ao investimento 

em tratamento de esgoto, levariam ao fim desejado: limpar e manter limpo. 
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Nesse sentido, além do melhoramento da qualidade de vida dos baruerienses, o sonho 

do cantor Beá Tornado, revelado em seus versos: "...Rio tietê eu vou beber você/ Um dia eu sei 

ninguém me segura/água cristalina pura...", estará mais próximo de ser alcançado. 

 

Artigo de opinião 7 

 

A poeira é menos densa que a hipocrisia 

 

Sou pé do chão de uma cidade chamada Cocal dos Alves, que se você fizer uma rápida 

pesquisa no google, logo encontrará que além das coordenadas geográficas, somos um todo de 

um pouco mais de 6000 habitantes que têm o privilégio de uma educação de qualidade, destaque 

no cenário piauiense e nacional. Mas, como ninguém vive só de estudar, nosso povo também 

gosta de diversão, e uma das maneiras de se ter lazer por aqui, para alguns, é nas vaquejadas. 

Porém, nos últimos tempos essas festividades estão tomando mais espaço. Além de marcarem 

presença na lista de atividades de entretenimento do município, também fazem parte do cerne 

de problemas da cidade. 

Ultimamente, esses eventos, que por aqui, para muitos, são "grandiosos", vêm 

chamando mais atenção. Pois se tornaram parte dos burburinhos da cidade, com relação à 

pergunta que não quer calar, "vaquejada: cultura ou maus tratos?". 

A pergunta acima nos sugere duas respostas e, claramente, dois pontos de vista. Há 

quem diga que nada mais é que uma manifestação cultural que consta há muito tempo na pauta 

de atividades de lazer da cidade e que além de uma distração, é uma importante fonte 

econômica, movimentando os recursos financeiros locais. No entanto, é preciso analisar o que 

de fato é perceptível. A verdade é que esses animais sofrem. A violência se faz presente e nada 

justifica uma cultura que se sustenta à base do sofrimento de seres, muito menos uma economia 

que, do meu ponto de vista, conta com esse tipo de violação do direito dos animais. 

A favor da preservação da cultura, a Constituição Federal defende no art.215 que o 

Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 

nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais, além de 

que o Estado também protegerá as manifestações das culturas populares, e de outros grupos 

participantes do processo civilizatório nacional. 

Se por um lado a Carta Magna de nosso país defende o direito à cultura, por outro 

também defende, no art.225, que o poder público deve proteger a fauna e a flora, vedadas, na 

forma da lei, as práticas que coloquem em risco uma função ecológica, provoquem a extinção 

de espécies e o principal, submetam os animais à crueldade. Sendo assim, por este ângulo, fica 

claro que a vaquejada é uma prática ilegal, e que, na minha opinião, ao longo do tempo só usou 

o disfarce de manifestação cultural. 

Segundo o morador e dono de um dos parques da cidade, Antônio Marcos, a vaquejada 

se trata de um grande espetáculo, que é bem visto por boa parte da população, tendo por base a 

quantidade de espectadores. Antônio, como organizador dos eventos, afirma que sempre teve 

como prioridade a segurança dos bois para não exigir muito dos animais e, além disso, usa 

métodos desenvolvidos ultimamente, como os protetores de cauda. 

Tendo em vista as condições dos bovinos na atração, o Conselho Federal de Medicina 

Veterinária posiciona-se e diz que o esporte pode causar luxação nas vértebras, ruptura de 
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ligamentos e de vasos sanguíneos, estabelecendo lesões traumáticas. Mostrando-nos então, que 

mesmo sendo usadas técnicas atualmente desenvolvidas, como as descritas por seu Antônio 

Marcos, os seres ainda não ficam totalmente ilesos. 

É perceptível que, com respeito a esse espetáculo, estamos trocando a tristeza e o 

sofrimento dos animais, em nome de nossa diversão, o que, a meu ver, se trata de uma grande 

injustiça, pois como diz a cocalalvense, Franciane Araújo, defensora dos animais e membro de 

uma comunidade de proteção, "Eles são seres indefesos e irracionais, que não podem se 

defender, e que por isso mesmo, nossa obrigação era protegê-los, e não usá-los como diversão". 

Diante de tudo isso, eu acredito que nem a poeira levantada quando os vaqueiros estão 

dentro da pista é capaz de esconder o sofrimento dos bichos, mas sim, a hipocrisia de uma 

sociedade antiquada que se diverte com o sofrimento de seres incapazes, sem voz própria. 

 

Artigo de opinião 8 

 

Tão doce quanto amargo 

 

O lugar onde vivo é Lagoa da Prata, a princesinha do Oeste! Banhada por lagoas, 

nascentes e pelo Velho Chico, o Rio São Francisco. Nosso município localiza-se no Centro 

Oeste de Minas Gerais. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), 2018, a cidade tem 51 mil habitantes. Foi fundada em 1938, após ser emancipada do 

município de Santo Antônio Do Monte. Um fato curioso é o seu nome, vem de história dos 

franciscanos que, num dia ensolarado, olharam para o reflexo dos raios do sol na água de uma 

lagoa, e a imagem se parecia com moedas de prata. Assim nasceu o nome de Lagoa da Prata. 

A história do nosso município é conhecida pelo plantio da cana-de-açúcar. De acordo 

com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), 2017, o Brasil 

é o maior produtor de cana do mundo, deixando para trás a Índia, a China e o México. Sendo 

assim, nossa cidade corrobora diretamente para o êxito desses resultados, gerando, por meio da 

Usina Biosev, mais de 2.500 empregos, contribuindo com o PIB (Produto Interno Bruto) do 

país. Tal importância é comprovada pela CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento), 

2018, ao apontar que o Brasil é mundialmente conhecido pela sua potencialidade no plantio da 

cana, tendo a Região Sudeste no topo. Desse modo, Lagoa da Prata se destaca na produção de 

etanol e açúcar. 

Vale destacar que a Usina Biosev é a antiga Usina Luciânia, do Coronel Luciano, um 

ícone do município e em Minas Gerais. Por sua riqueza, chegou a ser conhecido em todo o país 

como o maior proprietário de terra do Estado, fato noticiado pelo Programa Fantástico, da 

Emissora Globo. 

Nesse sentido, não de pode negar que a usina trouxe inúmeros benefícios para Lagoa da 

Prata. No princípio, houve geração de emprego, construção de vila para os trabalhadores, onde 

possuía escola, armazém e cinema, asfaltou ruas do bairro, arrendou terras inapropriadas para 

o cultivo da cana, mas produtiva para a lavoura de onde eles tiravam seu sustento. Hoje os 

benefícios continuam com a vinda de trabalhadores de outros estados, ajuda na economia local 

e no progresso da cidade. 

Mas como nem tudo é doce, Ferreira Gullar, poeta brasileiro, afirmou no poema O 

açúcar: "O branco açúcar que adoçará meu café/nesta manhã de Ipanema/ (...)este açúcar era 
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cana/e veio dos canaviais extensos/que não nascem por acaso/no regaço do vale." Dessa 

maneira, a usina também trouxe o gosto amargo com a secagem de muitas lagoas e minas 

d'água, desvio do curso natural do Rio São Francisco, desmatamento florestal, poluição devido 

à queimada da cana e uso exagerado de agrotóxicos nas lavouras. 

