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RESUMO 

 

A linguagem escrita na condição de atividade interativa requer mobilização de vários 

conhecimentos, uso de estratégias linguísticas e procedimentos implicados na construção dos 

sentidos do texto. Em vista disso, o presente estudo traz uma proposta de intervenção 

pedagógica visando ao aprimoramento das competências de escrita dos alunos do 9º ano de uma 

escola pública do município de Parnamirim/RN. Pretendendo capacitar esses alunos para 

articular melhor seus argumentos ao produzirem textos do gênero artigo de opinião, 

trabalhamos com os operadores argumentativos, tendo como objetivo investigar o uso desses 

elementos linguísticos em artigos de opinião produzidos por tais alunos, de forma a identificar 

os operadores argumentativos utilizados nas produções textuais,  verificar a utilização e a 

variação deles nos textos produzidos e analisar se estes elementos articulam os argumentos em 

função do propósito comunicativo pretendido pelo aluno. Estes são elementos indispensáveis à 

boa argumentação, já que orientam o interlocutor para uma determinada conclusão, 

direcionando, dessa forma, para o ponto de vista defendido pelo sujeito enunciador. Com o 

intuito de compreender e, desse modo, interferir no uso dos operadores argumentativos, nos 

artigos de opinião produzidos pelos alunos, realizamos uma pesquisa-ação, de cunho 

qualitativo, aplicando o procedimento sequência didática, proposta por Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2004). Tal metodologia nos permitiu trabalhar com os alunos o emprego dos 

operadores argumentativos, em situações reais de comunicação, conforme recomendam os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de Língua Portuguesa. Elegemos a produção 

de artigos de opinião por se tratar de gênero textual predominantemente argumentativo, para 

que os alunos percebessem a pertinência daqueles elementos e sua eficácia no discurso e, assim, 

pudessem utilizá-los com maior propriedade ao defenderem um determinado ponto de vista. 

Para isso, dialogamos com aportes teóricos da Linguística Textual e da Semântica 

Argumentativa. Fundamentamo-nos em Ducrot (1977, 1987, 1989), nos estudos de Koch (2005, 

2011, 2013), Marcuschi (2002, 2008), Schneuwly (2004), Schneuwly e Dolz (2004), Bakhtin 

(2003), bem como em Antunes (2005, 2009, 2010, 2014) e Guimarães (1987), dentre outros 

autores. Percebemos, ao final dessa pesquisa-ação, que a utilização dos operadores 

argumentativos, nos artigos de opinião produzidos por nossos alunos, passou a atender melhor 

aos propósitos comunicativos, uma vez que, empregados de forma mais articulada, 

evidenciaram uma melhor apropriação desses elementos linguísticos e o seu efetivo emprego, 

propiciando às relações discursivas, manifestas na tessitura textual, uma argumentação mais 

coerente e, portanto, com maior poder de convencimento.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Operadores argumentativos, Artigo de opinião, Sequência Didática.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Written language in the condition of interactive activity requires mobilization of various 

knowledges, use of linguistic strategies and procedures involved in the construction of the 

meanings of the text. Thereupon, the study presents a proposal of pedagogical intervention 

aiming at the improvement of the writing skills of the 9th grade students of a public school in 

the municipality of Parnamirim/RN. Intending to train these students to better articulate their 

arguments when producing texts of the genre opinion article, we worked with the argumentative 

operators, aiming to investigate the use of these linguistic elements in opinion articles produced 

by such students, in order to identify the argumentative operators used in textual productions, 

to verify their use and variation in the texts produced and to analyse if these elements articulate 

the arguments in function of the communicative purpose intended by the student. These are 

indispensable elements to the good argumentation, since they guide the interlocutor towards a 

certain conclusion, directing thus to the view held by the subject that speaks. With the aim of 

understanding and thereby interfere in the use of argumentative operators, in the opinion articles 

produced by the students, we conducted an action research, of a qualitative nature, applying the 

teaching sequence procedure proposed by Dolz, Noverraz and Schneuwly (2004). Such 

methodology allowed us to work with students the use of argumentative operators in real 

communication situations, as recommended by the National Curricular Parameters for the 

teaching of Portuguese Language. We chose the production of opinion articles because it is a 

predominantly argumentative textual genre, so that the students perceived the pertinence of 

those elements and their effectiveness in speech and thus could use them more properly when 

defending a certain point of view. For this, we dialogued with theoretical contributions of 

Textual Linguistics and Argumentative Semantics. We based ourselves in the studies of Koch 

(2005, 2011, 2013), Marcuschi (2002, 2008), Schneuwly (2004), Schneuwly and Dolz (2004), 

Bakhtin (2003) as well as Antunes (2005, 2009, 2010, 2014) and Guimarães (1987), among 

other authors. We noticed, at the end of this action research, that the use of argumentative 

operators, in the opinion articles produced by our students, began to better serve the 

communicative purposes, since once employed in a more articulated way, they showed a better 

appropriation of these linguistic elements and their effective employment, providing the 

discursive relations, manifested in the textual fabric, a more coherent argument and, therefore, 

with greater convincing power. 

 

KEY WORDS: Argumentative operators, Opinion article, Didactic sequence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Partindo do postulado de que a argumentatividade está 

inscrita no uso da linguagem, adota-se a posição de que a 

argumentação constitui atividade estruturante de todo e 

qualquer discurso, já que a progressão deste se dá, 

justamente, por meio das articulações argumentativas, de 

modo que se deve considerar a orientação argumentativa 

dos enunciados que compõem um texto como fator básico 

não só de coesão, mas, principalmente, de coerência 

textual.  

(Ingedore Koch) 

 

A linguagem escrita é um dos canais mediante o qual o indivíduo se relaciona e interage 

com o mundo, portanto, o seu domínio pelo usuário da língua é uma das condições para o 

efetivo exercício da cidadania. O bom manejo da escrita, na condição de atividade interativa, 

demanda mobilização de vários conhecimentos, uso de estratégias linguísticas e procedimentos 

implicados na construção dos sentidos do texto. 

Enquanto professores de Língua Portuguesa da Escola Pública, percebemos o baixo nível 

nas competências de leitura e de escrita dos alunos do Ensino Fundamental II, como também 

uma deficiência quanto ao emprego de recursos linguísticos responsáveis pela coesão textual 

nas produções textuais desses alunos.  

A prática docente nos permite também perceber que por ocasião da produção de textos, 

principalmente da ordem do argumentar, alguns alunos não conseguem empregar 

adequadamente os operadores argumentativos, elementos fundamentais para encadear os 

enunciados no texto, tornando-os coesos e que, principalmente, constituem marcas linguísticas 

importantes da argumentação. 

Como professores, observamos que grande parte dos materiais destinados ao nível escolar 

supracitado, o enfoque dado aos os operadores argumentativos não ultrapassam os limites da 

classificação e da memorização de nomenclaturas, deixando de apontar a relevância que eles 

têm na organização textual, principalmente como fatores que desencadeiam os argumentos no 

texto de opinião.  

Conforme Antunes (2014), o ensino desses elementos, num formato tradicional, centrado 

numa abordagem de classificações de conjunções coordenativas e subordinativas, proporciona 

apenas o reconhecimento dessas marcas linguísticas e não favorece uma compreensão eficaz 

do valor semântico que eles trazem para o texto.  
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Compreendemos assim, que essa abordagem descontextualizada, baseada nos aspectos 

formais, não contribui para uma aprendizagem adequada dos operadores argumentativos, pois 

não proporciona uma compreensão crítica que leve a uma utilização eficiente desses elementos 

em textos argumentativos.  

Os morfemas que exercem a função de operadores argumentativos atuam como os 

principais fatores que delimitam o desenvolvimento e legitimidade de uma boa argumentação, 

uma vez que esses mecanismos linguísticos são capazes de indicar a orientação argumentativa 

para encaminhar o planejamento discursivo. Conforme Koch (2011), esses elementos existem 

na gramática de cada língua e produzem encadeamentos entre os enunciados do texto.  Para 

Ducrot (1987), eles constituem a ossatura interna dos enunciados e servem para revelar a força 

de um argumento dentro de uma enunciação. Nesse aspecto, o emprego adequado desses 

subsídios linguísticos marca a intencionalidade do discurso, direcionando o sentido que 

queremos tomar ao dizer ou escrever algo. 

Dessa forma, a nossa inquietação sucede do fato de termos alunos que não conseguem 

utilizar, em textos por eles produzidos, os operadores argumentativos a seu favor, 

desconsiderando-os ou fazendo usos indevidos desses elementos, uma vez que percebemos, 

como recorrente, empregos inadequados, repetições de um mesmo operador e, até mesmo, 

ausências desses recursos linguísticos entre os enunciados dos textos. 

Sabemos que os operadores argumentativos são de suma importância ao direcionamento 

discursivo e, como marcadores explícitos de uma intenção de natureza argumentativa, foram 

recuperados pela Semântica Argumentativa, já que se constituem como marcas relevantes da 

enunciação.   

Em vista disso, aportados na Linguística Textual, fundamentamo-nos em Fávero e Koch 

(2012), Bentes (2012) e Marcuschi (2008); como também na Semântica Argumentativa de 

Oswald Ducrot (1977); e intencionando encontrar meios didáticos para auxiliar os alunos 

quanto ao uso adequado dos operadores argumentativos, aplicamos o procedimento sequência 

didática proposto por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004).  

