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Resumo 

 

Esta tese situa-se na linha de pesquisa Leitura, Escrita e Ensino de Língua 

Portuguesa, está embasada teoricamente na Linguística Textual, nas vertentes 

sócio-cognitiva e interacionista, complementadas por Teorias de Aprendizagem. 

Com foco em práticas de leitura e escrita de textos argumentativos, com tendência 

opinativa, tem por objetivo investigar os aspectos macros e microestruturais do 

discurso argumentativo, observando suas funções dentro de processos 

intercomunicativos; verificar como as teorias linguísticas e de aprendizagem eleitas 

podem dar suporte às práticas de ensino dos professores.Tem por hipótese que o 

trabalho com a linguagem, com ênfase na ideia de atividade linguística tende a 

redimensionar o olhar sobre as práticas de ensino, exigindo a inovação de 

procedimentos e estratégias, à luz da dialogia entre saber científico e práticas dos 

professores, para promover o ensino do uso comunicativo da linguagem. O material 

de análise constitui-se por relatos de nossas experiências sobre oficinas de leitura e 

escrita realizadas com professores da Educação Básica, da Rede Pública de Ensino, 

da cidade de São Paulo. A hipótese que orientou a investigação foi confirmada, 

parcialmente, por meio dos resultados obtidos nas oficinas de leitura e escrita. Os 

resultados revelaram que o trabalho com a linguagem, com ênfase na ideia de 

atividade linguística, instiga os professores para redimensionar o olhar sobre as 

práticas de ensino da linguagem e para inovar procedimentos e estratégias de 

ensino, mas não desenvolve competências para que eles promovam o diálogo entre 

saber científico e as práticas de ensino do uso comunicativo da linguagem. Os 

resultados revelaram que o desenvolvimento de habilidades para promover o diálogo 

entre saber científico e práticas de ensino faz-se necessário investir na formação 

linguística dos professores e no aprofundamento de conhecimentos teóricos. 

 

Palavras-chave: Atividade linguística, uso da linguagem, interação social 
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ABSTRACT 

 

This thesis is situated in the line of research reading, writing and teaching of 

Portuguese Language, is theoretically grounded in text linguistics, the cognitive 

aspects and socio-interactionist, complemented by Learning Theories. With a focus 

on practices of reading and writing of argumentative texts, with tending opinionated, it 

has aims to investigate the macro and micro-structural aspects of argumentative 

discourse, observing their function within intercommunicative processes; see how the 

linguistc theories and learning theories can support the elected teaching practices of 

teachers. It has by hypothesis that work with language, with emphasis on the ideia of 

linguistic activity tends to resize the look on teaching practices requiring innovation 

strategies and procedures, to the light of the dialogism between scientific knowledge 

and teachers’ practices, to promote the teaching of communicative use of language. 

The analysis material is constituted by reports of our experiences with reading and 

writing workshops realized with teachers of the Basic Education, Public Education 

Network, of the city of São Paulo. The hypothesis that guided the research was 

partially confirmed by the results obtained in reading and writing workshops. The 

results revealed that the work with language, with emphasis on the ideia of linguistic 

activity, encourage teachers to resize the look on the practices of language teaching 

and innovate teaching strategies and procedures, but does not develop skills so that 

they promote dialogue between scientific knowledge and practices of teaching 

communicative use of language. The results revealed that the development of skills 

to promote dialogue between scientific knowledge and practices of teaching is 

necessary to invest in language training for teachers and deepening of theatrical 

knowledge. 

 

Keywords: linguistic activity, use of language, social interaction 
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 INTRODUÇÃO 
 
 

 

Esta tese abrange uma investigação situada na linha de pesquisa Leitura, 

Escrita e Ensino de Língua Portuguesa, do Programa de Estudos Pós-Graduados 

em Língua Portuguesa, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A 

investigação é fundamentada nos pressupostos teóricos da Linguística Textual, nas 

vertentes sócio-cognitiva e interacionista; tem por objeto de estudo estratégias de 

leitura e escrita do discurso argumentativo, nas dimensões comunicativa e 

sociocultural. 

 

A pesquisa que desenvolvemos no mestrado nos mostrou que há, na escola 

básica, carência de conhecimentos, por parte de professores, das características 

que compõem o texto com predominância argumentativa, ao mesmo tempo em que 

foi possível observar a importância da argumentação no sentido de possibilitar ao 

estudante conquistar autonomia de linguagem. Esta pesquisa, de base qualitativa, 

abrange discussões acerca do ensino dos aspectos globais do discurso 

argumentativo, que envolvem as circunstâncias de produção, a posição dos 

interlocutores, as atitudes e as intenções. Abrange, também, reflexões acerca do 

ensino dos aspectos macros e microestruturais, dentro de processos 

intercomunicativos guiados por opinião. 

 

 O conhecimento dos dados mencionados despertou o interesse pela 

investigação dos aspectos da argumentação, que incluem as categorias linguísticas 

estruturantes do discurso argumentativo, como elementos auxiliares do processo de 

leitura e escrita, de textos da classe opinativa. A importância desses estudos reside 

no fato de que o ensino do uso das categorias linguísticas, dentro de processos 

intercomunicativos, pode contribuir para superar o plano da forma e atingir o plano 

das relações semânticas. 

 

 Com a finalidade de observar como esse ensino se processaria na prática, 

propusemos oficinas de leitura e escrita, que foram realizadas com professores, da 

Rede Pública de Ensino, de todos os componentes que integram a grade curricular, 
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da Educação Básica. Por meio das oficinas observamos em que medida as teorias 

linguísticas e de aprendizagem eleitas podem subsidiar as práticas de ensino, de 

modo a contribuir para que os professores desenvolvam um trabalho com texto, em 

suas respectivas áreas de conhecimento, de modo a contribuir para que seus alunos 

evoluam no processo de apreensão e construção de sentidos dos textos. 

 

O tema, aspectos da argumentação: ensino para desempenhar papéis no 

contexto da sociedade contemporânea, agrega a ideia de atividade linguística, o que 

favorece o trabalho com a linguagem, sob o enfoque da teatralidade. Isso implica 

refletir sobre os quadros que a sociedade apresenta aos usuários da língua, para 

desempenhar os diferentes papéis sociais e sobre os recursos que facilitam a 

atualização linguagem, conforme as características dos quadros sociais e as 

circunstâncias de comunicação. 

Os fundamentos teóricos que norteiam este estudo abrangem a Teoria da 

Enunciação, a Teoria dos Atos de Fala, a Teoria de Instruções Linguísticas, a Teoria 

da Argumentação, a Semântica Argumentativa e o Funcionalismo, com o apoio de 

teorias da aprendizagem. A junção de saberes pedagógicos aos saberes linguísticos 

visa a facilitar a compreensão da formação sociocultural do sujeito e sua relação 

com o saber. No desenvolvimento dos capítulos dessa tese, alternaremos entre o 

uso dos termos locutor/alocutário, enunciador/enunciatário, professor/aluno e sujeito, 

em referência à Semântica Argumentativa, à Teoria da Enunciação e às teorias de 

aprendizagem. 

 

Os aportes teóricos mencionados ancoram as abordagens sócio-

interacionistas, que consideram as relações de interdependência entre as 

sequências linguísticas e as características das situações de produção do discurso; 

entre as características dos textos e os efeitos de sentido que eles exercem sobre os 

interpretantes. Essas abordagens são adequadas ao ensino do uso comunicativo da 

linguagem, para atuar na sociedade contemporânea, que é uma sociedade dinâmica 

e, sendo assim, exige dos sujeitos, igual dinamismo do pensamento e da linguagem. 

 

As teorias de aprendizagem contribuem com as reflexões acerca das 

pedagogias adequadas ao ensino do uso comunicativo da linguagem, no contexto 
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da sociedade contemporânea, bem como o papel do professor e do aluno nos 

processos de ensino/aprendizagem.  Essas teorias elucidam questões relacionadas 

com a atividade intelectual, com o sentido e com o prazer de aprender que, na visão 

de Charlot (2005), são chaves do ensino. 

O objetivo que norteia esta pesquisa consiste em apontar caminhos para a 

inovação de estratégias de ensino da linguagem, com ênfase nas ações 

pedagógicas que privilegiam o uso dos aspectos argumentativos da linguagem: 

1. investigar os  aspectos macros e microestruturais do discurso 

argumentativo, observando suas funções dentro de processos 

intercomunicativos; 

 

2. examinar o modo como as teorias linguísticas de base sócio-interacionista 

e teorias da aprendizagem podem subsidiar às práticas de ensino e 

promover a aprendizagem do uso dos elementos constituintes do discurso 

argumentativo. 

 
Na busca de atingir esses objetivos, investigamos os aspectos constituintes 

do discurso argumentativo, sob o enfoque da teatralidade da linguagem, que atribui 

relevância ao ensino do uso comunicativo da linguagem e, sendo assim, contribui 

para desenvolver a autonomia de pensamento e de linguagem dos alunos. 

Pensamos que essa autonomia constitui um dos fatores de promoção social, no 

contexto da sociedade contemporânea, uma vez que se trata de uma sociedade que 

está em permanente transformação e, sendo assim, exige dos sujeitos capacidade 

de (re) inventar e criar novas formas de ação e de interação pela linguagem. 

 

  A argumentação, sob a ótica de Vignaux (1995), constitui um conjunto de 

ações que aponta para uma afirmação ou uma tese. A argumentação surge da 

necessidade de resolver um problema, expor e defender um ponto de vista, alegar 

alguma causa e justificá-la. O problema nasce de um índice de dúvida, provocando a 

saída de uma opinião estável e a descoberta de asserções filosóficas extraídas do 

exame dialético, que tem como ponto de partida as ideias admitidas. 

Temos por hipótese que o ensino dos aspectos da argumentação, com ênfase 

na ideia de atividade linguística, tende a redimensionar o olhar sobre as práticas de 
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ensino, exigindo a inovação de procedimentos e estratégias, à luz da dialogia entre 

saber científico e práticas dos professores, para promover o ensino do uso 

comunicativo da linguagem. 

 

Esta tese se configura por cinco capítulos: 

 

O capítulo 1 apresenta as bases teóricas que ancoram as discussões sobre o 

ensino dos aspectos da argumentação, situando este estudo no contexto da 

sociedade contemporânea. Apresenta definição de argumentação, sob o ponto de 

vista de Vignaux (1995), observando os níveis de análise do discurso argumentativo 

e a adequbilidade dos aportes teóricos ao ensino, conforme os objetivos que se 

propõe alcançar. 

 

O capítulo 2 apresenta discussões sobre a teatralidade do discurso 

argumentativo, sob o ponto de vista de Vignaux (1995), que vincula o termo 

“representação” à atividade linguística e ao conjunto de funções do discurso 

argumentativo na interação social.  As discussões focam-se no ensino da linguagem 

e no desenvolvimento de habilidades sócio-interativas, como uma das condições 

para o sujeito atuar socialmente, de modo competente, no contexto da sociedade 

contemporânea. 

 

O capítulo 3 trata da relação entre identidade e linguagem, com foco nos 

hábitos de leitura dos alunos nascidos na era digital. Trata, também, da formação de 

professores para promover o ensino eficaz, superando desafios para introduzir as 

tecnologias no ensino e, ao mesmo tempo, garantir a qualidade. 

 

O capítulo 4 trata dos aspectos estruturantes do discurso argumentativo: os 

macros e microestruturais. Apresenta, em nível de exemplificação, a análise de um 

artigo de opinião, que se intitula “Vida digital – o desafio de criar novas regras”, a fim 

de observar o funcionamento de categorias linguísticas, como verbo, advérbio, 

conjunções e dêixis textuais, no interior desse discurso, e o modo como elas 

auxiliam os processos de leitura e escrita.  
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O capítulo 5 trata da análise do corpus desta pesquisa que se constitui por 

relatos de nossa experiência sobre oficinas de leitura e escrita realizadas com 

professores do ensino Fundamental II e Médio, da Rede Pública, da cidade de São 

Paulo, com o objetivo de observar a aplicabilidade de teorias linguísticas e de 

aprendizagem às práticas de ensino, e fornecer subsídios aos professores para 

inovar suas práticas. 
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CAPÍTULO 1 – DISCURSO ARGUMENTATIVO: UMA ABORDAGEM 

SÓCIO-INTERACIONISTA E CULTURAL 

 

 

Este capítulo apresenta as bases teóricas que norteiam a pesquisa, que se 

situa na Linguística Textual, nas vertentes sócio-cognitiva e interacionista, no 

Funcionalismo, na Teoria da Argumentação e na Teoria da Enunciação, 

complementadas por Teorias de Aprendizagem. Essas bases teóricas focalizam a 

língua como um fenômeno dinâmico, que se atualiza conforme as necessidades de 

comunicação e as dinâmicas das relações sociais. 

 

A Teoria de Instruções Linguísticas, proposta por Weinrich (1981), contribui 

com essas reflexões. Trata-se de uma Teoria de Textos que se define a partir de 

três conceitos, quais sejam: Comunicação (C), Instrução (I) e Texto (T). A 

comunicação consiste na interação entre duas ou mais pessoas que dispõem de um 

código comum para a troca de informações. A instrução consiste em indicações que 

orientam a conduta do leitor ou ouvinte, no sentido de cativar sua memória e sua 

imaginação, para a formação de possíveis estruturas que o auxiliem na interpretação 

da mensagem. O texto consiste na unidade máxima de sentido, constituída por uma 

“rede” de palavras que pertencem a agrupamentos semânticos comuns. 

 

Essa proposta de investigação contempla os princípios da pragmática 

linguística que, na visão de Varó (1990), concebe a linguagem como um fenômeno 

dinâmico condicionado pela ação circunstancial de tempo e lugar de enunciação; e 

concebe o texto como uma fonte inacabada de sentidos.  Isso quer dizer que a 

linguagem, na dinâmica de uso, está em constante processo de atualização, com 

vistas a atender às necessidades de comunicação. Nessa dinâmica, os sentidos do 

texto são inesgotáveis, visto que se renovam a cada circunstância de produção e 

interpretação, de acordo com as experiências armazenadas na memória social e 

individual de cada produtor/interpretante. 

 

Sob a ótica de Papi (1996), a pragmática linguística liga-se ao termo “função”, 

que consiste em compreender que a função primária da linguagem é a 
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comunicação. Em se tratado do ensino de língua materna e/ou línguas estrangeiras, 

Weinrich (1981) sugere que se busque o equilíbrio entre a correta compreensão das 

estruturas da língua em questão, bem como o desenvolvimento de habilidades de 

fala, que se processa por meio do ensino de um conjunto de regras discursivas que 

determinam o bom uso da língua. Neste contexto, o bom uso tem a ver com a 

eficácia do ato de linguagem. Essa perspectiva engloba a teoria dos atos 

linguísticos, que busca meios de articular as funções-objetivo e outras funções 

presentes nos atos de linguagem. 

 

A Teoria dos Atos de Fala representa o ápice da Pragmática, que prevê o 

(inter) relacionamento entre os componentes sintático, semântico e pragmático da 

língua. Nessa teoria, encontra-se a essência da concepção de linguagem de Austin 

(1980), que parte do princípio de que a palavra é um penhor. Isso quer dizer que o 

ato de fala se caracteriza como interação, quando assume um caráter contratual ou 

um compromisso entre os sujeitos implicados no processo de interação. A 

linguagem, sob esse enfoque, apresenta-se como uma forma de ação que modifica 

os interlocutores e não como representação da realidade. 

 

Nessa concepção, o significado da proposição deixa de ser estabelecido por 

meio de elementos constituintes, passando a ser estabelecido pelas condições de 

uso, que envolvem elementos do contexto, das convenções de uso e das intenções 

dos falantes. Essas condições tendem a determinar o êxito de uma proposição, que 

deve ser proferida em circunstâncias adequadas e por pessoas investidas de poder, 

para que resulte em um fator de sucesso. Sob essa visão, quando um ato de 

linguagem é realizado com sucesso, ele resulta em um fator de felicidade para quem 

o realiza, por alcançar êxito pretendido.  

 

Entende-se, assim, que o funcionamento da linguagem liga-se ao fator de 

êxito dos atos de fala. Ao desenvolver uma teoria metafuncional que abrange os 

níveis morfossintático, semântico e pragmático da língua, Halliday (1985) contribui 

para a compreensão desse funcionamento. Essa teoria prevê que cada elemento da 

língua é metafuncional, uma vez que desempenha várias funções dentro do sistema. 

E essa visão abrange a dimensão das relações entre as orações e entre as orações 

e as unidades maiores como os parágrafos. 
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Halliday (1985) consolida as bases dessa teoria em sua gramática funcional, 

que ele a define como uma gramática essencialmente natural, uma vez que tudo 

nela pode ser explicado pelos usos. Os usos geram variadas proposições que dão 

forma ao sistema. Embora a teoria desse autor englobe os níveis da palavra, da 

frase e do texto, apenas ela não daria conta da gama de fenômenos que envolvem a 

linguagem na dinâmica de uso.  Isso acena para a necessidade de busca de 

cooperação de outras teorias afins. 

 

A Teoria da Enunciação de Benveniste (1995) traz contribuições para a 

compreensão dos fenômenos da língua em uso, uma vez que focaliza não só à 

estrutura da língua, mas também a sua relação com o contexto de produção do 

discurso e com seus usuários. Concebe a língua como um processo sócio-cognitivo 

e interacional. E, assim, defende os métodos de pesquisa que possibilitem a 

investigação em sua dimensão estrutural e simbólica. 

 

Essas teorias ancoram as reflexões sobre o ensino dos aspectos da 

argumentação, sob o ponto de vista de Vignaux (1995). Este autor formula sua 

Teoria da Argumentação sob o enfoque da teatralidade, que significa propor quadros 

de representação de papéis sociais com vistas a comover o público. Nos processos 

de representação são considerados os discursos e os pensamentos circulantes, uma 

vez que esses influem na conduta dos cidadãos. Os argumentos utilizados são 

fundados em valores universais e não em elementos demonstrativos, que têm o 

propósito de sustentar uma dada tese. 

 

1.1. A argumentação: lógica formal x práticas discursivas 

 

A argumentação, na perspectiva da teatralidade, afasta-se da lógica formal e 

aproxima-se das práticas discursivas cotidianas. Vignaux (1995) evidencia esse fato 

ao fazer distinção entre argumentação e demonstração. Para ele, a argumentação 

atua sobre uma opinião, com vistas a determinar uma decisão, já a demonstração 

atua com vistas a investigar o verdadeiro e o falso em cada matéria. Enquanto a 

argumentação exige a intervenção de quem argumenta e a pertinência das seleções 

que se realizam, a cada instante, a demonstração funda-se sobre um mecanismo 
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formal, que determina logicamente a conclusão. Sob esse enfoque, a argumentação 

está mais vinculada às conjunturas sociais que as teóricas. 

 

Embora Vignaux (1995) se afaste das bases da lógica formal e faça uso de 

recursos da teatralidade, na elaboração de sua teoria da argumentação, ele não 

infringe as regras que regem a estruturação do discurso. Sob o enfoque da 

teatralidade discursiva, trata das operações que um sujeito poderia realizar no 

processo de construção do discurso argumentativo, dentro de uma lógica natural 

que integra reflexões sobre argumentação e ideologia, de modo simultâneo. Dentro 

dessa lógica, o enunciador pode discorrer acerca de questões diversas e fazer 

representações de si mesmo, do enunciatário e da situação de comunicação. 

 

Na elaboração de sua teoria, Vignaux (1995) parece ter se inspirado no 

interacionismo simbólico, que também ancora o pensamento de Goffman (2007), 

formulador de uma metodologia centrada na ação teatral, no comportamento 

humano e nas formas de manifestação em sociedade. Em seus estudos, este autor 

parte do princípio de que o ser humano se apresenta diante dos outros, em qualquer 

situação social, guiado pela intenção de sustentar as impressões que os outros 

(interlocutores) possam ter dele. Com o intuito de impressionar o público e garantir o 

sucesso da ação social, o sujeito emprega técnicas como aquelas utilizadas por um 

ator que representa um personagem diante do público. 

 

As questões acerca desse tema serão retomadas e aprofundadas no segundo 

capítulo, quando refletiremos sobre o ensino dos aspectos da argumentação, com 

ênfase na função teatral da linguagem. Nessa perspectiva, o discurso argumentativo 

será observado como um fenômeno dinâmico, que se atualiza de acordo com as 

circunstâncias de comunicação e com o público a quem o discurso se dirige. 

 

 

1.2. Discurso argumentativo: aportes teóricos que ancoram o ensino 

 

A intenção de ensinar um dado conteúdo deve vir acompanhada de reflexões 

não apenas sobre o objeto de ensino, mas também sobre a escolha dos aportes 
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teóricos que apoiam as ações de ensino. Porém, em se tratando do discurso 

argumentativo, a definição do objeto parece ser uma tarefa difícil. Essa dificuldade, 

na visão de Vignaux (1995), resulta da impossibilidade de resumir a argumentação 

em uma única teoria que dê conta de todos seus aspectos, visto que a inscrição dos 

processos argumentativos é verificada em todas as operações da vida social. 

 

Embora a argumentação seja tão abrangente, torna-se essencial a busca de 

definições de argumentação que estejam de acordo com os objetivos de ensino. 

Neste contexto, seu objetivo é a interação, para desempenhar papéis sociais. A 

abrangência da argumentação e os objetivos de ensino justificam a opção por vários 

aportes teóricos, de base sócio-interacionista, com vistas a dar conta de quase todos 

os seus aspectos. 

 

Vignaux (1995) preocupa-se com essa questão, por isso investiga definições 

de argumentação que atendam às exigências do cotidiano, que requerem variadas 

práticas discursivas. Suas investigações revelam que muitas definições do termo, 

‘argumentação’, encontradas em enciclopédias, são pouco satisfatórias. Dentre as 

definições investigadas, ele opta por aquela mencionada no Dicionário do Francês 

Contemporâneo. Nesse dicionário, o argumento é definido como prova, razão, que 

apoia uma afirmação; e a argumentação é definida como uma série de argumentos 

que tendem para a mesma conclusão. 

 

Com base em suas investigações, Vignaux (1995) observa que a 

argumentação consiste em um índice de dúvida, que se inscreve onde há lugar para 

caracterizar ou para refazer um acordo acerca de uma dada posição. Em outras 

palavras, a argumentação se inscreve no domínio do provável ou nos espaços de 

representação onde necessita de força argumentativa para sustentar uma tese. 

 

A dificuldade em definir a argumentação resulta em um impasse teórico-

metodológico que, na visão de Vignaux (1995), talvez pudesse ser resolvido, se 

houvesse a possibilidade de fazer um inventário do conjunto de elementos que 

engloba todos os tipos de argumentos usados no cotidiano. Embora não se 

proponha resolver esse impasse, ele busca apresentar bases ancoradas em 
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elementos capazes de contribuir, no futuro, para a construção de uma gramática da 

argumentação. 

 

Toulmin (2006) traz algumas contribuições, nesse sentido, ao desenvolver 

estudos, com vistas à verificação dos argumentos mais utilizados no cotidiano. Em 

seus estudos, ele parte de valores e raciocínios práticos, a fim de avaliar e criticar 

argumentos que são usados de modo efetivo. Em seu livro Os usos do argumento, 

este autor dedica especial atenção aos argumentos justificatórios, tendo em vista a 

importância de suas funções: a função primária - que se liga à justificação, e a 

função secundária - que se liga ao apoio às asserções. 

 

O estudo da argumentação como prática discursiva cotidiana requer a 

observação de elementos linguísticos e extralinguísticos. Nesse sentido, Vignaux 

(1995) propõe que a análise de textos se processe sob dois aspectos: o co-textual, 

que se refere à segmentação linguística; e o contextual, que se liga à analise das 

circunstâncias de produção. O trabalho com textos, sob essa visão, deve se ancorar 

em bases teóricas das áreas de psicologia, de sociologia, de ciência linguística e 

outras áreas afins, com vistas a dar conta de quase todas as dimensões do discurso, 

considerando os objetivos de ensino. 

 

A associação desses níveis de análise contribui para a construção de sentido 

do texto, uma vez que apenas a análise do conteúdo linguístico não daria conta dos 

elementos constitutivos de sentidos extralinguísticos, que se ligam à análise 

circunstancial. Isso se explica porque o texto não é apenas reflexo dos pensamentos 

do autor, mas também produto de circunstâncias exteriores. Essas circunstâncias 

influenciam o enunciador, no ato de seleção lexical e de organização da mensagem, 

já que o discurso é construído em função do outro a quem ele dirige. 

 

Nesta investigação, tomamos o discurso conforme a concepção de Van Djik 

(1997), para quem a compreensão do discurso como texto e como ato depende de 

vários fatores cognoscitivos que incluem os conhecimentos, as crenças, os desejos, 

os interesses, os objetivos, as atitudes, as normas e os valores dos usuários de uma 

dada língua.  Sendo assim, tratamos o discurso argumentativo como sequência 

linguística e processo de ação pela linguagem, que apresenta uma superestrutura 
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canônica e variados modos de estruturação, conforme as intenções e as cognições 

do autor e a função comunicativa do texto. 

 

Para Van Djik (1978), as superestruturas mais consideradas na filosofia e na 

teoria lógica são a argumentação e a demonstração. O esquema básico de suas 

estruturas configura-se pela sequência HIPÓTESE (premissa) e CONCLUSÃO. Essa 

estrutura, na visão do autor, é constatada tanto nas conclusões formais quanto nas 

enunciações argumentativas cotidianas. 

 

1.3. Discurso argumentativo: ensino no contexto da sociedade 

contemporânea 

 

A investigação dos aspectos do discurso argumentativo tem como objetivo o 

ensino para estudantes dos níveis Fundamental II e Médio, que estão inseridos na 

sociedade contemporânea, entendia como a sociedade globalizada, informatizada e 

produtora incessante de informações. Hargreaves (2004), apoiado em 1Daniel Bell, a 

denomina como sociedade da informação ou do conhecimento, que se define sob 

três dimensões. A primeira engloba a esfera científica, técnica e educacional 

ampliada. A segunda envolve formas complexas de circulação e processamento de 

conhecimentos e informações, em uma economia baseada em serviços. A terceira 

envolve um conjunto de ações, com vistas a promover a inovação continua de 

produtos e serviços, dentro das organizações. 

 

Hargreaves (2004) considera as informações que geram novas ideias, 

aplicáveis às práticas sociais, como uma forma de conhecimento, uma vez que 

permitem aos cidadãos criar, inventar e buscar novas possibilidades realização. 

Talvez essa consideração o leve a estabelecer uma relação de sinonímia entre os 

termos “sociedade da informação” e “sociedade do conhecimento”. No entanto, 

parece que a sociedade do conhecimento está à frente da sociedade da informação 

e, para torná-la realidade, é preciso formar sujeitos pensantes, que sejam capazes 

                                                           
1 Bell, Daniel. The coming of post- industrial society. New York. Basic Books, 1976. 
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de refletir sobre as informações que circulam no cotidiano, compará-las e selecionar 

aquelas que têm relevância e possam ser transformadas em conhecimentos. 

 

A construção de conhecimentos resulta de operações mentais profundas. 

Platão (2007) concebe o conhecimento como fruto do conteúdo das ideias, que se 

constroi a partir da formulação de hipóteses e utilização de imagens originadas na 

memória. Ele denomina as representações na memória como os próprios originais 

que, em comparação com seus simulacros (imitação), são considerados mais claros. 

Na visão desse filósofo grego, o ser humano pode atingir esse nível de raciocínio por 

meio da dialética, que faz das hipóteses não um princípio, mas uma espécie de 

degraus e de ponto de apoio para atingir o nível que não admite mais hipóteses, 

visto que é nesse nível que reside o conhecimento. 

 

Parece que na visão platônica encontra-se a essência do conhecimento, mas, 

o fato de este conhecimento estar voltado à contemplação das ideias, não atende às 

necessidades de uma sociedade pragmática como a contemporânea. Em uma 

sociedade pragmática enfatiza-se o conhecimento como um recurso útil à resolução 

de problemas urgentes e imprevisíveis. Mas, o fato de quase toda ação social 

envolver o uso da linguagem, torna-se importante que as ações de ensino 

contemplem a construção de saberes linguísticos utilizáveis em situações da vida 

prática. Nos termos de Coseriu (1992), esses saberes englobam conhecimentos 

sobre as normas de uso da linguagem, quais sejam: “o que se fala”, “com quem se 

fala” e “em que ocasião se fala”. 

 

Supomos que a construção de conhecimentos seja fruto de reflexões sobre o 

objeto de ensino/aprendizagem. As reflexões facilitam a focalização do objeto sob 

vários ângulos, bem como seu relacionamento com os conhecimentos socioculturais 

armazenados na memória semântica dos educandos, contribuindo para a 

construção de novos conhecimentos, que se supõem significativos e mobilizáveis. 