Além disso, a maior polêmica se intensifica no modo como o agrotóxico é manuseado, 

com o famoso "aviãozinho", gerando conflito entre os interesses da empresa e a luta de 

ambientalistas, médicos e população. Há indícios de que esse manuseio potencializa os casos 

de câncer. Conforme a Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais (2013), regiões de Minas 

tiveram um aumento de 30% nos casos de câncer e Lagoa da Prata está neste estudo, 

infelizmente. Tendo em vista a importância da preservação ambiental para nossa sobrevivência 

e a influência da usina na economia, instaura-se um grande conflito. Por isso e com forte pressão 

da sociedade, o uso do aviãozinho que joga pelo ar o agrotóxico ficou proibido desde 2008. No 

entanto, em 2017, vereadores cederam à pressão da Biosev e a volta do uso de agrotóxicos por 

meio do aviãozinho foi iminente. Especialistas alertam a população, porque esse meio é 

prejudicial ao homem, à fauna e à flora. Antigamente, viam-se várias espécies de pássaros como 

curió, pintassilgo, patativa do campo dentre outros que não se encontram mais em nossa região. 

Portanto, sabendo da importância econômica da usina para Lagoa da Prata e para o país, 

concomitantemente com a preservação ambiental, é preciso que a Biosev faça uma parceria 

com a população, Ong's, classe política e órgãos ambientais, a fim de se unirem em prol do 

crescimento sustentável, com medidas eficazes para que a empresa não seja um empecilho, mas, 

sim, uma aliada na luta da conservação ambiental. A cana é doce, mas as consequências do mal 

uso dela podem ser amargas. 

 

Artigo de opinião 9 

 

Vaquejada: cultura ou tortura? 

 

Localizada na região do cariri ocidental, no Planalto da Borborema, Serra Branca é um 

admirável pedaço da Paraíba sem as dores do fundamento estético, baseado na sua cobertura 

vegetal representada pela caatinga, tampouco por um dos climas mais secos do Nordeste. Em 

tempos passados, a figura do vaqueiro de Gibão que pegava o gado no mato, era uma profissão 

bem representada em Serra Branca, que caracterizada por tabuleiros e solos rasos, ainda antes 

do desmatamento, quando a mata era cerrada, provavam sua valentia e habilidade com seus 

cavalos, desviando de espinhos e galhos secos, com persistência até laçar e trazer os bois soltos 

na mata. Tal bravura fez com que surgisse, tempos depois, a vaquejada. 

Como acontece em outras localidades do cariri, Serra Branca já não apresenta os 

mesmos traços culturais de outrora, pois a vaquejada deixou de ser há muito uma tradição e 

passou a tornar-se somente um empreendimento econômico. Estima-se que as vaquejadas 

geram em torno de 600 milhões de reais por ano e cerca de 120 mil empregos indiretos em 

grande parte do país. 

O objetivo do esporte é derrubar o boi. Dois vaqueiros correm lado a lado e mantêm o 

animal na direção certa. Um deles segura o rabo e em seguida puxa-o para que o boi caia dentro 

das duas linhas brancas. Essa prática tem gerado discussões a respeito dos maus tratos com os 
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animais, tal qual, o que realmente importa: continuar uma manifestação cultural ou preservar o 

bem-estar dos animais? 

Especialistas afirmam que a queda e o forte impacto do animal com o solo podem 

ocasionar lesões inúmeras, sejam ortopédicas, ou fraturas nas costelas, que por sua vez, são 

capazes de lesionar os pulmões, mediante perda da capacidade respiratória e até mesmo o risco 

de morte. De tal forma, a questão ganhou corpo em 2016, quando foi votada a PEC 50/2016, 

que objetivava acrescentar um parágrafo no artigo 225, onde fala do dever do poder público de 

defender e proteger os animais de situações que os exponham à crueldade. A procuradora geral 

da República, Raquel Dodge, enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer questionando as 

vaquejadas. Para ela não há dúvidas de que os animais são submetidos aos maus tratos: "Não é 

possível extrair da constituição autorização, para impor sofrimento intenso e para mutilar 

animais, com fundamento no exercício de direitos culturais e esportivo''. 

Por outro lado, existem aqueles que defendem a vaquejada como patrimônio cultural, 

bem como garante a constituição de acordo com o artigo 215, que fala sobre o dever do Estado 

de proteger as manifestações culturais, posto que, a PEC acabou sendo aprovada e as vaquejadas 

são reconhecidas como patrimônio cultural do Brasil. 

Entretanto, penso que os animais em nenhum momento decidiram essa situação, afinal, 

até que ponto nós podemos impor a nossa vontade sobre os animais? De certo a proibição do 

"esporte" levaria à sua prática clandestina, logo é necessário um comitê para avaliar o bem-

estar dos animais. 

 

Artigo de opinião 10 

 

De flor em flor, garantindo a vida. 

 

Eu moro no interior de Cruz Machado, uma cidadezinha de apenas 18.040 habitantes. 

Segundo DERAL - Departamento de Economia Rural é a cidade maior produtora de Erva-mate 

do mundo e tem mais de 90% da população morando no campo. Mas meu objetivo é falar sobre 

outro assunto, a importância da apicultura no meu município e a redução drástica das abelhas. 

Em minha cidade a apicultura é uma atividade ainda pouco realizada, porém já houve 

uma época em que ela foi muito forte. Hoje ela serve apenas como complementação de renda 

para algumas famílias. A meu ver nosso tipo de vegetação, a mata preservada é um ambiente 

propício para tal atividade. Mas nota-se que não há incentivo ou mesmo investimento por parte 

de nossos representantes. O que é muito grave, pois acaba favorecendo um outro problema 

amplamente observado no meio ambiente que é a extinção das abelhas que tem um papel 

fundamental na sobrevivência de todas as espécies. Albert Einstein no século passado já dizia 

que se as abelhas desaparecessem da superfície da Terra, o homem teria apenas mais quatro 

anos de vida. A morte em grande escala desse animal, interpretada como apocalíptica na época, 

é hoje um alerta real. 

Por meio da polinização a abelha é responsável por um grande impacto na 

biodiversidade e na produção de alimentos, além do mel possuir excelentes propriedades 

medicinais serve como alimento nutritivo. Lavouras e plantas silvestres também dependem 

desta atividade realizada por esses insetos. Sem as abelhas, metade dos alimentos do 

supermercado não existiriam. Por trás do sumiço e morte das abelhas, existem fortes hipóteses: 
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o uso dos pesticidas que enfraquecem as colônias das abelhas, elas estão perdendo seu habitat, 

quando as florestas e jardins dão lugar as construções ou mesmo a plantação de uma única 

cultura, pois ela necessita de alimentação variada para sobreviver, as intensas mudanças 

climáticas e o aumento da emissão de gás do efeito estufa também colabora para o seu 

desaparecimento. Então por que não há incentivo das lideranças, ou maior interesse da 

sociedade para que este produto possa ser produzido, comercializado e industrializado em maior 

quantidade? Penso que o município poderia incentivar para que muitos façam da apicultura sua 

principal fonte de renda, pois a mesma é de fácil manutenção e de baixo custo inicial em relação 

as demais atividades agropecuárias e o município só tem a ganhar em investir nessa atividade, 

pois ela desperta muito interesse por se tratar de uma atividade que corresponde a 

sustentabilidade: social, econômica e ambiental. Social por se tratar de uma forma de geração 

de emprego no campo. Econômico pelo fator de geração de renda, e a possibilidade de obter 

bons lucros e ambiental pelo fato de as abelhas atuarem como polinizadores naturais, 

contribuindo para o equilíbrio do ecossistema e manutenção da diversidade. 