Para direcionar nosso estudo, estabelecemos as seguintes questões norteadoras:  valer-se 

do emprego de sequências didáticas, utilizando o texto argumentativo, facilita a compreensão 

e o uso mais apropriado dos operadores argumentativos pelos alunos nos textos por eles 

produzidos? Levar o aluno a reconhecer no discurso do outro e utilizar os operadores 

argumentativos nos textos contribui, efetivamente, para direcionar o próprio discurso a uma 

determinada conclusão?  
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Então, fundamentados na proposta de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), presente na 

obra “Gêneros orais e escritos na escola”, a qual defende um ensino realizado com base em 

gêneros textuais compreendidos como instrumentos de comunicação, que se concretizam 

empiricamente por meio de textos, desenvolvemos um trabalho em sala de aula, com 

Sequências Didáticas, ao exercitar o gênero artigo de opinião e, através do texto, realizamos o 

estudo dos operadores argumentativos, de forma a direcionar a aplicação desses elementos nas 

produções dos artigos de opinião dos alunos.  

A partir de metodologias e de recursos didáticos que estimulem nos alunos a prática da 

produção textual, utilizando recursos da língua para tecer a escrita de modo coeso e coerente, 

capazes de direcionar a argumentação para o sentido pretendido pelo enunciador, determinamos 

como objetivos gerais para essa pesquisa, investigar o uso de operadores argumentativos em 

artigos de opinião produzidos por alunos do 9º ano do ensino fundamental como, também trazer 

subsídios que contribuam para o ensino de Língua Portuguesa, com relação ao uso desses 

recursos, importantes mecanismos de coesão textual. 

Como objetivos específicos, pretendemos identificar os operadores argumentativos 

utilizados nas produções textuais dos alunos, apontar a utilização e a variação desses elementos 

linguísticos nos textos por eles produzidos e analisar se estes operadores articulam os 

argumentos em função do propósito comunicativo pretendido pelo aluno. 

Esperamos, desse modo, que a partir dessa intervenção no ensino e aprendizagem de tais 

elementos linguísticos os alunos desenvolvam uma habilidade de escrita do gênero textual 

artigo de opinião, de forma que o aluno escritor passe a estabelecer relação lógico-semântica 

entre os enunciados do texto, ao utilizar com habilidade os operadores argumentativos para 

encadear adequadamente seus argumentos, direcionando-os a uma conclusão. 

Face ao exposto, nosso estudo se justifica pela real necessidade de superar carências em 

relação ao uso dos operadores argumentativos, tais como: repetições e usos inadequados desses 

elementos nos textos produzidos. Carências que, talvez, advenham de um dado: o modo pelo 

qual os operadores argumentativos são apresentados e ensinados em sala de aula, pois, na 

maioria das vezes, a abordagem que lhes é dada – por meio dos materiais didáticos – acontece 

desvinculada da produção textual manifestada em um gênero, não favorecendo aos alunos o 

desenvolvimento de uma compreensão abrangente para usá-los de forma satisfatória em suas 

produções textuais, gerando muitos problemas nas suas escritas.  

Desse modo, muitas vezes, os professores se limitam a relacionar os conteúdos e os 

aprendizes a decorar os elementos, sem perceber que a força argumentativa do texto está na 

dependência dessas marcas. Koch (2011) ressalta que é necessário que o usuário da língua se 
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conscientize do valor argumentativo desses operadores, para permitir compreendê-los no 

discurso do outro e utilizá-los, com eficácia, no seu próprio discurso.  

O trabalho, a partir de um determinado gênero textual, possibilita evidenciar as 

características semânticas e não apenas sintáticas dos operadores argumentativos dentro do 

discurso. Diante disso, foi que se deu a escolha pelo exercício da escrita de artigo de opinião, 

porque é por meio dos textos que se estabelece a comunicação, ampliam-se ideias e pontos de 

vista. A proposta da pesquisa serve, ainda, para reforçar a importância do trabalho com gêneros 

textuais em sala de aula, uma vez que pode proporcionar ao aluno o desenvolvimento da 

autonomia, tanto no processo da leitura quanto na produção de textos, bem como propicia seu 

envolvimento participativo no contexto social, contando que, em aula de Língua Portuguesa, 

pode ser um caminho para conseguir com maior eficácia os objetivos propostos pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do ensino de língua materna. 

Para a consecução deste trabalho de pesquisa, elegemos como público-alvo uma turma 

do 9º ano de uma Escola Pública, localizada no Município de Parnamirim – RN, porque 

compreendemos que o aluno necessita, desde o Ensino Fundamental, reconhecer e utilizar 

recursos da língua, de modo a desenvolver sua capacidade argumentativa, uma vez que muitos 

estudantes já começam a participar de concursos que solicitam, na maioria das vezes, textos 

nos quais precisam defender um ponto de vista.  

Não devemos deixar de ressaltar também que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 

define as competências para a produção textual e dentre elas, demonstrar conhecimento dos 

mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação é uma capacidade que 

o produtor do texto deve apresentar, como ainda é exigido que seja utilizado um repertório 

diversificado de recursos coesivos para articular bem as partes do texto. Por isso 

compreendemos ser importante uma abordagem eficaz, em sala de aula de Língua Portuguesa, 

dessas marcas linguísticas desde o ensino fundamental.  

Diante desse contexto, optamos por realizar uma pesquisa-ação, a qual depreendemos ser 

uma estratégia que possibilita utilizar a própria pesquisa para aprimorar o ensino e, em 

decorrência, o aprendizado dos alunos.  Pelo fato de buscarmos uma transformação de nossa 

própria prática face ao ensino-aprendizagem de elementos da língua portuguesa e, para atingir 

os objetivos pretendidos com o estudo, optamos por realizar uma pesquisa qualitativa, porque 

procuramos compreender e interpretar as formas de emprego dos operadores argumentativos, 

por parte dos alunos, em seus artigos de opinião, bem como o sentido por aqueles gerado, 

objetivando intervir no ensino e aprendizagem desses elementos.  
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A intervenção buscou subsidiar os alunos, de forma a reduzir as dificuldades no emprego 

dos operadores argumentativos, para que, em seus textos, sejam estabelecidas relações lógico-

semânticas com o que foi escrito antes e depois. Pois, o importante é desenvolver a competência 

comunicativa em relação ao uso adequado desses operadores argumentativos, de forma que 

sejam utilizados com eficácia pelos alunos, no próprio discurso e, também, percebidos 

criticamente no discurso do outro. 

O trabalho resultante da pesquisa está estruturado em três capítulos. No primeiro, 

discutimos sobre pressupostos teóricos e metodológicos do trabalho que embasam as reflexões 

sobre os operadores argumentativos. Discutimos, ainda acerca da relação texto, gênero e 

discurso, como também sobre o gênero artigo de opinião. No final do capítulo apresentamos a 

Sequência Didática como método que pode ser um facilitador no trabalho com gêneros textuais 

em sala de aula.   

No segundo capítulo, trazemos esclarecimentos sobre os procedimentos metodológicos, 

ambiente, participantes e abordagem da pesquisa, assim como o modelo de trabalho da 

intervenção pedagógica e aplicação da sequência didática. 

No terceiro capítulo, explicitamos a análise dos dados norteada pelas categorias elencadas 

e focadas nas possíveis reflexões suscitadas pelas questões postas na introdução, à luz dos 

pressupostos teóricos discutidos no primeiro capítulo. 

Por fim, nas considerações finais, apresentamos as nossas principais conclusões do estudo 

sobre a utilização dos operadores argumentativos pelos alunos nos textos por eles produzidos 

durante a sequência didática. 
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2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS  

 

Atualmente, nos estudos da linguagem, tomar o texto como unidade de análise constitui 

uma necessidade, visto que os textos são a forma específica de manifestação da linguagem. No 

entanto, o estudo do texto como objeto particular de investigação foi concretizado, somente, a 

partir da Linguística Textual.  

 

2.1 LINGUÍSTICA TEXTUAL: ORIGEM E OBJETO DE ESTUDO 

 

A Linguística Textual tem como objeto de análise o próprio texto e se ocupa tanto da 

produção como da compreensão de textos orais e escritos. É um ramo da Ciência da Linguagem 

que surge a partir dos estudos desenvolvidos, principalmente, na Europa, nos meados da década 

de 1960 e, de modo especial, na Alemanha. Essa Ciência procura introduzir o sujeito e a 

situação da comunicação em seu escopo teórico, para ir além dos limites da frase, já que num 

contexto situacional o sentido somente poderá ser construído a partir do texto. Conforme 

anunciam Fávero e Koch (2012, p.15), a Linguística Textual toma como objeto particular de 

investigação “não mais a palavra ou a frase, mas, sim, o texto, por serem os textos a forma 

específica de manifestação linguística”. A produção discursiva, em geral, acontece por meio de 

textos, matéria linguística que vai além da frase e constitui uma unidade de sentido. De acordo 

com as pesquisadoras, as causas do desenvolvimento da Linguística Textual são, dentre outras: 

 

As lacunas das gramáticas da frase no tratamento de fenômenos como 

correferência, a pronominalização, a seleção dos artigos (definidos ou 

indefinidos), a ordem das palavras no enunciado, a relação tópico-comentário, 

a entoação, as relações entre sentenças não ligadas por conjunções, a 

concordância dos tempos verbais, e vários outros que só podem ser 

devidamente explicados em termos de texto ou, então, com referência a um 

contexto situacional. (FÁVERO; KOCH, 2012, p. 16). 