Em se tratando do ensino dos aspectos da argumentação, isso significa considerar o 

contexto sociocultural em que o discurso se desenvolve, bem como as cognições e 

as intenções do enunciador, visto que essas determinam as escolhas linguísticas e o 

modo de orientar argumentativamente o texto. 
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Ducrot (1987) discorre acerca de recursos argumentativos utilizados pelos 

falantes ou escritores, com vistas a conduzir os ouvintes ou leitores a uma dada 

conclusão argumentativa. A argumentação por autoridade, que se desdobra em 

duas formulações, constitui um desses recursos. Na primeira formulação, prevalece 

o elemento gramatical, observável na superfície textual. Já na segunda formulação, 

prevalece o elemento semântico veiculado pelo enunciado, que é constituído em 

parte ou na totalidade por um valor argumentativo próprio da proposição. 

 

Na primeira formulação, P é objeto de uma asserção, podendo ser, também, 

objeto da conclusão. Isso dependerá da intenção do locutor, que pode fundamentar 

P de forma valorativa. Para isso, ele faz uso de expressões que dão “força”, “valor”, 

”peso” ao elemento designado. E, assim, reforça uma proposição P como se ela 

acumulasse um peso particular. Assim procedendo, o locutor dá instruções 

linguísticas que autorizam o alocutário a concluir a argumentação a partir de P. 

 

Na segunda formulação, o locutor supõe que o elemento semântico veiculado 

pelo enunciado seja constituído em parte ou na totalidade por um valor 

argumentativo próprio da proposição. E, sendo assim, o argumento ganha reforço, 

podendo conduzir o interlocutor a tirar da proposição determinadas conclusões. As 

escolhas linguísticas e os modos de estruturação dos enunciados veiculam sentidos 

capazes de instruir o alocutário para que ele conclua algo próximo das expectativas 

do locutor. 

 

O elemento semântico está relacionado com a natureza simbólica da 

linguagem, que torna possível o intercâmbio de significados entre os parceiros da 

troca verbal, mesmo que o enunciador faça suas escolhas linguísticas, para 

representar dados objetos de discurso, de acordo com sua intenção. Nesse sentido, 

Orecchioni (1996) explica que os itens lexicais de uma dada língua constituem 

símbolos ou axiomas substitutivos e interpretativos das coisas do mundo, a partir 

dos quais os usuários de uma língua atribuem valor axiológico ao ser denotado, 

dentro de uma escala de valores. 

 

O valor axiológico que os sujeitos atribuem aos seres e às coisas resulta de 

sua constitutividade sociocultural e histórica. Essa constitutividade orienta suas 
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emoções e suas escolhas, resultando em marcas de subjetividade em seu discurso. 

A compreensão do discurso implica a compreensão do sujeito, tendo em vista que 

ele imprime, em seu discurso, cognições e emoções. 

 

Isso significa, na visão de Maturana (2005), conceber o sujeito como um ser 

que se constitui no entrelaçamento entre o emocional e o racional, dentro de uma 

dada língua. Entende-se, assim, que os processos de interpretação dos discursos 

envolvem a compreensão de componentes linguísticos e extralinguísticos, que se 

ligam aos estados emocionais do enunciador. Ao se pronunciar em dados contextos, 

sob um dado estado emocional, o enunciador pode aceitar seu argumento como 

válido naquela situação e reprová-lo em outro contexto, sob outro estado emocional, 

considerando, também, as emoções dos enunciatários. A observação dos estados 

emocionais dos enunciatários interfere no curso da interação verbal, contribuindo 

para a mudança de domínio de ação. 

 

O sujeito constituído no entrelaçamento entre a razão e a emoção pode ser 

considerado um ser lógico e um ser psicológico. O ser lógico segue uma linha de 

raciocínio que observa o ponto de partida e o ponto de chegada, sem preocupação 

com as nuances do discurso, resultantes das emoções. O sujeito psicológico 

observa os estados emocionais do público e reorienta o curso da interação verbal 

em função dessa mudança, uma vez que as dinâmicas das interações sociais nem 

sempre obedecem a uma dada lógica. Para Vignaux (1995), a necessidade de 

considerar o sujeito como um ser lógico e como um ser psicológico decorre do fato 

de existirem várias formas de organização da linguagem e vários níveis de 

comunicação. 

 

As emoções envolvem toda atividade humana, influindo nos níveis de 

comunicação e definindo o plano de ação em que a atividade verbal acontece.  

Maturana (2005) enfatiza que a emoção, sob a qual o sujeito age, em dada situação 

social, define sua ação, tornando-a singular. Assim, os agentes do processo de 

ensino/aprendizagem precisam considerar o desenvolvimento de habilidades do 

sujeito, para que ele aprenda a identificar essas emoções, visto que elas indicam 

quais são as ações desejadas pelo público a quem ele se dirige. A identificação das 
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emoções do público parece contribuir para a reorientação do curso da fala e, como 

consequência, para a elevação da expectativa de sucesso do discurso. 

 

No entanto, as emoções podem relativizar a competência comunicativa do 

falante, assim como sua expectativa de sucesso do discurso. Nesse sentido, 

Bechara (2003) explica que os estados psíquicos que intensificam as emoções 

causam uma série de desvios na língua, podendo afetar toda a atividade humana, 

principalmente, a atividade linguística, desde os sons e a estrutura das palavras, até 

a seleção vocabular e a construção de frases. As emoções podem influir, ainda, no 

tom do discurso, podendo resultar em um fator de aproximação ou distanciamento 

entre o enunciador e seu público. 

Em suma, a emoção interfere no curso da interação verbal, constituindo um 

dos fatores de sucesso ou de fracasso do projeto de argumentação. A emoção 

constitui um dos aspectos da argumentação que merece atenção, visto que ela está 

presente em todos os processos intercomunicativos. O desenvolvimento de 

habilidades, com vistas à administração dos estados emocionais, consiste em um 

dos fatores que contribui para obter o sucesso do discurso. 

 

1.4. Funções da linguagem: ensino para o uso comunicativo 

 

O ensino do uso comunicativo da linguagem requer reflexões sobre as 

múltiplas funções que a linguagem desempenha nas diversas situações de interação 

social. Para Halliday (1985), a multifuncionalidade da linguagem se reflete na 

estrutura interna da língua, constituindo a base de sua organização morfossintática e 

semântica. Para facilitar a compreensão do funcionamento do sistema linguístico, o 

autor propõe três funções dentro das quais os conteúdos de todas as línguas se 

organizam. Trata-se das funções ideacional, interpessoal e textual. 

 

Na função ideacional, a oração funciona como representação de um 

processo, que viabiliza a expressão de experiências dos falantes ou escritores, por 

meio da linguagem falada ou escrita. Em termos de escrita, essa função viabiliza a 

explicitação do campo semântico sobre o tema que se pretende escrever. Por meio 

desse componente discursivo, o escritor estabelece relação entre as experiências 

dos fenômenos do mundo interior, que se ligam às reações, às cognições e às 
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experiências do mundo exterior. E, desse modo, ele significa o universo discursivo, 

refletindo sobre seu papel social e o tipo de relação que deseja estabelecer com 

participantes do evento discursivo. 

 

O significado da função ideacional transita entre o mundo mental e o mundo 

da forma, promovendo a interação entre os conteúdos armazenados na memória 

semântica e as coisas do mundo exterior. Por meio dessa interação, os sujeitos 

atribuem valor semântico às categorias linguísticas, que compõem a estrutura da 

língua, tomando-as como elementos referenciadores de seres e coisas do mundo 

exterior. 

Na função interpessoal, a oração desempenha a função de troca: afirmação, 

pergunta, oferta, ordem e justificação. A oração é organizada como um evento 

interativo que envolve dois parceiros da troca verbal, no plano da oralidade ou da 

escrita. No processo de interação, o enunciador assume um papel de fala (pergunta) 

e atribui ao enunciatário um papel complementar de fornecedor da informação que 

ele precisa. Esse componente textual evidencia a função que a linguagem 

desempenha, nos diversos contextos de comunicação. 

 

Dentro da função interpessoal encontram-se duas outras funções que Halliday 

(1985) considera as principais da fala, quais sejam: dar e pedir, visto que essas 

funções envolvem um ser solicitante de um lado e, do outro lado, um ser solicitado. 

O primeiro se dirige ao segundo para solicitar uma informação e espera dele uma 

resposta imediata. O autor entende que é nessa relação de troca de informação que 

um ato de linguagem adquire legitimidade, uma vez que o ato de solicitar implica em 

uma resposta. 

 

Porém, se considerarmos o ponto de vista de Austin (1980), que associa a 

legitimidade do ato de linguagem ao fator felicidade ou êxito desse ato, para que a 

resposta resultasse em um ato legítimo precisaria atender as expectativas do 

solicitante. Nesse sentido, a legitimidade dependeria, dentre outros fatores, do papel 

social de cada participante do discurso, pois, para ter sua solicitação atendida, o 

enunciador precisaria estar em condição de solicitar, e o enunciatário em condição 

de atender sua solicitação. 

 



27 

 

Halliday (1985) evidencia o fato de que as orações que funcionam como 

pedido não constituem proposição, visto que não permitem refutação. No entanto, é 

preciso considerar o fato de que em pedidos e ofertas está implicada uma dada 

resposta que pode ser refutada. E, uma vez refutada, a oração toma forma de 

proposição, abrindo espaço para que se instale a argumentação, tendo em vista 

que, para justificar a negação do pedido ou sua aceitação com restrições, o 

enunciatário precisa fazer uso de recursos argumentativos. 

 

Os recursos argumentativos que visam a justificações podem ser  

observados, com mais nitidez, dentro da maior unidade de funcionamento da língua, 

que Halliday (1985) denomina como texto. Na função textual, a oração constitui uma 

mensagem que se desencadeia a partir do substantivo, entendido como elemento 

organizador da informação. No nível do texto, o substantivo funciona como tema que 

desencadeia comentário (o rema). Além disso, ele articula uma “rede” de relações 

de sentido que torna o texto uma unidade significativa. 

 

Essas relações de sentido referem-se a processos coesivos que tornam 

possível a estruturação do discurso, que se configura como produto linguístico e 

como processo de produção de sentido. Essa configuração se apresenta como uma 

“rede” de recuperações, remissões e projeções de sentido, que se realiza por meio 

dos recursos da sinonímia, da hiponímia, da heteronímia, que torna possível a 

convergência dos itens lexicais para um campo semântico comum. O texto serve à 

comunicação, por isso admite a concomitância de todas as funções da linguagem 

dentro de um único texto, com vistas a dar conta dos sentidos que ele veicula. 

 

A função textual viabiliza a realização do discurso, por meio da textualização 

das ideas ativadas e organizadas na função ideacional.  Halliday (1985) enfatiza 

que, embora a função textual seja universal, os modos de textualização podem 

variar de uma língua para outra, conforme as convenções socioculturais, as 

cognições e as intenções dos usuários de cada língua. 

 

Os modos de textualização das ideias podem variar, também, de acordo com 

alguns fatores, observados por Coseriu (1992), quais sejam: a) o perfil do público, 

que determina a escolha do padrão de linguagem; b) a natureza do objeto de 
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discurso, que determina as regras discursivas para abordá-lo; c) a natureza da 

situação, que define o grau de proximidade ou distanciamento entre os participantes 

do discurso. Além desses fatores, faz-se necessário observar, ainda, as convenções 

socioculturais que legitimam os papéis sociais e conferem maior ou menor 

relevância ao discurso proferido por um membro de uma dada comunidade 

sociocultural. 

 

Halliday (1985) apresenta os princípios básicos para a orientação do ensino 

de língua numa abordagem comunicativa, visto que sua teoria ultrapassa o nível da 

proposição e atinge as macroroposições semânticas, no nível do texto. Este autor 

concebe a língua como um sistema semântico, que implica todo o sistema de 

significado da linguagem e concebe o texto como uma unidade em função, que põe 

em relevo a construção de sentido. 

 

Em síntese, no nível do texto/discurso as funções da linguagem apresentam-

se imbricadas, visto que o discurso encontra-se no campo da expressividade e, 

sendo assim, engloba a função ideacional que se situa no campo experiencial e 

viabiliza a interação entre as experiências do mundo interior e as experiências do 

mundo exterior. A função interpessoal vincula-se à função textual, visto que ambas 

têm como objetivo a interação pela linguagem oral ou escrita. A diferença entre 

ambas consiste em que na dimensão do texto, as relações de sentido se realizam 

em um nível mais complexo e profundo, conforme já dissemos. 

 

1.5. Ensino de leitura e escrita: uma perspectiva enunciativa 

 

A Teoria da Enunciação contribui para compreender os fenômenos da língua 

em uso, por abranger a forma, o conteúdo e as regras que regem os discursos. 

Benveniste (1995) dedica atenção não apenas à estrutura da língua, mas também à 

sua relação com o contexto de produção do discurso e seus usuários. Considera a 

natureza simbólica da linguagem, por entender que a língua consiste em um 

fenômeno dinâmico que se atualiza conforme as transformações socioculturais. 

 

A partir dessa consideração, Benveniste (1995) prevê que o sucesso em 

pesquisa linguística deva resultar, dentre outros fatores, da junção de esforços de 



29 

 

várias áreas de conhecimento, como a psicologia, a sociologia e a linguística, a fim 

de dar conta dos sentidos linguísticos e extralinguísticos. Isso se explica porque a 

linguagem é sincronia e estrutura que funciona de acordo com sua natureza 

simbólica. 

 

Benveniste (1995) tece críticas aos métodos de pesquisa que se abstêm da 

significação e se prendem apenas à definição e à distribuição das categorias 

linguísticas dentro das proposições, tendo vista que a compreensão dos fenômenos 

da linguagem envolve complexos processos de significação extralinguística. Para a 

compreensão desses processos, o autor sugere a retomada dos estudos iniciais de 

Pierce, uma vez que esses estudos abrem perspectivas para se aplicar, em 

linguística, certas operações da lógica simbólica, que envolvem os sentidos 

linguísticos e extralinguísticos.  

 

Orecchioni (1996) reitera esse ponto de vista ao admitir a necessidade de se 

investir em um refinamento teórico que se centre na compreensão das relações 

estabelecidas entre código e mensagem, e entre significados linguísticos e 

extralinguísticos. Isso implicaria o exame crítico de conceitos de signo, de língua e 

de fala, com ênfase na concepção de sujeito como um falante real, que imprime 

suas experiências de vida na língua, modificando a linguagem ao mesmo tempo em 

que é modificado pela linguagem.  

 

1.6. Subjetividade: Interação pela linguagem  

 

A interação pela linguagem não ocorre de maneira aleatória, mas para 

comunicar algo a alguém com sucesso. Por isso, o enunciador elege seu repertório 

léxico-gramatical de maneira criteriosa para representar objetos, pessoas ou 

situações, a fim de causar uma boa impressão no público a quem ele se dirige. De 

acordo com suas intenções, o enunciador pode escolher as formas de manifestação 

pela linguagem, apresentando-se como autor ou como ator, que representa papéis 

no discurso, podendo revelar ou omitir sua subjetividade. 

 

Benveniste (1995) explica que a linguagem consiste na possibilidade de 

subjetividade, pelo fato de sempre conter as formas linguísticas apropriadas a cada 
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expressão. Assim, o discurso provoca a emergência da subjetividade, pelo fato de 

consistir em instâncias discretas, que propõem formas vazias as quais cada 

enunciador, em exercício, apropria-se como àquelas referentes a sua pessoa, 

definindo a si mesmo como eu, e a um parceiro como tu, de modo simultâneo. 

 

Orecchioni (1996) reitera que a subjetividade é inerente à linguagem humana 

e, sendo assim, a opção pelo discurso dito “objetivo” consiste em um esforço para 

apagar as marcas de existência de um enunciador individual. Nos processos de 

interação, a opção pelo discurso “objetivo” ou pelo discurso “subjetivo” consiste em 

estratégia argumentativa que o enunciador utiliza para assumir compromisso com o 

dito ou para se omitir como fonte das informações veiculadas em seu discurso.  

Assim, o ensino de linguagem deve propiciar ao aluno compreender que texto não é 

apenas produto linguístico sequenciado, mas também processo de interação que 

expressa cognições e intenções de seu produtor.  

 

A interação pela linguagem envolve conhecimentos linguísticos e 

extralinguísticos, relacionados com as características socioculturais dos falantes de 

uma dada comunidade linguística. Em termos de leitura, isso implica entender que 

cada enunciado linguístico contém mais que a materialidade da língua, tendo em 

vista que expressa a historicidade do enunciador. Ao aprofundar estudos sobre os 

dêiticos Orecchioni (1996) observa que eles servem não apenas como localizadores 

temporais e espaciais, mas também como veiculadores de ideologias. Isso justifica a 

opção por considerar o texto não apenas como produto, mas também como 

processo sociocognitivo. 

 

Essa consideração deve guiar as ações de ensino, com vistas a criar 

condições para que os alunos apreendam tanto o significado da superfície textual 

quanto o conteúdo mental do produtor do texto, uma vez que ele imprime, no texto, 

sua historicidade, resultando em marcas de subjetividade. Essas marcas podem ser 

verificadas nas escolhas linguísticas, nos modos de designar objetos, pessoas e 

estados de coisas. A enfatização desses aspectos contribui para desenvolver 

habilidades dos alunos para inferir as intenções do escritor e, assim, construir o 

sentido do texto de modo substancial e abrangente. 
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Isso significa que o ensino da escrita deva ir além do desenvolvimento de 

habilidades de codificação e o ensino de leitura deva superar as habilidades de 

decodificação. Em termos de leitura, torna-se relevante desenvolver a percepção do 

educando para que ele apreenda as intenções do autor do texto. Em termos de 

escrita, torna-se relevante a conscientização para o fato de que a opção por um 

modo particular de representação de um objeto ou de uma situação resulta das 

intenções comunicativas que o autor do texto deseja realizar. 

 

O fato de os sentidos dos textos consistirem em instâncias discretas, nem 

sempre verificáveis na superfície textual, exige que o ensino de leitura e escrita 

ultrapasse os limites da codificação e da decodificação e atinja o nível das relações 

semânticas. Isso requer do professor a realização de um trabalho focado no 

desenvolvimento da capacidade reflexiva do aluno, a fim de que ele perceba que os 

vários modos de organização da linguagem quase sempre apresentam formas 

vazias que o leitor precisa preencher no exercício da leitura. 

 

No ato da escrita, o enunciador projeta seu público a partir do pressuposto de 

que possua conhecimentos enciclopédicos que ele também possui, para interpretar 

sua mensagem. Ao partir desse pressuposto, o escritor atribui lacunas ao leitor, para 

que ele as preencha no exercício da leitura e, assim, complete o sentido do texto. 

Por isso, o ensino da linguagem deve criar condições para que os alunos ampliem 

seu repertório linguístico e sociocultural, com vistas a elevar seu potencial sócio-

interativo e as possibilidades de adquirir autonomia de linguagem. 

 

A teoria de Benveniste (1995) centra-se na ideia de que toda enunciação é, 

explícita ou implicitamente, uma alocução que postula um alocutário. Isso pressupõe 

a existência dos eixos “eu/tu” entre os quais existem vazios a serem preenchidos, 

assim como várias possibilidades de construção e reconstrução de significados para 

preenchê-los. Esse exercício do pensamento mobiliza diversos esquemas mentais 

para realizar as atividades de leitura e escrita, de maneira interacionalmente 

satisfatória. 

 

Enfim, as teorias linguísticas de base sócio-interacionista como o 

Funcionalismo, a Pragmática Linguística, assim como a Teoria da Enunciação têm 



32 

 

contribuições a dar para o ensino de leitura e escrita na atualidade, uma vez que se 

centram no uso da linguagem, no usuário e no contexto de produção do discurso. 

Mas para que essa contribuição se torne efetiva, faz-se necessário propiciar aos 

professores a ampliação de sua educação linguística, para que eles desenvolvam 

habilidades que facilitem a aplicação dessas teorias às suas práticas de ensino.  

 

 

 

CAPÍTULO 2 – ARGUMENTAÇÃO: REPRESENTAÇÃO DE SI E 

AÇÃO PELA LINGUAGEM 

 

 

Neste capítulo, discorreremos acerca da argumentação como teatralidade, 

com foco no ensino, no contexto da sociedade contemporânea. Neste contexto, 

associamos o termo representação à ideia de atividade linguística. Essa associação 

instiga o enunciador a refletir acerca do conjunto de funções do discurso 

argumentativo. Isso cria condições para que ele busque diferentes modos de 

determinação da representação, dentro de um universo sócio-cognitivo, que remete 

aos elementos do mundo exterior. Assim sendo, abordaremos o discurso 

argumentativo sob três dimensões: cognitiva, comunicativa e sociocultural. 

 

Nessa investigação, tomamos o discurso argumentativo como atividade 

linguística que visa a desempenhar funções comunicativas. Isso supõe que o 

enunciador represente seu público e, em função de suas prováveis características, 

adote critérios de seleção lexical e de organização da mensagem, a fim de atingir 

suas intenções comunicativas. Essa fase de planejamento se processa na dimensão 

cognitiva na qual ocorre a formulação de opiniões, que se baseiam em crenças e 

intenções de quem enuncia. 

 

Partimos da suposição de que as intenções comunicativas do enunciador 

definem seu projeto de dizer. E, em função desse projeto, ele calcula os fatos 

enunciativos, a fim de apreender a realidade que circunda a cena discursiva. A 

apreensão dessa realidade constitui a base para a manifestação das opiniões, visto 
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que contribui para elevar a expectativa de conduzir o público à legitimação e à 

aceitação das opiniões veiculadas no discurso. 

 

A argumentação como teatralidade apresenta dupla face: a representação da 

imagem de si no discurso e a ação pela linguagem. A representação de si envolve 

um conjunto de elementos, que Vignaux (1995) define como gestos, tons, lugares, 

atitudes e presenças, que devem ser considerados tanto no ato de produção, quanto 

no ato de interpretação do discurso. A associação desses elementos aos aspectos 

linguísticos contribui para alcançar a unidade de conjunto, que é necessária para 

compreender a argumentação como teatralidade. 

 

Vignaux (1995) entende por representação a constituição de um processo de 

esquematização que se realiza por meio da linguagem, que é construtora de sentido 

dos objetos discursivos. Assim, a representação se concebe dentro de uma relação 

lógica constituída de maneira intencional. Isso quer dizer que, por meio do emprego 

discursivo e dedutivo, o enunciador atribui sentido a um objeto de discurso, 

conforme a impressão que intenciona causar no público, sobre esse objeto. A 

possibilidade de realizar suas intenções comunicativas decorre da impressão que 

ele causaria no público. 

 

Goffman (2007) usa o termo “representação” para se referir a toda atividade 

sócio-interativa do sujeito. Essa atividade se processaria diante de um público 

particular de observadores, sobre os quais o enunciador teria alguma influência. 

Para buscar o sucesso da representação, ele se vale de elementos que constituem 

sua fachada pessoal ou equipamento expressivo, tais como: os gestos, as atitudes, 

os tons e os padrões de linguagem. Nessa concepção, os símbolos extralinguísticos 

que se ligam aos gestos são veiculadores de mensagens, uma vez que revelam 

traços característicos do enunciador, evidenciados por meio de sua aparência e de 

sua maneira. 

 

A aparência revela o status social do enunciador, bem como seu papel no 

processo intercomunicativo, enquanto a maneira é revelada pelos gestos, pela 

expressão corporal e facial. Os elementos que constituem a fachada pessoal devem 

estar em sintonia com os fatores linguísticos e contextuais, para assegurar a 
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unidade da mensagem. Isso contribui para sustentar a impressão que o público tem 

do enunciador e, como consequência, elevar a expectativa de sucesso do discurso. 

 

Os aspectos linguísticos ligam-se à seleção lexical, ao modo de estruturação 

dos enunciados e ao modo de asserção. Os aspectos contextuais ligam-se à 

observação dos fatos enunciativos que circundam a cena discursiva. Esses aspectos 

apresentam-se imbricados, complementando-se entre si. Assim, para que o 

enunciador sustente uma impressão positiva de si, diante de seu público, torna-se 

essencial que ele construa uma unidade de sentido que não evidencie discrepância 

entre sua imagem, seu discurso e os elementos que permeiam a cena discursiva. 

 

2.1.  A teatralidade do discurso argumentativo 

 

A teatralidade do discurso argumentativo liga-se ao fato de que a 

argumentação serve às operações da vida social, em que os sujeitos interagem 

linguísticamente, com vistas a resolver problemas diversos. O sucesso dessas 

operações decorre de vários fatores, dentre os quais, a compreensão de que os 

discursos são produzidos e recebidos por sujeitos habitados pela ideologia. Isso 

implica considerar as marcas ideológicas impressas nos discursos, visto que elas 

são veiculadoras de sentidos. Ao construir dadas representações, com vistas a obter 

o sucesso, o enunciador tende a assumir posturas ideológicas que se aproximam 

das expectativas do público a quem o discurso se dirige. 

 

Vignaux (1995) reitera que o discurso argumentativo é um operador da 

história e da vida social. Ele reflete a ideologia dos falantes de uma dada língua, 

pelo fato de eles vivenciarem a ideologia no cotidiano. Assim sendo, o discurso 

argumentativo pode ser entendido como linguagem e como intermediador da relação 

humana com os elementos observados no mundo exterior. 

 

Ao eleger um repertório léxico-gramatical e um modo de organização da 

linguagem, o enunciador expressa não apenas o conteúdo proposicional, mas 

também suas ideologias. As estratégias argumentativas utilizadas pelo enunciador 

podem tornar as marcas ideológicas impressas em seu discurso mais ou menos 

evidentes. Isso dependerá de sua opção, por se inscrever no discurso como ator ou 
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como expectador, assumindo um ponto de vista frente às representações. Desse 

modo, o discurso pode ser concebido como ato do sujeito ou como representação 

construída. Sob esse enfoque, a argumentação assume características de um 

espetáculo, que envolve atores e espectadores ativos. 

 

Ducrot (1987) faz distinção entre locutor e enunciador e, assim, evidencia a 

teatralidade do discurso argumentativo. O locutor se inscreve no discurso como 

autor do texto, marcando a presença do “eu”, enquanto o enunciador apenas 

representa papéis no discurso como personagens apresentadas pelo enunciado, 

como autor destes atos.  Ducrot denomina esse recurso argumentativo como 

polifonia, em que o enunciador não se confunde com o locutor. 

 

Porém, faz-se necessário observar que na dinâmica discursiva essa marca 

pode não se tornar tão evidente, considerando o fato de que o discurso se propõe a 

cumprir funções comunicativas. E, sendo assim, o locutor pode se valer de 

estratégias argumentativas que acenam para a alternância entre a presença e a 

ausência do “eu” no discurso. 

 

Essa alternância constitui uma representação, que se constroi na relação 

ator/público, nos espaços de representação. Nesses espaços, a teatralidade da 

argumentação intervém não só no intercâmbio da comunicação, mas também em 

seu próprio funcionamento, que serve tanto para encobrir uma realidade quanto para 

enfatizá-la e privilegiá-la. Nesse sentido, Vignaux (1995) esclarece que não se trata 

de um funcionamento acidental, visto que ele se inscreve em toda a tradição 

logocêntrica, qualificada como retórica. Seu propósito não é constituir a 

representação fiel da realidade, mas assegurar uma representação verossímil. 

 

Para assegurar a representação, o enunciador utiliza um conjunto de 

estratégias que se assemelha à instrumentalização. Porém, Vignaux (1995) 

esclarece que não se trata apenas disso, pois, se existe instrumentalização nos 

processos argumentativos, ela está no plano social da discursividade. Trata-se, por 

assim dizer, de um plano que possui um funcionamento próprio, que permite ao 

sistema social a perpetuação dessa lógica discursiva. Dentro desse sistema de 
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funções, a argumentação se apresenta, simultaneamente, como teatralidade e como 

algo útil e necessário. 

 

A teatralidade da argumentação não se origina apenas na linguagem comum 

de uma tradição retórica. Nessa tradição, o discurso visa tanto ao belo quanto ao 

útil, visto que a relação com o discurso é baseada nas funções institucionais. Já na 

tradição teatral, o discurso visa ao belo e ao deleite da alma. Vignaux (1995) 

entende que na perspectiva da teatralidade, a representação se assemelha ao 

sonho, que não é algo concreto, mas o que pode vir a ser, ou seja, outras formas de 

representação. Mas não se resume a apenas isso, visto que envolve os fenômenos 

originais inconscientes, bem como a abertura ao possível. 