Nesse sentido, vale lembrar que para salvarmos as abelhas, também podemos apoiar a 

proibição de venda de uma série de pesticidas, promover programas e estratégias para poder 

cuidar das abelhas e protegê-las, restaurar seus habitats, ajudar a plantar árvores e flores em 

jardins, ter novos espaços verdes e muitas outras coisas. 

Assim, o que se espera é reverter a drástica redução da quantidade de abelhas e ampliar 

o apoio a apicultura, para assim garantir nossa vida futura. 

 

Artigo de opinião 11 

 

FEMINICÍDIO: QUANDO A POSSESSIVIDADE FALA MAIS ALTO QUE O AMOR 

 

Junho de 2019, e na tela de LED da sala uma notícia preocupante. Piracicaba, que há 

apenas uma semana era palco de mais um feminicídio, agora, estrelava a reportagem da noite 

carregada de dados que alarmam a população: em apenas cinco meses, a cidade registrou um 

aumento de 43% no número de mulheres vítimas de violência, buscando proteção, desprovidas 

de seus direitos fundamentais. 

Anos antes de essa problemática vir à tona, o município, conhecido pelo extenso rio que 

o corta ao meio, já contava com histórias que retratavam essa realidade. Conta uma antiga lenda 

que o rio Piracicaba, com suas águas até então serenas, enfureceu-se ao notar que sua deusa 

havia se apaixonado pelo moço mais bonito da cidade. Possesso, o mesmo se armou de 

abundantes correntezas ao desafiar o jovem à luta, e impiedosamente encarcerou a mulher em 

águas profundas, matando ambos. 

Embora seja uma mera lenda, popularizada com intuito de manter crianças longe das 

águas, a história se mostra um exemplo claro da romantização que circula esse tópico, fato que 

dificulta uma discussão mais assertiva sobre o problema em questão, bem como contribui para 

a permanência ou até mesmo o aumento da violação dos direitos das mulheres. É imprescindível 

tomar conhecimento de que o feminicídio já deixou vítimas o suficiente, e de que algo precisa 

ser feito com urgência. 

A princípio, é de suma importância ressaltar que o feminicídio e a violência contra a 

mulher são questões de segurança pública, que dizem respeito à nossa sociedade como um todo, 
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não somente ao agressor e à vítima em debate. Portanto, noções populares como a de que “em 

briga de marido e mulher não se mete a colher” devem ser combatidas, pois são elas que omitem 

a real gravidade desses casos e permitem que essa atrocidade ainda seja vista como um crime 

excepcional, em que a paixão do agressor passou dos limites – “matou porque amava demais”. 

A possessividade é que mata, não o amor, portanto, é crucial tratar esse fenômeno pelo o que 

ele realmente é: um crime de ódio. 

Em uma sociedade com suas raízes enterradas sob concepções machistas e patriarcais, 

onde há algumas décadas a violência doméstica e o feminicídio eram tidos como atos 

disciplinares, esse comportamento fatal pode ser justificado como de natureza masculina, afinal, 

segundo tais concepções, um homem tem de defender sua honra, sua masculinidade. Contudo, 

é inconcebível que esse comportamento ainda se reproduza nos dias atuais. 

Além de ser problema crescente na região, o feminicídio e a violência doméstica são 

fenômenos assustadoramente democráticos: não escolhem cor, classe social ou idade, não há 

mulher imune à violência. Existe, entretanto, um perfil mais vulnerável a esses abusos, que se 

manifesta em mulheres de classe baixa, jovens e negras. É nesse perfil que se encaixa a vítima 

do mais recente caso de feminicídio em Piracicaba: com apenas 16 anos, a adolescente teve sua 

vida tirada pelo ex-namorado dentro da própria casa. O autor do crime, onze anos mais velho, 

tinha um filho de 2 anos com a vítima, e fugiu do local antes que as autoridades chegassem, em 

um ato de covardia. 

Embora o aumento das medidas protetivas possa ser visto como uma notícia positiva, é 

essencial não se dar por satisfeito com apenas esse passo, mas cortar o mal pela raiz, 

reconhecendo o feminicídio não como um crime gravíssimo, mas como fenômeno 

sociocultural, proveniente de costumes machistas cultivados ao longo do tempo. 

Para isso, é crucial que sejam tomadas medidas de curto e longo prazo. As primeiras, 

focadas em aprimorar os serviços já existentes de apoio à mulher, ou seja, investir 

principalmente na preparação destes serviços, para que quando em situação de perigo, as 

mesmas sejam devidamente acolhidas; outrossim, órgãos públicos, como o Ministério Público, 

têm o papel de fiscalizar o efetivo cumprimento das leis que as protegem, para que não saiam 

impunes aqueles que ousem cercear seus direitos. 

Para as metas de longo prazo, é importante que se estabeleçam medidas de prevenção, 

promovendo a conscientização em escolas e nas ruas, de forma que o papel da mulher como 

propriedade seja desconstruído, evitando assim que esses abusos continuem assombrando as 

mulheres da região. 

 

Artigo de opinião 12 

 

(DES)INTERIORIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR: REDUÇÃO DE GASTOS OU 

AMPLIAÇÃO DA DESIGUALDADE? 

 

A priori, o significado do gerúndio parece óbvio, e, segundo o “Dicionário Aurélio”, 

significa “ler, pronunciando separadamente as letras e juntando estas em sílabas”. No lugar 

onde vivo, contudo, essa palavra é carregada de memórias e constitui motivo de orgulho para a 

população, pois o primeiro campeão do Concurso Soletrando, da Rede Globo de Televisão, foi 

Aurélio. Não o escritor do dicionário, mas o aluno, igualmente apaixonado pela gramática, 
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natural da pequena Goianésia, localizada no norte goiano e marcada pelos traços típicos do 

interior. 

Histórias como a de Aurélio mostram o poder revolucionário da educação e inspiram os 

jovens goianesienses. Todavia, uma notícia recente disseminou desesperança àqueles que veem 

na educação a possibilidade de transformação social. Foi anunciado o fechamento da 

Universidade Estadual de Goiás (UEG) – Campus Goianésia. 

Criada pela Lei no 13.456, de 16 de abril de 1999, a UEG é a única instituição pública 

de Ensino Superior do município. Sua formação relaciona-se ao Processo de Interiorização no 

Ensino Superior em Goiás, que buscou, durante a década de 1980, facilitar o acesso à 

universidade daqueles cuja rotina estava fora do ciclo das grandes cidades. 

Paradoxalmente, penso que houve uma inversão desse pensamento, pois a conjuntura 

atual propõe novamente a concentração do saber ao determinar a extinção de quinze campi. 

Para o reitor Dr. Ivano A. Devilla, a necessidade do fechamento decorre do esgotamento 

orçamentário e financeiro destinado à manutenção do campus, que expandiu-se 

exageradamente, a ponto de não conseguir manter-se em bom funcionamento. Assim, as 

medidas propostas pela equipe gestora, constatadas no RELATÓRIO nº 1/2019 COLEGIADOS 

– 16136, publicado em 2 de maio de 2019, devem ser postas em prática urgentemente. Tais 

ações incluem a progressiva extinção de cursos, bolsas para pesquisa, verbas para projetos e a 

demissão de funcionários. 