 

 

Assim, depreendemos que a principal motivação da Linguística Textual foi a 

compreensão de que alguns fenômenos linguísticos que apareciam no texto não podiam ser 

explicados e resolvidos pelas teorias tradicionais, que já não davam conta de explicar tais 

fenômenos. Daí a necessidade de se tomar o texto como objeto de estudo.  

Os estudos que proporcionaram o aparecimento da Linguística Textual passaram por três 

momentos fundamentais: o da análise transfrástica, o da gramática de texto e o da construção 

das teorias de texto. De acordo com Fávero e Koch (2012), é importante destacar que esses 
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momentos que ofereceram condições para o texto se tornar objeto de estudo da Linguística não 

aconteceram numa sucessão temporal e se constituem em desenvolvimentos teóricos diferentes.  

Fávero e Koch esclarecem que, em um primeiro momento, foram superados os limites da 

frase, mas não se chegou a um tratamento autônomo do texto e nem se estabeleceu um modelo 

teórico capaz de garantir um tratamento homogêneo dos fenômenos analisados. A pesquisa 

partia de enunciados ou sequências de enunciados para se chegar ao texto, sendo a principal 

intenção a de estudar os tipos de relação, referenciais e, em particular, a correferência, 

considerados como fatores de coesão textual e possíveis de ocorrer entre os enunciados que 

compõem uma sequência significativa.  

As pesquisadoras supracitados esclarecem, ainda, que os trabalhos de Harweg (1968) 

podem ser mencionados nesta linha de estudo das relações referenciais, o qual considerava que 

os pronomes constituem um texto em texto. Os pronomes são compreendidos, nessa 

perspectiva, como toda e qualquer expressão linguística capaz de retomar outra expressão 

linguística correferencial. Dessa forma, define o texto “[...] como uma sucessão de unidades 

linguísticas constituídas mediante uma concatenação pronominal ininterrupta.” (FÁVERO; 

KOCH, 2012, p. 18).  

No momento das análises transfrásticas, em que o objetivo era o estudo das relações entre 

os enunciados, o texto era considerado “[...] como uma sucessão de unidades linguísticas 

constituídas mediante uma concatenação pronominal ininterrupta.” (FÁVERO; KOCH, 2012, 

p. 18). Porém, a presença de mecanismos de correferenciação, ao longo de uma sequência, não 

garante que ela se constitua em um texto. Então, para se compreender pares ou sequências 

maiores de frases, buscou-se a ampliação de classificação de relações possíveis de se 

estabelecer entre as orações, através de conectivos. No entanto, em alguns enunciados 

construídos sem esses elementos, exigiria do interlocutor a construção de um sentido global da 

sequência para estabelecer as relações argumentativas adequadas entre enunciados.  

Percebemos, assim, que este momento de análise transfrástica, mesmo seguindo um 

modelo de análise estrutural e quantitativa, contribuiu para a mudança de objeto de estudo que 

se concretizou na Linguística Textual, mas por conceber o texto como sequência de enunciados, 

ainda não o aborda como unidade semântica que pode acontecer a partir de um enunciado. 

Ainda concebendo o texto, simplesmente, como a unidade linguística mais alta, superior 

à sentença, surge a Gramática Textual, que tem como finalidade refletir sobre fenômenos 

linguísticos não explicados por meio de uma gramática do enunciado. Segundo Fávero e Koch 

(2012), a elaboração das gramáticas textuais apresenta como tarefas básicas determinar os 

princípios de constituição, fatores de coerência e condições de manifestação da linguagem, de 
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forma a verificar o que configura o texto como tal. Logo, para essas autoras, as habilidades dos 

usuários da língua em parafrasear, resumir, atribuir um título ou produzir um texto, a partir de 

um título dado, justificam a construção de uma gramática textual. Baseados em Chomsky 

(1965), Fávero e Koch expõem que “Sendo o texto muito mais que uma simples sequência de 

enunciados, a sua compreensão e a sua produção derivam de uma competência específica do 

falante – a competência textual – que se distingue da competência frasal ou linguística em 

sentido restrito.” (FÁVERO E KOCH, 2012, p. 19). 

Essa competência textual faz com que todo falante de determinada língua seja capaz de 

reconhecer textos coerentes, dentre diversos enunciados incoerentes.  Nesse momento, das 

gramáticas textuais, busca-se considerar o papel do falante e sua competência linguística na 

produção e na interpretação dos sentidos dos enunciados e, por isso, pode ser considerada uma 

proposta qualitativa para o trabalho com textos, pois não se pensa apenas na quantidade de 

enunciados, e sim na possibilidade de se estabelecer a comunicação. Com a Gramática Textual, 

compreende-se que a linguagem não se restringe a uma sequência aleatória de frases, mas é, 

sobretudo, construída pela textualidade.  Entende-se, principalmente, que o usuário apresenta 

competência para diferenciar textos organizados de frases aglomeradas que não formam um 

texto.  

As teorias de texto correspondem ao terceiro momento da Linguística Textual.  Fávero e 

Koch (2012) mencionam que elas têm por finalidade compreender, além da noção de texto, a 

noção de contexto pragmático, que consiste nas circunstâncias de produção, recepção e 

interpretação, as quais compõem o entorno do texto. Nesse momento, o tratamento dos textos 

no seu contexto pragmático adquire particular importância, porque se propõe a investigar a 

constituição, a produção, a compreensão e o funcionamento dos textos em uso. O texto passa a 

ser visto como um processo e não apenas como um produto. 

Com a incorporação da Pragmática aos estudos linguísticos, Fávero e Koch (2012) 

ressaltam que vários autores apresentaram posicionamentos diversos. Para alguns, como é o 

caso de Dressler (1977), a Pragmática se constitui em um componente acrescentado à 

Pragmática Textual, cujo objetivo é dar conta da situação comunicativa, na qual o texto é 

introduzido. Para outros, como Schmidt (1973), a Pragmática é vista como um componente 

integrado à descrição linguística que tem o ato de comunicação como ponto de partida inserido 

numa situação comunicativa específica, com todos os seus pressupostos psicológicos e 

sociológicos. Fávero e Koch (2012) citam, ainda, Oller (1972), que propõe um modelo no qual 

considera o uso da língua como um processo realizável em dimensões indissociavelmente 
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integrados, isto é, a dimensão sintática, a semântica e a pragmática numa relação de 

dependência.  

O texto foi, então, desde o surgimento da Linguística Textual, seu objeto de estudo. No 

entanto, é o tratamento dado ao texto que diferencia esses momentos, pois, nas fases iniciais, o 

estudo do texto se deu abstraído das condições de produção e dos participantes da interação.  

Posteriormente, em função do conceito de texto compreendido como unidade linguística 

hierarquicamente mais elevado que a frase, deu-se um estudo centrado nos aspectos de coesão 

e coerência. Depois, a coerência deixou de se constituir como uma mera qualidade do texto para 

ser algo que se construía numa situação de interação entre o texto e os usuários dele, em função 

de ordem linguística, cognitiva, sociocultural e interacional. Somente nos últimos anos é que o 

texto passou a ser estudado levando-se em consideração os fatores que envolvem sua 

elaboração, produção e recepção. 

Atualmente, a Linguística Textual tem recebido atenção de áreas teóricas da cognição e 

da enunciação. Sendo assim, procura analisar o texto nas suas condições de produção e busca 

compreender como o sujeito se apropria dos conhecimentos textuais e como os ativa na 

interação, como também visa a entender o modo pelo qual as questões de ordem social e 

discursiva interferem nos processos interacionais e nos processos de interpretação de textos. 

Koch (2009, p. 86) destaca que a Linguística Textual vem expandindo e modificando, a cada 

passo, seu espectro de preocupações, uma vez que surgiu com inclinação primeiramente 

gramatical (análise transfrática, gramáticas textuais), depois pragmático-discursiva, 

transformando-se em disciplina com forte tendência sócio-cognitiva. Ideia também defendida 

por Fávero e Koch (2012), pois mencionam que o início da Linguística Textual ocorreu num 

estágio mais ou menos restrito e programático, inspirado na teoria gerativista, mas “atualmente 

vem ocorrendo dentro de um enfoque mais amplo, mais substancial e interdisciplinar.” 

(FÁVERO; KOCH, 2012, p. 23). Opinião corroborada por Marcuschi, que ainda esclarece que 

a Linguística Textual, por configurar uma linha de investigação interdisciplinar, exige métodos 

e categorias de várias procedências e que “[...] hoje é a perspectiva que vem fornecendo a base 

teórica mais usada no estudo da língua em sala de aula.” (MARCUSCHI, 2008, p. 74).  

Esse pesquisador, num ponto de vista mais técnico, diz que a Linguística Textual pode 

ser definida como “[...] o estudo das operações linguísticas, discursivas e cognitivas reguladoras 

e controladoras da produção, construção e processamento de textos escritos ou orais em 

contextos naturais de uso.” (MARCUSCHI, 2008, p. 73). A premissa dessa Ciência é que a 

língua só funciona em unidades de sentido e não por unidades isoladas, uma vez que o texto 

não é uma unidade formal da língua. Nessa nova perspectiva, o texto constitui-se de“[...] uma 
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unidade comunicativa (um evento) e de uma unidade de sentido realizada tanto no nível do uso 

como no nível do sistema. Tanto o sistema como o uso têm suas funções essenciais na produção 

textual.” (MARCUSCHI, 2008, p. 76). 