 

Trata-se de um jogo de teatralidade, sobre os espaços de representação, que 

cria campos argumentativos, nos quais os sujeitos manifestam a liberdade, a 

ideologia e a comunidade de representação perante o público. Nesses espaços, a 

argumentação se inscreve como possibilidade de realização de algum acordo acerca 

de alguma questão, que se supõe adequada às circunstância de tempo e de pessoa. 

Sob a ótica de Vignaux (1995), trata-se de um espaço tridimensional que envolve o 

enunciador, os enunciatários e o texto no “jogo” das relações. 

 

Os sujeitos expressam a liberdade nos espaços de representação, por meio 

da ritualização de certo número de fatos da vida social e, assim, põem em evidência 

sua ideologia, que se consagra no processo de interação com outros indivíduos. 

Desse modo, eles asseguram a permanência dos acontecimentos e acentuam a 

crença no objeto construído e reconstruído pelo discurso. E, desse modo, 

apropriam-se das situações do possível e do referente social em questão. 

 

A argumentação funda-se em processos hipotético-dedutivos, que estão 

relacionados com o possível e com a abertura de espaço às funções e aos lugares, 

em uma dialética hipótese-realidade. Trata-se, por assim dizer, da promoção do 

diálogo entre o real e o que pode vir a ser. Vignaux (1995) assegura que o 

espetacular está presente nessa relação, visto que o discurso do sujeito é 

metadiscurso acerca dos discursos possíveis, que se podem compor. Isso significa 
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que os discursos não sofrem limitações, conforme a área de conhecimento em que 

estão inscritos. 

 

A função teatral do discurso argumentativo introduz o possível, ao mesmo 

tempo em que relativiza o objeto existente. A operação do jogo de linguagem 

contribui para isso, visto que favorece a superação de barreiras que uma 

representação poderia impor. Vignaux (1995) sustenta que a operação desse jogo 

permite ao enunciador escapar à linearidade do discurso, por meio da construção, 

da desconstrução das relações entre os acontecimentos e da introdução progressiva 

de fatos novos. Para apreender o funcionamento desse jogo faz-se necessário 

considerar o fato de que o sujeito enuncia a partir de uma posição, que é 

circunstancial e também ideológica. 

 

A operação do “jogo” de linguagem obedece a uma lógica discursiva que 

assegura as ligações entre sujeitos, discurso e auditório, resultando em um trabalho 

próprio da ideologia, sobre as matérias significantes. Sob a ótica de Vignaux (1995), 

trata-se de um trabalho fundado nas operações de atribuição de sentido aos objetos 

e aos comportamentos, resultando na constituição da identidade dos indivíduos. 

 

Em resumo, a argumentação como teatralidade consiste em um domínio que 

tem o propósito de criar campos específicos de representação do saber e da razão. 

Nesses campos, o formalismo retórico se apresenta sob o aspecto da necessidade 

lógica, em que a importância de um discurso não está no que ele diz, e sim, no que 

ele se propõe fazer. Essa importância reside no espaço teatral, que une enunciador, 

discurso e auditório, os quais são suscetíveis de crer na existência de uma 

representação, que responda a um projeto fundado na ideologia do enunciador e de 

seu público. 

 

2.2. Ensino de linguagem: desenvolvimento de habilidades sócio-

interativas 

 

O ensino do discurso argumentativo, na perspectiva da teatralidade, parece 

adequado ao contexto da sociedade contemporânea, entendida como uma 

sociedade globalizada, centrada no conhecimento e na informação. Nesse contexto, 
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o ensino deve estar voltado para o desenvolvimento de habilidades, quais sejam: a 

criatividade, a inventividade, a flexibilidade e a capacidade de resolver problemas. 

(Hargreaves, 2004) 

 

Para desenvolver essas habilidades, o autor sugere a criação de instituições 

de aprendizagem, cujos ideais de ensino estejam ancorados na ciência cognitiva e 

na capacidade de pensar, a fim de criar condições para a ativação dos vários 

esquemas mentais, conforme o grau de complexidade dos problemas que os 

sujeitos precisam resolver. Nesse sentido, faz-se necessário considerar que em uma 

sociedade em constante transformação, os problemas também se transformam, 

constantemente, exigindo dos sujeitos novos modos de ação e de interação pela 

linguagem, com vistas a resolvê-los, de maneira rápida e eficaz. 

 

O desenvolvimento de habilidades sócio-interativas prevê a flexibilidade do 

pensamento, tendo em vista que a evolução das dinâmicas das relações sociais 

exige rápida atualização dos quadros sociais. Isso requer dos sujeitos a atualização 

permanente dos esquemas mentais, a fim de sintonizar-se com as novas situações.  

Para atuar nesse contexto, de modo eficiente, torna-se necessário desenvolver 

habilidades para fazer uso da linguagem, conforme as características de cada 

quadro social, considerando as circunstâncias em que eles se apresentam na 

sociedade. 

 

Parece que o ensino da linguagem, sob o enfoque teatral, tem contribuições a 

dar para a construção de conhecimentos linguísticos e extralinguísticos, como um 

recurso flexível e dinâmico, tendo em vista que a linguagem, sob esse enfoque, 

constitui um processo de atualização de sentidos progressivo e incessante, pois, à 

medida que relaciona os espaços argumentativos, constroi sentidos, de modo 

simultâneo. 

 

O trabalho com a linguagem, sob o enfoque teatral, implica o desenvolvimento 

de capacidades para representar atores diversos e para fazer uso da linguagem, 

conforme as exigências das representações, o que requer sujeito habilidades sócio-

interativas, para desempenhar bem os papeis sociais. A propósito, Orecchioni (1996) 
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reitera que a sociedade apresenta quadros enunciativos diversos que são escolhidos 

pelo enunciador para representar um dado papel social. 

 

O discurso argumentativo, sob o enfoque teatral, enfatiza as habilidades 

cognitiva, comunicativa e sociocultural, que também são enfatizadas no contexto da 

sociedade contemporânea. À medida que o sujeito desenvolve a habilidade 

cognitiva, ele eleva o grau de consciência sobre si, sobre as outras pessoas e as 

coisas do mundo que o cercam. Isso contribui para que ele reflita sobre os símbolos 

socioculturais constituintes do comportamento e da identidade de outros indivíduos. 

Por meio desse processo de cognição e metacognição, o sujeito desenvolve 

habilidades para fazer uso do conjunto de funções do discurso argumentativo, o que 

favorece a escolha dos modos mais adequados para determinar a representação, de 

maneira coerente com o universo sócio-cognitivo e cultural do público a quem ele se 

dirige. 

 

O ensino com ênfase no desenvolvimento da capacidade cognitiva do sujeito 

contribui para que ele desenvolva habilidades para inventar, criar e lidar com fatos 

novos. Hargreaves (2004) reforça que o desenvolvimento dessas habilidades visa a 

preparar o cidadão para atuar na sociedade contemporânea, principalmente, em 

áreas situadas no campo das ideias. Como, por exemplo, as áreas de comunicação, 

vendas, marketing, assessoria, consultoria, turismo, organização de eventos e 

outras semelhantes. Para desempenhar bem os papéis nessas áreas, torna-se 

essencial que os sujeitos desenvolvam a competência comunicativa, para criar 

estratégias argumentativas, condizentes com os problemas que eles precisam 

resolver. 

 

A competência comunicativa engloba um conjunto de saberes não apenas 

linguísticos, mas também aqueles que se referem às regras discursivas, que regem 

os princípios de cooperação entre os falantes. Esses saberes facilitam o uso do 

conjunto de funções do discurso argumentativo, conforme as circunstâncias 

socioculturais em que os sujeitos estiverem inseridos. Isso asseguraria os espaços 

de argumentação e promoveria o intercâmbio de sentido entre esses espaços e 

entre os participantes do discurso, elevando a expectativa de sucesso do projeto de 

dizer. 
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O ensino dos aspectos do discurso argumentativo, sob o enfoque teatral, 

parece atender às demandas da sociedade contemporânea ou sociedade do 

conhecimento, que, na visão de Hargreaves (2004), funciona a partir da força do 

cérebro, do poder de pensar, de aprender e de inovar. Essas habilidades são 

essenciais ao sujeito, para atuar em uma sociedade que reflete a rápida difusão 

tecnológica, o rápido crescimento do mercado global e a instabilidade. 

 

Entende-se, com isso, que a dinâmica dessa sociedade gera uma gama de 

problemas urgentes e imprevisíveis, que demandam respostas rápidas e eficazes, 

exigindo dos sujeitos maior dinamismo na organização do pensamento e da 

linguagem. Esse dinamismo facilitaria a criação de mecanismos de comunicação, 

com vistas à construção e à reconstrução de relações entre os acontecimentos, bem 

como a introdução de fatos novos ao discurso, de maneira progressiva, conforme as 

circunstâncias de comunicação. 

 

Sendo assim, o ensino de língua deve privilegiar a reflexão sobre o uso 

comunicativo da linguagem, considerando as características do sujeito, assim como 

o contexto social em que ele está inserido. Isso implica considerar o fato de que os 

símbolos socioculturais se atualizam, acenando para a construção de novos 

sentidos e para a busca de novas maneiras de ensinar e de aprender. Hargreaves 

(2004) propõe que as novas abordagens de ensino privilegiem habilidades de 

raciocínio, em níveis mais elevados, como a metacognição ou reflexão sobre o 

pensamento. 

 

O ensino sob esse enfoque parece um desafio, pois, se por um lado a 

sociedade contemporânea exige sujeitos com acentuada capacidade para pensar, 

por outro lado ela estimula hábitos que contrariam essa exigência. Isso se explica 

porque a introdução de novas tecnologias, na sociedade contemporânea, acelera os 

processos de informação, tornando as mentes mais dinâmicas e menos focadas em 

fatos específicos. Isso acontece em função da urgência em acompanhar as 

informações, que se atualizam a cada segundo. Na busca incessante de 

informações, o sujeito tende a valorizar mais a quantidade do que a qualidade das 

informações. 
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Assim sendo, o professor deveria assumir responsabilidades, no sentido de 

criar situações de aprendizagem que possibilitassem ao aluno a reflexão sobre as 

informações, de modo que adotasse o critério da qualidade no ato da seleção das 

informações buscadas. No contexto da sociedade contemporânea, a ênfase na 

qualidade das informações deveria prevalecer sobre a quantidade, tendo em vista 

que “a informação não constitui apenas um recurso para o trabalho e para a 

produção, mas permeia todas as partes da vida econômica.”  (Hargreaves, 2004) 

 

 

Entende-se, assim, que a ênfase na qualidade das informações contribui para 

a construção de conhecimentos que favorecem as práticas sociais. Por isso, o 

ensino deveria criar condições de busca de informações guiadas por objetivos. Em 

se tratando do contexto escolar, essa busca deveria ser orientada pelas perguntas: 

a) O que buscar? b) Como buscar? Para que buscar? O que fazer com as 

informações? 

 

Nesse sentido, pensamos que a busca de informações guiada por objetivos 

assume o status de pesquisa, uma vez que envolve um trabalho da memória, em 

dois níveis: um superficial, que se realiza na memória de curto prazo (MCP), e outro 

mais profundo, que se realiza na memória de longo prazo (MLP). Van Djik (1997) faz 

distinção entre esses dois tipos de memória por uma questão teórica, mas prevê que 

elas trabalham em conjunto, em função do processamento de informações. 

 

Sob a ótica desse autor, por um lado, a memória de curto prazo é responsável 

pelo recebimento de quantidade de informações, que requer pouco tempo para o 

processamento; trata-se de informações que saem dos sentidos humanos e são 

processadas em um nível superficial. Por outro lado, a memória de longo prazo é 

responsável pelo processamento de informações, em um nível mais profundo, por 

isso requer mais tempo para sua realização. 

 

Supomos que a busca de informações orientada por objetivos cativa a 

memória e a imaginação do educando, contribuindo para a formação de estruturas 

que favoreçam o recebimento, a seleção e o processamento das informações. 
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Estando motivada, a memória de curto prazo recebe as informações, processa-as 

em nível superficial, seleciona aquelas mais significativas e as envia à memória de 

longo prazo, para a realização de um processamento em um nível mais profundo, 

propiciando o armazenamento e a ativação, em situação de interação com fatos 

novos. 

 

A ativação de informações armazenadas na memória de longo prazo e sua 

interação com fatos novos parece constituir uma das condições para a construção 

de conhecimentos. O ensino com ênfase na ciência cognitiva pode trazer algumas 

contribuições nesse sentido, uma vez que estimula o pensamento, despertando a 

consciência do educando quanto aos critérios de busca e de seleção das 

informações. Essa conscientização inibiria o investimento na busca incessante de 

informações, que tende a contribuir mais para dispersão da atenção do que para o 

cultivo das capacidades imaginativas e criativas, que são essenciais ao processo de 

ensino/aprendizagem. 

 

Em entrevista concedida à Revista Veja (2009), o neurocientista Gary Small 

sustenta, com base em dados de pesquisa, desenvolvida no Centro de Memória e 

Envelhecimento, da Universidade da Califórnia, que a superexposição aos meios 

digitais acentua o déficit de atenção e reduz as aptidões para o contato social. 

Dentre as aptidões sociais, ele cita a provável diminuição da capacidade de captar 

certos detalhes durante uma conversa face a face, tais como a capacidade de ler as 

informações não-verbais que se ligam aos gestos, ao tom de voz, à expressão facial 

e eventuais nuances no olhar.  A possível diminuição dessas aptidões tende a 

interferir, negativamente, na vivência do contexto emocional, de algumas situações 

de comunicação. 

 

Assim sendo, o ensino da linguagem, com ênfase em sua função teatral, 

parece contribuir para a busca de equilíbrio entre a adaptação às tecnologias e o 

cultivo de habilidades e sensibilidades humanas. Esse enfoque valoriza os símbolos 

extralinguísticos que se ligam à gestualidade e compõem a representação do 

enunciador. Esses símbolos veiculam mensagens que talvez fossem impossíveis, 

apenas por meio de códigos verbais. A consideração desses aspectos da 
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argumentação faz-se necessário para a compreensão do discurso argumentativo 

nas dimensões comunicativa e sociocultural.  

 

Em resumo, o ensino do discurso argumentativo, na perspectiva da 

teatralidade, abrange os aspectos linguísticos e os extralinguísticos, que se 

complementam entre si, contribuindo para construir o sentido do texto. Em função 

dessa abrangência buscamos aportes teóricos multidisciplinares, com vistas a dar 

conta desses aspectos, considerando os objetivos do ensino. Esses objetivos 

enfatizam o desenvolvimento da autonomia linguística e discursiva do educando. 

Pensamos que essa autonomia é fundamental para que ele atue socialmente, de 

modo eficiente, em situações comunicativas diversas. 

2.3. A argumentação como processo de interação social 

 

A argumentação como processo de interação deve ser entendida como ato de 

fazer com a linguagem, uma vez que visa ao estabelecimento de acordo acerca de 

alguma verdade. O sucesso da argumentação decorre da efetivação desse acordo 

entre os participantes do discurso. Sob a ótica de Vignaux (1995), isso dependeria 

da analise dos auditórios implicados nos processos discursivos, visto que eles 

determinam a escolha dos elementos que compõem a representação do enunciador. 

Ao fundar-se nesse princípio, a argumentação resulta em um universo de 

persuasão, ou algo mais que isso, uma vez que considera as condições psicológicas 

de produção do discurso. 

 

Vignaux (1995) sustenta que a argumentação pode ser verificada em 

quaisquer situações de interação que justificam sua necessidade. Como, por 

exemplo, as situações em que um falante A utiliza o discurso para se dirigir a um 

ouvinte B, principalmente, quando B representa um grupo de pessoas que escuta o 

discurso enunciado por A. Esse processo de interação pode ser entendido, também, 

como argumentação. 

 

Essa observação permite não apenas associar a argumentação ao discurso, 

mas também admitir que todos os discursos que contêm intenções persuasivas são 

argumentativos. Nesse sentido, Vignaux (1995) admite que tanto o discurso quanto 

a argumentação consiste em um conjunto de estratégias que teria o objetivo de 
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persuadir os enunciatários. A argumentação identifica-se com o enunciado que 

evidencia um problema, visto que o problema força os participantes do discurso a 

sair da opinião estável e descobrir asserções filosóficas que resultam do exame 

dialético. 

 

A argumentação na vida cotidiana acena para a possibilidade da constituição 

de uma lógica que considere o ser humano não apenas como um sujeito lógico, mas 

também como um sujeito psicológico. Nesse sentido, Vignaux (1995) reitera que as 

práticas discursivas cotidianas nem sempre obedecem a uma lógica de raciocínio, 

pois, às vezes, as circunstâncias de comunicação exigem que o sujeito busque 

estratégias discursivas que a vida cotidiana lhe oferece, com a finalidade de 

desempenhar bem seus papéis sociais. 

 

Nas práticas discursivas cotidianas, há vários fatores que influenciam as 

formas de organização da linguagem. Dentre elas, a natureza do objeto de discurso 

e a singularidade do público a quem o discurso se dirige, visto que todo discurso é 

constituído para o outro. Em função disso, o enunciador faz a seleção lexical e 

organiza a linguagem de modo a imprimir em seu discurso as marcas condizentes 

com a imagem projetada do público. A projeção dessa imagem deve considerar não 

apenas as características do público, mas também os eventos e os discursos que 

antecedem ao momento da enunciação. Esses eventos interferem no projeto de 

dizer, podendo redimensionar o curso da fala, a fim de atrair a atenção do público e, 

assim, garantir que o discurso cumpra suas funções comunicativas. 

 

Além de considerar esses aspectos da argumentação, o enunciador deve ter 

em mente que o espaço argumentativo é habitado pela controvérsia, o que sugere 

que ele construa seu projeto de argumentação com vistas a atuar tanto sobre um 

juízo individual quanto sobre o juízo coletivo. Isso implica construir uma situação, 

desconstruir outra e prover fatos fundados em conhecimentos partilháveis social e 

culturalmente. Vignaux (1995) completa que, ao adotar essas estratégias, o 

enunciador atua sobre valores admitidos a título de premissas. Esses valores, quase 

sempre, são princípios gerais compartilhados por toda a comunidade sociocultural. 
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Assim, a argumentação como prática social se inscreve em situações que 

respondam a uma ou a várias finalidades. A finalidade define a seleção das 

diferentes formas de argumentação e tipos de argumentos. E acena para 

necessidade de considerar o espaço discursivo, bem como as características gerais 

do momento social e histórico que o discurso argumentativo reflete. Isso inclui a 

localização, a situação sociopolítica do enunciador no momento da enunciação, sua 

posição no discurso, bem como as características do intercâmbio discursivo. 

 

 

 

 

2.4. As funções da Argumentação 

 

A argumentação desempenha várias funções dentro dos processos 

intercomuncativos como, por exemplo, as funções de construir, desconstruir e 

reconstruir os objetos de discurso. Em outros termos, a argumentação transforma 

uma realidade à medida que se apresenta, simultaneamente, como produto e como 

construtora de um produto. Como processo de construção de objetos identifica-se 

com o discurso, que é linguagem em ação e mantém estreita relação com a 

sociedade. 

 

O fato de a língua manter estreita relação com a sociedade aponta para a 

necessidade de o enunciador representar seu público, mesmo que seja a partir de 

inferências sobre suas características psicológicas e sociológicas, visto que essas 

podem revelar traços de sua personalidade. A projeção do público a quem o 

discurso se dirige determina os critérios de escolha linguística e o modo de 

organização da linguagem. Ao adotar esses critérios, o enunciador imprime marcas 

no discurso, manifestando sua posição e promovendo a identificação com o público. 

 

As escolhas linguísticas revelam a posição ideológica do enunciador, tendo 

em vista que, tanto a linguagem quanto os conceitos expressos pelos falantes, de 

uma dada língua, surgem de um sistema de variáveis características de um tipo 

social, que diz respeito à adesão a uma crença coletiva. Nesse sentido, Durkhein 
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(2008) sustenta que o tipo social define-se, ao mesmo tempo, por seus elementos e 

pela dialética dos diferentes pontos de vista. 

 

Embora o enunciador tenha liberdade para assumir posições no discurso, ele 

deve atuar dentro de uma lógica discursiva aceita e legitimada pelos membros de 

sua comunidade linguística. Nesse sentido, ele deve considerar não só a lógica de 

segmentação dos índices linguísticos, mas também a determinação de unidades que 

permitam caracterizar as operações das relações existentes entre esses índices. 

Essa lógica discursiva, na visão de Vignaux (1995), se ancora em três funções do 

discurso, quais sejam: a função esquematizante, que consiste em evocações e 

determinações dos objetos a que se refere o discurso; a função justificatória, que 

intervém no discurso conforme as proposições apresentadas pelo falante; e a função 

organizativa, que se manifesta por meio de dupla organização operatória: uma entre 

proposições, outra entre objetos. 

 

A função organizativa refere-se a três operações do discurso, que são 

responsáveis pelo estabelecimento de relações entre as proposições. Vignaux 

(1995) classifica essas operações em conclusivas, demonstrativas e opositivas. As 

operações conclusivas são marcadas pelas conjunções: “com efeito”, “portanto”; as 

operações demonstrativas formalizam a lógica da demonstração, por meio dos 

operadores: “ou”, “se”...; as operações opositivas são marcadas pelos operadores 

argumentativos: “porém”, “no entanto” etc. A posição dessas operações no discurso 

apresenta certa estabilidade, mas pode variar conforme as cognições e as intenções 

do produtor, que imprime certa ordem no discurso. 

 

A compreensão de determinados argumentos decorre da posição que alguns 

operadores ocupam em uma sucessão ordenada, como na gradação e na repetição 

dos termos, com vistas a intensificar uma ideia. Assim, a análise lógica de um texto 

argumentativo deve partir da hipótese de que a argumentação é construída no 

discurso sob a forma de organização de juízos e de proposições. 

 

Vignaux (1995) reitera que as opiniões e os juízos remetem quase sempre a 

um indivíduo, um grupo de indivíduos, um estado de coisas da sociedade, uma 

opinião geral ou da ciência. Os índices textuais que o enunciador seleciona, para 
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formular um juízo, dão indicação ao enunciatário para que ele se situe no plano da 

leitura e, assim, identifique as significações da superfície textual e aquelas que 

subjazem ao texto. Isso favorece a formulação de hipóteses sobre a razão que 

traduz direta ou indiretamente a posição, as asserções, os juízos e as críticas do 

enunciador. 

 

O enunciador não precisa apelar ao enunciatário, para que ele intervenha no 

discurso, como referencial delimitativo, visto que as asserções ou os juízos 

formulados lhe são dirigidos, com alguma finalidade. Entende-se, assim, que o 

discurso argumentativo se propõe quase sempre a convencer os enunciatários ou, 

pelo menos, estabelecer acordo acerca de uma atitude, de uma razão, de uma 

conclusão. 

A intenção do enunciador, de estabelecer algum acordo e conquistar a 

adesão do público, condiciona suas escolhas linguísticas seus modos de 

representação dos objetos, de acordo com as características do público a quem ele 

se dirige. Ao adotar esses critérios, ele revela suas crenças e suas cognições, tendo 

em vista que a linguagem está vinculada aos contextos socioculturais. Por isso, no 

ato de interpretação do texto/discurso, os leitores devem considerar não apenas o 

produto linguístico sequenciado, mas também as marcas que o enunciador imprime 

no discurso, por meio da opção por tipos de asserção, de relações lógicas, de 

causas e oposições. 

 

Vignaux (1995) observa que o enfoque dos objetos de discurso raramente se 

processa em uma realidade que seja puramente física ou conceitual (ética ou 

socialmente objetiva). A opção por um modelo ou por uma forma de estruturação 

liga-se às necessidades de comunicação, que podem mover o físico, o sociólogo ou 

o jurista. Cada um desses especialistas tem um modo próprio de representar um 

objeto, embora todos eles façam uso da linguagem utilizada pela mesma 

comunidade sociocultural e linguística. 

 

Em suma, as necessidades de comunicação e também a natureza dos 

objetos de comunicação determinam o modo de estruturação do discurso. Ao 

discorrer acerca de objeto abstrato, o enunciador recorre às ideias e, assim, substitui 

e significa as coisas, conforme a compreensão da realidade e as finalidades do 
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discurso. Entende-se, com isso, que as representações constituem um meio de 

construção da realidade, que reflete os modos de ser, de experimentar e de atuar 

dos indivíduos no contexto social em que estão inseridos. 

 

2. 5.  Dimensão ilocucionária do discurso 

 

O discurso é produzido para cumprir funções comunicativas. Por isso, o 

enunciador elege um repertório linguístico que expressa sua força ilocucionária, em 

dadas circunstâncias de comunicação e em determinados contextos socioculturais e 

históricos, com vistas a obter a eficácia do ato de linguagem. Varó (1990) argumenta 

que, para isso, o enunciador quase sempre adota uma escala de valores que supõe 

ser a mesma do público a quem ele se dirige e, com base nessa escala, emite seus 

atos de linguagem, com a intenção de promover uma aproximação entre ele e seu 

público. 

 

O ato ilocucionário da linguagem é aquele que expressa sua força 

argumentativa de forma clara e objetiva, uma vez que significa não apenas dizer, 

mas também fazer algo com palavras. Sob a ótica de Austin (1980), os atos 

ilocucionários manifestam-se no discurso, por meio de verbos performativos, 

entendidos como aqueles que expressam uma finalidade com clareza. Na maioria 

das circunstâncias de uso, trata-se de verbos que visam a estabelecer acordo, 

prometer, renunciar, outorgar e outros semelhantes. 

 

Austin (1980) concebe a oração como veiculadora de várias ações 

simultâneas, expressas por meio de classes de verbos e seus subconjuntos. O autor 

faz um inventário desses verbos e o apresenta como possibilidades de codificação 

oferecidas pelo léxico. Sob a ótica deste autor, a linguagem consiste em um ato 

material de produção de significante e atualização semântica. 

 

As investigações linguísticas de Benveniste (1989/95) e de Weinrich (1981) 

também privilegiam a reflexão sobre o conceito de linguagem em ação, uma vez que 

elucidam questões acerca dos elementos que compõem a cena discursiva, tais 

como: a posição que o enunciador assume no discurso, evidenciando seu grau de 

compromisso com relação ao fato enunciado, e o modo como a proposição do 
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enunciador se vincula aos interesses dos enunciatários. A observação dessas 

questões contribui para compreender os estados psicológicos expressados nos 

discursos e as diferentes maneiras como um enunciado se relaciona com o conjunto 

do discurso. 

 

A relação que o enunciado mantém com os elementos que compõem o 

discurso é guiada por um conjunto de regras discursivas que o subordinam a uma 

lógica que serve quase sempre à ação pela linguagem, com vistas a alcançar o 

êxito. No entanto, Vignaux (1995) ressalva que o alcance do êxito do ato de 

linguagem é imprevisível, visto que os níveis de discurso escapam à experiência 

física, principalmente, no nível da palavra ou primeiro nível. Essa imprevisibilidade 

resulta do fato de que o linguista não dispõe, ainda, de alguma teoria semântica que 

dê conta da descrição do significado das unidades léxicas. 

 

Na ausência dessa teoria, os usuários da língua, em que estão inscritos, 

podem inferir as propriedades semânticas de um elemento, a partir de suas 

características formais e, assim, alcançar níveis de conhecimentos partilhados 

socioculturalmente. O enunciador pode contribuir para isso, à medida que constroi 

quadros de referência, e situa o discurso em uma dada área de conhecimento. 

Vignaux (1995) afirma que as categorias semânticas, também, desempenham 

funções fundamentais nesse processo, tendo em vista que essas categorias 

remetem a suas propriedades formais e a suas posições e, assim, definem a ordem 

estrutural da oração. 

 

Parece que mesmo se os linguistas dispusessem de uma teoria semântica, 

que desse conta da descrição do significado das unidades léxicas, não garantiriam o 

êxito dos atos de linguagem, tendo em vista que o êxito desses atos depende de 

uma série de fatores. Dentre os quais, a competência comunicativa do enunciador 

para modalizar a linguagem, de acordo com os participantes do evento discursivo e 

a competência pragmática para interpretar os códigos sociais que regem os atos de 

linguagem. Esses códigos preveem que tais atos sejam proferidos por pessoas 

investidas de poder para tal e em circunstâncias adequadas, para que resultem em 

um fator de êxito. 
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Austin (1980) traz algumas contribuições para a compreensão das 

propriedades do discurso e dos códigos sociais, que regem os atos de linguagem, 

com vistas a alcançar o êxito. Para isso, ele elege os verbos performativos 

explícitos: “dizer é fazer,” e, assim, identifica outras classes de verbos que explicitam 

a força ilocucionária de um proferimento. Trata-se de cinco classes de verbos que se 

apresentam como caminho alternativo, que visa a superar os conceitos de 

verdadeiro/falso e fato/valor, conforme se observa na sequência: 

 

1) verbos veriditivos – relacionam-se com um corpo de jurados. São eles: 

“absolvo”, “condeno”, “constato”, “contesto.” 