Endossando a postura da reitoria, parte da população goianesiense afirma que a 

crescente oferta de bolsas pelas universidades particulares do município torna a permanência 

da UEG irrelevante. Em contrapartida, outra parcela defende sua continuidade, visando aos 

benefícios que ela promove. Desse modo, instaurou-se a polêmica. 

Particularmente, creio que a busca pelo fortalecimento da UEG a partir da reestruturação 

de cursos e da otimização dos custos relativos à manutenção são atitudes necessárias à 

sobrevivência da instituição. Porém, o seu fechamento não é a decisão mais viável, pois suas 

consequências seriam desastrosas. 

Outrossim, vale destacar que, segundo dados do Campus Goianésia, cerca de 620 alunos 

estão atualmente ingressos. O perfil desses estudantes, quase em sua totalidade, mostra que são 

de escola pública e possuem situação socioeconômica desfavorecida. Com o possível 

fechamento da instituição, qual opção restará à média dos estudantes de Goianésia que, assim, 

como eu, não têm condição de deslocar-se para outra cidade a fim de concluir o Ensino 

Superior? Além disso, a UEG atende a outros dez municípios, o que mostra sua importância 

para toda a região. Dessa forma, é indiscutível que, sem a universidade, o sonho de muitos 

jovens seria extinto, assim como propõe a Comissão de Redesenho da Universidade. 

Ademais, o papel exercido pela UEG na formação de professores é notório. Egressos 

dos cursos de Pedagogia, História e Letras atuam na educação goianesiense, fortalecendo-a, o 

que é comprovado pelos bons resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(Ideb), que chegam até 8,6, segundo dados de 2017 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 

Dessa maneira, acredito que o Campus Goianésia deve ser mantido em detrimento de 

qualquer fator externo. Assim, como pontua a diretora da instituição, Profa. Ma. Maria das 

Graças B. Silva: “Fechar um campus é eliminar a oportunidade de acesso à educação para o 
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jovem do interior”. Desse modo, clamo para a continuidade da instituição em nossa cidade, para 

que tantos outros “Aurélios” escondidos sejam reconhecidos por nós e pelo mundo. 

 

Artigo de opinião 13 

 

“VALEU BOI?” 

 

Quem já leu “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos, conhece o vaqueiro Fabiano, 

integrante de uma família de retirantes nordestinos que sai em busca de melhores condições de 

vida. Nessa célebre obra, ao retratar o homem em condições sub-humanas, traduzidas pelo 

caráter animalesco, o autor me faz refletir acerca de uma polêmica presente no lugar onde vivo. 

Anualmente, José da Penha, município pertencente ao Alto Oeste Potiguar, torna-se 

palco de um evento que atrai centenas de pessoas, a vaquejada. Em razão de situações nocivas 

à saúde dos cavalos e bois utilizados, a também conhecida “festa do vaqueiro” vem sendo 

discutida, ultimamente, e nos leva a indagar: “O que está em jogo é o pleno exercício das 

manifestações culturais ou a preservação dos direitos dos animais?”. 

Considerada uma fiel representação do cotidiano e ofício do vaqueiro, a tradição 

consiste em puxar a calda do boi, desequilibrá-lo e provocar sua queda entre as faixas 

demarcadas pela cal. Em virtude disso, no mesmo momento em que o locutor grita “Valeu 

Boi!”, validando o ato, o público vibra e aplaude a destreza na dominação do animal, o qual, 

ainda caído, sofre com a dor causada pelo impacto e sente na pele o poder da crueldade humana. 

Tal feito ignora direitos e justifica atitudes impiedosas em nome da cultura, contrapondo-se ao 

que está posto na Constituição Federal. 

Contudo, há quem considere a vaquejada um esporte de farta expressão cultural do 

Nordeste. Empresários, organizadores e donos de parques afirmam que essa histórica tradição 

traz mínimos e esporádicos problemas à saúde do animal envolvido. Ademais, destacam que, 

além de representar um povo, gera renda, empregos e outras oportunidades lucrativas à 

população. Essa é uma visão também comungada pelos proprietários de pelo menos cinco 

parques de vaquejada no entorno de meu município, o que é contrário à minha opinião. 

Como disse Euclides da Cunha em seu livro “Os sertões”: “O sertanejo é, antes de tudo, 

um forte”. De fato. Sou nordestino e me orgulho de ter nascido em um lugar de terras áridas, 

povo guerreiro e colecionador de desafios! Todavia, não me sinto representado, de forma 

alguma, por uma prática cultural que oportuniza inúmeras situações de maus tratos, causando 

sérias lesões em bois e cavalos, podendo levá-los até mesmo à morte. 

Sob esse viés, os contrários a essa prática, assim como eu, defendem, categoricamente, 

os direitos e a proteção dos animais acima de qualquer movimento econômico ou sociocultural. 

Logo, objetivando a proibição de tais eventos, buscam evidenciar as práticas danosas às quais 

esses seres são submetidos. Nessa dimensão, para Vânia Nunes, veterinária e diretora do Fórum 

Nacional de Defesa e Proteção Animal, a perseguição e a consequente queda podem causar 

ferimentos, dor, fraturas e perturbação mental. 

Dessa forma, a necessidade de criminalizar a vaquejada torna-se cada vez mais notória 

em nossa sociedade e no lugar onde moro. Como disse o Ministro do Supremo Tribunal Federal, 

Marco Aurélio Mello, a prática possui “crueldade intrínseca” e o dever de proteção ao meio 

ambiente, previsto no Artigo 225 da Constituição, sobrepõe-se aos valores culturais. Nesse 
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sentido apoiar, difundir e legitimar tal “esporte” revela a face negligente e cruel do homem em 

relação à natureza. 

Diante do exposto, mesmo na presença de qualquer regulamentação ou alternativa de 

proteção aos animais, o que não vejo nos populares parques, os atos impetuosos continuam 

inerentes à vaquejada. Em razão disso, considero que há a necessidade de desenvolvimento e 

valorização de outros festivais – como as cavalgadas, por exemplo –, que representem os 

costumes do povo nordestino sem agredir a fauna, preservando os valores da nossa terra. 

Assim, poderemos fechar as porteiras do retrocesso cultural, abrir o caminho em direção 

à garantia dos direitos desses animais, criando distância da animalização narrada em “Vidas 

Secas”. É preciso, pois, que o grito de “Valeu Boi!” possa ecoar dentro e fora dos currais de 

José da Penha, desvelando a fiel representação da identidade nordestina. 

 

Artigo de opinião 14 

 

A POLUIÇÃO DOS RIOS NO MIMOSO: TUDO VALE A PENA EM NOME DO 

PROGRESSO? 

 

Kalunga do Mimoso é uma das comunidades quilombolas que fazem parte dos vestígios 

históricos que compõem a identidade cultural do lugar onde eu vivo: Arraias. Os(as) 

quilombolas desse agrupamento social, formado por 270 famílias, somando 1.300 pessoas, são 

descendentes de homens e mulheres negras que, em meados do século XVIII, fugiram da 

exploração escravagista em busca de espaços de sobrevivência, liberdade e resistência. O lugar 

encontrado por eles é atravessado pelos rios Bezerra e Paranã, o que lhes possibilitou garantir 

o sustento por meio da agricultura de subsistência. Fonte de sobrevivência, esse recurso hídrico, 

no entanto, está sob risco de ser perdido em decorrência dos impactos ambientais causados pela 

atuação da mineradora Itafós. 