Marcuschi (2008) lembra que a comunicação linguística acontece por meio de textos e 

não por meio de unidades isoladas, tais como fonemas, morfemas ou palavras soltas, sendo o 

texto o único material linguístico observável, que vai além das frases e constitui uma unidade 

de sentido da qual a Linguística Textual se ocupa. De acordo com o autor, a Linguística Textual 

faz uma distinção entre sentido e conteúdo textual, porque não tem como objetivo uma análise 

de conteúdo. Desse modo, o conteúdo refere-se ao que é dito ou descrito, enquanto o sentido é 

o efeito causado pelo funcionamento da língua em contextos sócio-históricos de produções 

específicas de textos. 

De acordo com Marcuschi (2008), de fato, a Linguística Textual está situada nos domínios 

da Linguística e lida com aspectos da língua, considerando a sociedade em que ela se situa. 

Sendo perceptível a ruptura de modelos, o texto agora é visto como uma unidade de sentido, de 

significado, não como um mero produto fora de um contexto de produção.  

Ainda segundo esse autor, a Linguística Textual não é uma análise de observações 

introspectivas. Trabalha orientada por dados autênticos, empíricos, extraídos do desempenho 

real, com tema que abrange a coesão superficial (nível dos constituintes linguísticos), coerência 

conceitual (nível semântico, cognitivo, intersubjetivo e funcional) e sistema de pressuposição 

(implicações no nível pragmático da produção de sentido no plano das ações e intenções).  

Podemos compreender que, com perspectivas e métodos diferenciados, as investigações 

realizadas pela Linguística Textual têm contribuído para uma melhor compreensão sobre texto 

e sua produção de sentido.   

Para Jean-Michel Adam (2011), a Linguística Textual é uma teoria da produção 

co(n)textual de sentido, que precisa fundamentar-se na análise de textos concretos. Dessa 

forma, o texto e o discurso são pensados em novas categorias e assim, a linguística textual pode 

ser vista como um subdomínio do campo mais vasto da análise das práticas discursivas. Esse 

autor concebe o texto como um objeto empírico complexo, pois para ele 

 

O texto é, certamente, um objeto empírico tão complexo que sua descrição 

poderia justificar o recurso a diferentes teorias, mas é de uma teoria desse 

objeto e de suas relações com o domínio mais vasto do discurso em geral que 

temos necessidade, para dar aos empréstimos eventuais de conceitos das 

diferentes ciências da linguagem, um novo quadro e uma indispensável 

coerência (ADAM, 2011, p. 25).  
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Esse autor, em consonância com os estudos de François Rastier (2001), defende uma 

reorganização das ciências e disciplinas dos textos e assim define a textualidade “[...] como 

conjunto de operações que induzem um sujeito a considerar, na produção e/ ou na leitura/ 

audição, que uma sucessão de enunciados forma um todo significante. ” (ADAM, 2011, p. 25). 

Dessa forma, a unidade texto representa o objeto da linguística textual, e os enunciados 

produzidos em situações de interação nos lugares sociais, nas línguas e nos gêneros constituem-

se, por sua vez, o objeto da análise de discurso. 

Adam (2011, p. 59) se reporta a Beugrande e Dressler (1981), que definem o texto como 

uma “ocorrência comunicativa”, de modo que este passa a se caracterizar como o resultado das 

operações que controlam e regulam as unidades morfológicas, as sentenças e os sentidos 

durante o emprego do sistema linguístico em uma ocorrência comunicativa. Aportado nessa 

definição, esclarece que a linguística textual pode aparecer como uma “pragmática textual”. No 

entanto, ele adverte que esse termo não é fácil de usar em decorrência da “pragmática do 

discurso”, apresentada como não linguística por Moeschler e Reboul (1998), pois “mostrou que 

era incapaz de tratar textos de uma certa amplitude, em sua continuidade (ADAM, 2008, p. 59).  

Conforme Adam (2011), a Linguística Textual, na análise de discurso, tem uma função 

de “[...] teorizar e descrever os encadeamentos de enunciados elementares no âmbito da unidade 

de grande complexidade que constitui um texto. ” (ADAM, 2008, p. 63). Assim, depreende-se 

que essa função de “teorizar e descrever os encadeamentos de enunciados elementares” da 

Linguística Textual determina categorias de análise que almejam dar conta dessa “grande 

complexidade que constitui um texto”, uma vez que, para esse autor, “a linguística textual 

concerne tanto à descrição e à definição das diferentes unidades como às operações, em todos 

os níveis de complexidade, que são realizadas sobre os enunciados”. (ADAM, 2011, p. 63).  

Para Marcuschi (2008), o conceito de texto depende da concepção de língua adotada. Para 

ele, “[...] a língua é um conjunto de práticas sociais e cognitivas historicamente situadas” 

(MARCUSCHI, 2008, p. 61) e, por consequência, o texto é “[...] o resultado de uma ação 

linguística cujas fronteiras são, em geral, definidas por seus veículos com o mundo no qual ele 

surge e funciona.” (MARCUSCHI, 2008, p. 72). Para o teórico, o texto seria uma realização 

verbal capaz de manter uma rede de relações de significado, porque não é somente uma 

somatória de frases, mas é, principalmente, uma tessitura encadeada que revela uma conexão 

entre os enunciados, as intenções, as ideias e as unidades linguísticas. Pensamento também 

corroborado por Fávero e Koch (2012), pois elas percebem o texto como uma relação de 

enunciados conectados formando uma unidade linguística de significado, ao expor que o texto: 
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Consiste em qualquer passagem falada ou escrita que forma um todo 

significativo independente de sua extensão. Trata-se, pois, de uma unidade de 

sentido, de um contínuo comunicativo contextual que se caracteriza por um 

conjunto de relações responsáveis pela tessitura do texto (FÁVERO; KOCH, 

2012, p. 34). 

 

 

Essa visão reafirma que o texto, então, consolida-se por formar um todo semântico, 

independentemente de sua extensão. Sendo o texto mais que uma soma de enunciados 

articulados, não necessariamente por meio de alguma palavra, mas que devem fazer sentido 

para compor um todo textual. Essas relações coesivas, as quais podem se estabelecer 

formalmente num texto, são um importante recurso para a compreensão textual. Enquanto Koch 

defende que 

 

Todo texto caracteriza-se pela textualidade (tessitura), rede de relações que 

fazem com que um texto seja um texto (e não uma simples somatória de 

frases), revelando uma conexão entre as intenções, as ideias e as unidades 

linguísticas que compõem, por meio do encadeamento de enunciados dentro 

do quadro estabelecido pela enunciação. (KOCH, 2011, p. 20).  

 

 

Fávero e Koch,  fundamentadas em Halliday (1973), complementam que o texto pode ser 

considerado como sendo uma realização verbal percebida como uma organização de sentido 

que em um contexto específico apresenta uma mensagem completa e válida. Desse modo, 

segundo elas,  

 

[...] ele não consiste em uma simples soma de períodos e orações, mas é 

realizado por seu intermédio. A textualidade – aquilo que faz com que um 

texto seja um texto – depende, em grande parte, de certos fatores responsáveis 

pela coesão textual, conceito semântico que se refere às relações de sentido 

que se estabelece entre os enunciados que compõem o texto, fazendo com que 

a interpretação de um elemento qualquer seja dependente da de outro (s) 

(FÁVERO; KOCH, 2012, p. 50-51, grifo da autora).  

 

 

O texto, assim é uma realização verbal de sentido completo e que apresenta fatores de 

textualidade. Para Marcuschi (2008), a textualidade resulta de uma operação de textualização, 

sendo “[...] o evento final resultantes das operações produzidas nesse processamento de 

elementos multiníveis e multissistemas.” (MARCUSCHI, 2008, p. 97). Com relação aos 

critérios de textualidade, ele destaca a coesão, a coerência, a aceitabilidade, a intencionalidade, 

a situacionalidade, a intertextualidade e a informatividade como os sete critérios de 

textualidade.  
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Dentre esses critérios, a coesão satisfaz aos fatores responsáveis pelas relações 

referenciais (aspectos especificamente semânticos de retomadas e antecipações textuais) e pelas 

relações sequenciais (realizadas por elementos conectivos, repetições estruturais).  

A coesão é consilçderada por muitos, segundo Marcuschi (2008), um dos critérios mais 

importantes da textualidade. Já a coerência diz respeito à continuidade de sentido no texto e se 

estabelece de maneira global e não localizada, levando-se em conta um conjunto de fatores de 

ordem linguística e não linguística. O terceiro critério de textualidade é a aceitabilidade que 

está relacionada à atitude do receptor do texto em atribuir coerência e coesão de forma a este 

ser interpretável e significativo. A intencionalidade centra-se no produtor do texto, 

relacionando-se ao que ele pretende comunicar, por isso a intenção do autor é considerada como 

fator relevante para a textualização. Situacionalidade refere-se à relação entre evento textual e 

a situação em que o texto ocorre. Para Marcuschi (2008), a situacionalidade acontece pelo fato 

de que o texto é uma unidade em funcionamento e pode ser vista como critério de adequação 

textual. Intertextualidade é a relação entre textos que fazem parte do repertório de leituras do 

leitor. Informatividade diz respeito à distribuição da informação através do texto e ao grau de 

previsibilidade com que ela é vinculada. Um texto será menos informativo quanto mais 

informação previsível ou redundante apresentar. 