 

2) verbos exercitivos – relacionam-se com uma tomada de decisão a favor ou 

contra um determinado tipo de ação. Significa decidir que x tem que ser assim, e 

não como y. Exemplo: “nomeio”, “demito”, “concedo,” “revogo.” 

 

3) verbos comissivos – relacionam-se com o comprometimento de quem os 

usa em uma determinada linha de ação. São eles: “prometo”, “compactuo”, 

“contrato,” “dou minha palavra.” 

 

4) verbos comportamentais – relacionam-se com uma reação diante da 

conduta de outros interlocutores. Esses mantêm estreita relação com expressões 

que declaram e descrevem os sentimentos expressados nos proferimentos. 

Exemplos: “peço desculpas”, “agradeço”, “compadeço-me”, “felicito.” 

 

5) verbos expositivos – relacionam-se com a expressão de opiniões, para 

conduzir debates, esclarecer usos e referências. Exemplos: “reconheço”, “repudio”, 

“afirmo,” “declaro” e outros semelhantes. 

 

Os verbos eleitos, na visão do autor, expressam a força ilocucionária nos 

processos intercomunicativos. Porém, para que essa força seja expressa, resultando 

em um fazer com a linguagem, torna-se necessário que o sujeito que profere os atos 

de linguagem esteja em condição social compatível com o papel social que se 

propõe desempenhar. Isso se explica porque ao se apresentar diante de um público, 
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para desempenhar um papel social, o indivíduo está sujeito a questionamento, sobre 

a veracidade ou a falsidade da impressão que pretende sustentar. 

 

Para sustentar uma dada impressão, diante de um público, o sujeito deveria, 

em primeira instância, construir seu projeto de dizer, a partir de teses passíveis de 

sustentação e, ainda, se valer de um conjunto de traços morfossemânticos capazes 

de articular o discurso, de modo a associá-lo às dimensões socioculturais e 

cognitivas do público a quem se dirige. Isso diminuiria a possibilidade de 

questionamento sobre a veracidade ou a falsidade de suas representações. 

 

 

O questionamento constitui uma ameaça ao projeto de dizer, visto que 

evidencia dúvidas sobre a veracidade da representação. Nesse sentido, Goffman 

(2007) sustenta que o sujeito que investe em falsas representações apresenta-se no 

discurso como um impostor e, como tal, não merece ser levado a sério. 

 

Porém, as atividades sócio-interativas em que os falantes fazem uso dos 

verbos como “agradeço”, “felicito”, “peço desculpas”, não estão sujeitas a 

questionamentos, tendo em vista que estão vinculadas à descrição de sentimentos 

expressos nos proferimentos.  Os atos de linguagem construídos com esses verbos 

assemelham-se à interjeição, que atesta por si mesma, a realidade da emoção 

declarada pelo falante. Por isso, não dependem nem do status social de quem os 

profere nem do contexto de produção, para que sejam acolhidos pelo público, sem 

questionamento sobre seu valor de verdade. 

 

Ducrot (1987) sustenta que o valor da interjeição resulta da emoção de quem 

se pronuncia, por isso não admite qualquer contestação por parte dos interlocutores. 

A interjeição, por si mesma, pretende constituir uma prova, assim como a fumaça é 

prova de fogo. Sendo assim, a interjeição “como o dia está bonito!” parece ter o 

mesmo valor dos enunciados “Agradeço-te!”.  “Peço-te desculpas!” Esses 

enunciados não são suscetíveis de apreciação, em termos de verdade ou falsidade, 

visto que se apresentam como um processo de engajamento de seu autor com 

relação à asseveração dos enunciados e não como prova de uma verdade. 
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Já os atos de linguagem, construídos com os verbos “absolvo”, “condeno” 

dependem tanto do status social de quem os profere quanto do contexto de 

produção, para que surtam o efeito intencionado. Assim, para que os atos de 

linguagem expressem sua força ilocucionária, eles devem ser proferidos por sujeitos 

investidos de poder, como por exemplo, um corpo de jurados em situação de 

julgamento. O mesmo fenômeno pode ocorrer com os atos de linguagem 

construídos com verbos exercitivos: “nomeio”, “demito”, que podem surtir efeito 

positivo, quando usados por um ocupante de cargo de chefia, em um contexto 

institucional, no trato com alguém que esteja em posição de subordinação. 

 

 

Os atos de linguagem pautados pelos verbos comissivos “prometo”, 

“compactuo” podem surtir efeito quando proferidos por alguém que esteja em 

condição de cumprir um contrato, em qualquer instância. O efeito desses atos 

dependerá do estatuto social e institucional de quem os profere. Se esses forem 

proferidos por alguém reconhecido socialmente como trapaceador, não terão valor 

de ato. Do mesmo modo, os atos de linguagem pautados pelos verbos expositivos: 

“declaro”, “repudio”, que podem resultar em um fazer com a linguagem, quando 

proferidos por alguém que esteja autorizado a conduzir um debate e expressar 

opiniões. 

 

Essas considerações acenam para o ensino dos aspectos da argumentação, 

com ênfase nas dimensões cognitiva, comunicativa e sociocultural. Isso implica 

refletir sobre as várias razões acerca das quais a argumentação se manifesta, como, 

por exemplo, as razões que visam a condenar, a absolver; a nomear, a demitir; a 

felicitar, a agradecer; a declarar, a repudiar. O ensino, sob esse enfoque, estimula a 

reflexão a respeito de diversos usos da linguagem, podendo elevar a capacidade 

crítica do educando, para que ele observe a singularidade de cada caso e crie 

estratégias argumentativas condizentes com a situação comunicativa e com os 

participantes do discurso. 

 

O ensino de língua, nessa perspectiva, deve desenvolver habilidades do 

educando não apenas para a apropriação dos caracteres formais da língua, a fim de 

transformá-los em instância discursiva, mas também para a apreensão da realidade 
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que circunda a cena discursiva.  Benveniste (1989/95) traz contribuições, nesse 

sentido, por elaborar uma teoria que se caracteriza em função da acentuação da 

relação discursiva entre os parceiros da troca verbal, seja ele real ou imaginado, 

individual ou coletivo. Essa característica se estende à Teoria dos Atos de Fala de 

Austin (1980) e a Teoria de Instruções Linguísticas de Weinrich (1981), uma vez que 

focalizam a linguagem como um fenômeno dinâmico e atualizável. 

 

Em resumo, o ensino de linguagem, sob o enfoque da teatralidade enfatiza a 

ideia de atividade linguística, acenando para a construção de conhecimentos 

linguísticos e extralinguísticos, como um recurso flexível, dinâmico e atualizável. O 

ensino sob esse enfoque estimula o pensamento do aluno para que ele desenvolva 

habilidades para eleger seu repertório léxico-gramatical e atualizá-lo, de acordo com 

os quadros sociais, que a sociedade oferece, para desempenhar papéis sociais. 

Mas, para promover um ensino dessa natureza, é preciso investir na formação 

linguística dos professores, independente de sua área de conhecimento, para que 

eles possam intermediar os processos de ensino/aprendizagem de maneira eficaz. 
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CAPÍTULO 3 – FORMAÇÃO DE PROFESSORES: INTERMEDIAÇÃO 

DOS PROCESSOS DE ENSINO NO CONTEXTO DA SOCIEDADE 

CONTEMPORÂNEA 

 

 

Neste capítulo, refletiremos acerca da formação de professores para mediar 

os processos de ensino/aprendizagem, de leitura e escrita no contexto da sociedade 

contemporânea, com foco nos desafios para integrar as tecnologias ao currículo.  A 

introdução das tecnologias em quase todos os setores da sociedade influencia os 

comportamentos e o modo de ensinar e de aprender. Isso repercute na formação de 

professores, uma vez que essa formação deve se realizar com base no que se 

espera dos professores, na atualidade. 

 

O sujeito significa as coisas do mundo por meio da linguagem, dentro do 

processo de interação social. Isso implica a necessidade de refletir sobre o ensino 

da linguagem, sobre a constitutividade sociocultural dos alunos, assim como o 

contexto sócio-histórico em que eles estão inseridos. Isso se deve ao fato de que as 

dinâmicas das relações sociais evoluem e os significados se  atualizam conforme 

essa evolução. 

 

Charlot (2005) argumenta que a sociedade “não é somente um conjunto de 

posições, é também o lugar de produção de sentido, e não se pode compreender 

essa produção de sentido a não ser em referência a um sujeito”. Essa compreensão 

constitui o ponto de partida para a criação de situações de ensino/aprendizagem e 

de materiais pedagógicos que façam sentido para os alunos. Isso não significa 

desprezar os conhecimentos construídos ao longo da história mais antiga, mas criar 

materiais que sirvam de “ponte cognitiva”, que liga aqueles conhecimentos aos da 

atualidade. 

 

O ensino da linguagem também requer reflexão sobre a relação entre 

identidade e linguagem, com vistas a compreender que as mudanças no 

comportamento das pessoas influem nos usos da linguagem. Parley & Gasser 

(2011) observam mudanças na compreensão da identidade, na era digital, 
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principalmente, no que se refere à identidade social, uma vez que essa pode ser 

moldada conforme a imagem que o nativo digital deseja passar para seus 

interlocutores, nos espaços virtuais de interação. A identidade social é flexível e se 

atualiza conforme a evolução da sociedade e as dinâmicas das relações sociais; já a 

identidade individual é mais resistente às mudanças. 

 

A identidade social possibilita ao sujeito experimentar múltiplas formas de 

representação de si, sem se desvincular da sua identidade individual. Os autores 

explicam que a identidade do nativo digital é específica do contexto, uma vez que 

sua expressão depende das perguntas que seu interlocutor se propõe fazer, do 

ambiente em que estão inseridos e do dia em que se realiza o intercâmbio da 

informação. À medida que aumenta o número de ambientes de representação 

online, elevam-se os níveis de exigência de investimento em novas maneiras de 

expressão. 

 

Parley & Gasser (2011) observam que o uso acentuado das tecnologias, 

pelos nativos digitais, tem resultado na diminuição da capacidade de eles notarem 

como são percebidos pelos seus interlocutores, nos espaços virtuais de 

representação. Em função disso, eles têm investido muito mais em variadas formas 

de representação do “eu” e na criatividade para moldar a aparência e atualizar a 

linguagem, conforme os espaços de representação e os participantes da interação, 

com vistas a causar uma impressão positiva de si. 

 

Entende-se, assim, que ensinar a linguagem no contexto da sociedade 

contemporânea, requer reflexão sobre o modo como os sujeitos estão interagindo 

com as outras pessoas e com as coisas do mundo que os cercam. Nesse sentido, 

convém observar que o uso das tecnologias altera o modo como os sujeitos 

representam a si mesmos, seus interlocutores e as situações de comunicação. 

Principalmente, nos espaços virtuais em que os sujeitos têm várias possibilidades de 

representação e menos oportunidade de experimentar os elementos do contexto 

emocional, da situação de comunicação. 

 

O ensino da linguagem, com ênfase em sua função teatral, parece adequado 

a esse contexto, visto que acentua a reflexão sobre o uso comunicativo da 
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linguagem. Isso contribui para que o sujeito desenvolva habilidades para compor 

quadros de representação, eleger seu repertório léxico-gramatical e atualizá-lo de 

modo a estabelecer a unidade entre sua aparência, sua maneira de expressão e os 

elementos que compõem a cena de interação. A possibilidade de sustentar uma 

impressão positiva de si, perante seus interlocutores, decorre, em grande parte, 

dessas habilidades. 

 

3.1. O impacto das tecnologias no ensino: busca de qualidade 

 

A introdução das tecnologias em quase todos os setores da sociedade tem 

permitido aos cidadãos o acesso a uma gama de informações e a abertura de um 

leque de oportunidades, que possibilitam novas formas de criatividade, 

aprendizagem e inovação. Porém, embora essas oportunidades constituam um fator 

positivo à aprendizagem, não é certeza que elas garantam uma educação de melhor 

qualidade. 

 

Neste contexto, tudo indica que a qualidade esteja relacionada com a busca 

de equilíbrio entre o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento humano e 

que esteja centrada na formação global do sujeito, no que se refere à construção de 

uma consciência cidadã, com ênfase nos valores de solidariedade, justiça social, 

respeito ao meio-ambiente e às outras pessoas. 

 

Hargreaves (2004) reitera que uma educação que se propõe formar o 

cidadão, de modo global, deve criar uma consciência que rejeite a intolerância, o 

individualismo, a exclusão e a insegurança crescentes. Isso implica preparar os 

jovens para pensar e agir acima e além das seduções e das demandas da economia 

da informação, uma vez que o ensino não é apenas uma prática cognitiva e 

intelectual, mas também uma prática social e emocional. 

 

Para alcançar esse objetivo faz-se necessário repensar os rumos da 

educação e da formação de professores, criando condições para que eles 

desenvolvam um trabalho que atenda as expectativas da sociedade atual. A 

formação docente de qualidade é o primeiro passo nessa direção, mas para que se 
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torne realidade é preciso que o professor, também, esteja preocupado com 

formação do caráter, com aprendizagem social, emocional e cognitiva dos alunos. 

 

A educação busca atingir esse nível de qualidade e, ao mesmo, resolver 

problemas relacionados com a introdução das tecnologias nos processos de 

ensino/aprendizagem. Parley & Gasser (2011) observam que a educação parece 

confusa sobre o que fazer com relação ao impacto das tecnologias na 

aprendizagem, em função da falta de meios para instrumentalizar os alunos, para 

que eles façam uso dos computadores em prol da construção de conhecimentos. 

Além disso, há uma preocupação que os autores consideram ainda maior, que diz 

respeito às pessoas que estão crescendo em uma era digital, mas não têm acesso 

às tecnologias e, assim, não aprendem as habilidades de coletar, processar e criar 

informações. 

 

Os autores observam que mesmo em nações desenvolvidas como os Estados 

Unidos, onde atuam como professores, na Universidade de Harvard, poucas escolas 

descobriram a conexão entre as tecnologias e a maneira como os jovens estão 

aprendendo dentro e fora da escola, na era digital. A reflexão sobre as mudanças de 

comportamento dos estudantes, no sentido de entender o modo como eles 

aprendem e lidam com as informações, pode contribuir para encontrar pontos de 

conexão entre tecnologia e educação. 

 

Por meio da observação dos hábitos de leitura dos estudantes, torna-se 

possível perceber que eles preferem acessar vários sites, em busca de informações, 

a ler jornais impressos, sob a justificação de que esses jornais sujam as mãos e 

demandam mais tempo para a leitura. Diante dessa realidade, o mais importante é 

que o professor descubra se o aluno está construindo algum sentido por meio 

dessas leituras. E, a partir dessa descoberta, o professor busque meios de 

intermediar os processos de leitura, de modo a instigar a capacidade reflexiva do 

aluno, para que extraia a essência das informações e transforme-a em saber. Sob a 

ótica de Charlot (2005), a informação se torna saber quando contribui para o 

esclarecimento do sujeito sobre o sentido do mundo, da vida, de suas relações com 

os outros e consigo mesmo.  
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Os estudantes que se beneficiam das tecnologias, hoje, acessam informações 

sobre vários temas de maneira bem mais rápida do que aqueles de épocas 

passadas, que dependiam de pesquisas em páginas impressas, de livros e 

enciclopédias. Porém, isso não significa que os estudantes de hoje aprendam mais e 

de forma mais significativa do que aqueles das eras passadas, tendo em vista que a 

aprendizagem tem origem no desejo de buscar conhecimentos. Nesse sentido, 

Charlot (2005) enfatiza que sem o desejo do aprendiz não há aprendizagem, tendo 

em vista que é o desejo que o mobiliza para que se envolva em uma atividade 

intelectual que resulte em aprendizagem. 

 

Esse autor explica que o movimento para aprender é induzido pelo desejo, 

tendo em vista que o ser humano é incompleto por natureza e, por isso, tem desejos 

de saber, de poder, de ser etc. O desejo induz o indivíduo a uma busca permanente 

do seu próprio objeto de desejo, e é isso que o torna um sujeito e não um objeto. Ao 

nascer o sujeito entra inacabado em um mundo já existente que o educa e o 

humaniza por meio das relações sociais, num movimento interno e externo. Essa 

dialética interioridade/exterioridade é um universal de ensino, em qualquer 

sociedade e em qualquer época. 

 

A sensação de incompletude faz com que o sujeito invista em alguma 

atividade para alcançar algo que possa preencher seu vazio ou lugar teórico da falta. 

No entanto, o sujeito não busca qualquer coisa; ele busca algo socioculturalmente 

valorizado pelos membros de sua comunidade. Assim sendo, parece que o desejo 

de aprender tem relação com o valor que os membros da sociedade, em que o 

sujeito está inserido, atribuem ao saber, tendo em vista que “o ser humano é 

produzido sob uma forma socioculturalmente determinada.” (Charlot, 2005) 

 

Porém, é preciso considerar que, embora isso ocorra, o sujeito é também um 

ser individual, que tem desejos singulares e, sendo assim, está propenso a investir 

na criação de campos possíveis para manifestar sua subjetividade. E nesse 

investimento, o sujeito se vê aprendendo de modo voluntário e constante. Portanto, 

o fato de ele se manter inativo diante de uma situação de ensino/aprendizagem não 

significa que não tenha desejo de aprender. Em alguns casos, ele se encontra em 
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estado de espera de algum elemento da situação de ensino que faça parte de seu 

universo de significação e que toque seu desejo. 

 

O professor pode contribuir para que o aluno responda aos estímulos, ao criar 

situações de ensino/aprendizagem que tenham sentido para ele, que respondam 

aos seus desejos e o induzam a uma atividade intelectual. O elemento da situação 

de ensino/aprendizagem, que desperta o desejo do aluno, pode advir das 

tecnologias, mas não necessariamente. Para Charlot (2005), a realização da 

aprendizagem resulta do hábito de estudar, como uma conquista cotidiana, por meio 

da qual os alunos superam desafios cognitivos, resolvem alguns problemas e 

munem-se de instrumentos para a resolução de outros que estão por vir. Assim 

sendo, as tecnologias constituem apenas um instrumento a mais que os professores 

podem utilizar, para alcançar os alunos nas situações que as requerem.  

 

Charlot (2005) reitera que o desejo de saber e o desejo de aprender devem 

caminhar juntos, como condição básica para que o sujeito se aproprie do saber. É 

provável que os estudantes nessa condição se beneficiem mais das tecnologias, 

uma vez que acessam a uma variedade de informações de forma rápida e 

supostamente comprometida. O envolvimento com a informação torna possível uma 

leitura e um processamento, em nível profundo, podendo resultar na construção de 

conhecimentos. 

 

O ensino da linguagem, numa perspectiva crítica, pode contribuir para a 

realização de leituras nesse nível, uma vez que tem por princípio a focalização do 

objeto de estudo sob vários ângulos, explorando quase todas as suas 

características. As ações de ensino que se ancoram nesse princípio podem 

desenvolver a autonomia de pensamento e de linguagem do aluno, para que ele leia 

uma manchete impressa ou online e assuma uma atitude diante dela, no sentido de 

decidir pelo aprofundamento da leitura ou pela busca de novas informações, 

condizentes com seus objetivos. Parley & Gasser (2011) observam que, quando o 

sujeito mergulha na informação de modo profundo, apreende os fatos que estão por 

trás dela e, assim, extrai os sentidos, podendo colocá-la em outros contextos e 

introduzir outras vozes. 
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O grau de envolvimento e de compromisso do leitor com a informação 

determina o nível de construção de sentido, de compreensão de si mesmo e das 

coisas do mundo que o cercam. Sendo assim, torna-se possível prever que se o 

sujeito se empenha na leitura de uma notícia, em um jornal impresso ou online, com 

o compromisso de extrair dela determinados sentidos, ele atingirá seu objetivo. Essa 

previsão exclui a possibilidade de afirmar que a leitura em páginas impressas seja 

mais produtiva de sentidos do que aquela realizada em páginas online. Parley & 

Gasser (2011) observam que, embora muitos jovens estejam migrando para a web 

em busca de textos mais curtos, não há evidência de que eles tenham menos 

interesse pelas notícias e pelas informações. 

 

3.2. O uso das tecnologias em apoio ao ensino: impasses e busca de 

soluções 

 

A introdução das tecnologias no mercado global trouxe grandes benefícios e 

também grandes preocupações. Pois, com o advento das tecnologias surgem uma 

nova cultura e novos hábitos que as pessoas precisam administrar para não 

resultarem em problema. Parley & Gasser (2011) observam que na atualidade, é 

possível perceber a existência do cultivo de uma cultura de falas curtas, que tem 

preocupado pais e professores, por acreditarem que isso tem contribuído para tornar 

o intervalo de atenção de crianças e jovens mais curto, trazendo consequências 

negativas ao ensino/aprendizagem. 

 

Os autores reconhecem que muitas crianças e jovens estão migrando de 

revistas e livros em formato ampliado para a web, porque nesse espaço eles entram 

em contato com formatos de textos mais curtos que são considerados mais 

funcionais do que os formatos longos.  Entendem que a busca incessante de textos, 

em diversas fontes, assim como a realização da multitarefa contribui para dispersar 

a atenção do estudante, influindo, de modo negativo na aprendizagem de conteúdos 

que requerem muita atenção.  

 

Parley & Gasser (2011) observam que embora a dispersão da atenção 

interfira nos processos de aprendizagem, ela não constitui obstáculo à sua 

realização, tendo em vista que as próprias tecnologias podem ser usadas para lidar 
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com esse problema, (a dispersão da atenção), por meio do estímulo do gosto do 

nativo digital pelos jogos educativos. Defendem que estes jogos contribuem para 

ensinar conteúdos de algumas disciplinas, como a matemática, e para acentuar a 

atenção.  

 

As tecnologias podem trazer benefícios ao ensino desde que não sejam 

tratadas de maneira equivocada, como um feitiche, tendo em vista que a 

aprendizagem sempre conservará algumas características, que têm pouco ou nada 

a ver com as tecnologias. Por isso, faz-se necessário buscar meios de descobrir 

como seu uso pode dar suporte a determinados objetivos pedagógicos. Em se 

tratando do uso do blog, na escola, convém refletir se ele satisfaz uma dada 

necessidade, no ensino, considerando os objetivos que se pretende atingir. 

 

Se o objetivo for o ensino da escrita para o desenvolvimento de habilidades 

sócio-interativas, o blog pode constituir um instrumento eficaz. Mas, para isso, é 

preciso que o professor faça a mediação do processo de ensino/aprendizagem, de 

modo a orientar o aluno para que ele reflita sobre o que dizer, para quem dizer, de 

acordo com as circunstâncias do dizer. Essa reflexão orienta a escolha do repertório 

linguístico e do modo de organização da linguagem, conforme as intenções que 

deseja realizar. A atividade linguística, quando guiada por intenções de interação, 

torna-se mais natural e espontânea, podendo despertar o gosto do aluno pela 

escrita. 

 

O uso das tecnologias, guiado por objetivos, pode surtir efeitos positivos no 

processo de ensino/aprendizagem. Parley & Gasser (2011) observam, no entanto, 

que poucas escolas de qualquer nível dão o primeiro passo para proporcionar aos 

professores uma capacitação adequada, no sentido de auxiliá-los no usa das 

tecnologias, de maneira adequada ao seu estilo pedagógico. Porém, reconhecem 

que é mais fácil falar sobre a introdução das tecnologias no ensino do que exercer a 

prática, principalmente, em escolas com poucos recursos e professores 

pressionados pelo tempo.  

 

 Para resolver os impasses quanto à introdução das tecnologias no currículo, 

os autores sugerem que se busquem meios de os alunos (nativos digitais) 
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trabalharem em parceria com os professores, de modo a aprenderem juntos. Essa 

iniciativa facilita o uso das tecnologias em prol do ensino, embora não implique, 

necessariamente, em melhor qualidade nem de ensino nem de aprendizagem. 

 

Mesmo tendo o domínio das tecnologias, os estudantes nascidos na era 

digital, comprometidos com a aprendizagem, têm consciência do fato de que o uso 

delas por si só não resulta na construção de conhecimentos, por isso optam pelo 

uso moderado das tecnologias em suas rotinas de estudos. Em pesquisas 

realizadas entre estudantes nascidos na era digital, Parley & Gasser (2011) 

constatam que a maioria deles prefere o uso moderado das tecnologias na sala de 

aula.  

 

Esse fato talvez se explique em função da maneira pela qual a maioria dos 

estudantes aprende a pensar criticamente, que se processa, em grande parte do 

tempo, por meio do diálogo, da troca de opiniões com pessoas, do exame de um 

tópico em profundidade, do questionamento e da exploração de questões em um 

ambiente real, face a face, dispensando as tecnologias.  

 

Com efeito, o salto na qualidade do ensino não depende apenas do uso das 

tecnologias, uma vez que elas não transformam a educação, apenas constituem um 

instrumento a mais para que os professores atinjam os alunos em sala de aula. As 

tecnologias são bem vindas quando exercem um papel relevante para o ensino. Por 

isso, a busca de integração entre tecnologia e pedagogia deve se ancorar em 

programas nos quais os alunos façam trabalhos aplicados, pesquisa, escrita, artes, 

música e resolução de problemas. Espera-se, nesses casos, que os gestores de 

escolas concentrem esforços para tornar possível ao corpo docente experimentar as 

tecnologias em apoio ao ensino. 

 

Em suma, a informatização das escolas não deve ocorrer apenas para 

ostentar um status de escola moderna, que está em sintonia com as transformações 

permanentes da sociedade. O investimento em tecnologias nas escolas só fará 

sentido se tiver como objetivo o uso em função da construção e divulgação de 

conhecimentos. Isso implica preparar os professores para fazer uso das tecnologias 

no ensino, em função da aprendizagem dos conteúdos programáticos. Assim, o uso 
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das tecnologias poderá ter impactos positivos no ensino. Essas questões devem ser 

consideradas na formação de professores, tendo vista que eles terão que promover 

o ensino eficaz em uma sociedade que vem se tornando cada vez mais dependente 

das tecnologias. 

 

3.3. Formação de professores: do idealismo à realidade 

 

As reflexões acerca da formação dos professores visam, quase sempre, ao 

ideal, mas não são em vão, uma vez que abrem perspectiva para atingir um nível de 

qualidade, dentro de uma realidade possível. Uma formação ideal levaria em conta o 

que se espera dos professores, na atualidade.  

 

Para Hargreaves (2004), espera-se, por um lado, que os professores 

construam comunidades de aprendizagem, criem a sociedade do conhecimento, e 

desenvolvam capacidades para a inovação. Por outro lado, espera-se que 

combatam muitos dos problemas criados por essa sociedade, tais como o 

consumismo excessivo, a perda do sentido de comunidade e o distanciamento 

crescente entre ricos e pobres. 

 

Perrenoud (2002) reitera que essa formação deveria ter como princípio, o 

desenvolvimento de habilidades dos professores para administrar as contradições 

entre cidadania planetária e identidade local, entre globalização e fechamento 

político, entre liberdade e desigualdade, entre tecnologia e humanismo. O professor 

apto para administrar essas contradições deveria apresentar o seguinte perfil: ser 

uma pessoa confiável, mediador intercultural, mediador de uma comunidade 

educativa, organizador de uma vida democrática, transmissor cultural e intelectual. 

 

 

O autor enfatiza que essa formação deveria incentivar o professor, no sentido 

de adotar uma prática reflexiva sobre suas experiências, abrindo perspectiva para 

desenvolver a capacidade de inovar, negociar e regular suas práticas de ensino, 

construindo novos saberes. Não apenas um saber técnico, mas também um saber 
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para o desenvolvimento da autonomia, do senso crítico e de competências para 

construir e defender pontos de vista.  

No entanto, reconhece que uma formação docente com essa qualidade 

depende das políticas e dos recursos econômicos da sociedade em que os docentes 

estiverem inseridos. Esses elementos, dentre outros, definirão se a escola e a 

formação de professores devem servir como um instrumento de promoção social ou 

de reprodução de desigualdades e de sujeição das massas ao pensamento 

dominante. 

 

Hargreaves (2004) propõe que a formação de professores, para atender as 

demandas da sociedade contemporânea, se realize não apenas em cursos isolados, 

mas também em ações conjuntas, que envolvam pesquisas e solução de problemas, 

em equipes de colegas ou em comunidade de aprendizagem profissional. Como 

parte dessa formação, os professores devem abrir espaço para que os pais se 

tornem parte da rede ampliada de aprendizagem da escola. 