A empresa de mineração foi implantada mediante a justificativa de contribuir para a 

modernização da cidade e para a melhoria da economia com geração de emprego, aumento do 

número de habitantes e do consequente aquecimento do comércio local e da construção civil. 

A expectativa inicial, todavia, foi apagada pela decepção e pela sensação de indignação perante 

inúmeras devastações ambientais que se sucederam. A extração de fosfato e o depósito de 

metais pesados no rio causaram a morte de peixes. Além disso, a coloração escura das águas 

levantou a suspeita de que o consumo e o uso do recurso na atividade agrícola podem causar 

sérios riscos à saúde. 

Acontece que a Itafós, como a maioria das empresas que visam lucro, ancora seus 

pensamentos na relação custo-benefício. Como se sabe, as multinacionais, principalmente as 

mineradoras, potenciais geradores de impactos ambientais, optam, muitas vezes, por colocar os 

ganhos em detrimento da proteção da natureza e da vida humana. Poluem rios, matam peixes e 

ainda tentam ocultar o crime mandando enterrá-los na areia, como os moradores afirmam que 

a Itafós fez aqui. Essas decisões são conduzidas pelo raciocínio de que os fins justificam os 

meios, mas, acredito eu, não justificam. Isso porque não há capital capaz de devolver a vida aos 

animais e os recursos hídricos necessários à sobrevivência das pessoas. Sem contar que destruir 

o meio ambiente é destruir a todos nós. Como alguém pode não compreender isso? 
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Penso que a ingenuidade possa ser uma resposta a essa pergunta. Ela levou muitos a 

acreditarem que a empresa, pela idoneidade apresentada, cumpriria as promessas feitas 

inicialmente. Essas pessoas queriam lucrar com a instalação da indústria, mas agora 

contabilizam prejuízos. O que resultou foi o transtorno, a devastação do meio ambiente, o calote 

no comércio. No que concerne ao compromisso com a geração de emprego, pouquíssimos 

moradores da região foram contemplados, pois a maioria dos cargos foram ocupados por 

pessoas de outros lugares. Fazendo uso das palavras de Dinomar Miranda, jornalista local, “[...] 

prometeram emprego para as comunidades e estão entregando uma devastação [...]. O rio 

acabou”. 

A ingenuidade, porém, não é um argumento válido para aqueles que têm se calado frente 

aos desastres ambientais causados pela atuação da empresa. A vida da fauna, da flora e do povo 

da comunidade atingida está em perigo. Só pessoas que colocam o lucro e o capital à frente do 

ser humano e do meio ambiente não conseguem enxergar isso. Afinal, ao permitir que a natureza 

seja danificada, estamos afetando o lugar onde vivemos, ou seja, a nós mesmos, a nossa história, 

a nossa origem, a nossa tradição. É preciso que entendamos que todas as vidas valem a pena. O 

poder público e a sociedade arraiana precisam olhar a situação como o problema que de fato é, 

não como consequências inevitáveis dos avanços que se quer alcançar. 

Assim sendo, a empresa só fez bem para aqueles que de alguma forma receberam 

benefícios para fechar os olhos diante dos impactos causados por ela. É o lucro e a defesa do 

progresso colocando a vida no Mimoso em segundo plano. E isso é de uma crueldade imensa. 

A necessidade de empregos e de avanços econômicos não pode ser maior que a 

imprescindibilidade de proteger a natureza e de garantir que a população do Mimoso, símbolo 

da resistência arraiana, não precise pagar com a saúde ou com a própria vida por isso. 

 

Artigo de opinião 15 

 

MINHA TERRA TEM BELEZAS, MAS EMPREGO JÁ NÃO HÁ! 

 

Fazendo limite com o Estado de São Paulo, encontra-se Monte Sião, cidade interiorana 

com uma população estimada em 23 mil habitantes. Foi aos pés da Serra da Mantiqueira que o 

aconchegante município se desenvolveu e construiu seu legado histórico e cultural, constituído 

de boa culinária e também de construções e monumentos que valorizam a fé e os costumes dos 

imigrantes europeus que fazem parte da história montesionense. Devido a isso, turistas de várias 

regiões do Brasil são atraídos para a cidade. 

Além dos atrativos turísticos, o principal fator que traz pessoas à cidade é o comércio 

de roupas, pois a base econômica do município está, em sua grande parte, na confecção e venda 

da moda tricô, a qual é fomentada por mais de mil malharias, responsáveis por gerar empregos 

para a maioria da população. Tal fato concedeu a Monte Sião, em 1973, o título de “Capital 

Nacional do Tricô”. 

No entanto, nos últimos anos, os cidadãos têm sido prejudicados pelo desemprego, 

ocasionado pela hipertrofia do setor produtivo, já que há excesso de mão de obra disponível e 

produção de peças de roupas em larga escala, aumentando a concorrência nas vendas de peças 

de tricô. 
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Além disso, a desvalorização do poder de compra, devido à crise alojada em âmbito 

nacional, tem prejudicado os vendedores. Conforme informações da revista “Exame”, nos 

últimos cinco anos a renda dos trabalhadores chegou a cair 16%; desse modo, custos adicionais 

são cortados, cada vez mais, da lista de despesas dos brasileiros. 

Diante da questão, surge um conflito de opiniões sobre as possíveis soluções, pois há 

quem defenda a necessidade de instalar indústrias – de base ou de bens de consumo – na cidade. 

Entretanto, outros acreditam que tal medida pode causar danos ao meio ambiente, já que a 

cidade possui uma vasta área verde e muitas nascentes. Então, estaria Monte Sião preparada 

para receber indústrias? Segundo o prefeito da cidade, José Pocai Júnior, estudos já foram 

realizados acerca do assunto e, através desses, foi possível concluir que o Bairro Mococa se 

mostra um local promissor para o desenvolvimento da atividade industrial. O bairro, por estar 

afastado do centro da cidade, apresenta terrenos apropriados para construir; ademais, um 

número significativo de habitantes que lá moram se desloca todos os dias para trabalharem 

longe de suas casas ou estão desempregados. Nesse contexto, indústrias no bairro favoreceriam 

moradores que trabalhariam perto de suas casas e trariam emprego a quem não tem. 

Em minha opinião, é indiscutível que a cidade precisa de novos nichos econômicos e 

maiores investimentos para seu progresso, pois emprego já não há advindo das malharias como 

era antes. Uma boa alternativa seria o turismo rural, a fim de usufruir e valorizar as belas 

paisagens da cidade. Por meio de trilhas, passeios e esportes de entretenimento, assim como é 

feito em várias fazendas e sítios do município vizinho, Águas de Lindóia, onde muitos turistas 

que vêm a Monte Sião se hospedam, em razão das variadas opções de lazer oferecidas por lá. 

Dessa forma, além de atrair turistas, que terão mais uma opção de lazer em nossa cidade, a 

população da zona rural também será beneficiada, pois o turismo é outra forma de gerar renda. 