Com efeito, apreendemos que os estudos envolvendo o texto interessam não só aos 

aspectos semântico-formais, mas também entram nas complexas relações acerca da 

textualidade, enquanto competência própria dos sujeitos nas relações sociais. Em razão disso, 

podemos concluir que a Linguística Textual tem como objeto de investigação o texto, já que se 

percebeu que muitos fenômenos linguísticos somente podem ser explicados por meio dessa 

unidade básica de manifestação da linguagem.  

Conforme Koch (2005), depois dessa compreensão é que se passou a pesquisar os 

elementos responsáveis pela textualidade a qual depende, em grande parte, de certos fatores 

responsáveis pela coesão textual. 

Dessa forma, percebe-se a importância dos elementos coesivos como facilitadores para a 

compreensão textual. Para Fávero e Koch (2012), a organização do sistema linguístico se dá 

em três níveis: o semântico, o léxico-gramatical e o fonológico-ortográfico e possibilita o 

estabelecimento das relações coesivas, como também de outras relações semânticas. “Desse 

modo, a coesão é obtida parcialmente através da gramática e parcialmente através do léxico. Os 

principais fatores de coesão textual são: a referência, a substituição, a elipse, a conjunção 

(conexão) e a coesão lexical” (FÁVERO; KOCH, 2012, p. 51, grifos das autoras). 
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Ainda de acordo com essas autoras, a coesão, dentro de uma gramática textual, assume 

particular importância, inclusive a partir do próprio título do texto, que fornece as palavras-

chave para a confecção de esquemas e redação de resumos. Koch (1999) destaca que o estudo 

da coesão textual tem sido predominantemente desenvolvido dentro do ramo da Linguística do 

Texto.  

A coesão colabora para o sentido do texto, expressa relações não só entre os elementos 

no interior da frase, mas também entre frases e sequências de frases dentro de um texto. Por 

isso, para que um texto não seja somente um amontoado de palavras, é necessário que suas 

partes estejam bem articuladas, ou seja, as palavras, as frases, as orações, os períodos e os 

parágrafos devem estar encadeados por meio de marcas formais ou semânticas capazes de 

promover coesão textual.  

Ao tratar sobre a coesão textual, Oliveira (2008), assim como Fávero e Koch (2012), cita 

a referência, a substituição, a elisão, a conjunção, a coesão lexical, como os cinco mecanismos 

básicos de coesão já descritos por Halliday e Hasan (1976), e expõe que a coesão pode ser 

obtida por intermédio da ativação do sistema léxico-gramatical e a considera como uma 

propriedade fundamental de unidade semântico-sintática para o estabelecimento da 

textualidade. Para ela, a coesão é um “[...] conjunto de estratégias de sequencialização 

responsáveis pelas ligações linguísticas relevantes entre os constituintes articulados no texto.” 

(OLIVEIRA, 2008, p. 195). 

Por sua vez, Antunes (2005, p. 48) afirma “[...] que a função da coesão é exatamente a 

de promover a continuidade do texto, a sequência interligada de suas partes, para que não se 

perca o fio da unidade que garante a sua interpretabilidade.” (Grifos da autora). Mais uma vez 

observamos que a coesão é o fio condutor do texto, sem o mesmo é impossível que haja uma 

unidade semântica.  

 

A coesão do texto [...] tem uma dupla função: a de promover e a de sinalizar 

as articulações de segmentos, de modo a possibilitar a sua continuidade a e 

sua unidade. Dessa forma, a coesão não apenas estabelece os nexos que ligam 

as subpartes do texto como também sinaliza, marca onde estão esses nexos e 

quais os pontos que eles articulam. Evidentemente, as marcas dos nexos 

coesivos na superfície do texto não garantem por si mesmas a necessária 

continuidade do texto bem construído. Ou seja, a superfície do texto não é 

tudo. No entanto, não podemos deixar de ressaltar que essa mesma superfície 

tem clara função mediadora, que sobressai, assim, como pista, que orienta, 

que indica a trilha do sentido e das intenções pretendidos. A coesão, portanto, 

ultrapassa a mera ocorrência dos elementos linguísticos na superfície do texto 

e está em íntima correlação com a coerência do texto. (ANTUNES, 2005, p. 

164, grifos da autora). 
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É necessário sabermos que a escrita e a fala precisam ter sentido e, por vezes, somente 

conseguimos isso através dos ligamentos, ou seja, dos elementos coesivos. “A coesão é uma 

decorrência da própria continuidade exigida pelo texto, a qual, por sua vez, é exigida da unidade 

que dá coerência ao texto.” (ANTUNES, 2005, p. 177). Portanto, é inegável a importância dos 

elementos coesivos para promover o significado do texto, já que o importante para a 

competência comunicativa é gerar o comportamento semântico desses itens entre os segmentos 

do texto por eles interligados, de forma que seja sinalizada a pretensão do autor. 

Apesar de não ser considerado por muitos, como esclarece Marcuschi (2008), o uso de 

elementos coesivos dá ao texto maior legibilidade, condição necessária para a textualidade, 

explicitando os tipos de relações estabelecidas entre os elementos linguísticos que o compõem. 

Para esse linguista, os processos de coesão não são meramente princípios sintáticos, sejam por 

conexão sequencial (concretizada por elementos conectivos) ou por conexão referencial 

(conseguida por aspectos mais especificamente semânticos), eles dão conta da estruturação da 

sequência superficial do texto. Ele compreende a coesão como mecanismos formais de uma 

língua que transmite conhecimentos e estabelece relações de sentido entre os elementos 

linguísticos do texto. No entanto, o autor defende que coesão não é condição necessária e nem 

suficiente para a textualidade, uma vez que “[...] sua presença não garante a textualidade e sua 

ausência não impede a textualidade.” (MARCUSCHI, 2008, p. 104). Esse estudioso percebe a 

coesão textual como algo que não se deve apenas a fatores estritamente linguísticos, uma vez 

que existem textos em que a continuidade não acontece a partir das relações entre os 

constituintes linguísticos, mas no nível do sentido. Dessa forma, Marcuschi (2008) apresenta 

um posicionamento diferente de seguidores de Halliday e Hasan, os quais compreendem a 

coesão como uma condição necessária, embora não suficiente para a criação do texto.  

Então, apesar de sua importância para o estabelecimento de sentido, a coesão textual não 

se mostra indispensável, como defenderam Halliday e Hasan (1976), nem suficiente para a 

criação de um texto, como afirmou Marcuschi (2008), entretanto, compreendemos que a coesão 

aumenta a legibilidade do texto, pois diz respeito às articulações existentes entre as palavras, 

frases, orações, parágrafos e até partes maiores de um texto que lhe conferem conexão 

sequencial, mesmo que nem sempre estabeleçam coerência. 

Esses meios linguísticos, sejam eles lexicais ou gramaticais, responsáveis pela coesão 

textual, facilita a organização e possibilita a continuidade do texto. Por isso, a coesão explícita 

pode não ser condição necessária nem suficiente para a existência do texto, já que podemos 

encontrar textualidade em textos que não apresentam elementos coesivos como operadores 

argumentativos, pronomes, etc. Mas, a textualidade acontece porque a coerência do texto pode 



25 
 

 

ser alcançada através de fatores de ordem cognitiva e interacional capazes de atribuir um sentido 

ao texto.  

Sabemos que a coesão pode se realizar tanto pelo léxico como por meio da gramática, 

conforme declara Koch (2005), pois a coesão envolve todos os componentes do sistema léxico-

gramatical capazes de proporcionar ao texto a progressão do fluxo informacional de forma a 

levar adiante o discurso.  

A coesão é um dos fatores que contribui para a construção do sentido do texto e, para que 

ele se torne coeso, sua escrita deve acontecer de uma maneira que as ideias se liguem umas às 

outras, formando um fluxo lógico e contínuo. Percebemos, assim, que é importante que um 

texto apresente marcas linguísticas que conectem suas partes, sobretudo, as que colaboram para 

o seu sentido. Então, como a manifestação do discurso acontece no nível do texto, este precisa 

ter os elementos responsáveis por sua tessitura bem estruturados e coerentes para produzir o 

sentido pretendido, seja o texto oral ou escrito manifestados em qualquer gênero.  

Face ao exposto, vimos, portanto, que a Linguística Textual tem por objeto específico os 

processos de construção textual, por meio dos quais os participantes do ato comunicativo criam 

sentidos e interagem com outros seres humanos e que a coesão se constitui como um dos 

aspectos de textualidade importantes na construção do texto.  

No entanto, compreendemos que o texto só faz sentido ao ser aceito como discurso, como 

uma manifestação verbal oral ou escrita que remete a um gênero, a partir do qual esse discurso 

se mobiliza. Conforme Adam (2008), um dos avanços recentes da análise do discurso é, 

justamente, o estabelecimento de uma ligação entre as formações sociodiscursivas e os gêneros. 

Assim, gênero, texto e discurso se encontram numa estreita relação de dependência mútua.  

 

2.2 GÊNERO, TEXTO, DISCURSO E ENSINO 

 

Utilizamos a língua em variados domínios de nossas atividades e o caráter, assim como o 

modo dessa utilização, são tão diversificados “[...] como as próprias esferas da atividade 

humana, o que não contradiz a unidade nacional de uma língua.” (BAKHTIN, 2003, p. 280). 

Esse emprego acontece em forma de enunciados escritos e orais, concretos e únicos, 

procedentes dos integrantes duma ou doutra esfera da atividade humana. 