 

Charlot (2005) concorda com esse ideal de formação de professores, por 

entender que, na atualidade, o que se espera deles é que resolvam os problemas 

encontrando as soluções (inovação) e mobilizem os recursos necessários para isso 

(parceria). A inovação tem a ver com a criação de novos métodos de organização do 

trabalho, com vistas a encontrar soluções para os problemas que se apresentam no 

contexto escolar. A parceria diz respeito ao desenvolvimento de habilidades para 

estabelecer diálogo com os pares, viabilizando a troca de experiências sobre as 

ações eficazes.   

 

O ensino de qualidade depende de uma formação docente de igual qualidade. 

Por isso, a atualização profissional dos docentes é tão importante, pois, quando eles 

estão em permanente formação, desenvolvem habilidades para a superação de 

dificuldades relativas à operacionalização do currículo. Desse modo, ampliam as 

possibilidades de sustentar seu dispositivo pedagógico, diante dos diferentes 

públicos, tornando a aprendizagem possível. Mas, embora a formação de 

professores seja importante, para a ampliação de sua base de conhecimentos e 

para a inovação de suas práticas de ensino, o efeito dela tem sido pouco expressivo. 
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Perrenoud (2002) atribui a essa provável inexpressividade à existência de 

uma defasagem entre a realidade da profissão e o que se leva em conta na 

formação docente. Essa defasagem se evidencia no fracasso das reformas 

escolares, na implementação de novos programas que não são aplicados, na defesa 

de métodos ativos, como o construtivismo e a avaliação formativa que são sempre 

propostos, mas nunca praticados. Isso, na visão do autor, acontece porque na área 

da educação não se mede, o suficiente, o desvio entre o que é prescrito e o que é 

viável nas condições efetivas do trabalho docente. 

 

Esses motivos, dentre outros, contribuem para que as práticas de ensino não 

evoluam. Para reverter essa situação, o autor sugere que se descrevam as 

condições e as limitações do trabalho real dos professores, o que implica 

observações empíricas, sobre o trabalho real que eles desenvolvem no dia-dia. Isso 

significa que os formadores de professores devam conhecer as atividades docentes 

a partir de seu interior. Para isso, o autor propõe a criação de um observatório das 

práticas e das profissões do ensino, em cada sistema educacional, com a finalidade 

de oferecer uma imagem realista dos problemas que os professores precisam 

resolver, das decisões que tomam, das ações que praticam. 

 

Portanto, os problemas que permeiam o cotidiano escolar precisam ser 

levados em consideração na formação de professores. A propósito, Perrenoud 

(2002) destaca problemas que são nossos conhecidos, como as frequentes queixas 

dos professores com relação à rejeição às atividades escolares, a resistência 

passiva ou ativa à cultura escolar, a heterogeneidade dos públicos escolares, que se 

acentua com os movimentos migratórios, as transformações familiares e as crises 

econômicas. 

 

Assim, Perrenoud (2002) sugere que se identifique um conjunto de 

competências e de recursos das práticas profissionais, a fim de escolher o conjunto 

de saberes pertinentes à formação inicial de profissionais reflexivos. Nesse sentido, 

ele propõe uma lista de requisitos que considera básicos para a formação de 

professores: 
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1. Uma transposição didática baseada na análise das práticas e em suas 

transposições. 

2. Um referencial de competências que identifique os saberes e as 

capacidades necessárias. 

3. Um plano de formação realizado em torno das competências. 

4. Uma aprendizagem por problemas, um procedimento clínico. 

5. Uma verdadeira articulação entre teoria e prática. 

6. Uma organização modular e diferenciada. 

7. Uma avaliação formativa, baseada na análise do trabalho. 

8. Tempos e dispositivos de integração. 

9. Uma parceria negociada com os profissionais. 

10. Uma divisão dos saberes favorável a sua mobilização no trabalho. 

 

 

No entanto, Perrenoud (2002) ressalva que o reconhecimento de uma 

competência não passa apenas pela identificação de situações a serem controladas, 

de problemas a serem resolvidos, de decisões a serem tomadas, mas passa 

também, pela explicitação dos saberes. Charlot (2005) reitera que o saber relaciona-

se com a cultura que parece não servir para nada imediatamente visível, tendo em 

vista que sua missão é muito maior do que fornecer técnicas: sua missão é formar 

homens, por meio do domínio de certas formas de linguagem e certo tipo de cultura 

que a linguagem difunde. 

 

Charlot (2005) observa, porém, que o sentido do saber vem se modificando 

ao longo do tempo, conforme a evolução da sociedade e a mudança de papel do 

professor que, na sociedade atual, consiste em preparar os jovens no ensino médio 

para ocupar o lugar que os espera na sociedade. O saber, a partir e então, passa a 

ser pensado sob uma lógica pragmática, como um elemento de uma prática escolar, 

o qual os sociólogos denominam como um conjunto de ações coordenadas que só 

tem pertinência em referência a um fim. 

 

Sendo assim, o professor, hoje, deve dominar as práticas profissionais que 

lhe permitem transmitir, em sua coerência específica, saberes a alunos que só 

conferem alguma legitimidade ao saber se ele é “útil”. Isso gera uma tensão entre a 



67 

 

lógica das práticas e a lógica do saber constituído, em discurso, que afeta não 

apenas professores como também alunos. Essa tensão torna muito mais difícil gerir 

as práticas profissionais, para as quais o professor deve ser formado. Isso se reflete 

na dificuldade de ensinar, que é um efeito da evolução geral das sociedades 

industriais modernas. No entanto, essa tensão não pode resultar na desvinculação 

entre a relação dos professores e dos alunos com o saber. 

 

Charlot (2005) afirma que formar professores é dotá-los de competências que 

lhes permitam gerir essa tensão, no sentido de construir as mediações entre práticas 

e saberes, por meio das práticas dos saberes e do saber das práticas. Enfim, essa 

formação implica não apenas a transmissão de saberes, mas também o 

estabelecimento de diferença entre ensino e formação. O ensino não é simples 

transmissão de um saber, é também portador de uma intenção cultural. 

 

Em resumo, para atuar em uma sociedade global, o professor precisa, 

também, de uma formação global, para trabalhar com o conteúdo de suas disciplinas 

de forma flexível e dinâmica, de modo a relacioná-lo com outras áreas de 

conhecimento e com os fatos sociais do contexto em que está inserido. Essa 

formação deveria, ainda, desenvolver habilidades do professor para resolver 

problemas criados pela própria sociedade, sem perder de vista o compromisso com 

a construção de saberes e com a preservação da escola, como sendo o lugar de 

aprendizagem. 

 

3.4.  Formação linguística dos professores: caminho para promover o 

ensino eficaz 

 

A linguagem é a base para a compreensão das relações de sentido que se 

articulam e se atualizam dentro da sociedade em que os falantes de uma dada 

língua estão inseridos. Por isso, torna-se essencial que os professores recebam, 

independente de sua área de conhecimento, uma formação linguística constante, 

com vistas a ampliar as habilidades para relacionar o conteúdo de suas disciplinas 

com outros campos de saberes e com os fatos sociais que fazem parte de seu 

cotidiano. 
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Essa formação não deve ter a ambição de tornar os professores profundos 

conhecedores de teorias linguísticas, mas conhecedores de uma variedade de 

recursos linguísticos para produzir e interpretar a variedade de textos que circulam 

no cotidiano. Isso implica ampliar a comunicativa que o professor já possui, que 

pode ser entendida como um conjunto de regras que visam a dar conta do que se 

diz, como diz, para quem se diz, conforme situação em que se diz. Este ensino, sob 

a ótica de Travaglia (2003), deveria ser orientado por uma concepção que vê a 

gramática como o próprio trabalho com a variedade dos recursos linguísticos à 

disposição do produtor e receptor de textos. 

 

Este autor relaciona o ensino da gramática com a qualidade de vida das 

pessoas, por entender que ao dominar uma variedade de recursos expressivos, as 

pessoas se movimentam na sociedade, de maneira adequada, uma vez que 

percebem como os elementos, que constituem sua cultura, são simbolizados e 

significados na língua. Neves (2009) reitera esse ponto de vista ao afirmar que o uso 

da linguagem não constitui um fato puramente linguístico, visto que cada instância 

de comunicação é, em primeiro lugar, um evento humano e, em segundo lugar, um 

evento sociocultural. Assim sendo, o ensino de linguagem deveria ser visto no 

contexto de uma teoria sobre o funcionamento da língua. 

 

À medida que as pessoas ampliam seu repertório linguístico e sociocultural, 

elas ampliam a visão de mundo e a possibilidade de se movimentar dentro de sua 

sociedade e de sua cultura, uma vez que se tornam aptas a perceber os significados 

e a direção do dizer. Travaglia (2003) reitera que essa aptidão resulta da ampliação 

da competência comunicativa, que aumenta as possibilidades de o falante utilizar 

um grande número de recursos da língua, de forma adequada a cada situação de 

interação, observando os efeitos de sentido desejados, a adequação às normas 

sociais, assim como a orientação argumentativa dos textos. 

 

O ensino da gramática, sob o enfoque funcionalista, torna-se atraente e 

significativo para os falantes, independente de sua área de atuação, visto que as 

categorias gramaticais são apresentadas como ativadoras e veiculadoras de 

sentidos dentro dos diferentes textos. Para Travaglia (2003), o ensino de gramática, 

sob esse enfoque, é pertinente para a vida, uma vez que possibilita às pessoas 
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viverem melhor porque conseguem veicular, por meio da língua, os 

significados/sentidos que desejam ao mesmo tempo em que compreendem melhor 

os significados/sentidos que chegam até elas, e a forma como chegam.  

 

Partindo desse princípio, torna-se possível prever que o professor com uma 

formação linguística consistente teria maiores oportunidades de instruir seus alunos 

quanto ao uso dos recursos da língua para se posicionar no mundo e para manter 

uma relação significativa com seus interlocutores e com os símbolos socioculturais 

que os circundam. Essa formação deveria resultar na ampliação dos horizontes de 

cultura e dos conhecimentos linguísticos dos professores, com vistas a relacionar o 

conteúdo de sua disciplina com outras áreas do saber humano e com o mundo que 

os circunda.  

 

Para compreender os fenômenos da língua em uso, Neves (2009), sugere 

que se coloque, no centro das investigações linguísticas, as questões que precisam 

ser equacionadas, sob a conjunção dos aspectos sintático, semântico e pragmático, 

o que implica considerar as razões e as motivações que levam os falantes a 

abandonar as construções linguísticas orientadas pelas obras normativas. 

 

A língua na dinâmica de uso escapa a normas estabelecidas fora do contexto 

de uso da linguagem. Sendo assim, a formação linguística dos professores deve 

propiciar mais que conhecimentos sobre normatização da língua. Deve propiciar 

uma educação linguística global, que envolva quase toda atividade linguística e 

privilegie quase todas as formas de cultura, não só os conhecimentos formais a 

serem ensinados na escola. Essa formação criaria condições para o 

desenvolvimento de um trabalho com diversidade de textos, em sala de aula, com 

vistas a ampliar as possibilidades de ação do professor, no sentido de propiciar ao 

aluno a aquisição do domínio das variantes da língua. 

 

A sociedade atual demanda a formação de sujeitos com mentes flexíveis e 

dinâmicas, tendo em vista a rapidez com a qual eles escrevem e leem mensagens 

de texto, para se manter interligado às pessoas e ao mundo. Assim sendo, o ensino 

deve se centrar no uso comunicativo da linguagem. Isso implica redimensionar o 

olhar sobre a forma de ensino de língua, que vem se pautando pela descrição e pela 
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sequenciação dos elementos linguísticos no interior das proposições, sem observar 

que é na interação que os falantes usam a linguagem e produzem textos. Partindo 

desse princípio, Neves (2009) propõe que o ensino da língua, para uma atuação 

social eficiente, tenha como foco a construção de sentido do texto, com vistas ao 

cumprimento de suas funções comunicativas. 

 

Para promover um ensino de língua para a interação em uma sociedade 

dinâmica e em permanente transformação, torna-se necessário promover mudanças 

na metodologia de ensino e no preparo dos professores. Dentre as mudanças, 

Bechara (2003) destaca a renovação do material didático utilizado na escola, bem 

como a renovação das ideias, dos procedimentos e das estratégias de ensino, com 

o apoio científico da Universidade e da experiência dos professores. 

 

A formação linguística do professor, para atuar no contexto da sociedade 

contemporânea, deve considerar a variabilidade dos usos da língua, que prevê a 

gramaticalização de algumas categorias linguísticas para atender as necessidades 

de comunicação. Sob a ótica de Neves (2009), o processo de gramaticalização é um 

elemento revelador do dinamismo das línguas, tendo em vista que o conceito de 

gramaticalização relaciona-se com a ideia de que as gramáticas fornecem os 

mecanismos de codificação mais eficazes e econômicos para aquelas funções da 

linguagem que os falantes usam com mais frequência. 

 

A autora reitera que a motivação para a gramaticalização está nas 

necessidades comunicativas não satisfeitas pelas formas existentes e na existência 

de conteúdos cognitivos em que as designações linguísticas são insuficientes.  A 

gramaticalização de verbos no modo imperativo, por exemplo, pode decorrer das 

necessidades de comunicação, tendo em vista as características dos participantes 

do evento discursivo e a solidez da relação de autoridade que o falante tem com o 

ouvinte. Sendo assim, o ensino que se propõe desenvolver a competência 

comunicativa deve considerar a variabilidade linguística. 

 

No caso da formação linguística de professores, convém falar na ampliação 

da competência comunicativa, que perpassa por uma educação linguística tal qual 

concebe Travaglia (2003).  Este autor define a educação linguística como um 
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conjunto de atividades de ensino/aprendizagem formais ou informais, que cria 

condições para que o sujeito conheça o maior número de recursos de sua língua e, 

assim, desenvolva habilidades para produzir textos adequados ao tempo, ao lugar e 

às pessoas, com vistas a obter o êxito do evento comunicativo. 

 

A competência comunicativa implica saberes que não se esgotam na análise 

superficial das expressões linguísticas, tendo em vista que os usos da linguagem 

resultam em eventos linguísticos e socioculturais.  O sujeito já possui um saber 

linguístico que é inerente à sua natureza de falante. Sendo assim, o papel do ensino 

é criar condições para ativar o natural conhecimento da língua que o sujeito já 

possui, com vistas a colocá-lo em uso, nas mais diversas situações de interação. A 

ativação desses conhecimentos, em situações de interação com diversidade de 

textos, parece mais produtiva do que a descrição dos caracteres formais da língua 

por si mesma. 

 

A aquisição da língua ocorre de modo simultâneo com a ‘gramática’ que a 

organiza. Portanto, o ensino de linguagem deve priorizar o uso da ‘gramática’, em 

função da interação. Isso seria possível por meio da colocação do aluno em contato 

com uma diversidade de textos e da reflexão sobre os significados neles veiculados, 

observando a importância de se buscar os itens lexicais mais expressivos para 

comunicar os significados que deseja. Para isso, faz-se necessário a intermediação 

o professor. O desenvolvimento dessas habilidades facilita ao aluno a operação dos 

“jogos” de linguagem, conforme as restrições da língua, em que está inscrito, 

procedendo a escolhas comunicativamente adequadas ao seu projeto de dizer.  

 

Em resumo, a ampliação da competência comunicativa do professor consiste 

em um dos meios para que ele desenvolva habilidades para intermediar os 

processos de ensino de leitura e escrita, de modo eficaz, em sua área de 

conhecimento. Ao refletir com os alunos sobre as funções que a linguagem 

desempenha, nos diferentes textos e contextos de produção do discurso, o professor 

cria condições para que eles extraiam a essência das informações contidas no texto, 

podendo transformá-la em conhecimentos. No próximo capítulo, apresentamos a 

análise de um artigo de opinião, a fim de promover a reflexão sobre as funções que 
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dadas categorias linguísticas desempenham no interior deste discurso, com vistas a 

veicular dados significados e produzir dados efeitos de sentido sobre os leitores. 
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CAPÍTULO 4 - ASPECTOS ESTRUTURANTES DO DISCURSO 

ARGUMENTATIVO: UMA ABORDAGEM COMUNICATIVA COM 

VISTAS AO ENSINO 

 

 

Neste capítulo, discorremos acerca dos aspectos estruturantes do discurso 

argumentativo, com foco na observação de suas funções dentro de processos de 

leitura e escrita do gênero textual artigo de opinião. Trata-se dos aspectos macros e 

microestruturais, que substancializam o discurso, tornando-o funcional. A reflexão 

acerca desses aspectos tem como objetivo o ensino para o uso comunicativo da 

linguagem. 

 

Observaremos o discurso argumentativo como um texto constituído não 

apenas pela sequenciação linguística, mas também pelas crenças e cognições de 

seu produtor. Ao vivenciar situações diversas, ao longo da vida, os sujeitos 

armazenam experiências na memória semântica, as quais são ativadas e expressas 

em seus discursos, como marcas de sua historicidade. A observação dessas 

marcas, nos processos de análise do discurso argumentativo, torna-se relevante 

para a apreensão de seu sentido global, que abrange as circunstâncias de 

produção, a posição e a intenção do enunciador, bem como sua história, sua 

ideologia e sua cultura. 

 

Analisaremos, também, a estrutura do discurso argumentativo, por 

considerarmos que o conhecimento de sua estrutura cria condições para o 

entendimento do processo de leitura e escrita. O modo como o discurso se 

apresenta estruturado fornece pistas que orientam o leitor na busca das informações 

consideradas relevantes, conforme seu objetivo de leitura. O contato do leitor com 

diferentes modos de estruturação do discurso argumentativo torna possível que ele 

reflita, no ato da escrita, sobre suas escolhas linguísticas, seu próprio modo de 

organização da linguagem e a ordenação das ideias, facilitando o intercâmbio da 

comunicação.  
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A noção sobre a estrutura de um dado texto, também, fornece pistas para a 

compreensão de sua função comunicativa. Em se tratando do discurso 

argumentativo, sua primeira função, na visão de Vignaux (1995), consiste em 

modificar o juízo dos interlocutores acerca de dadas questões. Para isso, o locutor 

seleciona certas categorias linguísticas, de acordo com seu projeto de dizer e com 

os efeitos de sentido que ele deseja construir sobre seu público. Para elucidar 

questões acerca desses procedimentos, analisaremos as categorias linguísticas 

como verbo, advérbios, dêiticos e operadores argumentativos, observando suas 

funções e seus efeitos de sentido dentro de um artigo de opinião, veiculado na mídia 

impressa. 

 

4.1. Bases para estruturação do discurso argumentativo 

 

Van Djik (1978) desenvolve estudos sobre as estruturas argumentativas, 

distinguindo-as sobre a base do tipo de relações estabelecidas entre Hipótese e 

Conclusão. Nesse sentido, o autor explica que a derivabilidade sintática, em um 

cálculo formal, tem implicação semântica que acena para as conclusões 

pragmáticas. Para tornar essa estrutura compreensível, o autor sugere que se parta 

de uma base para estabelecer as relações das conclusões, bem como a relação 

entre a semântica condicional e as circunstâncias em que se baseia a conclusão. 

 

Van Djik (1989) denomina esse conjunto de relações como argumento de 

‘garantia’ ou de ‘legitimidade’. Nos processos intercomunicativos, essa categoria de 

argumento desempenha a função de autorizar os interlocutores a chegar a uma 

determinada conclusão. Nesse sentido, o autor explica que, quando a argumentação 

é de base geral, pode-se denominar essa categoria de argumento como 

Legitimidade da argumentação. 

 

Entende-se, assim, que uma argumentação se torna legítima, quando é 

ancorada em um conjunto de valores socioculturais que formam parte do marco de 

conhecimento geral de todos os falantes de uma comunidade linguística, ou seja, 

quando parte de uma lógica natural. A construção do argumento, com base nessa 

lógica, torna possível sua enfatização como sendo uma demonstração verdadeira. 

Para isso, os falantes podem recorrer ao argumento de Reforço. 
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Dentre as categorias de argumento tem-se, ainda, o Marco da argumentação, 

que consiste na especificação da situação de argumentação. Para exemplificar essa 

questão, Van Djik (1978) cita uma situação em que x se apresenta em um exame 

final, que tem um papel importante em sua promoção intelectual e social, e obtém 

nota quatro. Quando essa situação necessita de uma explicação mais precisa das 

circunstâncias, como, por exemplo, x tirou nota quatro por não ter estudado o 

suficiente, torna-se necessário incluir um argumento de demonstração, entendido 

como Justificação. Assim, o autor completa a estrutura argumentativa mediante o 

recurso da categoria de Argumento, definindo-a como: Legitimidade ou Garantia, 

Reforço, Marco e Justificação. 

 

Reitera que as denominações das diferentes categorias de argumento são 

provisórias, podendo ser substituídas por outras. Isso pode ocorrer em função do 

tipo de argumentação e do contexto social ou institucional da demonstração. 

Supomos que essa variação possa ocorrer, ainda, em função da natureza do objeto 

de discurso, visto que ele determina a escolha dos itens lexicais, bem como a 

sequenciação, resultando em modo particular de estruturação do discurso. Sob a 

ótica de Vignaux (1995), os modos de composição são flexíveis, uma vez que eles 

se processam entre o hipotético e o fático, exigindo a realização de um acordo, que 

se define como “um real inacabado”. Isso cria condições para que o enunciador 

adote diferentes tipos de estruturação, em suas representações discursivas. 

 

Ao tratar de fatos reais, o enunciador tende a adotar estratégias de 

estruturação do discurso que diferem daquelas adotadas para discorrer acerca de 

juízos ou hipóteses. Os operadores argumentativos desempenham funções 

essencias nesse processo. Vignaux (1995) atribui maior relevância aos operadores 

de dúvida, de identidade (asserção) e de negação, visto que estes estabelecem ou 

rejeitam a informação (hipóteses ou fatos). Os operadores de modalidade, por 

exemplo, permitem a continuidade de sentido, à medida que o falante mantém os 

valores de verdade ou modifica as relações entre os elementos do discurso. Estas 

operações podem ser realizadas por meio de verbos modais, que distinguem as 

modalidades do possível, do necessário, do autorizado, da capacidade e do dever. 
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O conhecimento da categoria do verbo, observando seu funcionamento, 

facilita ao falante operar os “jogos” de linguagem, uma vez que torna possível a  

distinção entre a forma do perfeito e do imperfeito e a opção por uma forma ou por 

outra, conforme a ideia que pretende expressar: a ideia de um fato concluído ou de 

um fato em processo de duração. Vignaux (1995) afirma que algumas flexões 

verbais intervêm na continuação do processo discursivo, definindo em que medida o 

sujeito é agente ou objeto do processo de interação verbal. Os verbos permitem, 

ainda, distinguir as modalidades da ação do sujeito e as modalidades dos alcances 

da ação.  

 

Algumas classes de verbos desempenham determinadas funções no 

discurso, conforme o tipo de relação entre sujeito e objeto. Como exemplo, Vignaux 

(1995) menciona as relações que dão ao verbo a função de introduzir informações 

(fatos, acontecimentos), de atribuir uma propriedade (ser, parecer), de situar um 

elemento circulante, de definir um elemento por meio de outro ou, ainda, a função de 

assinalar a pertinência de um elemento ou de vários de uma classe. Essas 

operações estão no nível semântico, que torna possível reconhecer as funções de 

agente determinado ou impessoal, de objeto ativo ou passivo, bem como as 

circunstâncias de lugar, de causa, de tempo e de modo. 

 

A relação entre o hipotético e o fático traduz os modos de representação do 

discurso argumentativo, que se processam por meio da ordenação dos itens lexicais, 

dos tipos de recortes, de suspensões e brancos. Sob a ótica de Vignaux (1995), os 

modos de progressão são determinados de acordo com a ordem das categorias 

linguísticas e com o modo de relação estabelecido entre elas. Essas relações se 

estabelecem por meio de coordenação, subordinação, quantidade, qualidade, 

simultaneidade, anterioridade, posterioridade, oposição, relações de causa e 

consequência e outros termos semelhantes. 

 

Embora essas articulações não sejam tão evidentes, do ponto de vista 

metodológico, elas revelam pertinência dentro do processo argumentativo, 

facilitando a compreensão dos funcionamentos de sentido, que são característicos 

do pensamento dos usuários de uma dada língua. Vignaux (1995) denomina essa 

compreensão como “representação discursiva”, ou construção de representações 
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possíveis, semelhantes àquelas construídas pelos falantes, nos processos 

discursivos. Dentro dessa lógica natural, eles criam um modelo semântico mínimo de 

estratégias reconhecidas no discurso. 

 

4. 2.  Formas verbais: construção da temporalidade 

 

As formas verbais em si não expressam temporalidade alguma, mas quando 

são acionadas e postas em função da enunciação, elas servem à construção da 

temporalidade. Nesse sentido, Benveniste (1989) sustenta que as formas verbais 

determinam-se em relação ao EGO, centro da comunicação, ou seja, elas se 

vinculam ao momento da fala. O presente formal explica o presente inerente à 

enunciação, que se renova a cada ato de produção do discurso. Da enunciação 

procede a instauração da categoria do presente, da qual nasce a categoria do 

tempo, que marca a presença de alguém no mundo. 

 

Entende-se, assim, que as expressões “hoje”, “agora”, “neste momento” 

expressam apenas o presente formal, e não o presente real, construído na 

enunciação. Em se tratando do ensino da categoria do verbo, torna-se relevante 

criar situações que propiciem ao aluno a apropriação da forma, com vistas ao uso. 

Isso significa conscientizá-lo do fato de que as formas verbais estão em função da 

comunicação e, sendo assim, apresentam diferentes modos de flexão, conforme as 

situações comunicativas. Nesse sentido, Benveniste (1989) traz contribuições, visto 

que descreve os caracteres formais da língua em função do uso comunicativo da 

linguagem. 

 

Dessa forma, a abordagem comunicativa da categoria do verbo pode criar 

condições para que o aluno compreenda que os modos de flexionar os verbos 

podem resultar em um grau maior ou menor de comprometimento com a proposição 

e com o fato enunciado. Weinrich (1981) propõe o estudo da categoria do verbo, 

nessa direção, ao discorrer acerca das formas verbais, associando-as ao plano da 

discursividade. 

 

Nesse sentido, ele elege classes de verbos que desempenhariam funções 

específicas dentro de processos argumentativos guiados por opinião. Dentro desse 
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processo, a forma do presente, assim como a forma do futuro do presente, do futuro 

do pretérito do indicativo e do passado composto, quando são acionadas e postas 

em função da comunicação visam à realização de comentários. E desempenham a 

função de convidar os ouvintes ou leitores, por intermédio do traço do comentar, a 

receber o texto com certo compromisso e a sentir-se afetado por ele. 

 

As formas verbais do mundo do comentário podem desempenhar, ainda, a 

função de expressar a atitude do autor, assim como a sua intenção de dar instruções 

ao leitor para que ele adote uma posição diante do texto. Para Weinrich (1981), o 

oposto dos verbos do mundo comentado, os verbos do mundo narrado, tais como: o 

imperfeito, o passado simples, o pretérito – mais – que – perfeito, condicional, por 

meio do traço do narrar, desempenham outras funções: eles dão indicação ao 

ouvinte para se manter em uma posição de sossego e de escuta. Na posição de 

escuta, o ouvinte não se sente afetado pelo discurso e, assim, não se motiva a 

entrar no jogo interlocutivo. 

 

Convém lembrar que essa subdivisão dos verbos por blocos funciona apenas 

para fins didáticos, uma vez que na dinâmica discursiva essas formas verbais 

apresentam-se imbricadas, com vistas a veicular sentidos de forma direta ou 

indireta. As características do evento discursivo e dos participantes do discurso 

tendem a regular a intenção do locutor, que pode alternar entre o uso de verbos do 

mundo comentado e do mundo narrado, ora para convencer o interlocutor ora para 

não se comprometer com o fato enunciado. 

 

O ensino da categoria do verbo como atitude comunicativa considera a 

dinâmica de uso da linguagem, dentro de situações comunicativas reais. Essa 

perspectiva de ensino ultrapassa o plano da forma, visto que observa os fatos que 

circundam a cena discursiva, criando condições para que o locutor reflita sobre as 

formas de manifestação pela linguagem. Essa reflexão é essencial para que ele 

escolha as formas verbais e o modo de flexão, de acordo com o intuito de dirigir a 

inserção do interlocutor no circuito da comunicação, e com o grau de neutralidade ou 

compromisso que desejar assumir com relação às suas proposições. 
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A observação dos efeitos de sentido construídos por dadas categorias 

linguísticas, dentro de processos enunciativos reais, é válida para outras categorias 

como: advérbios, conjunções e pronomes. Sobre isto, Weinrich (1981) afirma que as 

formas básicas de interação social estão intimamente relacionadas com as formas 

básicas de comunicação e ambas dispõem de esquemas gramaticais para tornar o 

discurso funcional.  Entende-se, assim, que o uso consciente dessas categorias 

contribui para que o falante faça as escolhas linguísticas adequadas ao seu projeto 

de dizer e, assim, construa uma imagem positiva de si e do discurso, podendo elevar 

a expectativa de sucesso do evento discursivo. 