Com certeza, o campo industrial também representa um caminho viável, contudo, esta opção 

trará benefícios se, primeiramente, respeitar e agir de forma sustentável com o meio ambiente 

e assegurar empregos aos cidadãos monte-sionenses. Acredito que nossa querida Monte Sião 

possa se desenvolver e se modernizar sem agredir os recursos naturais, garantindo assim, às 

gerações presentes e às futuras o privilégio de respirar ar puro e desfrutar desse imenso mar 

verde. Assim, em meio a tantas riquezas naturais, poderíamos dizer, parodiando Gonçalves 

Dias: “Minha terra tem belezas e emprego também há!”. 

 

Artigo de opinião 16 

 

O PÃO NOSSO DE CADA DIA PODE ESTAR ENVENENADO 

 

A história de minha querida Rebouças conta-me que, no passado, os tropeiros passavam 

por aqui para descansar da longa viagem que os levava até Minas Gerais e São Paulo, ao 

conduzir o gado, e habituaram-se a fazer paradas para beber água. Assim, quando nasceu a 

comunidade, ela já possuía um nome “Poço Bonito”, homenageando o reduto de água 

extremamente límpida. Mas o tempo impassível trouxe consigo outra realidade, evidenciada na 

placa afixada, este ano, na entrada da cidade: “Região em perigo! Cada pessoa está consumindo 

o equivalente a 14 litros de agrotóxicos todo ano”. 

Em pesquisa realizada em nossa região, no mês de junho, divulgada pelo jornal “Folha 

de Irati”, foi constatado um elevado nível de pesticidas na água que chega às casas localizadas 
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no quadro urbano. Além disso, na área rural, onde nossos pais relatam que, outrora, podiam, 

tranquilamente, beber água pura dos “olhos d’água”, percebo que se torna cada vez mais 

exacerbado o uso de agrotóxicos. 

Em meio a uma discussão nacional sobre o assunto, em que se impôs um novo marco 

regulatório para a avaliação de risco de alguns agrotóxicos, bem como a liberação de outros, 

reacendeu-se uma antiga polêmica entre os moradores. Os grandes latifundiários defendem que 

esses produtos são essenciais à prosperidade de suas lavouras, enquanto outros habitantes 

preocupam-se com a qualidade de vida que pode estar sendo deteriorada. 

O principal argumento dos defensores dos agrotóxicos é que seu uso aumenta a 

produtividade por hectare e, consequentemente, possibilita reduzir as áreas desmatadas para 

plantio. Porém, vejo, com tristeza, que nossas matas nativas, inclusive as araucárias, estão sendo 

substituídas por grandes plantações, o que evidencia que os órgãos de fiscalização, Ibama e 

IAP, não estão conseguindo conter o fluxo acelerado de desmatamento, destoca e queimadas, e 

que as punições se mostram ineficazes. Lamentável! Os recursos naturais estão sendo, portanto, 

extintos, fato facilmente comprovado até por um leigo no assunto, com uma simples observação 

da paisagem. 

Sob outro ponto de vista, o produtor Gerson Rugiski defende que os agrotóxicos são 

eficientes no combate a fungos, doenças e pragas que atacam as plantas, e é totalmente contrário 

ao cultivo de produtos orgânicos, que, segundo ele, produzem pouco e têm um aspecto não 

muito atrativo ao consumidor; alega também que para o desenvolvimento de um agroquímico 

exigem-se anos de estudo para se chegar a uma fórmula, que seja imune à saúde dos seres vivos. 

Concordo que a produção de alimentos é essencial ao país. O Paraná destaca-se por ser 

um grande exportador de alimentos, atividade responsável por parte significativa do PIB do 

Estado. Preocupo-me, entretanto, com a quantidade de agrotóxico presente em cada produto e 

defendo a criação de políticas públicas que valorizem o homem do campo que produz alimentos 

livres de veneno. Questiono-me se todo lucro visado pela minoria de produtores detentores de 

muita terra e por empresas que são privilegiadas pela venda de agroquímicos não afetará a longo 

(ou nem tão longo) prazo a sustentabilidade do lugar onde vivo e a vida de todos seus habitantes. 

Particularmente penso ser consequência do uso em demasia dos agrotóxicos o fato de, 

nos últimos anos, os índices de pessoas com câncer, em nossa região, terem aumentando 

consideravelmente. Este ano, na cidade confrontante a Rebouças, instaurou-se um hospital para 

tratamento exclusivo de doenças oncológicas, devido à grande incidência de casos, o que me 

faz defender que o preço pago para a produção de alimentos em grande escala está sendo alto 

demais. Afinal, qual a coerência em preocupar-se tanto com a quantidade da produção se ela 

pode estar contaminada? É o bem comum que está sendo priorizado? Infelizmente, julgo que 

não. 

Se os tropeiros precisassem voltar a beber água em minha comunidade, certamente não 

mais avistariam o poço bonito, mas talvez enxergassem alguma poesia no velho pinheiro 

sobrevivente, em meio a uma lavoura que parece infinita, com seus galhos erguidos aos céus, 

como em prece, para que os homens percebam, a tempo, a importância de cultivar a terra com 

responsabilidade, a fim de garantir a sustentabilidade do planeta. 
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Artigo de opinião 17 

 

AMANHECEU, POR QUE AINDA ESTÁ ESCURO? 

 

Vivo em uma fazenda simples, pequena e de povo humilde, no interior de Governador 

Lindenberg. Apesar de possuir várias atividades agrícolas, a economia está baseada no café, 

cuja colheita garante o sustento das famílias. Entretanto, no período da safra – entre abril a julho 

– uma fumaça encobre todo o ambiente causada pela queima indiscriminada da palha do café 

nos secadores. 

Sabe-se que a determinação legal permite a queima da palha do café, como combustível 

nos secadores, apenas durante o dia. Mas, ao que tudo indica e é flagrante, aqui no município, 

há queima da palha também durante a noite, causando muitos transtornos à população; prática 

com a qual não concordo. 

Os indícios são de que alguns secadores funcionam de forma irregular. De acordo com 

o engenheiro agrônomo Alisson Rodrigues do Idaf (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal 

do Espírito Santo): “O processo de secagem estava sendo feito à noite, o que é proibido quando 

se utiliza somente a palha como combustível. Além disso, não estava sendo respeitada a 

distância mínima das rodovias”. Em consequência, uma grande quantidade de fumaça polui o 

ar. 

Na alvorada, nesse período de inverno, a fumaça não se dissipa, misturando-se à neblina. 

O veludo negro envolve toda a região, dificultando a visibilidade, principalmente a dos 

motoristas que trafegam nas rodovias e estradas secundárias que cortam o município, colocando 

em risco a sua vida e a dos que transportam. É um verdadeiro caos. Há dias em que fica 

impossível a locomoção. Os que trabalham em outras localidades reclamam dos atrasos 

constantes a que são submetidos. 

Outra situação preocupante é em relação à saúde da população que todas as manhãs 

respira a fumaça. Ainda que a Secretaria Municipal de Saúde não disponha de dados sobre as 

consequências do excesso de fumaça, é certo que no período há um aumento significativo dos 

casos de doenças crônicas respiratórias, sobretudo, entre as crianças, conforme explicou a 

própria Secretaria. Muitos moradores culpam a fumaça por essas doenças que aparecem nessa 

época e chegam a afirmar que a palha queimada, em virtude do uso excessivo de agrotóxicos 

nas lavouras de café, também estaria contaminada. Tal afirmação carece de um estudo 

aprofundado para comprovar ou não a sua veracidade. De qualquer forma não deixa de ser um 

fato preocupante. 