 

O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma 

dessas esferas, não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou 

seja, pela seleção operada nos recursos da língua – recursos lexicais, 

fraseológicos e gramaticais –, mas também, e sobretudo, por sua construção 
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composicional. Estes três elementos (conteúdo temático, estilo e construção 

composicional) fundem-se indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos 

eles são marcados pela especificidade de uma esfera de comunicação. 

(BAKHTIN, 2003, p. 280, grifo do ator). 

 

 

Para nos comunicarmos é imprescindível escolhermos os meios apropriados para que o 

objetivo comunicativo seja atingido. Dentro das diversas esferas de comunicação, deparamo-

nos com diferentes tipos de enunciados que são determinados pelas condições específicas e 

pelos objetivos de cada uma delas. Assim, cada esfera de utilização da língua “elabora tipos 

relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 2003, p. 280), denominados gêneros do 

discurso. O termo “relativamente estável” refere-se ao caráter sócio-histórico do gênero, pois à 

medida em que as esferas de comunicação evoluem, novos gêneros são criados, recriados ou 

desaparecem. Os gêneros discursivos são ricos e vários, pois, segundo Bakhtin, a atividade 

humana é inesgotável. Cada esfera da atividade humana admite um repertório de gêneros 

discursivos. 

No que concerne à caracterização, Bakhtin (2003) diferencia os gêneros discursivos em 

primários (simples) e secundários (complexos). Os gêneros primários pertencem à esfera da 

vida cotidiana e são quase que predominantemente orais. Os secundários são os que surgem nas 

condições de um convívio cultural mais elaborado e predominantemente escritos. 

Nós aprendemos a moldar o nosso discurso em formas de gênero oral ou escrito, de modo 

a servir a determinada realização linguística. “Assim, em toda comunidade linguística os textos 

produzidos se distribuem em gêneros reconhecidos como tais; gêneros que têm, em geral, 

nomes que permitem designá-los, falar deles, avaliá-los, que regulam em grande parte o 

comportamento de linguagem.” (SCHNEUWLY, 2004, p. 116).  

Fundamentado por Bakhtin (1953/1979), Schneuwly (2004) destaca que o conteúdo 

temático, a estrutura composicional e o estilo correspondem a três dimensões que formam a 

identidade de um gênero. Os gêneros possibilitam a comunicação entre diferentes interlocutores 

e, através dessas três dimensões, elementos indissolúveis, organizamos, por meios linguísticos, 

o que pretendemos expor sobre qualquer coisa.   

Assim, o gênero é um instrumento de comunicação que desempenha um papel de 

interface entre os interlocutores nos atos de interação, pois permite a constituição e o 

reconhecimento da situação, assim como a produção e a compreensão do texto. Isso revela que 

os gêneros são facilitadores da comunicação entre as pessoas nas diversas situações de 

comunicação do dia a dia. Os gêneros colaboram para ordenar e estabilizar as atividades 

comunicativas entre os usuários da língua. “São entidades sócio-discursivas e formas de ação 
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social incontornáveis em qualquer situação comunicativa” (MARCUSCHI, 2002, p. 19), que 

surgem junto com as necessidades e atividades socioculturais, como também através das 

inovações tecnológicas, situando-se e integrando funcionalmente nas culturas em que se 

desenvolvem. A caracterização de um gênero não se define por aspectos formais, sejam eles 

estruturais ou linguísticos, mas acontece por suas funções comunicativas, cognitivas e 

institucionais.  

Aportados, então, nesses autores, podemos compreender que os gêneros são realizações 

linguísticas manifestadas por meio de textos orais ou escritos, com propósitos comunicativos e 

constituídos de certas características formais, cuja apropriação é fundamental para a 

socialização e interação nas atividades de comunicação entre os usuários da língua.  

Marcuschi (2008) desenvolveu a relação entre texto, discurso e gênero e anuncia que uma 

das tendências atuais é ver um contínuo, isto é, uma espécie de condicionamento mútuo, não 

devendo haver distinção de forma rígida. Como também, deve ser entendida a relação com o 

gênero, que não deve ser colocada como algo muito diverso.  

Para defender a ideia de que a distinção entre esses conceitos deve se tornar menos 

significativa, esse autor se vale dos estudos de Adam (1999), que passou a incluir o texto no 

contexto das práticas discursivas, sem dissociar sua historicidade e suas condições de produção. 

“Este movimento de mudança de concepção é importante porque permite tratar os gêneros 

textuais como elementos tipicamente discursivos. ” (MARCUSCHI, 2008, p. 82). O texto passa 

a ser um objeto concreto resultante de um ato de enunciação, em que o discursivo se articula 

com o textual, diluindo a distinção entre ambos.  

Para Adam (2011), “o estabelecimento de uma ligação entre os gêneros e as formações 

sociodiscursivas é um dos avanços recentes da análise de discurso”. (ADAM, 2011, p. 45). 

Diferentemente da fórmula de origem francesa dos anos 1960 – 1980 em que o texto não tinha 

existência teórica e o discurso era reduzido às unidades que o compõem. Segundo Adam (2011), 

é preciso desconsiderar esse pensamento de francês, por “supor uma oposição e uma 

complementariedade dos conceitos de texto e de discurso ao passo que se tratava de dizer que 

esses dois conceitos se sobrepõem e se cruzam em função da perspectiva de análise escolhida” 

(ADAM, 2011, p. 52, grifos do autor). Ainda, segundo ele, outra coisa que deve ser levado em 

consideração é a redefinição da concepção sociolinguística de análise do discurso para 

‘disciplina hermenêutica plena’. 

Adam (2011) ao retomar essa noção de texto que precedia a uma descontextualização, 

defende uma inclusão do texto no contexto de produção. Para ele, mesmo não sendo possível 

se obter dados extralinguísticos objetivos do contexto de produção, as informações desse 
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contexto podem ser tratadas com base nos conhecimentos enciclopédico dos sujeitos, como 

também nos lugares comuns argumentativos. Dessa forma, pode-se estabelecer o sentido do 

texto levando em consideração o contexto de produção, pois “todo texto constrói, de forma mais 

ou menos explicita, seu contexto de enunciação” (ADAM, 2011, p. 56). Dessa forma, a 

interpretação de um discurso mobiliza saberes úteis para facilitar sua compreensão. Segundo 

esse autor, a memória discursiva permite e visa a uma interação verbal.    

Então, para Adam (2011), “toda ação de linguagem inscreve-se [...] em um dado setor do 

espaço social, que deve ser pensado como uma formação sociodiscursiva, ou seja, como um 

lugar social associado a uma língua (socioleto) e a gêneros de discurso” (ADAM, 2011, p. 63). 

Esse autor ainda esclarece que toda atividade de textualização está inscrita em um quadro de 

um gênero discursivo especifico determinado pragmaticamente. Dessa forma, o texto inclui-se 

num campo vasto das práticas discursivas dentro de um gênero textual.  

Conforme Marcuschi (2008), o texto é identificado por Jean-Michel Adam como objeto 

concreto, material e empírico que resulta de um ato enunciativo e, assim sendo, essa articulação 

do textual com o discursivo anula uma distinção entre eles. 

Marcuschi (2008) declara que entre texto e discurso existe uma diferença bastante 

complexa, uma vez que essa distinção é vista como intercambiável em certos casos, por isso, o 

texto necessita ser visto a partir da organização e do plano das formas linguísticas, enquanto 

que o discurso, por envolver outros aspectos, precisa ser percebido num plano do 

funcionamento enunciativo e efeitos de sentido na sua circulação sociointerativa e discursiva. 

Para esse autor, as fronteiras começaram a ser desfeitas quando toda forma de produção textual 

passou a ser considerada gênero. Aportado em Coutinho (2004), anuncia que trata de frisar mais 

as relações entre o texto e o discurso e considerá-las como aspectos complementares da 

atividade enunciativa. Dessa forma, a ideia de que há articulação entre o plano discursivo e 

textual é reiterada; o discurso passa a ser considerado como “objeto do dizer” e o texto como o 

“objeto de figura”. “O discurso dar-se-ia no plano do dizer (a enunciação) e o texto no plano da 

esquematização (a configuração). Entre ambos, o gênero é aquele que condiciona a atividade 

enunciativa.” (MARCUSCHI, 2008, p. 81-82). Nessa perspectiva, o gênero opera como uma 

ponte entre o texto e o discurso e é percebido como uma prática social e prática textual-

discursiva.   

Assim, o gênero atua como uma atividade mais universal e o texto enquanto peça empírica 

individualizada e configurada numa determinada composição observável. Compreender o 

gênero vinculando texto e discurso é reconhecer a sua importância, como uma espécie de canal, 

para que a atividade discursiva se realize de forma concreta. É o meio escolhido pelo qual o 
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discurso se transforma em texto, mas essa escolha induz a uma série de consequências formais 

e funcionais. 

Para a realização de uma atividade de linguagem, necessitamos de um discurso 

característico, que por sua vez exige a escolha de um gênero que condiciona uma seleção da 

linguagem; uma esquematização textual. Assim, algumas escolhas por determinadas 

textualizações, como ordenação de parágrafos, configuração textual com suas estruturas etc. 

devem-se à escolha do gênero. “Desse modo, o gênero inscreve também formas textuais que se 

manifestam no artefato linguístico.” (MARCUSCHI, 2008, p. 86). Produzir texto nos obriga a 

optar por determinado gênero e, consequentemente, por sua organização típica existente na 

sociedade.  