 

4.3. Modo subjuntivo e imperativo: indicação de ações 

 

As formas verbais são eleitas para desempenhar funções no interior dos 

discursos, conforme a intenção comunicativa do locutor. Em se tratando das formas 

verbais do subjuntivo e do imperativo, o locutor tende a elegê-las guiado pela 

intenção de dar uma indicação determinada ao interlocutor, a fim de despertar seu 

interesse por uma situação modificável, de modo a manter sua conduta receptiva, 

com relação à sua mensagem. Dessa forma, o locutor expressa sua força 

argumentativa e revela seu grau de compromisso com o ato de linguagem. 

 

Weinrich (1981) analisa as formas do subjuntivo, sob a ótica do significado 

gramatical do morfema subjuntivo e, a partir dessa análise, observa que na 

gramática há alguns morfemas que têm a finalidade de dirigir a conduta dos 

interlocutores. Embora tenham essa finalidade, esses morfemas não garantem que 

os atos de linguagem por eles marcados expressem sua força argumentativa e, 

como resultado, cumpram as funções comunicativas a que se propõem. O 

cumprimento de suas funções depende do status social do locutor e das 

circunstâncias em que os atos de linguagem são produzidos. 

 

Os morfemas do imperativo dirigem a conduta do interlocutor de forma mais 

direta, para que ele modifique uma situação que deve ser modificada; já os 

morfemas do subjuntivo dão indicações de modo mais sutil, para que o interlocutor 

encontre motivação para a ação em seu próprio desejo. Mas, considerando o fato de 

que os atos de linguagem são produzidos para cumprir funções comunicativas, se o 
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locutor recorre à forma do subjuntivo para dar indicação de ação e seu interlocutor 

não atende sua solicitação, ele pode elevar o grau de sua indicação, por meio do 

uso da forma imperativa. 

 

A força argumentativa dos modos verbais mencionados subordina-se a um 

suposto contrato social existente entre as partes envolvidas no processo de 

interação verbal. A ausência desse contrato contribui para o surgimento de algum 

índice de dúvida com relação ao papel social atribuído ao sujeito solicitado e, 

consequentemente, para o questionamento da ordem por ele recebida. Isso abriria 

espaço para o uso de argumentos que justificassem a recusa ao atendimento da 

ordem ou sua aceitação com restrições. Weinrich (1981) reforça que o atendimento 

das solicitações do locutor se tornaria possível, sob a condição da existência de um 

contrato social entre ele e seu interlocutor. 

 

Sob a ótica deste autor, o modo imperativo está, quase sempre, relacionado 

com o destinatário, referindo-se a ele por meio de instruções linguísticas que, 

geralmente, estão vinculadas a uma determinada situação pública. Nos processos 

de interação onde predominam as formas imperativas, todos os participantes 

dispõem dos determinantes da situação, uma vez que a pessoa evocada está 

presente na cena, como interlocutora. Exceto em alguns casos, em que o uso do 

imperativo pode ocorrer de modo independente da situação comunicativa, como 

ocorre, por exemplo, na formulação geral de slogan. 

 

Para Weinrich (1981), o caráter instrucional do imperativo diferencia-se do 

caráter instrucional de outras formas verbais, que têm como objetivo conduzir o 

interlocutor a um fazer inteligível. O modo imperativo desempenha a função de dirigir 

uma exigência ao interlocutor para que ele atue, com vistas a modificar alguma 

situação que seja modificável. No entanto, o imperativo como forma linguística, 

apenas dirige uma exigência ao interlocutor o qual não se obriga a segui-la. Assim, 

para que os atos de linguagem imperativos resultem em um fator de êxito, seu 

produtor deve prever a existência de um contrato social que torne sólida a relação 

de autoridade entre ele e seu público. Como, por exemplo, a relação 

patrão/empregado, em que o último deve, por bem, obedecer a ordem. 
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Assim sendo, para que haja um comportamento adequado diante de um texto, 

é preciso, em primeiro lugar, que o ouvinte/leitor experimente a situação como 

modificável. Para isso, Weinrich (1981) supõe que o ouvinte/leitor deva contar com 

três tipos de indicações, quais sejam: 1) formas do indicativo – a situação está em 

suspenso; 2) formas do subjuntivo – a situação é modificável; 3) formas do 

imperativo – a situação deve ser modificada. 

 

Mas, para modificar uma situação, às vezes, é preciso mais que uma 

indicação ou instrução, principalmente, quando a situação requer uma indicação 

mais direta. Quando isso ocorre, exige-se que o locutor faça uso do modo 

imperativo. No oposto disso, ele pode recorrer a uma indicação indireta e, assim, 

fazer uso do subjuntivo. O uso de uma forma verbal ou de outra dependerá da 

autoridade que o locutor tem ou aquela que imagina ter. A autoridade em si ou a 

evidência de autoridade daquele que fala deve orientar a escolha entre o imperativo 

e o subjuntivo. 

 

Embora Weinrich (1981) não apresente uma tipologia geral sobre os 

ativadores de subjuntivo, ele faz algumas considerações acerca dos possíveis 

ativadores que permeiam as diferentes situações de comunicação. Nesse sentido, 

ele elege uma classe de verbos que considera mais significativos para descrever as 

ações, que poderiam modificar uma situação, quais sejam: pedir, ter o desejo de, 

insistir, exigir, implorar, ter a intenção de, rogar, reclamar, requerer, suplicar. As 

correspondências negativas desses verbos são, também, ativadores de subjuntivo, 

como, por exemplo: temer, inquietar-se, bem como às conjunções finais: para que, a 

fim de que (...) 

 

O autor propõe, ainda, como ativadores de subjuntivo, os verbos sofrer, 

outorgar, conceder, permitir, admitir, consentir, que podem representar tanto o 

interesse quanto a falta de interesse. E, ainda, os verbos com significados negativos: 

impedir, evitar e negar. Nesse sentido, ele enfatiza que os verbos impessoais desse 

tipo têm em comum o fato de se vincularem positiva ou negativamente à ação 

assinalada pelo verbo no subjuntivo, com uma apreciação de valores. 
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Embora contribua, de forma significativa, para o estudo da categoria do verbo, 

Weinrich (1981) reconhece que lhe faltam exemplos para fazer um inventário 

completo dos ativadores de subjuntivo, sejam eles obrigatórios ou facultativos. Isso 

dificultaria a observação, em cada caso, da indicação sintática do subjuntivo 

(interesse), por meio de uma indicação complementar. Essas indicações, na maioria 

das vezes, são semânticas e estão vinculadas aos desejos, que se subordinam ás 

convenções sociais. 

 

O autor completa que o emprego de conceitos tais como: indicação, 

intelecção, conduta, atenção, interesse, modificação na análise do imperativo e do 

subjuntivo não se aplica apenas em análise linguística, mas também em outras 

ciências sociais, que se propõem perguntar sobre seus fundamentos. Isso explica a 

razão por que as formas básicas de interação social não são separadas das formas 

básicas da comunicação, tendo em vista que tanto uma quanto a outra dispõe de 

esquemas da gramática. 

 

Em resumo, observamos, nesta unidade, que as formas verbais, como 

disponibilidade no sistema da língua são apenas uma possibilidade de construção 

da temporalidade, que se torna realidade quando são acionadas e postas em função 

da comunicação.  Em se tratando do ensino de linguagem, isso implica descrever as 

formas verbais, com vistas ao uso comunicativo. Nesse sentido, torna-se relevante 

observar que as formas do imperativo, na dinâmica de uso da linguagem, podem 

assumir um novo estatuto gramatical, com vistas a atender às necessidades de 

comunicação. 

 

4. 4.  As funções dos dêiticos no processo de estruturação do discurso 

 

A descrição dos caracteres formais da língua, em função do uso comunicativo 

da linguagem, constitui um dos fatores para a realização de um ensino eficaz. Ao 

descrever as formas linguísticas, que compõem o aparelho formal de enunciação, 

Benveniste (1989) dá sua parcela de contribuição, nesse sentido. Este autor define o 

aparelho formal de enunciação como um processo de apropriação de caracteres 

formais, que existem no interior da língua, e que se atualizam na enunciação. A 
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enunciação é, por assim dizer, a colocação da língua em funcionamento por meio de 

um ato individual. 

A enunciação, de modo geral, se caracteriza pela acentuação da relação 

discursiva entre os parceiros da troca verbal. Nessa relação, os interlocutores 

podem ser reais ou imaginados, individuais ou coletivos. Essa característica define o 

quadro figurativo da enunciação, como forma de discurso, que inclui duas “figuras” 

igualmente necessárias: uma que é origem, e outra, que é o fim da enunciação. 

Entende-se, assim, que a estrutura do diálogo se constitui por duas figuras na 

posição de parceiros, que se alternam entre o “eu” e o “tu”, na posição de 

protagonista da enunciação. 

 

Benveniste (1989) define a enunciação a partir de três elementos, quais 

sejam: a) o próprio ato; b) as situações em que os discursos se realizam; c) os 

instrumentos de realização do discurso. Desse modo, a enunciação pode ser 

entendida como um processo de “apropriação” dos caracteres formais da língua, por 

meio do qual o falante enuncia sua posição de locutor, por meio do uso de índices 

específicos e de procedimentos acessórios. 

 

Os índices específicos referem-se às categorias linguísticas que têm estatuto 

pleno e permanente na língua, enquanto os procedimentos acessórios referem-se 

àquelas categorias que emanam da enunciação, uma vez que elas apenas existem 

em uma “rede” de indivíduos que a enunciação cria em relação ao “aqui” e “agora” 

do locutor. Nesse sentido, Benveniste (1989) explica que o “eu”, o “aquele”, o 

“amanhã” da descrição gramatical são os nomes metalinguísticos do “eu, “aquele”, 

“amanhã” que são produzidos na e pela enunciação. Essas categorias gramaticais 

surgem como realidade linguística apenas quando são empregadas no uso cognitivo 

da língua, ou seja, na enunciação. 

 

Os pronomes pessoais e demonstrativos se incluem nessa classe, visto que 

eles se referem sempre e apenas a indivíduos, sejam eles pessoas, momentos, 

lugares, em oposição aos termos nominais, que se referem apenas a conceitos. O 

estatuto desses “indivíduos linguísticos” se deve ao fato de eles nascerem de uma 

enunciação e serem produzidos por um acontecimento individual. Trata-se de 
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índices linguísticos que são criados cada vez que uma enunciação é produzida e 

cada vez que eles designam algo novo. 

 

Benveniste (1989) classifica esses índices linguísticos como índices de 

segunda série ou dêiticos que assessoram a comunicação e são essencias à 

estrutura da enunciação. Além disso, eles desempenham a função de organizar as 

relações espaciais e temporais em torno do sujeito, tomando como referência “isto, 

“aqui,” “agora” e suas numerosas relações “isso,” “ontem,” “no passado”, amanhã”.   

O autor reitera que alguns desses caracteres formais são necessários e 

permanentes, enquanto outros são incidentais e ligados a particularidades de cada 

idioma, uma vez que a língua mantém vínculos estreitos com a cultura de seus 

usuários. 

 

Os dêiticos de pessoa são os principais nos processos de estruturação da 

enunciação, tendo em vista que toda enunciação é, explicita ou implicitamente uma 

alocução que postula um alocutário, ou seja, a enunciação se estrutura na relação 

eu-tu. Nessa relação, o termo “eu” designa o indivíduo que profere a enunciação, e o 

termo “tu” designa o indivíduo a quem a enunciação se destina. Nesses eixos, a 

língua encontra-se empregada para estabelecer uma relação com o mundo. Para 

Benveniste (1989), a emergência dos índices de pessoa se produz na e pela 

enunciação. 

 

Ao inserir o ser humano na linguagem, para atuar dentro do aparelho formal 

de enunciação, este autor acena para a possibilidade de um ensino de língua com 

ênfase na construção da autonomia linguística e discursiva do aluno. A atuação 

dentro do aparelho formal prevê a elevação do grau de consciência sobre a 

linguagem, visto que ao assumir a palavra o “eu” instala o “tu” no discurso de forma 

imediata. E, assim, adota procedimentos de organização do discurso em função do 

“tu” a quem ele se dirige. 

 

Essa atuação na linguagem e pela linguagem contribui para a apropriação 

dos caracteres formais da língua e para sua transformação em instância de discurso. 

Porém, essa capacidade de transformação ainda não evidencia a competência 

comunicativa do aluno, que deveria ser desenvolvida a partir do incentivo à reflexão 
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sobre as funções da linguagem no interior dos discursos, tendo em vista sua função 

comunicativa, em dadas circunstâncias. Em se tratando do ensino da modalidade da 

língua escrita, com vistas a uma interação eficaz, é importante que o professor 

solicite ao aluno que escreva diversas versões de um gênero de texto, de modo a 

adaptá-las a diversas situações comunicativas e as diferentes pessoas a quem o 

discurso se dirige. 

 

A vivência de situações ensino/aprendizagem que estimula a reflexão sobre o 

uso comunicativo da linguagem pode contribuir para que o sujeito eleve o grau de 

consciência sobre si e sobre os outros que são sua interlocução. Isso significa 

construir uma imagem positiva do “eu”, com base na projeção da imagem do “tu”.  

Sob a ótica de Benveniste (1989), isso se torna possível independe do grau de 

presença que o primeiro atribui ao segundo. Supõe-se, assim, que ao projetar a 

imagem do “tu” no discurso o sujeito saiba o que dizer e como dizer, observando as 

circunstâncias em que o discurso se desenvolve. 

 

Em síntese, as necessidades comunicativas tendem a orientar o uso desse 

aparelho de funções. Assim sendo, o enunciador pode usá-lo para interrogar, 

justificar, ordenar e declarar. Benveniste (1989) sustenta que na declaração 

organizam-se quase todos os tipos de modalidades formais, alguns tipos 

pertencentes aos “modos” verbais optativo e subjuntivo, que expressam atitudes do 

enunciador, tais como: expectativa, desejo, apreensão e possibilidade. As atitudes 

do enunciador orientam suas escolhas linguísticas e seu modo de conduzir os 

projetos de argumentação, com vistas a obter o sucesso. 

 

Com base nos aportes teóricos que ancoram essas reflexões, analisaremos 

os aspectos macros e microestruturais do artigo de opinião ”Vida digital – o desafio 

de criar novas regras”, com o objetivo de observar as funções de categorias 

linguísticas como verbo, advérbios, pronomes e operadores argumentativos e seus 

efeitos de sentido dentro do processo intercomunicativo. 
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4. 5.  Análise do discurso argumentativo 

 

 

Vida Digital – o desafio de criar novas regras, de Eric Schmidt – presidente do 

Google – Revista Veja – 12 de agosto de 2009 – pg. 84 

À medida que a era da informação avança, as tecnologias que a alimentam se 

tornam mais úteis e sofisticadas. As oportunidades são imensas. Mas esses 

avanços às vezes nos fazem sentir como peixes num aquário digital. Câmeras 

registram nossas compras e nossas viagens. Celulares seguem nossos movimentos. 

E-mails deixam rastros de nossas conversas. As últimas tendências da internet – 

blogs, redes sociais e sites para troca de vídeos – nos levam um passo adiante. 

Com um clique no mouse, é possível compartilhar quase tudo – fotografias, vídeos, 

e os pensamentos mais íntimos – com quase todos. Por isso, é fundamental definir 

novas regras em torno do tema privacidade, para regular um mundo cada vez mais 

transparente. E, quando digo novas regras, não quero dizer necessariamente novas 

leis. A autoregulamentação com frequência funciona melhor que a legislação, 

sobretudo em mercados altamente competitivos nos quais as pessoas podem trocar 

de serviço simplesmente digitando algumas letras num computador. 

O mercado de buscas é um bom exemplo. Sites como o Google mantém registros de 

pesquisa dos clientes. Por que guardar esses dados? Há sérios motivos, mas os 

mais importantes são melhorar nosso serviço e manter a segurança de nossos 

sistemas. Quando alguém digita “David Bekam” e o Google pergunta: ”Você quis 

dizer: David Beckham”, essa correção é resultado da análise dos registros deixados 

pelos usuários. Da mesma forma, quanto maior for o entendimento de nossos 

engenheiros sobre os diferentes padrões de pesquisa que ocorrem no site, mais 

chance teremos de combater fraudes e páginas falsas criadas para influenciar os 

resultados da busca. No Google há pessoas dedicadas ao estudo do 

comportamento dos usuários. Nosso objetivo é entender o que fazem, saber do que 

gostam e assim lhes oferecer melhores produtos e serviços. Compreendemos que 

nem todos se sentirão confortáveis em compartilhar conosco esse tipo de 

informação. É por isso que acreditamos que dar escolha aos clientes é fundamental. 

É claro que a legislação tem lugar no estabelecimento de regras mínimas de 

privacidade. Por enquanto, contudo, a maioria das nações não possui nenhum tipo 

de regra para proteção dos dados. Onde existe legislação, ela é tipicamente 
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emaranhada. A falta de normas globais sobre privacidade na internet tem 

consequências nefastas. Perdem os indivíduos, que não sabem se seus dados 

estão seguros – onde quer que estejam armazenados. Há também incerteza nos 

negócios. Como uma empresa global, por exemplo, sabe qual padrão de proteção 

de dados aplicar em cada mercado no qual opera? Por isso, o Google advoga uma 

abordagem nova do tema privacidade – e pede mais coordenação da comunidade 

internacional. 

A velocidade e a escala da revolução digital são tão grandes que poucos ainda 

lembram como era a vida antes de podermos nos comunicar ou buscar informações 

24 horas por dia, sete dias por semana. Também os benefícios desse novo mundo 

são de tal magnitude que quem quer que se recorde de nosso passado analógico 

não gostaria de voltar a ele. Encaramos uma tarefa dupla: aumentar a confiança das 

pessoas na internet prevenindo abusos e fornecendo inovações. Critérios universais 

de proteção da privacidade são essenciais para atingir esses objetivos. Pela 

prosperidade econômica, pela boa governança e pela liberdade individual, devemos 

acelerar nossos esforços para implementá-los. 

 

 

Este texto se classifica como artigo de opinião, e se dirige a um público leitor, 

que se supõe usuário da internet, especificamente do Google, site de busca com 

elevado grau de acesso. O autor escreve o referido artigo em circunstâncias em que 

o avanço tecnológico se torna cada vez mais acentuado, acenando para a 

necessidade de adoção de medidas para a proteção de dados, com vistas a 

minimizar as consequências desse avanço, dentre as quais, a insegurança com 

relação à armazenagem de dados e a falta de privacidade dos cidadãos. 

 

O autor deste artigo é um executivo conceituado e com larga experiência na 

área tecnológica. Ele fala do lugar de gerente do Google que, no desempenho de 

sua função, não mede esforços para buscar meios de garantir a segurança de seus 

sistemas e, assim, assegurar aos consumidores a qualidade de seus produtos e 

serviços. O papel social que ele desempenha tende a influir em sua atitude 

comunicativa, no sentido de adotar uma posição, no discurso, que esteja de acordo 

com o lugar do qual ele fala e, assim, revelar uma intenção, em concordância com a 
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filosofia da instituição que ele representa no discurso. Esses fatos tendem a orientar 

suas escolhas linguísticas e seu modo de estruturação do discurso. 

 

O título do artigo “Vida Digital - o desafio de criar novas regras” dá indicações 

ao leitor sobre qual será o objeto de discurso. Em função da representação do 

objeto, o autor realiza as seguintes escolhas linguísticas: informação, tecnologias, 

sofisticação, avanços, oportunidades, internet, aquário digital, privacidade, 

segurança, clique, digitação, sistemas, usuários, rede sociais, sites, blogs, mouse, 

páginas falsas, mercado de buscas, armazenagem de dados, proteção dos dados, 

normas globais, revolução digital, busca de informações, passado analógico, novo 

mundo. 

 

As características da era tecnológica e as intenções comunicativas do 

enunciador tendem a influenciar, também, o modo de organização da linguagem e 

os modos de enunciados. Nesse sentido, Halliday & Hasan (1985) sustentam que o 

modo de organização da linguagem quase sempre é determinado pelas funções que 

essa desempenha em um determinado contexto. 

 

Portanto, em se tratando de um contexto sociocultural em que a era digital se 

caracteriza pela intensificação da quantidade, é provável que o autor eleja modos de 

estruturação do discurso que enfatizem a necessidade de busca da qualidade dos 

produtos e serviços oferecidos aos consumidores. Assim, em função, da 

organização de seu projeto de dizer, ele elege as orações subordinadas: 

proporcional, comparativa e consecutiva. Essas orações desempenham funções 

específicas dentro desse evento discursivo, com vistas a construir dados efeitos de 

sentido e obter o sucesso de modo simultâneo. 

 

Discurso argumentativo: aspectos macroestruturais 

 

O produtor do discurso insere os leitores no circuito da comunicação por meio 

de uma oração subordinada adverbial proporcional e, assim, explicita sua intenção 

de construir um dado efeito de sentido sobre eles, conforme se observa. [À medida 

que a era da informação avança, as tecnologias que a alimentam se tornam mais 

úteis e sofisticadas]. Esse modo de construção indica a proporção entre o que é 
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expresso na oração principal e o que é expresso na proporcional. Ao optar pela 

anteposição da oração proporcional à oração principal, o enunciador coloca em 

relevo o avanço da era da informação, que culmina com a sofisticação das 

tecnologias, na mesma proporção. 

 

Ao eleger esse modo de estruturação de enunciado, o autor dá indicação aos 

leitores para que eles assumam uma atitude diante do texto, no sentido de admitir 

que o avanço da era da informação junto com a sofisticação das tecnologias trazem 

benefícios aos cidadãos. Se essa intenção fosse secundária, o enunciador poderia 

optar por um modo mais tradicional de organização do discurso. 

 

Ele poderia, por exemplo, fazer uso de asserções diretas, a fim de especificar, 

em primeiro lugar, a situação de argumentação, apresentando, na sequência, os 

argumentos que legitimam, reforçam e justificam a situação. Mas é preciso 

considerar que a estruturação do texto como um instrumento de realização de 

intenções não constitui um esquema rígido de estruturação sintática, tendo em vista 

que seu principal objetivo é cumprir funções comunicativas. E, sendo assim, 

enunciador pode se valer de todos os recursos linguísticos e argumentativos 

possíveis com a finalidade de realizar suas intenções comunicativas. 

 

O uso de uma proposição assertiva reitera a proporcionalidade dos benefícios 

que resultam dos avanços tecnológicos. [As oportunidades são imensas.] Porém, na 

sequência, o autor relativiza a força argumentativa dessa proposição ao fazer uso do 

operador argumentativo de oposição “mas” para introduzir um novo argumento. [Mas 

esses avanços às vezes nos fazem sentir como peixes num aquário digital]. Embora 

essa oração subordinada comparativa tenha sido introduzida por um operador 

argumentativo de oposição, ela expressa valor de consequência, em relação às 

proposições que a antecedem. Pois, o fato de as pessoas se sentirem como peixes 

num aquário digital significa que elas não têm privacidade, consequência do avanço 

da era tecnológica. 

 

A oração subordinada comparativa com valor de consecutiva fornece base 

para a especificação da situação de argumentação, entendida como MARCO da 

argumentação. [Câmeras registram nossas compras e nossas viagens. Celulares 
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seguem nossos movimentos. E-mails deixam rastros de nossas conversas. As 

últimas tendências da internet – blogs, redes sociais e sites para a troca de vídeos – 

nos levam a um passo adiante]. Por meio dessa categoria de argumento, o 

enunciador especifica a situação de argumentação, tornando explícitas as vantagens 

e as desvantagens dos avanços tecnológicos. 

 

Ao definir a situação de argumentação o enunciador parte do princípio de que 

os fatos demonstrados, nessa situação, fazem parte do marco de conhecimentos 

compartilhados pelo público a quem o discurso se destina. E, ao partir desse 

princípio, ele explica a situação de argumentação, por meio do uso do argumento de 

Justificação. [Por isso é fundamental definir novas regras em torno do tema 

privacidade, para regular um mundo cada vez mais transparente.] Isso significa que 

a definição de novas regras em torno do tema privacidade se justifica em um mundo 

tão transparente que faz os cidadãos se sentirem como peixes num aquário digital. 

 

Após definir e justificar a situação, o enunciador faz uso do argumento de 

Reforço, a fim de reiterar que a situação se baseia em fatos verdadeiros. [E, quando 

digo novas regras, não quero dizer necessariamente novas leis. A 

autoregulamentação com frequência funciona melhor do que a legislação, sobretudo 

em mercados altamente competitivos...]. Neste argumento, o enunciador não só 

reforça a importância de definir novas regras, em torno do tema privacidade, mas 

também assume total responsabilidade pela proposição, ao se colocar no discurso 

como autor da mensagem. 

 

Na passagem do primeiro para o segundo parágrafo, o enunciador utiliza o 

argumento de Legitimidade [O mercado de busca é um bom exemplo disso. Sites 

como o Google mantêm registros de pesquisa de clientes]. A função desse 

argumento consiste em autorizar os leitores a chegar a uma dada conclusão. Mas 

isso dependerá da implicação semântica que este mantém com outros enunciados 

com os quais ele se relaciona. 

 

O próximo argumento contribui para isso, conforme se observa [Há sérios 

motivos, mas os mais importantes são melhorar nosso serviço e aumentar a 

segurança de nossos sistemas. Quando alguém digita “David Bekam” e o Google 



91 

 

pergunta: ”Você quis dizer: David Beckham”, essa correção é resultado da análise 

dos registros deixados pelos usuários]. Este é um argumento de Justificação, que 

desempenha a função de explicar as circunstâncias de argumentação de forma 

precisa. A diferença entre justificação e reforço é sutil e quase imperceptível. 

 

A reiteração do uso de uma oração subordinada adverbial proporcional com 

valor de conformativa não ocorre de maneira aleatória, mas para reforçar uma ideia, 

conforme se verifica. [...quanto maior for o entendimento de nossos engenheiros 

sobre os diferentes padrões de pesquisa que ocorrem no site, mais chance teremos 

de combater fraudes e páginas falsas criadas para influenciar os resultados de 

busca]. Na construção proporcional com valor de conformativa é comum estabelecer 

a correlação entre as expressões tanto mais/quanto mais ou quanto maior, na 

oração principal e na oração proporcional. 

 

A oração proporcional [...quanto maior for o entendimento de nossos 

engenheiros] intensifica a importância da análise dos registros deixados pelos 

usuários. E a oração principal [...mais chance teremos de combater as fraudes e 

páginas falsas] quantifica as chances de melhorar os serviços e manter a segurança 

dos clientes. Nota-se, neste evento discursivo, que a repetição do uso de orações 

subordinadas adverbiais, visa a construir efeitos de sentido da equiparação e da 

intensificação de quantidade. 

 

Para tornar legítima a situação de argumentação em que o Google mantém 

registros de seus clientes, o enunciador faz uso do argumento de Legitimidade [No 

Google há pessoas dedicadas ao estudo do comportamento dos usuários]. Neste 

argumento está implícita a ideia de que o Google não é invasivo, ele apenas registra 

os passos do pesquisador com objetivos claros e definidos, conforme se observa 

[Nosso objetivo é entender o que fazem, saber do que gostam e assim lhes oferecer 

melhores produtos e serviços]. Este argumento de Justificação desempenha dupla 

função neste contexto: ele explica o enunciado antecedente e designa a ação dos 

sujeitos de modo valorativo: “oferecer melhores produtos e serviços. “ 
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O enunciador conclui o segundo parágrafo com uma asseveração, que 

constitui sua tese. [A falta de normas globais sobre privacidade na internet tem 

consequências nefastas. Perdem os indivíduos, que não sabem se seus dados 

estão seguros – onde quer que estejam armazenados. Há também incerteza nos os 

negócios]. O adjetivo “nefastas” designa o substantivo “consequências”, de forma 

pejorativa, reforçando a ideia de que a falta de privacidade na internet traz sérias 

implicações com relação à preservação da intimidade individual e à intranquilidade 

econômico-financeira. 