Os que defendem o uso da palha, principalmente os donos de secadores, afirmam que a 

prática é necessária porque reduz custos, uma vez que o preço do café está muito abaixo das 

condições mínimas para a produção. A “casca” do café é um subproduto da própria produção, 

por ser um resíduo extraído no processo de beneficiamento dos grãos, não sendo necessárias 

despesas adicionais. Segundo eles, secar apenas com a lenha elevaria custos que afetariam 

diretamente o produtor. Penso que nunca a questão econômica deve estar acima da saúde e da 

vida das pessoas. 

Em suma, é preciso compreender e cumprir a instrução normativa publicada pelo Idaf, 

que impede que os secadores façam o uso da palha em horários inadequados. Para isso é 

imprescindível uma fiscalização mais rigorosa dos órgãos competentes. É importante também 
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um trabalho de conscientização de todos os envolvidos para que a saúde e a vida sejam 

prioridades e não apenas um suposto lucro. Outra alternativa seria a busca de parcerias entre 

associações de produtores e outros órgãos, como Prefeitura, Idaf, Incaper, Câmara de 

Vereadores, para a instalação de mais secadores, de forma a atender a alta produção sem a 

necessidade da secagem noturna, o que contribuiria para a redução da excessiva fumaça 

produzida à noite. Assim, quem sabe nas manhãs frias poderíamos respirar a natureza que nos 

cerca e o único cheiro seria o do café quentinho aquecendo o nosso dia e trazendo o bem-estar 

que tanto almejamos. 

 

Artigo de opinião 18 

 

VERDE, AMARELO, AZUL E PRETO 

 

Estando localizado no extremo norte do Brasil, o Amapá possui um dos maiores parques 

ecológicos do mundo. Segundo o site “Logic Ambiental”, o Estado possui 62% do seu território 

preservado por um regime de proteção especial, cujas características naturais incluem, além da 

presença litorânea do maior rio de água doce do mundo, o Amazonas, vasta e diversificada 

fauna e flora, riqueza em minérios diversos e a presença de combustíveis fósseis, como petróleo 

e gás natural. 

A especulação sobre esse potencial energético fez com que a Agência Nacional de 

Petróleo leiloasse catorze blocos do território amapaense, que compreende a costa do Estado 

do Amapá e municípios como Amapá, Oiapoque e Calçoene. O objetivo desse leilão é que essas 

áreas sejam perfuradas para identificar e avaliar a existência de reservas de gás e petróleo, por 

meio de estudos ambientais, para que se possa explorar tão valioso bem. Entretanto, o último 

estudo feito sobre o assunto foi rejeitado pelo Ibama, que afirma não reconhecer fundamento 

científico na pesquisa apresentada pela empresa Total, vencedora do leilão. Apesar disso, 

continuam-se ações que querem manchar com óleo nossa Amazônia, o que acendeu uma 

polêmica na sociedade amapaense: uns acreditam que esses estudos sinalizem progresso e 

prosperidade; outros, no entanto, temem um grave prejuízo ambiental. 

De um lado, apoiadores como Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, 

argumentam citando a geração de emprego e renda para famílias amapaenses, investimento em 

infraestrutura e consequente desenvolvimento do Estado. Os defensores desse pensamento 

afirmam que tal recurso deve ser explorado antes que o seu valor diminua perante o mercado 

mundial e que a não utilização dele condenaria o Estado ao subdesenvolvimento. 

Por outro lado, de acordo com o professor Jackson Santos, da tribo Karipuna, em 

reportagem do portal “G1 Amapá”, tribos indígenas das etnias Uaçá, Galibi e Jaminã temem a 

contaminação por óleo, oriunda de possíveis vazamentos, caso a exploração venha a acontecer. 

Esse temor é justificado por ser a atividade petrolífera uma das que oferecem graves riscos de 

acidentes ambientais que estão além das normas regulamentadoras, conforme esclarece 

Francisco Ponte Júnior, em artigo científico publicado na revista “Tecnologia”, em 2008. O 

pesquisador exemplifica isso referindo-se a acidentes que ocorreram com plataformas da 

Petrobras, na baía da Guanabara e em Araucária, além do naufrágio da Plataforma P-36, 

também da estatal. 
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Ilustra, assim, o quão perigoso são os problemas ambientais no mundo. 

Consequentemente soma-se a isso o surgimento de doenças e o aumento da mortalidade, o que 

é rebatido por apoiadores que apostam na segurança e confiança da empresa francesa Total. 

Segundo o professor de Geografia Amapaense, Rodrigo Bandeira, a exploração desses 

recursos, mesmo a uma distância considerável da costa fluviomarítima, podem causar 

problemas, como a ameaça de perda ou extinção dos recifes de corais descobertos recentemente 

na Costa Atlântica do Estado do Amapá; afetação da zona de mangues, provocando a morte de 

peixes e outras espécies animais que podem vir a se intoxicar pelos fluídos liberados; e a 

ocorrência de problemas na alimentação dos indígenas e do povo amapaense como um todo. 

Acredito que deva ser revisada e vetada a decisão de exploração do solo amapaense para 

realização de estudos sobre gás e petróleo, já que as pesquisas apresentadas se mostraram 

insuficientes, conforme afirmou o Ibama. Ao que tudo indica, há um interesse capital na 

exploração da Amazônia e não se consideram os riscos ambientais, em um dos estados mais 

preservados do Brasil. Apesar dos diversos benefícios que poderiam advir, não pagariam os 

custos e as consequências negativas que, com certeza, viriam se for explorado o petróleo na 

região Amazônica. Devemos prezar por nossa cultura, pelos indígenas e pela nossa Amazônia, 

a fim de que se possa haver um futuro mais saudável e limpo para as próximas gerações. Ainda 

podemos nos mobilizar e, juntos, evitar os impactos ambientais da ganância capitalista. 
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RETROCESSO CULTURAL: TUDO COMEÇA COM “UM PASSINHO”? 

 

Um estado que se orgulha por de suas veias correr um sangue cultural extremamente 

rico que eclode na voz da preta cirandeira Lia de Itamaracá, nas rodas do coco, na xilogravura 

de J. Borges, na arte armorial do mestre Suassuna, no fervor do frevo e na apoteose do maracatu, 

atualmente tem sido invadido por uma nova febre popular – o passinho – que tomou conta do 

cenário artístico pernambucano, nos fazendo refletir: – É um retrocesso cultural? 

Na ilha de Itamaracá há as “batalhas do passinho” que reúnem grupos para disputas de 

coreografias. Esse movimento virou um símbolo de resistência da periferia e um grito de 

identidade na vida dos jovens que fazem parte dessa cultura de massa, pois para muitos torna-

se um muro de contenção contra a violência e as drogas, já que muitas vezes os integrantes dos 

grupos ficam horas ensaiando, criando coreografias e assim ficam longe do contato com a 

hostilidade e a perversidade que existem, infelizmente, nas comunidades da Ilha. 