Essa relação é uma questão importante nas atividades linguísticas, pois a necessidade de 

um discurso direciona a uma decisão por um gênero, o qual necessita de esquematização e 

informações específicas para resultar em um texto. Nos comunicamos verbalmente através de 

algum texto oral ou escrito, que se realiza por meio de um gênero e isso acontece porque 

qualquer manifestação verbal se dá, sempre, mediante textos realizados em algum gênero. 

Dessa forma, estamos condicionados aos gêneros textuais, visto que toda interação linguística 

é organizada, de algum modo, por meio deles.  

Assim sendo, nas atividades comunicativas humanas, apropriar-se de um gênero pode ser 

um mecanismo fundamental de inserção prática e de socialização nas atividades comunicativas 

humanas, “[...] os gêneros textuais operam, em certos contextos, como formas de legitimação 

discursivas, já que se situam numa relação sócio-histórica com fontes de produção que lhes dão 

sustentação além da justificativa individual.” (MARCUSCHI, 2008, p. 154). Isso confirma que 

a escolha de um gênero depende do que se pretende comunicar, é uma maneira de legitimar 

determinado discurso produzido em alguma situação comunicativa. O discurso por meio dos 

gêneros regula o comportamento da linguagem, na sua grande parte. 

Nesse sentido, observamos que a realização efetiva do discurso está submetida, 

principalmente à intenção pretendida e como essa se apresenta para a comunidade linguística.  

Schneuwly (2004) esclarece que a esfera comunicativa, as necessidades temáticas, os 

interlocutores e a vontade do autor direcionam a escolha de um gênero, o qual pode ser 

compreendido como um instrumento semiótico complexo que permite a comunicação, a ação 

da linguagem. Para ele, saber falar em qualquer língua é dominar os gêneros dos mais simples 

aos mais complexos que nela emergiram historicamente.  

Marcuchi (2008) corrobora esse mesmo pensamento de Schneuwly (2004) e defende ser 

impossível se comunicar verbalmente se não por meio de algum texto concretizado em um 
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gênero e, ao discorrer sobre gênero textual e domínio discursivo, explica que “[...] quando 

dominamos um gênero textual, não dominamos uma forma linguística, e sim uma forma de 

realizar linguisticamente objetivos específicos em situações sociais particulares.” 

(MARCUSCHI, 2008, p. 154). Mesmo que toda manifestação verbal aconteça através de textos 

concretizados em algum gênero, o texto para ter sentido necessita ser tomado como discurso, 

numa manifestação verbal produzida em um determinado contexto, mas que remete ao gênero 

a partir do qual o discurso se mobiliza.  

Sob esta perspectiva, a de que a produção de qualquer discurso necessita de um texto oral 

ou escrito para se realizar e todo texto se organiza dentro de um determinado gênero, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (1998) postula que 

 

O discurso, quando produzido, manifesta-se linguisticamente por meio de 

textos. O produto da atividade discursiva oral ou escrita que forma um todo 

significativo, qualquer que seja sua extensão, é o texto, uma sequência verbal 

constituída por um conjunto de relações que se estabelecem a partir da coesão 

e da coerência. Em outras palavras, um texto só é um texto quando pode ser 

compreendido como unidade significativa global. Caso contrário, não passa 

de um amontoado aleatório de enunciados. (BRASIL, 1998, p. 21). 

 

 

Esses documentos apresentam os vários gêneros existentes e propõem que, em relação às 

práticas didático-pedagógicas de Língua Portuguesa, é preciso considerar a heterogeneidade 

dos textos existentes em nossa sociedade e levar em conta a necessidade de tornar nossos alunos 

proficientes leitores e produtores de textos. Esse documento defende a ideia de que  

 

Os textos organizam-se sempre dentro de certas restrições de natureza 

temática, composicional e estilística, que os caracterizam como pertencentes 

a este ou aquele gênero. Desse modo, a noção de gênero, constitutiva do texto, 

precisa ser tomada como objeto de ensino. (BRASIL, 1998, p. 23). 

 

 

Portanto, fazer do texto o objeto de ensino, ressaltando suas características e propósitos 

comunicativos poderá contribuir para que o aluno compreenda a importância de se estudar a 

partir dos gêneros textuais.   

Sabemos que os gêneros existem, são ilimitados e variam em função da época, das 

culturas, das finalidades sociais. Portanto, fica evidente que mesmo que a escola pretendesse 

assumir a tarefa de tratar de todos eles, isso não seria possível. Por esse motivo, é necessário 

que as situações escolares de ensino de Língua Portuguesa priorizem os textos que caracterizam 

os usos públicos da linguagem, priorizando, também, os gêneros que merecerão abordagem 
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mais aprofundada, assegurando ao aluno o exercício pleno da cidadania. Dessa forma, os PCN 

defendem que nas atividades de ensino é necessário contemplar a diversidade de textos e 

gêneros, devido a sua relevância social e o fato de que textos pertencentes a diferentes gêneros 

são organizados de formas distintas. 

 

Os textos a serem selecionados são aqueles que, por suas características e usos, 

podem favorecer a reflexão crítica, o exercício de formas de pensamento mais 

elaboradas e abstratas, bem como a fruição estética dos usos artísticos da 

linguagem, ou seja, os mais vitais para a plena participação numa sociedade 

letrada. (BRASIL, 1998, p. 24). 

 

 

Esses enunciados, manifestados em gêneros textuais e produzidos em sociedade são vias 

de acesso ao conhecimento, de tal modo que os Parâmetros Curriculares Nacionais recomendam 

que, no ensino, as atenções estejam voltadas para os textos que encontramos em nossa vida 

diária, com padrões sócio comunicativos característicos definidos por sua composição, 

objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados por forças históricas, sociais, 

institucionais e tecnológicas. 

Como os gêneros se acham sempre aportados em alguma situação concreta, é necessária 

a compreensão do contexto situacional para a plena compreensão textual. Na escrita, é 

importante levar em consideração a escolha plausível do gênero mais adequado a um 

determinado contexto, uma vez que o texto é um evento singular, situado em algum contexto 

de produção, seja ele oral ou escrito. 

Em função disso, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (1998) 

defendem os gêneros como fortes aliados no processo de ensino aprendizagem da Língua 

Portuguesa e sugerem a utilização dos mesmos como objeto de ensino para a prática de leitura 

e de produção textual, sugerindo o lugar do texto oral e escrito como a concretização de um 

gênero. 

Rojo e Cordeiro (2004), assim como outros teóricos que tratam de texto/discurso, também 

defendem que é por meio dos textos que o ensino da Língua deve acontecer, por isso sugerem 

o trabalho da língua pautado nos diferentes gêneros textuais, sejam eles orais ou escritos. Para 

tanto, esclarecem que “[...] o texto seja como um material concreto sobre o qual se exerce o 

conjunto dos domínios de aprendizagem, sobretudo leitura e produção de textos.” (ROJO; 

CORDEIRO, 2004, p. 7).  

Quanto à incorporação do trabalho com gêneros textuais na escola, as duas autoras 

afirmam que se trata de “Enfocar, em sala de aula, o texto em seu funcionamento e em seu 
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contexto de produção/leitura, evidenciando as significações geradas mais do que as 

propriedades formais que dão suporte a funcionamentos cognitivos. ” (CORDEIRO; ROJO, 

2004, p. 10). Logo, compreendemos que o texto deve ser utilizado em sala de aula de modo a 

levar o aluno à reflexão sobre seu funcionamento na língua, de acordo com as diversas situações 

de comunicação, sobretudo porque os gêneros textuais estão presentes em todas as esferas da 

comunicação e o conhecimento de suas dimensões sociocomunicativas é essencial para a 

produção e compreensão dos sentidos presentes nos textos, com os quais os alunos têm contato 

diariamente.  

Em vista disso, o texto necessita ser tomado, efetivamente, como objeto de ensino nas 

aulas de língua portuguesa, ainda que seja também para se ministrar conteúdos linguísticos 

gramaticais, já que a gramática é constituinte essencial das línguas. O ensino da gramática deve 

estar a favor da leitura e da escrita e, por isso, trabalhar a gramática de forma eficiente seria 

realizar um estudo contextualizado da mesma, vinculando seu conteúdo à natureza do texto, 

para que seja evidenciado seu valor sintático e semântico, de forma a facilitar a produção e 

compreensão textual.   

Priorizar o texto como objeto central do ensino nas aulas de língua portuguesa seria 

praticar atividades de leitura e produção de textos, levando o aluno a refletir sobre o 

funcionamento da língua nas diversas situações de interação verbal; a adequação dos textos a 

cada situação de comunicação, como também acerca do uso de recursos que a língua oferece 

para a concretização de suas propostas de sentido. 

O que necessita estar claro é que um texto constitui um processo de interação do leitor 

junto ele e, por isso, compreender um texto exige uma atividade de coautoria, já que os sentidos 

são parcialmente produzidos pelo texto/emissor e parcialmente completados pelo leitor. Ao 

leitor compete buscar pistas fornecidas pelo autor, no texto, empregando todo o conhecimento 

prévio que tem guardado na memória para chegar à compreensão. Para isso, esse leitor deve 

estar atento às marcas linguísticas e aos mecanismos responsáveis pela argumentação, pois os 

sentidos de um discurso podem ser alcançados pela relação entre as entidades linguísticas que 

o constituem.  