 

Essa tese fundamenta-se em conhecimentos que se supõe compartilhados 

socioculturalmente, no contexto da sociedade contemporânea, em que o avanço 

tecnológico traz benefícios e também preocupações com normas de segurança, na 

internet. Para causar no leitor a impressão de que sua tese é legítima, o enunciador 

se representa no discurso por meio do nome da instituição. E, assim, constroi o 

argumento de Legitimidade. [...o Google advoga uma abordagem nova do tema 

privacidade – e pede mais coordenação da comunidade internacional]. 

 

Ao adotar a escala de valor da intensificação e da quantificação, dá instruções 

aos enunciatários para que eles concluam algo que corresponda a suas 

expectativas. Esse valor se torna mais evidente, no último parágrafo, quando o 

enunciador faz uso de duas orações subordinadas consecutivas.  [A velocidade e a 

escala da revolução digital são tão grandes que poucos ainda lembram como era a 

vida antes de podermos nos comunicar ou buscar informações 24 horas por dia, 

sete dias por semana].  

 

A oração principal [...a velocidade e a escala da revolução digital são tão 

grandes] mantém uma relação de causa com a oração subordinada. [que poucos 

ainda se lembram de como era a vida antes...]. Na oração principal, o advérbio “tão” 

intensifica o adjetivo “grande”, enfatizando e quantificando um estado de coisas [a 

velocidade e a escala da revolução digital], enquanto a oração subordinada, por 

meio do advérbio “ainda”, expressa o declínio da era analógica. Ao eleger esse 

modo de estruturação de enunciado, o autor sugere a superioridade da era digital 

sobre a era analógica. 
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A ideia acima é reiterada e reforçada na segunda oração subordinada 

consecutiva. [...os benefícios desse novo mundo são de tal magnitude que quem 

quer que se recorde de nosso passado analógico não gostaria de voltar a ele]. Na 

oração principal, a expressão “de tal magnitude” intensifica e quantifica um estado 

de coisas [os benefícios desse novo mundo], que se sobrepõe a um passado, 

expresso na oração subordinada [que quem quer que se recorde do nosso passado 

analógico não gostaria de voltar a ele.] Por meio desses modos de enunciado, o 

autor reitera e reforça a supremacia da era digital sobre o passado analógico. 

 

Em resumo, a análise da macroestrutura deste texto revela que o modo de 

estruturação do discurso constitui um dos fatores de construção de sentido. Ao 

imprimir certa ordem no discurso, o enunciador revela sua intenção comunicativa 

que, neste contexto de comunicação, consiste em estabelecer acordos com os 

enunciatários acerca das vantagens da era digital sobre a era analógica e sobre as 

normas de segurança, na internet, em um contexto em que a era tecnológica parece 

estar no ápice da expansão. 

 

Discurso Argumentativo: aspectos microestruturais 

 

Os aspectos microestruturais do texto referem-se à sequenciação linguística e 

ao estabelecimento de elos coesivos entre os itens lexicais e entre as proposições. 

Esse mecanismo de textualização se processa a partir de retomada de elementos 

léxico-gramaticais. Porém, o texto não é apenas produto linguístico sequenciado, 

mas também processo e, como tal, é de natureza memorial. Isso significa que o 

texto se constitui por micros e macroproposições semânticas e, sendo assim, ele é 

produto linguístico e processo de interação pela linguagem. 

 

Para Halliday & Hasan (1976), a coesão liga-se ao modo como o texto se 

apresenta estruturado semanticamente, pois, o modo como os elementos se 

relacionam entre si cria um vínculo entre eles. Por meio desse vínculo, um item 

lexical se relaciona com outros e, assim, completa seu o sentido. São essas 

relações de significado que existem dentro do texto, que o definem como texto, e 

não como uma sequência aleatória de frases. 
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Observamos essas relações de sentido na organização da microestrutura do 

artigo de opinião, em análise, com base nas variáveis do discurso, propostas por 

Halliday (1985). Essas variáveis do discurso se substancializam a partir de três 

componentes metafuncionais do sistema linguístico, quais sejam: a) o campo 

discursivo - liga-se à atividade social implicada no evento discursivo; b) o campo 

experiencial – refere-se ao teor do discurso e diz respeito à distância social entre 

seus participantes; c) o campo intercomunicativo – liga-se ao modo do discurso, ou 

seja, ao canal que se estabelece entre os participantes do evento discursivo, por 

meio do componente textual. 

 

A variável que se refere ao campo discursivo relaciona-se com a função 

interpessoal da linguagem, que explicita o papel social e as relações estabelecidas 

entre os participantes do evento discursivo. No texto, em análise, essa variável de 

discurso explicita um enunciador desempenhando o papel social de presidente do 

Google, instituição que se preocupa com normas de segurança, na internet. Na 

função social de presidente, ele fala em nome da instituição que representa no 

discurso. Nessa representação, o autor mantém com os leitores uma relação 

comercial, visto que os supostos leitores são consumidores de produtos e serviços 

oferecidos pelo Google. 

 

O modo como o autor dirige a inserção dos leitores no circuito da 

comunicação evidencia a intenção de fortalecer a relação que ele mantém com os 

leitores por meio da elevação do grau de confiança. Para isso, o autor recorre a 

categorias de verbos que expressam comprometimento com o fato enunciado, 

conforme se observa [E, quando digo novas regras, não quero dizer 

necessariamente novas leis. A autoregulamentação com frequência funciona melhor 

que a legislação, sobretudo em mercados altamente competitivos]. Ao fazer uso dos 

verbos “dizer” e “querer” na primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, o 

enunciador assume responsabilidade pelo dito, ao mesmo tempo em que convida os 

leitores a receber o texto com atenção. Esse modo de asserção visa a convencer os 

leitores da verdade acerca de suas opiniões. 

 

O recurso da aproximação entre autor e leitor, também, pode consistir num 

fator de elevação do grau de confiança entre eles. O autor recorre a esse recurso, 
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por meio do uso dos dêiticos de posse, na primeira pessoa do plural. [Câmeras 

registram nossas compras. Celulares seguem nossos movimentos. E-mails deixam 

rastros de nossas conversas].  Ao eleger os dêiticos “nossos” e “nossas”, o autor 

constroi um campo de significação, do qual ele participa junto com os leitores. Desse 

modo, ele adota uma escala de valor que se supõe a mesma dos leitores, com a 

finalidade de passar a ideia de que compartilha com eles os mesmos sentimentos, 

com relação à falta de privacidade. 

 

Ainda como um recurso para promover a aproximação entre autor e leitor, 

tem-se as orações interrogativas. [Por que manter esses dados?] e [Como uma 

empresa global, por exemplo, sabe qual padrão de proteção de dados aplicar em 

cada mercado no qual opera?] Neste processo intercomunicativo, as frases 

interrogativas desempenham a função de inserir os leitores no circuito da 

comunicação, para que eles participem ativamente das reflexões acerca de 

questões de segurança dos sistemas de busca na internet e de privacidade. 

 

A variável de discurso que se refere ao campo experiencial relaciona-se com 

a função ideacional da linguagem. Em termos de escrita, é nessa variável de 

discurso que se processa a escolha do tema sobre o qual se pretende escrever, e a 

explicitação do campo semântico acerca do tema escolhido. Em termos de leitura, 

essa variável de discurso contribui para a identificação do gênero de texto, do tema, 

da fonte veiculadora, da estrutura e do autor do texto. 

 

Essa variável de discurso evidencia as cognições e as intenções do 

enunciador por meio da ênfase dada a algumas palavras, pois, desse modo ele 

demonstra o conteúdo de suas ideias. No texto em análise, esse fato se torna 

evidente no uso dos intensificadores; mais úteis e sofisticadas, referindo-se a 

tecnologias; mais transparente, referindo-se ao mundo na era digital; mais 

importantes, referindo-se aos motivos pelos quais registram os dados dos clientes; 

maior, referindo-se ao entendimento dos engenheiros, sobre os dados dos clientes; 

grandes, referindo-se à velocidade e à escala da revolução digital; de tal magnitude, 

referindo-se aos benefícios do novo mundo. 
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A variável de discurso que se refere ao campo intercomunicativo relaciona-se 

com a função textual da linguagem, que explicita o modo como a linguagem se 

apresenta organizada no texto e, também, o modo de relação que os participantes 

do discurso estabelecem no evento discursivo. Neste contexto de comunicação, 

essa variável de discurso relaciona-se com a falta de segurança na internet, que 

acena para a necessidade pública e urgente de se estabelecer normas de 

segurança que garantam aos cidadãos a tranquilidade com relação ao 

armazenamento de dados. 

 

A variável intercomunicativa do discurso refere-se, também, aos mecanismos 

de coesão textual. No texto, em análise, o autor recorre à coesão lexical, que é 

constatada na retomada de itens lexicais, conforme se observa nas proposições: 

 

1. [À medida que a era da informação avança, as tecnologias que a 

alimentam se tornam mais úteis e sofisticadas]. O pronome anafórico “a” 

retoma a era da informação; 

2. [Mas esses avanços às vezes nos fazem sentir como peixes num aquário 

digital.] O termo “esses avanços” retoma “avanços da era da informação.” 

3. [O mercado de busca é um bom exemplo]. Essa proposição retoma a que 

a antecede [A autoregulamentação com frequência funciona melhor que a 

legislação, sobretudo em mercados altamente competitivos]; 

4. [Por que guardar esses dados?] O termo “esses dados” retoma “os 

registros de pesquisa dos clientes”; 

5. [Compreendemos que nem todos gostariam de compartilhar conosco 

esse tipo de informação]. O termo “esse tipo de informação” retoma o 

termo “o que os clientes fazem e do que eles gostam.” 

 

O autor recorre, também, à coesão por recorrência de termos, que se 

processa por meio da reiteração de um mesmo item lexical, como nos exemplos: 

 

a) [Câmeras registram nossas compras e nossas viagens. Celulares seguem 

nossos movimentos. E-mails deixam rastros de nossas conversas]; 

b) [Pela prosperidade econômica, pela boa governança e pela liberdade 

individual devemos acelerar nossos esforços para implementá-los]. 
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No texto, em análise, verifica-se, ainda, como recursos coesivos, a 

predominância de verbos no presente do indicativo, o que dá a ideia de dinamismo, 

atualidade, efemeridade dos fotos, tendo em vista a dimensão da escala da 

revolução digital. Os verbos no presente do indicativo, neste contexto de 

comunicação, indicam, também, a atitude do enunciador, que se compromete com a 

questão do estabelecimento de normas de segurança, na internet. 

 

Atitude do enunciador pode ser verificada por meio do uso do verbo modal 

“dever”, que expressa sua obrigatoriedade com relação aos enunciatários. Essa 

obrigatoriedade liga-se aos objetivos de aumentar a confiança das pessoas na 

internet e fornecer inovações. Ao flexionar o verbo na primeira pessoa do plural, o 

enunciador assume o compromisso em nome da instituição que ele representa, no 

discurso. 

 

Essa análise mostra que o ensino dos aspectos estruturantes do discurso 

argumentativo ultrapassa o conceito de texto como construção linguística abstrata, 

por envolver elementos do co-texto, do contexto e de um enunciador que investe em 

variadas estratégias discursivas, de modo a promover a interação entre autor, texto 

e leitor. Trata-se do texto-em-função, também, conhecido como gramática dos atos 

de fala, que tem como foco a produção e a recepção de manifestações linguísticas 

como funções comunicativas. Fávero & Koch (2002) constatam que esse conceito 

de texto surgiu de uma pesquisa que reúne áreas de conhecimento como a filosofia 

da linguagem, a sociologia, a psicologia e a teoria da comunicação. 

 

Em suma, a análise do artigo de opinião, em questão, mostra que as 

reflexões sobre as funções que dadas categorias linguísticas desempenham no 

interior do discurso podem constituir um dos fatores para a aprendizagem do uso 

comunicativo da linguagem. Quando o falante reflete sobre essas funções, ele tende 

a desenvolver habilidades para eleger os itens lexicais considerados mais 

expressivos para comunicar algo a alguém, em dada situação comunicativa. Isso 

acena para a necessidade de se investir na criação de situações de 

ensino/aprendizagem que estimulem a reflexão sobre as diversas formas de 

manifestação pela linguagem, considerando o contexto sociocultural em que as 

ações de ensino/aprendizagem se desenvolvem. 
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CAPÍTULO 5 – TRABALHO COM A LINGUAGEM: UM 

COMPROMISSO DE TODAS AS ÁREAS 

 

 

Neste capítulo, procedemos a análise do corpus desta pesquisa, que se 

constitui por relatos de nossa experiência, sobre oficinas de leitura e escrita 

realizadas com professores do ensino Fundamental II e Médio, da Rede Pública, da 

cidade de São Paulo. Realizamos as oficinas com dois objetivos: observar a 

aplicabilidade de teorias linguísticas e de aprendizagem às práticas de ensino e 

fornecer subsídios aos professores para inovação de suas ações pedagógicas. 

 

A oficina de leitura e escrita pode ser entendida como um laboratório de 

textos no qual as pessoas ampliam estratégias de leitura, lendo e ampliam 

estratégias de escrita, escrevendo. A oficina cria situações apropriadas para 

observar a aplicabilidade de teorias linguísticas e de aprendizagem às práticas de 

ensino, uma vez que envolve grupos de pessoas com interesses comuns, que 

aprendem juntas, explicitam dúvidas, ao mesmo tempo em que buscam meios de 

superação de obstáculos cognitivos. Nesse processo, torna-se possível observar em 

que medida as teorias podem dar suporte às ações de ensino, de modo a contribuir 

para que o aprendiz evolua no processo de aprendizagem. 

 

 Nas atividades desenvolvidas nas oficinas, enfatizamos o trabalho com textos, 

com predominância argumentativa, sem deixarmos de considerar o fato de que a 

argumentação é parte constituinte da linguagem. O trabalho com essa classe de 

textos instiga a reflexão sobre os usos da linguagem, contribuindo para que os 

agentes do processo de ensino/aprendizagem adquiram autonomia no plano do 

pensamento e da expressividade. 

 

 Um dos caminhos para adquirir essa autonomia consiste em estudar a 

linguagem na dinâmica das interações sociais, uma vez que essa dinâmica envolve 

um grau elevado de reflexão sobre a linguagem, com vistas a promover sua 

vinculação com os fatos socioculturais que circundam os falantes. Dentro dessa 

dinâmica, é possível observar as intenções que movem o falante/escritor para que 
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eleja dadas categorias linguísticas, com a finalidade de construir determinados 

efeitos de sentido sobre o ouvinte/leitor e orientar argumentativamente seu texto, 

para uma determinada conclusão. 

 

O conhecimento das diversas possibilidades de usos da linguagem não deve 

ser um privilégio apenas dos professores de Língua Portuguesa, mas dos 

professores de todos os componentes curriculares como Ciência, História, 

Geografia, Matemática, Artes etc., Considerando essa expectativa, direcionamos as 

atividades das oficinas de leitura e escrita para professores de todos esses 

componentes. Com essa atitude, não tivemos a pretensão de torná-los profundos 

conhecedores de teorias linguísticas, mas lhes proporcionar a ampliação de sua 

base de conhecimento sobre o funcionamento da linguagem e, como resultado, o 

funcionamento dos textos que lhes chegam às mãos, no cotidiano. 

 

Em termos de leitura, esse conhecimento contribui para que os professores 

apreendam as intenções do autor de um dado texto, ao eleger dadas categorias 

linguísticas e organizá-las no discurso, de modo a veicular determinadas crenças e 

ideologias. Em termos de escrita, esse conhecimento lhes possibilita a formulação 

de pontos de vista sobre os fatos sociais que circulam no cotidiano, de modo 

coerente e consistente. Essa prática envolve mais que competência linguística, 

envolve, também, competência pragmática para calcular os fatos enunciativos que 

circundam a cena discursiva, tendo em vista que esses fatos podem influir positiva 

ou negativamente na obtenção da eficácia de seu discurso. 

 

À medida que os professores ampliam sua base de conhecimentos 

linguísticos e socioculturais, eles tendem a desenvolver habilidades para intermediar 

os processos de leitura e escrita de uma diversidade de textos, inclusive aqueles 

relacionados com sua área de conhecimento.  Essa intermediação envolve a 

conceituação de termos mais específicos da área, bem como a observação do modo 

como os diferentes termos relacionam-se entre si, resultando na criação de uma 

nova ideia. Ao auxiliar os alunos na ativação dos sentidos dos textos e no 

relacionamento desses sentidos com os diferentes contextos, os professores os 

estarão preparando-os para o exercício do pensamento e para o desenvolvimento 

de sua capacidade crítica. 
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A ativação de sentidos dos textos e o relacionamento desses sentidos com os 

diversos contextos constituem um dos meios para promover o ensino eficaz. Por 

isso, propusemos oficinas de leitura e escrita aos professores, independente de sua 

área de saber, por entendermos que se trata um evento de ensino propício para 

aplicação de teorias linguísticas às práticas de ensino e para fornecer subsídios aos 

professores, com vistas a aperfeiçoar suas práticas. Na formalização dessa 

proposta, consideramos o perfil do público: professores da Rede Pública de Ensino, 

que na maioria têm dois cargos, trabalham exaustivamente e preferem usar o pouco 

tempo que lhes resta com atividades produtivas, que mostrem na prática, como as 

teorias podem dar suporte às suas ações de ensino. 

 

A prática docente, de quinze anos, na Educação Básica, nos propiciou um 

convívio rico de significado com os professores, contribuindo para a projeção desse 

público e para a seleção de materiais que consideramos significativos para eles. 

Esse convívio contribuiu, também, para que construíssemos uma “rede” de relações 

que nos facilitasse o acesso às informações sobre as escolas, a fim de que 

pudéssemos investir naquela que tivesse um Projeto de Ação Educativa condizente 

com nossa proposta de trabalho. Essas informações nos levaram a uma escola 

Municipal localizada no bairro de Santo Amaro, Zona Sul, da cidade de São Paulo. 

 

Essa escola funciona em dois turnos e agrega professores que atuam, 

também, no Ensino Médio, da Rede Estadual. Dentre os professores, quinze deles 

se reúnem quatro dias por semana, de segunda a quinta, no horário das 12h00 às 

13h30, para participar de um projeto de formação permanente. Com exceção de dois 

professores, todos têm dois cargos: um no ensino Médio da Rede Estadual, e outro 

no ensino Fundamental II, na Rede Municipal. 

 

Apresentamos a proposta de oficina de leitura e escrita à diretora da referia 

escola, que aprovou e cedeu espaço dentro do horário de formação permanente dos 

professores, para que realizássemos as atividades. O grupo já estava constituído 

por 15 professores do Ensino Fundamental II e Médio, envolvendo as áreas de 

Língua Portuguesa, Artes, Educação Física, Matemática, História, Geografia, 

Ciências e Inglês. 
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A diretora justificou o interesse pela realização das oficinas de leitura e escrita 

em função do Projeto Especial de Ação da escola, que se intitula “Ler, escrever e 

interpretar: ferramentas para o exercício da cidadania”, que tem como centro o 

desenvolvimento das competências leitora e escritora dos alunos, em todos os 

componentes da grade curricular. Esse projeto está de acordo com as Orientações 

Curriculares norteadoras do ensino de Língua Portuguesa, da Educação Básica. 

 

Apresentamos, a seguir, um trecho da redação do Projeto Especial de Ação 

que justifica seu desenvolvimento na Escola: 

 

A Equipe Escolar da EMEF. M’ Boi Mirim I decidiu dar continuidade 
ao Projeto Especial de Ação: Ler, Escrever e Interpretar – 
Ferramenta para o Exercício da Cidadania, por entender que cabe à 
escola desenvolver as competências leitora e escritora dos alunos, 
criando situações didáticas que contemplem essa necessidade. Para 
isso, os professores precisam ser instrumentalizados para mediar os 
processos de ensino/aprendizagem. A leitura e a escrita são 
competências exigidas para a realização de qualquer atividade 
humana, ela é um dos pré-requisitos para que o cidadão tenha êxito 
nas atividades sócio-interativas, em seu cotidiano. A escola tem 
como papel principal desenvolver nos alunos o gosto pela leitura e, 
ao mesmo tempo, criar condições para que eles se expressem, de 
modo satisfatório, por meio da leitura e da escrita. Assim sendo, um 
dos objetivos do Projeto Especial de Ação é criar condições para 
refletir sobre a função do currículo escolar, que não deve ter um fim 
em si mesmo, mas deve servir como um instrumento de 
transformação social, abrindo perspectivas para novas possibilidades 
de ação por meio da linguagem.  (Projeto Especial de Ação – 
Portaria 1566 de 19/03/2008 - EMEF. M’  Boi Mirim I – fev./2011) 

 

A referida escola tem apenas três anos de funcionamento e ainda está em 

processo de construção de uma identidade, que esteja de acordo com os anseios da 

comunidade que a cerca. O Projeto Especial de Ação propicia a reflexão acerca de 

vários temas relacionados com a educação, apontando caminhos para a construção 

dessa identidade. O projeto viabiliza atividades diversificadas, com vistas à formação 

dos professores, tendo como centro o ensino de leitura e escrita. Por meio dessas 

ações, a equipe gestora visa à criação de condições para que os professores 

implementem suas ações e contribuam, de modo efetivo, para a consolidação dessa 

escola, como referência do bairro, em termos de qualidade.  

 

 



102 

 

Conforme a redação do Projeto, a equipe da escola aposta na ampliação dos 

conhecimentos de linguagem dos professores, como uma das condições para inserir 

os alunos no mundo da leitura e da escrita, por entender que ao desenvolver as 

capacidades leitora e escritora, o aluno desenvolveria habilidades para atribuir 

sentido aos conteúdos das disciplinas e para estabelecer relação entre esses 

conteúdos e os fatos sociais. Desse modo, eles conquistariam a autonomia de 

pensamento e de linguagem e, como resultado, melhorariam o desempenho na 

aprendizagem dos conteúdos programáticos. 

 

Propomos as oficinas de leitura e escrita, por entendermos que elas 

contribuiriam, de algum modo, com os professores, atendendo à expectativa da 

escola, uma vez que enfatizaram a reflexão sobre os usos da linguagem, abrindo 

perspectivas para que eles ampliassem suas possibilidades de domínio de recursos, 

mecanismos e estratégias de comunicação. A nosso ver, o incentivo à busca desse 

domínio seria essencial para que os professores continuassem elevando seu 

potencial interativo e a qualidade de suas interações. Isso traria benefícios aos 

alunos, uma vez que os professores intermediariam os processos de leitura e escrita 

de modo cada vez mais eficaz. 

 

Iniciadas as oficinas, observamos, no desenvolvimento das atividades, não só 

a aplicabilidade de teorias linguísticas às práticas de ensino, mas também 

apresentamos aos professores estratégias de ensino de leitura e escrita que lhes 

facilitassem a orientação de seus alunos, com vistas a ultrapassar os níveis da 

codificação e da decodificação e alcançar o nível das relações semânticas.    

 

As oficinas foram desenvolvidas em quatro encontros, com duração de uma 

hora e meia cada um, ocorrendo no horário previsto. Para orientar as atividades, 

propusemos as seguintes questões: 

 

• Como identificar as experiências de letramento que os     alunos já 

possuem e ampliá-las com vistas a atender as demandas da sociedade 

contemporânea? 
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• Como os professores, de cada área de conhecimento, podem contribuir 

para o desenvolvimento das competências leitora e escritora dos alunos? 

 

5.1. Oficinas: múltiplas possibilidades de leitura e escrita de textos que 

circulam no cotidiano 

 

 

Atividades das Oficinas 
Tema Objetivo Metodologia Aportes teóricos 

1ª 

01/03/11 

Leitura: 

apreensão de 

sentidos 

implícitos 

Apreender os sentidos 

implícitos nos textos, 

observando o modo de 

organização da 

linguagem 

Intermediação do 

processo de leitura 

Textos: Charge, gráfico, 

reportagem 

Teoria da Argumentação        

Teoria de Instruções 

Linguísticas                                                      

Teoria funcionalista 

Teorias de aprendizagem 

Semântica argumentativa 

2ª 

02/03/11 

O uso de 

provérbios 

como recurso 

argumentativo 

Inferir ideias no texto a 

partir de dados 

provérbios 

Intermediação do 

processo de leitura - 

Texto: artigo de opinião 

Teoria da Argumentação                                                

Teoria dos Atos da Fala                                                     

Teoria de Instruções 

Linguísticas                              

Teoria Funcionalista 

Teorias de Aprendizagem 

Semântica Argumentativa 

3ª 

03/03/11 

Leitura e escrita 

como um 

processo ativo 

Refletir sobre as 

ideologias e as 

atitudes veiculadas por 

dadas categorias 

linguísticas 

Intermediação do 

processo de leitura – 

Texto: Peça publicitária 

 

Teoria da Argumentação                                                

Teoria de Instruções 

Linguísticas                              

Teoria Funcionalista 

Teoria da Representação 

Semântica Argumentativa 

4ª 

09/03/11 

A 

intertextualidade 

como um 

recurso de 

leitura e escrita 

Compreender o modo 

como as ideias se 

complementam para 

construir pontos de 

vista 

Intermediação do 

processo de leitura - 

Textos: reportagem, 

editorial e artigo de 

opinião sobre racismo em 

campo de futebol 

Teoria da Argumentação                                                

Teoria de Instruções 

Linguísticas                              

Teoria Funcionalista 

Teorias de Aprendizagem 

Semântica Argumentativa 
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No primeiro encontro, dia 01/03/11, iniciamos as atividades com uma breve 

fala sobre leitura e escrita, destacando sua importância no contexto da sociedade 

contemporânea, para desempenhar bem os papéis sociais, dentro e fora da escola. 

Neste encontro, priorizamos a leitura e a escrita em um sentido mais abrangente, 

considerando a heterogeneidade do grupo. Por isso, nos valemos de textos curtos 

que tratavam de temas como dengue, ocupação desordenada dos centros urbanos, 

déficit habitacional e corrupção na política e, assim, privilegiamos as áreas de 

Ciências, Geografia, História, Matemática e, naturalmente, Língua Portuguesa, que 

permeia todas essas áreas. 

 

Esta atividade teve o objetivo de trabalhar os aspectos gramaticais como 

elementos ativadores de sentido dos textos e facilitadores da compreensão do 

conteúdo das disciplinas. Refletimos com os professores sobre a intenção 

comunicativa do autor de cada texto, que se revelou por meio da escolha de dadas 

categorias linguísticas e de seu modo de organização dentro dos textos. Por meio 

dessa reflexão, foi possível compreender que tanto a escolha linguística quanto o 

modo de organização da linguagem visa a orientar argumentativamente o texto para 

a direção que seu autor deseja, com a intenção de induzir o leitor a concluir uma 

ideia que atenda suas expectativas. 

 

Com a finalidade de verificarmos o nível de compreensão dos professores, de 

cada texto lido, solicitamos que construíssem macroproposições semânticas que 

traduzissem a apreensão do sentido global de cada texto, na modalidade da língua 

escrita. Os professores aceitaram o desafio sob condição de que devolvêssemos os 

textos escritos por eles, com nossas observações, para que pudessem verificar seu 

grau de desempenho na escrita. Concordamos com essa condição, embora o 

objetivo principal fosse a análise do processo de ensino/aprendizagem, em vez da 

análise do produto. Este acordo contribuiu para que os professores ficassem mais à 

vontade para escrever. 

 

Neste primeiro encontro, já foi possível notar o empenho dos professores em 

participar das atividades, mesmo estando já cansados, tendo em vista que muitos 

deles já tinham cumprido uma jornada de trabalho, no período da manhã e teriam 
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que cumprir uma segunda jornada, no período da tarde, após as atividades da 

oficina de leitura e escrita. 

 

O envolvimento deles com as atividades foi tão grande que nem percebemos 

o tempo passar. Estávamos desenvolvendo as atividades em uma sala de aula e só 

notamos que o tempo já havia se esgotado, quando nos deparamos com os alunos 

do turno da tarde adentrando à sala de aula. Houve um certo tumulto com relação à 

entrada dos alunos e saída dos professores, mas isso não resultou em um fator de 

desânimo, pois  o público aumentou em vez de reduzir.  

 

No segundo encontro, dia 02/03/11, contamos com a presença da diretora da 

escola e da coordenadora pedagógica, participando das atividades da oficina 

juntamente com os professores. Direcionamos as atividades para a área específica 

da Língua Portuguesa, iniciamos as atividades com a leitura de um artigo de opinião, 

que se intitula “A vida é dura para quem é mole”, (anexo 1), veiculado no caderno de 

empregos, do Jornal O Estado de São Paulo. 

 

Em um primeiro momento, realizamos uma leitura mais dinâmica, observando 

aspectos globais do artigo, tais como: o título, o meio veiculador, os dados pessoais 

do autor e as circunstâncias de produção do artigo. As reflexões sobre o título “A 

vida é dura para quem é mole” ativaram sentidos que remeteram a ideia de trabalho, 

de empreendimento e de esforço, mantendo, portanto, uma relação de significado 

entre o título e o meio veiculador: caderno de empregos. 