Para Ricardo Silva, integrante de um dos grupos de passinho da Ilha, o importante 

mesmo é ser reconhecido, pois junto com a brega funk, esse novo ritmo tem tirado muita gente 

do tráfico. O jovem ainda acrescenta que poderia ser mais um na Penitenciária Barreto 

Campelo, mas preferiu o lado da arte e se deu uma nova chance. Sem dúvida, um movimento 

artístico como esse muda a vida de um ser humano, pois independente de gênero, classe social, 

etnia ou orientação sexual, a arte sempre transforma. Assim, como arte vinda dos menos 

favorecidos, o passinho também é uma mobilização social. É preciso que seja reconhecido, pois 

veio despir o preconceito da cultura periférica que desde sempre é excluída da sociedade, como 

o rap, o grafite e outras culturas que fazem parte das comunidades. 
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Por outro lado, muitas letras de músicas não são nenhuma composição da Bia Ferreira 

ou do Caetano Veloso e contribuem com a cultura do machismo que está enraizada na 

sociedade. E, é claro que são sexistas, pois abordam os interesses masculinos com base nos seus 

desejos carnais, tratando a mulher como objeto, como no trecho: “Arrastei ela pro meu carro, 

dei um trato e um amasso”, dos cantores Shevchenko e Elloco. Essa cultura de tratar a mulher 

como propriedade masculina enfraquece o movimento feminista que em Itamaracá ainda é 

muito pequeno devido a pensamentos patriarcais e machistas. Felizmente já há grupos que 

relutam para que suas músicas fujam das características negativas, mas continuam sendo 

vítimas de críticas, talvez por pertencerem a um movimento de periferia ou pela frequente 

presença de crianças nas disputas que, para muitos ilhéus, demonstra a substituição da antiga 

dança das cadeiras infantil pela “novidade” do brega funk e a igualdade da ciranda pela 

rivalidade das batalhas. É mesmo um retrocesso? 

A Ilha de Itamaracá é a terra da ciranda e durante anos vem sofrendo uma desvalorização 

cultural e o passinho, de certo modo, chega a ameaçar a cultura itamaracaense, pois grande 

parte da população jovem não dá mais voz e espaço às belas tradições da Ilha que estão a cada 

dia sendo esquecidas. Como exemplo temos a “sambada de coco” que ocorria na praia da 

colônia de pescadores e acabou sendo interrompida por falta de verba. Como símbolo de 

resistência, o grupo Nossa Cultura Tem Som foi criado para homenagear as mestras Lia da 

Ciranda, Anjinha e Totinha do Coco e também resgatar esse valor cultural que ao longo dos 

anos vem perdendo espaço para os produtos da globalização. 

É perceptível que as ideias fixas só crescem quando se fala em ruptura de tradição, mas 

quando são cheias de histórias, é difícil ficar ao lado de uma cultura que tem pontos negativos, 

ofensivos para quem está fora do movimento e muitas vezes age por discriminação. Acredito 

que o passinho não seja um retrocesso propriamente dito, pois é fato que está ajudando a vida 

dos jovens nas comunidades de Itamaracá. Mas para ser reconhecido como mobilização, precisa 

de uma “reforma” sem deixar vestígios de preconceito, machismo e conteúdos eróticos que 

infelizmente são fortemente consumidos pela indústria. 

 

Artigo de opinião 20 

 

A BUSCA DO “SONHO BRASILEIRO” DIVIDE OPINIÕES 

 

A questão migratória no Brasil tem sido destaque nos últimos anos em virtude do grande 

fluxo de imigrantes refugiados que entram no território nacional, entre eles, haitianos, em 

virtude do terremoto que atingiu o país caribenho em 2010. Segundo a ONU, até o fim de 2016, 

foram registradas 67 mil autorizações de residência no Brasil, e Caçador (SC) é uma das muitas 

cidades brasileiras que recebem grande número de haitianos. O fator atrativo é a presença de 

uma série de indústrias que ofertam vagas de trabalho na cadeia produtiva sem necessidade de 

qualificação profissional. A vinda dos imigrantes, contudo, divide opiniões entre os moradores 

de Caçador no que diz respeito ao seu impacto na cidade. 

Algumas considerações devem ser feitas a fim de compreender a situação em que se 

encontram os haitianos que vieram para Caçador. A maioria dos homens costuma trabalhar no 

ramo industrial, recebendo baixos salários e enviando parte da renda para a família que 

permanece no Haiti. Em contrapartida, grande parte das mulheres enfrenta o desemprego. A 
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indústria caçadorense, que oferece grande número de vagas, prioriza a mão de obra masculina. 

Essa é uma das razões, sem falar no preconceito étnico-racial, pelas quais são limitadas as 

oportunidades para mulheres haitianas no mercado de trabalho. 

Uma coisa é certa: todos enfrentam dificuldades para adaptar-se à cidade. A mais 

evidente diz respeito à comunicação. Os idiomas oficiais do seu país de origem são o francês e 

o crioulo haitiano que, apesar de ser uma língua originada do latim, assim como o português, é 

muito distinta. Logo, o aprendizado da língua por si só é difícil. Para ajudar a superar essa 

barreira, o IFSC – Campus Caçador disponibiliza, semestralmente, um curso de Português para 

estrangeiros que este ano contou com cerca de 80 participantes, divididos em duas turmas. É 

um número grande, mas percebe-se que a demanda é ainda maior. Outro problema é que, 

embora muitos imigrantes possuam diplomas de graduação, eles não são reconhecidos no 

Brasil, o que, aliado à dificuldade em comunicar-se em português, os impede de atuar na área 

em que se especializaram no Haiti. Por isso, lhes resta ocupar vagas de trabalho que não exigem 

qualificação profissional, recebendo, consequentemente, baixos salários. 

Somado a isso, há ainda pessoas que acreditam que os imigrantes trazem problemas, 

como a ocupação de vagas de emprego de moradores locais e o aumento da violência urbana. 

Em relação ao primeiro caso, há justamente um movimento inverso, pois, conforme demonstrou 

a historiadora Lená Menezes (artigo “Os outros somos nós”), a imigração, desde o final do 

século XIX, impulsionou o crescimento econômico no Brasil. Já em relação ao segundo caso, 

não há evidências empíricas que demonstram índices de violência provocados pelos 

estrangeiros. 

Como vimos, essas são ideias que têm base no medo do desconhecido. O simples fato 

de perceber a presença de pessoas que conversam em um idioma que não é o português causa 

estranhamento. Além disso, infelizmente, existe a questão do racismo velado. Grande parte da 

população caçadorense é branca, descendente de imigrantes europeus, e carrega preconceitos 

enraizados na cultura brasileira. Ainda este ano, o site de notícias “Portal Folha Regional” 

relatou o episódio em que um haitiano, que precisava abrir uma conta bancária, foi impedido 

de entrar em uma agência do Banco do Brasil, mesmo após retirar os sapatos com biqueira de 

aço. O episódio de humilhação e constrangimento gerou polêmica, principalmente, por parte de 

pessoas que foram contra as atitudes dos seguranças do banco. 

Diante do exposto, destaco que os imigrantes haitianos podem, sim, contribuir para a 

sociedade, desde que sejam devidamente acolhidos e tenham seus direitos fundamentais 

garantidos. A migração é um fenômeno mundial e não podemos negar aos estrangeiros o direito 

de buscar uma vida melhor. Basta exercitar a empatia, porque poderia ser qualquer um de nós 

nessa situação. Além disso, não podemos esquecer que o sul do país faz parte desse processo 

migratório desde o início de nossa história. Para mim, já não é uma questão de opinião, é uma 

questão de ação e de respeito aos direitos humanos. 

 