 

Os dados pessoais do autor, que se apresentavam em nota de rodapé do 

artigo, revelaram que ele é administrador de empresas e presidente do Conselho de 

Administração da Manager Assessoria em Recursos Humanos. Com base nesses 

dados, refletimos acerca do status social do autor, observando o poder que esse lhe 

confere para se pronunciar sobre o tema, a que se propõe, nas circunstâncias em 

que produz o artigo.  A partir dessas reflexões, foi possível concluir que se trata de 

uma pessoa qualificada, estando, portanto, autorizada a se pronunciar sobre o tema: 

superação de desafios para evoluir na carreira profissional, nas circunstâncias em 

que o mercado de trabalho tem exigido profissionais cada vez mais qualificados. 
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Em um segundo momento, realizamos uma leitura menos dinâmica e mais 

centrada nos aspectos linguísticos do texto, começando pelo título “A vida é dura 

para quem é mole”.  Sugerimos que os professores refletissem sobre a ideia que 

esse provérbio veicula, observando a intenção do autor, ao elegê-lo para intitular seu 

artigo. A partir das reflexões, eles concluíram que o provérbio veicula a ideia de 

esforço e superação de obstáculos na vida, o que levou o grupo  a admitir que ao 

intitular o artigo com esse provérbio, o autor evidencia a intenção de criar 

expectativas, no leitor, sobre o tema acerca do qual pretende discorrer: a superação 

de desafios para evoluir na carreira profissional. 

 

Em uma situação de comunicação contextualizada, como a que se apresenta, 

no artigo, os provérbios adaptam-se às necessidades argumentativas, consistindo 

em um recurso expressivo que possibilita ao autor alimentar as expectativas dos 

leitores, com relação ao conteúdo do texto. Além disso, os provérbios, nesta 

situação de comunicação, desempenham a função de induzir o leitor à reflexão e, 

como resultado, à prática de uma ação. Desse modo, o discurso assume um caráter 

pragmático, uma vez que amplia o universo de conhecimento sobre o mundo do 

trabalho, ao mesmo tempo em que induz os leitores a tomar atitudes para superar 

obstáculos na vida e na profissão. 

 

A Teoria da Argumentação, que ancora essas reflexões, nos leva a perceber 

que as práticas argumentativas estão inseridas em quase todos os debates da vida 

social e institucional. Essa percepção viabiliza a identificação do conteúdo sobre o 

qual o autor do artigo, em questão, pretende discorrer, bem como dos 

procedimentos argumentativos que utiliza para sustentar sua tese.  Ao fazer uso do 

provérbio “A vida é dura para quem é mole”, para introduzir seu artigo, o autor dá 

indicação ao leitor de que ele tratará de um tema relacionado com esforço e 

superação. 

 

Também, se evidencia que ao eleger o provérbio como recurso expressivo, 

para construir seu projeto de dizer, o autor considera a singularidade do público a 

quem se dirige: leitores do caderno de empregos, que buscam colocação no 

mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que atua sobre valores admitidos e 

compartilhados socioculturalmente. Isso se torna possível porque o conteúdo 
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semântico dos provérbios permeia a memória social das pessoas. Ao adotar esse 

recurso, o autor orienta argumentativamente o texto, de modo que os leitores 

prestem a atenção na função discursiva dos provérbios de que lança mão, e 

concluam uma determinada ideia a partir deles, de preferência, no caso, uma ideia 

que atenda suas expectativas, como produtor do texto. 

 

Nesse processo de leitura, trabalhamos a questão da inferência, a partir das 

marcas linguísticas, considerando os objetivos da leitura e a configuração do texto. 

Portanto, solicitamos aos professores que observassem o modo como o texto 

progride semanticamente por meio dos provérbios e destacassem, no texto, uma 

ideia que melhor traduzisse seu conteúdo semântico. Sobre o provérbio “Deus ajuda 

quem cedo madruga,” que se apresenta no segundo parágrafo, eles destacaram a 

ideia de que “para as pessoas esforçadas, as oportunidades acabarão aparecendo”. 

 

O autor prossegue recorrendo aos provérbios como recurso argumentativo, 

que visa a orientar a conduta do leitor, para que reflita sobre sua condição 

profissional e sobre as possibilidades de evolução na carreira. No terceiro parágrafo, 

ele usa o provérbio “Sucesso leva ao sucesso”. Os professores refletem sobre ele e 

concluem que a ideia do texto que melhor traduz seu conteúdo semântico é: “se 

quiser ter sucesso na carreira, realize algo digno de nota”. Nesse evento discursivo, 

a argumentação se inscreve em um universo de conhecimento que a orienta para a 

ação, uma vez que a situação responde a uma finalidade. 

 

No quarto parágrafo, o autor argumenta sobre a recolocação do profissional 

no mercado de trabalho e, como recurso expressivo, utiliza o provérbio “mais vale 

um pássaro na mão que dois voando.” Os professores refletem sobre ele e 

concluem que a ideia que melhor traduz seu conteúdo semântico é: “aceitar o salário 

menor é a decisão correta, é uma visão dos profissionais que conhecem o mercado 

em tempos de mudança.” 

 

O autor conclui o artigo com o provérbio “devagar se vai ao longe.” Os 

professores mais uma vez buscam no texto uma ideia que melhor traduz seu sentido 

e apresentam a proposição: “o fundamental é controlar a ansiedade e fazer todas as 

coisas certas para chegar aonde se pretende – devagar e sempre.” A partir dessa 
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ideia, o grupo concluiu que o uso do dito “jeitinho” para construir um currículo, de 

maneira rápida, para se chegar ao topo da carreira, com igual rapidez, pode resultar 

em fracasso profissional, uma vez que as qualificações apresentadas no currículo 

podem não corresponder àquelas exigidas pelo mercado de trabalho.  

 

Nesta atividade de leitura, observamos que o uso dos provérbios em um 

contexto de comunicação apropriado, como no artigo, em questão, constitui um 

recurso argumentativo eficaz para estabelecer a interação entre autor, texto e leitor, 

uma vez que os provérbios fazem parte das experiências populares e, sendo assim, 

resultam em um recurso que facilita a ativação de conhecimentos e a construção de 

sentido do texto. Embora este artigo tenha sido publicado no ano de 2006, o tema 

abordado nele continua sendo atual, visto que as ideias nele apresentadas são 

ancoradas em provérbios, cujo sentido se atualiza nos contextos, perpassando as 

gerações desde as mais antigas até as mais modernas.  

 

No desenvolvimento dessa atividade, instigamos os professores para que 

adotassem uma postura reflexiva sobre os elementos que estão postos na superfície 

textual e seu relacionamento com o contexto de produção do discurso. Nesse 

sentido, chamamos a atenção para o fato de que as escolhas linguísticas e os 

modos de enunciados evidenciam o posicionamento do enunciador, revelando 

traços de sua formação sociocultural, direta ou indiretamente, bem como suas 

crenças, suas cognições e suas intenções. Esta proposta de estudo do texto 

engloba questões de natureza linguística e sociocultural. 

 

Após a leitura, sorteamos os cinco provérbios, que se apresentaram no artigo, 

com vistas a escolher um sobre o qual os professores deveriam construir um ponto 

de vista, na modalidade da língua escrita. O provérbio sorteado foi “Mais vale um 

pássaro na mão que dois voando”. Propusemos que escrevessem e trocassem os 

textos entre eles para que analisassem os textos uns dos outros, observando a 

adequabilidade da linguagem, os recursos linguísticos utilizados e as possíveis 

falhas de linguagem, com nossa intermediação. Neste exercício, todos puderam 

refletir sobre seus processos de aprendizagem do uso da linguagem na oralidade e 

na escrita. 
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No terceiro encontro, dia 03/03/2011, trabalhamos com os professores, uma 

peça publicitária, da AMBEV, (anexo 2), veiculada na mídia impressa, 

especificamente, na Revista Época, com o objetivo de analisar os recursos 

expressivos que o enunciador utiliza para realizar sua intenção comunicativa. A 

propaganda é apresentada sob o seguinte título entre aspas “Minha ideia: um lixo” e, 

ao lado do texto, um homem com um sorriso de conquista, de vitória e de 

comemoração.  Chamamos a atenção dos professores sobre a existência de uma 

quebra de expectativa, com relação à expressão facial do enunciador e o enunciado 

que intitula o texto. Pois, por uma questão de ordem pragmática, sua proposição 

deveria estar de acordo com sua expressão facial, caso tivesse a intenção de 

manter a expectativa do seu público. 

 

Na sequência da leitura, observamos uma segunda quebra de expectativa 

entre o título: “Minha ideia: um lixo”, e o corpo do texto, que se configura assim: 

“Calma, o que eu quero dizer é que minha ideia não era um lixo; era literalmente, o 

lixo: queimar resíduos orgânicos, como casca de arroz e bagaço de cana, em 

caldeiras e, assim, gerar vapor para as fábricas”. A quebra de expectativa, nesta 

situação de comunicação, visa a construir um efeito de sentido sobre o leitor, com o 

propósito de chamar sua atenção para que receba o texto com compromisso e se 

sinta afetado pela ideia que ele veicula: a sustentabilidade e a responsabilidade 

social, como marca da AMBEV. 

 

A quebra de expectativa, em ambos os casos, consiste em um recurso 

argumentativo que o enunciador utiliza com vistas a alcançar um objetivo maior: 

construir uma nova expectativa que sustente uma impressão positiva de si e da 

instituição que ele representa no discurso. Por meio da alternância entre o uso do 

pronome indefinido “um” e do pronome definido “o”, o enunciador quebra uma 

expectativa e constroi outra, tendo em vista que o uso do pronome definido “o” 

restringe sua ideia, atribuindo a ela uma qualidade valorativa: a ideia é o lixo que 

gera economia para a instituição e contribui para a preservação do meio-ambiente.  

 

Ao fazer uso das aspas, no título do texto, o enunciador propõe ao leitor uma 

espécie de lacuna, um vazio para que ele preencha, interpretativamente, no 

processo de leitura. As categorias linguísticas que ele elege vão dando instruções 



110 

 

linguísticas, ao leitor, para que ele preencha as lacunas do texto. Na proposição 

“minha ideia não era um lixo, era literalmente o lixo”, o uso do pronome definido “o”, 

em oposição ao pronome indefinido “um”, dá indicação ao leitor de que não se trata 

de um lixo qualquer, mas do lixo que agrega valores financeiros e humanos. 

 

Na sequência, o enunciador continua dando pistas leitor para que ele conclua 

uma determinada ideia a partir dos elementos que estão postos na superfície do 

texto, conforme se observa, na proposição. “O Projeto Biomassa deu tão certo que 

passamos a implementar em outras fábricas. Isso é prova de que aqui na AMBEV as 

boas ideias são valorizadas.”  O Pronome anafórico “isso” retoma a oração 

subordinada consecutiva que o antecede, instigando  o leitor para que  ative o 

sentido contido na oração principal. “O projeto Biomassa deu tão certo”. O advérbio 

“tão” intensifica a ideia contida no advérbio de modo “certo”, enfatizando o sucesso 

do Projeto e, como resultado, o sucesso da ideia que contribuiu para sua criação.  

 

Ao fazer uso desses recursos expressivos, o enunciador coloca seus valores 

em evidência, com vistas a buscar a legitimação desses valores pelo público e, ao 

mesmo tempo, a identificação com o público. Por meio dessa atitude, o enunciador 

solicita ao seu público para que leve a sério sua representação. Para isso, ele se 

vale de argumentos que expressam poder e dever de realização de projetos que 

visam não só o lucro da instituição, mas também o suposto bem-estar da sociedade, 

conforme se observa. “Podemos e devemos buscar alternativas. Eu pensei em uma 

que teve impacto positivo tanto no meio ambiente quanto nos custos.” E, assim, o 

enunciador induz o público a julgar a instituição que ele representa e a si próprio, de 

maneira positiva.  

 

Ao se apresentar no discurso como um homem empreendedor que tem ideias 

impactantes e valorizadas pela instituição que representa no discurso, o enunciador 

assume a atitude semelhante à de um ator em um palco, sob a máscara de um 

personagem projetado pelo público. E, para causar uma impressão positiva de si, o 

enunciador se apresenta diante do público como um homem de aparência jovem, 

com força de trabalho, com iniciativa, com expressão facial de vitória e com um 

padrão de linguagem refinado.  
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Desse modo, o enunciador busca estabelecer coerência entre os elementos 

que compõem sua aparência e os elementos que revelam sua maneira de ser. Na 

perspectiva da Teoria da Representação, a aparência liga-se aos estímulos que 

funcionam no momento da interação para revelar ao público, o status social do 

enunciador como, por exemplo, se ele está empenhado em uma atividade social 

formal ou informal; a maneira de ser liga-se ao aparelho expressivo, constituído por 

gestos corporais, expressões faciais e padrões de linguagem. A junção desses 

elementos constitui a fachada pessoal do enunciador.  O sucesso do discurso 

depende, dentre outros fatores, da capacidade de o enunciador estabelecer 

coerência entre sua aparência e sua maneira de ser, observando as características 

do público e o contexto em que se apresenta. 

 

Após esse exercício com a linguagem, solicitamos aos professores que se 

formassem em grupos e construíssem uma peça publicitária, tendo como tema o 

consumo sustentável. Eles realizaram os trabalhos em folhas de cartolina, e os 

trabalhos mais expressivos foram expostos no pátio da escola, com a autorização de 

cada autor. Nesta atividade, foi possível observar que o trabalho com textos, numa 

abordagem sócio-interacionista, contribui para compreender o modo como as 

categorias gramaticais funcionam, dentro dos textos, auxiliando os processos de 

leitura e escrita, por meio da retomada de itens lexicais e de sua colocação em 

campo semântico comum, contribuindo para a construção de sentido do texto.  

 

O trabalho com a linguagem, envolvendo professores de diversas áreas de 

conhecimento, contribuiu para que adotássemos a concepção de gramática do 

Funcionalismo. Desse modo, tratamos a gramática não como teoria linguística, mas 

como um conjunto de conhecimentos que os usuários da língua têm interiorizados e 

prontos para serem ativados em situações de uso efetivo da linguagem. Partindo 

desse princípio, fomos ativando os conhecimentos linguísticos dos professores 

dentro do processo de interação com os textos, relacionando os modos de uso da 

linguagem com a intenção do autor e a função comunicativa dos textos. E, assim 

procedendo, a confiança dos professores em nossa proposta foi reiterada e, desse 

modo, conseguimos despertar o interesse deles pelo estudo da linguagem.  
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No quarto encontro, dia 09/03/11, trabalhamos a intertextualidade como 

recurso que auxilia os processos de leitura e escrita. Com base na concepção 

bakhtiniana, conceitualizamos a intertextualidade como a retomada de um referente 

textual por várias vozes, em contextos que se cruzam, o que significa dizer que todo 

texto é “absorção e transformação de outro texto.” Explicamos a eles que a 

intertextualidade explícita ocorre quando se faz menção à fonte do intertexto e a 

intertextualidade implícita ocorre quando é introduzido no texto um intertexto sem 

mencionar a fonte. Na sequência, fornecemos aos professores três textos veiculados 

na Folha de São Paulo, (anexo 3), a fim de que verificássemos, na prática, como se 

processa a intertextualidade dentro de textos que circulam no cotidiano, em um meio 

de comunicação de massa. 

 

O primeiro texto apresentado foi uma reportagem, que tem como referente 

textual a queixa-crime contra o racismo praticado em campo de futebol. A 

reportagem se apresenta como fonte, que constitui o motivo para a construção de 

novos textos. Nessa atividade de leitura, refletimos acerca da argumentação por 

autoridade polifônica, como um dos recursos argumentativos, que visa à atribuição 

de valor de verdade ao dito. Trata-se de um recurso, por meio do qual o autor do 

texto introduz a voz dos entrevistados entre aspas. Neste texto trabalhamos também 

a coerência lexical, construída por meio da retomada de itens lexicais, como “o 

atacante”, “Grafite”, “o atleta”, “o jogador são paulino.” 

 

Na seguência, apresentamos aos professores o segundo texto: um editorial 

da mesma edição do jornal, que faz referência à reportagem acima mencionada. Na 

leitura do editorial, observamos o modo como o autor retoma o referente textual da 

reportagem para construir seu ponto de vista. Para isso, elege a seguinte 

proposição: “No plano ético, há poucos comportamentos mais perniciosos do que 

qualificar alguém em função de um estereótipo vazio, como a cor da pele...” Ao 

eleger esta proposição, o enunciador causa a impressão, no leitor, de que ele 

defenderá a atitude do jogador ofendido: a formalização de queixa-crime contra o 

agressor.  

 

Mas no desenvolvimento do texto, o autor usa o argumento “Não há jogo de 

futebol em que os jogadores não troquem insultos. Nenhum que se saiba resultou 
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em queixa-crime e prisão em flagrante”. Por meio dessa proposição o autor dá 

indicação ao leitor de que houve um exagero do jogador ofendido ao formalizar 

queixa-crime contra o ofensor. Na sequência, ele defende seu ponto de vista de 

forma mais explícita “Grafite teria sido mais feliz se, em vez de queixa-crime, tivesse 

movido uma ação cível em que pedisse indenização por dano moral.”  

 

O autor conclui o texto reafirmando seu ponto de vista com a seguinte 

proposição “...fica a desconfortável sensação  ele (o agressor) foi transformado em 

bode expiatório”.  A partir dessas reflexões sobre o texto, os professores concluíram 

que o ponto de vista do autor está de acordo com a posição do jornal, que considera 

a queixa-crime contra os praticantes de racismo em campo, um exagero. 

 

Na sequência, apresentamos aos professores o terceiro texto: um artigo de 

opinião veiculado no caderno de esportes da mesma edição. Neste artigo, o autor 

constroi seu ponto de vista sobre a queixa-crime contra praticante de racismo em 

campo, por meio de expressões diluídas no texto, dificultando aos leitores na 

identificação de sua real intenção. E, assim, defende que o ofensor “foi pego para 

Cristo” e que existem “injustiças mais graves e profundas” que precisam ser 

combatidas. O uso do advérbio “mais” intensifica os adjetivos “graves” e “profundas” 

e, assim, revela a opinião do autor, conduzindo os leitores a concluir que o racismo 

praticado em campo de futebol é uma injustiça menor. Esse ponto de vista está de 

acordo com aquele defendido no editorial, que expressa a posição ideológica do 

meio veiculador.  

 

Nessa atividade de leitura, observamos a predominância da intertextualidade 

explícita, em que os autores do editorial e do artigo de opinião fazem referência à 

queixa-crime contra praticante de racismo em campo, retomando, dessa forma, o 

referente textual apresentado na reportagem, de forma explícita. Essa análise tornou 

possível compreender o modo como a intertextualidade auxilia os processos de 

leitura e escrita. 

 Após as leituras, solicitamos que os professores avaliassem os pontos de 

vista dos autores do editorial e do artigo de opinião e emitissem seu parecer sobre 

eles, na modalidade da língua escrita. Para orientar o processo de escrita, 
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sugerimos que relacionassem o referente dos textos lidos com os fatos sociais da 

atualidade, observando se a formalização da queixa-crime contra o racismo, em 

2005, resultou em mudanças de atitude das pessoas com relação à prática de 

preconceitos contra indivíduos ou grupos de indivíduos. 

 

Concluímos as atividades nesse encontro, com a devolutiva das produções 

escritas dos professores, com observações por escrito e comentários orais. Os 

professores avaliaram as oficinas de leitura e escrita positivamente e sugeriram a 

continuidade, mas isso não foi possível, por causa da indisponibilidade tempo. Mas, 

com essa atitude, os professores demonstraram que, havendo condições de agenda 

e quem se disponha a mediar um trabalho que abra para eles novas possibilidades 

de saberes, não se negam à atualização, à reflexão, ao diálogo.  

 

Durante as oficinas, evidenciou-se que o interesse dos professores se deveu 

ao fato de eles encontrarem, nas oficinas de leitura e escrita, uma oportunidade de 

experimentar ações pedagógicas e sentir na prática como elas funcionam, para, 

talvez, fazer uso delas ou de ações semelhantes em suas aulas. 

 

Na nossa avaliação, o sucesso das oficinas de leitura e escrita se deveu, em 

grande parte, ao fato de os professores se envolverem com as atividades. E a 

postura positiva dos professores, diante das atividades desenvolvidas acena para a 

possibilidade de eles aceitarem o desafio de reinventar suas práticas de ensino, no 

sentido de adotar modos de ensinar que diferem daqueles pelos quais foram 

ensinados. Isso implica, naturalmente, continuar buscando meios para ampliar sua 

base de conhecimentos, de modo a levá-los a intermediar os processos de 

ensino/aprendizagem, tendo a linguagem como elemento desencadeador. 

 

Por meio da realização das oficinas de leitura e escrita, na escola básica, 

promovemos o diálogo entre o saber cientifico construído na Universidade e as 

experiências dos professores. Ao mesmo tempo em que colocamos nosso saber 

acadêmico em benefício das ações pedagógicas dos professores, aprendemos com 

eles conteúdos relacionados com suas experiências. Esse diálogo beneficiou ambas 

as partes. Os professores se deram conta desse fato, por isso acolheram as oficinas 
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de leitura e escrita sem resistência, dedicando-se às atividades com compromisso e 

atenção. 

 

Nessas oficinas de leitura e escrita, demonstramos na prática, a mobilização 

de conhecimentos relativos aos modelos teóricos, que elegemos para dar suporte às 

ações de ensino do uso comunicativo da linguagem.  Este ensino se processou por 

meio da reflexão sobre os usos da linguagem e a observação do modo como as 

categorias gramaticais são organizadas com vistas à estruturação de pensamentos, 

ao funcionamento do texto e ao fornecimento de pistas textuais que facilitam ao 

leitor a construção de um dado sentido. Por meio desse procedimento, criamos 

condições para que os professores conhecessem o modo como os elementos 

gramaticais contribuem para a organização textual e para a construção de sentido 

do texto. 

 

Em princípio, refletimos com os professores sobre o modo como um período 

se liga ao outro, relacionando-se entre si, e o modo como uma dada categoria 

linguística estabelece essa relação, criando uma determinada ideia. A partir dessas 

reflexões, designávamos a categoria linguística e suas funções, tais como a 

retomada de um item lexical ou de uma ideia já apresentada no texto. Ao adotarmos 

essas estratégias, partimos do princípio de que a compreensão das funções de 

dadas categorias linguísticas, dentro de processos enunciativos, e seu 

relacionamento com o contexto de produção do discurso, contribuem para 

aprendizagem do uso dessas categorias. 

 

 A observação das estratégias argumentativas utilizadas pelos autores dos 

textos, que trabalhamos nas oficinas, evidenciou que, o ensino que alia os 

conhecimentos linguísticos com as práticas sociais cria condições para que os 

agentes implicados no processo de ensino/aprendizagem reflitam sobre as funções 

da linguagem, de modo a proceder às escolhas linguísticas conforme o projeto de 

dizer, o objeto de discurso, o tempo, o lugar e as pessoas. Essa evidência acena 

para a necessidade de se investir na ampliação da educação linguística dos 

professores, como vistas a ampliar sua base de conhecimentos linguísticos e 

socioculturais e, como resultado, elevar a qualidade de suas interações sociais e de 

suas intermediações do processo de ensino/aprendizagem.  
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Em resumo, as atividades desenvolvidas nas oficinas de leitura e escrita 

revelaram que é possível fazer a transposição didática, proposta por  Perrenoud 

(2002), a partir da articulação entre conhecimentos teóricos construídos na 

Universidade e as experiências dos professores. Os dados revelaram, também, que 

para promover essa articulação é preciso que o professor esteja em constante busca 

de ampliação de sua base conhecimentos  específicos, linguísticos, socioculturais e 

de teorias adequadas à mobilização desses conhecimentos. Para promovermos o 

ensino dos aspectos da argumentação, com vistas ao uso comunicativo da 

linguagem, elegemos modelos teóricos de base sócio-interacionista, que se 

mostraram adequados para essa finalidade. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Ao concluir esta tese, são tecidas algumas considerações finais que 

compreendem a retomada e da hipótese, no sentido de verificar em que medida os 

objetivos foram atendidos e a hipótese confirmada.  

 

A partir do objetivo geral, acreditamos ter apontado caminhos para inovação 

de estratégias de ensino da linguagem, por meio da intermediação de processos que 

criam condições para a compreensão das funções que dadas categorias linguísticas 

desempenham dentro de textos argumentativos, da classe opinativa. 

 

  Com base no objetivo geral, apresentamos como alternativa de ensino, a 

descrição do aparelho formal da língua, que se processa em função da enunciação, 

a observação das funções que dadas categorias linguísticas desempenham no 

interior do discurso argumentativo, as escolhas lexicais, como recurso expressivo 

que visa a orientar o leitor a seguir as instruções do autor do texto. E, assim, 

apontamos caminhos alternativos de ensino que favorecem aos professores o 

desenvolvimento de habilidades que tornem seus alunos autônomos, tanto no plano 

do pensamento quanto no plano da expressividade. 

 

No que se refere aos objetivos específicos investigamos os aspectos macro e 

microetruturais do discurso argumentativo e observamos seu funcionamento nos 

processos de leitura e escrita de textos argumentativos, com tendência opinativa. 

 

Verificamos a aplicabilidade de teorias linguísticas e de teorias de 

aprendizagem às práticas de ensino de leitura e escrita, de textos argumentativos, 

com tendência opinativa, observando o modo como estas teorias podem dar suporte 

às ações de ensino dos professores. Para a verificação desses dados, realizamos 

oficinas de leitura e escrita com professores, da Rede Pública, do Ensino 

Fundamental II e Médio.  
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Por meio da realização das oficinas de leitura e escrita, criamos situações que 

favoreceram o ensino de linguagem, que ultrapassando o nível da codificação e da 

decodificação das mensagens e alcançando o nível das relações entre sequência 

textual e contexto de produção do discurso. As oficinas de leitura e escrita 

propiciaram aos professores a vivência com situações de ensino/aprendizagem que 

permitiram observar os modos como a linguagem funciona, em dadas situações de 

comunicação, para comunicar um dado conteúdo, conforme a intenção comunicativa 

do enunciador e a função comunicativa do texto.  

 

A escolha do tema, aspectos da argumentação: ensino para desempenhar 

papéis no contexto da sociedade contemporânea, mostrou-se acertada, uma vez 

que o desempenho de papéis sociais implica a ideia de atividade linguística, que tem 

como finalidade principal o uso da linguagem em situações reais de interação. 

 

A investigação sobre os aspectos argumentativos da linguagem, com vista ao 

uso em situações de interação reais, realizou-se com a finalidade de preencher 

lacunas relativas aos conhecimentos das características que compõem o discurso 

argumentativo.  

 

  Com base nessa ideia, propusemos atividades de leitura intermediada, nas 

oficinas de leitura e escrita. A intermediação do processo de leitura facilitou a 

observação dos critérios de seleção lexical adotados pelo produtor de cada texto 

trabalhado e o modo como ele organiza a linguagem, para comunicar o conteúdo de 

suas ideias. A observação desses critérios facilitou a identificação da intenção 

comunicativa do autor, bem como a orientação argumentativa de seu texto.  

 

A hipótese que orientou a investigação foi confirmada, parcialmente, por meio 

dos resultados obtidos nas oficinas de leitura e escrita. Os resultados revelaram que 

o trabalho com a linguagem, com ênfase na ideia de atividade linguística, instiga os 

professores para redimensionar o olhar sobre as práticas ensino da linguagem, para 

inovar procedimentos e estratégias de ensino, mas não desenvolve competências 

para que eles promovam o diálogo entre o saber científico e as práticas de ensino do 

uso comunicativo da linguagem. 
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As questões discutidas nesta tese ainda não são conclusivas, pois abre 

perspectiva para novas reflexões e investigações sobre o ensino do uso 

comunicativo da linguagem. Por um lado, as investigações realizadas revelaram que 

o ensino dos aspectos argumentativos da linguagem, com ênfase na ideia de 

atividade linguística, estimula os professores a inovar procedimentos e estratégias 

de ensino, no sentido de trabalhar com a linguagem numa abordagem sócio-

interacionista, que foca o ensino do uso da linguagem. Por outro lado, as 

investigações revelaram que a inovação de procedimentos e estratégias de ensino 

não depende apenas da vontade dos professores, mas também de iniciativas de 

órgãos competentes para investir na formação linguística e no aprofundamento de 

conhecimentos teóricos, dos professores, para que eles promovam o diálogo entre o 

saber cientifico construído na Universidade e o saber construído nas práticas de 

ensino. 
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