Essa relação entre as entidades linguísticas constituintes de um discurso justifica uma 

argumentação como algo intrínseco à linguagem humana, porque faz com que a partir de certos 

enunciados sejamos orientados em direção a outros, nos permitindo influenciar e sermos 

influenciados pelo discurso. Essa argumentatividade inerente à língua é postulada pela 

semântica argumentativa que concebe a linguagem como um instrumento de ação e um meio 
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de persuasão sobre os indivíduos, elementos básicos da Retórica de Aristóteles que apontou e 

discutiu os elementos que dão corpo à argumentação. 

 

2.3 DA RETÓRICA À SEMÂNTICA ARGUMENTATIVA 

 

A Teoria da Argumentação na Língua tem sido desenvolvida por Oswald Ducrot e seus 

colaboradores, como Jean-Claude Anscombre, e continuada por aquele, com a cooperação de 

Mario Carel, no centro de pesquisa École des Hautes Études em Sciences de Paris, na França.  

A hipótese central para esclarecer uma argumentação, elemento intrínseco à língua, 

conforme Ducrot (1989), é reconhecer que certas frases de uma língua são possuidoras de um 

valor ou força argumentativa, uma vez que “[...] a significação de certas frases contém 

instruções que determinam a intenção argumentativa a ser distribuída a seus enunciados.” 

(DUCROT, 1989, p. 18).  Esta teoria da argumentação na língua fundamenta-se nas ideias de 

que considerando o nível semântico, o ato de argumentar é inferior ao valor argumentativo e de 

que este valor se fundamenta na mobilização de topoi graduais capazes de saber duas formas 

tópicas reciprocas. 

O topos é, para esse autor, “um princípio argumentativo” (DUCROT, 1989, p. 24) que 

possui três propriedades: universalidade, generalidade e gradualidade. O caráter universal diz 

respeito ao fato de que uma comunidade linguística deve partilhar o topos requisitado por quem 

realiza o ato de argumentação, mesmo que sejam apenas o enunciador e o destinatário. O autor 

esclarece, de maneira pertinente, que a universalidade é “simplesmente suposta, pretendida”, 

uma vez que é “ perfeitamente possível apoiar-se em princípios que, na realidade, se é o único 

a reconhecer, ou mesmo que não se admite. Mas desde que se os utiliza em vista de uma 

conclusão, faz-se como se eles fossem partilhados.” (DUCROT, 1989, p. 25). 

Ressaltamos, porém, que já na antiga Grécia, Aristóteles, em várias de suas obras, mas 

principalmente na Retórica, se preocupou em apontar e discutir os elementos que dão corpo à 

argumentação, fazendo, desse modo, surgir na tradição ocidental uma abordagem investigativa 

desse objeto de estudo, que num plano geral, é vista, segundo Guimarães (1987, p. 24), “como 

a busca da persuasão de um auditório (alocutário) pelo locutor”. Sendo a relação 

locutor/alocutário constitutiva da enunciação, no sentido de que esta acontece na procura de 

procedimentos próprios de persuasão do alocutário.  

Procurando um meio caminho entre Platão e o Sofistas, Aristóteles foi o primeiro filósofo 

a exibir uma teoria da argumentação, dos Tópicos e da Retórica, compreendendo a Retórica 

como uma arte que objetivava descobrir os meios de persuasão possíveis para os vários 



34 
 

 

argumentos. Conforme Pessanha (1987), com Aristóteles se iniciou o esforço sistemático de 

exame de estrutura do pensamento, no que diz respeito à capacidade de forjar provas racionais, 

bem como o ponto de partida da corrente que investiga outro tipo de comprovação racional: a 

comprovação do tipo argumentativo ou persuasivo.  

Assim, a Retórica se torna uma arte de falar de modo a persuadir e convencer diversos 

auditórios de que uma dada opinião é preferível à sua rival. Para Lourenço (2008), Aristóteles 

concebe a Retórica como um corpo de conhecimentos, categorias e regras que deveriam ser 

aplicadas ao discurso tornando-o eficaz para persuadir e convencer.  

Pessanha (1987) frisa que apenas no século XX essa corrente foi retomada, sobretudo 

pela Nova Retórica de Chaim Perelman, a qual buscou descobrir os requisitos da persuasão 

procurando estabelecer as condições de mais força persuasiva para determinado argumento. A 

pretensão não foi obter uma conclusão necessária, irretorquível e universal, mas conseguir ou 

fortalecer a adesão de alguém a uma tese que lhe é proposta.  

É neste quadro definido por Aristóteles que a Retórica evolui, confinando-se a uma arte 

de compor discursos que primavam pela sua organização e beleza. Não como um poder de 

dominar, mas como um poder de se defender, o que a tornava legítima. A Retórica passa a ter 

um caráter utilitário, uma vez que é compreendida como uma arte de encontrar os meios de 

persuasão que cada caso comporta. 

A Retórica Moderna, que é compreendida como arte de persuadir pelo discurso, foi 

considerada, inicialmente, como arte do bem falar, responsável por construir artisticamente um 

discurso. Desde os antigos gregos aos dias atuais, o estudo da Retórica encerra uma variada 

gama de controvérsias e conceitos. De início, num âmbito judiciário, esteve a serviço do 

verossímil e não da verdade, da satisfação das necessidades do cidadão. Depois, a serviço do 

belo, em que a preocupação maior era mais com o estilo do que com os argumentos.  

No entanto, mesmo sem muita preocupação com a argumentação, a Retórica, na 

Antiguidade, conforme Lourenço (2008), também assumiu um caráter pragmático ao buscar o 

convencimento do interlocutor da justeza da causa pretendida, uma vez que ocupou espaço nas 

práticas políticas, desenvolvendo técnicas que foram rapidamente consumidas e explicitadas 

por meio de discursos erigidos nos lugares onde o saber falar, para convencer, era essencial. 

Justamente, porque essa arte de “falar bem” germinara, contundentemente, num ambiente 

cultural, onde a eloquência desempenhava decisivo papel político. 

Ducrot (1987) opera com as noções de Retórica e de argumentação, mas em sua obra 

esses termos apresentam sentido diferente daqueles da tradição Retórica que vem de Aristóteles. 

Para ele, a argumentação é o estudo das direções semânticas dos enunciados e dos 
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encadeamentos que as expressam. Daí, propõem introduzir um componente retórico nos 

modelos que explique o uso da linguagem nos enunciados numa situação de comunicação, ao 

mesmo tempo, postula um componente linguístico (semântico) que trataria do sentido atribuído 

à proposição na língua. Assim, as questões da Retórica e da Argumentação incorporam no 

domínio pragmático-semântico. 

 

Um primeiro componente, isto é, um conjunto de conhecimentos (descrição 

semântica linguística de L ou, abreviadamente, componente linguístico) 

atribuiria a cada enunciado, independentemente de qualquer contexto, uma 

certa significação. Exemplificando: a A, corresponde a significação A’. 

Caberia ao segundo componente (o componente retórico), considerando a 

significação A’ ligada a A e as circunstâncias X nas quais A é produzido, 

prever a significação efetiva de A na situação X. (DUCROT, 1987, p. 15, 

grifos do autor).  

 

 

Como esclarece o próprio Ducrot (1987), esse componente linguístico atribuiria uma 

significação adequada a um enunciado independentemente de qualquer contexto. Um 

enunciado proferido em determinada circunstância poderia ser usado em situações de 

comunicação diferentes e o componente retórico se tornaria responsável por determinada 

significação pretendida pelo enunciador, atribuindo a esse enunciado, em cada uma das 

situações, uma significação efetiva, que poderia ser parafraseada. 

Essa retórica veio a culminar consubstancialmente na percepção de que a argumentação 

é algo intrínseco à linguagem humana. De tal maneira que a Semântica Argumentativa moderna 

postula que a argumentatividade se encontra inscrita no nível fundamental da língua, 

evidenciando que os sentidos de entidades linguísticas são constituídos em encadeamentos 

argumentativos. De acordo com Koch (2011), o objetivo da Semântica Argumentativa é chegar 

à macrossintaxe do discurso e, dessa maneira, “[...] postula uma pragmática integrada à 

descrição linguística, isto é, como um nível intermediário entre o sintático e o semântico, 

considerando, portanto, os três níveis como indissoluvelmente interligados.” (KOCH, 2011, p. 

19, grifo da autora).  

A Semântica Argumentativa estuda o sentido construído pelo linguístico e seu objeto de 

estudo é o sentido linguístico produzido no discurso, isto é, no emprego da língua. Não 

intenciona explicar o sentido das palavras, mas o sentido construído pela relação entre elas, nos 

enunciados no discurso.  Para Ducrot (1987, p. 46), “uma descrição da palavra em si mesma 

dificilmente permitirá compreender a contribuição que ela fornece ao valor semântico global 

dos enunciados dos quais ela participa”.  Prever ou calcular o efeito de uma palavra nos 
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discursos em que é empregada de forma particularizada não é eficaz, pois ela necessita estar 

em uma relação com outras para contribuir com o sentido pleno do enunciado.  

Do ponto de vista semântico, de acordo com Leci Barbisan (2013), professora estudiosa 

desse assunto, a Teoria da Argumentação na Língua postula que, na língua, a palavra contém 

uma significação que pode permitir ou impedir certas continuações no enunciado e, na medida 

em que essas continuações são realizadas, um sentido que surge das relações entre as palavras 

se constitui. Fundamentada em Ducrot, considera que quando um locutor produz algum 

discurso, está expressando seu pensamento através de enunciados, induzindo seu alocutário a 

dar-lhe uma resposta. Assim, o enunciado é definido nas possibilidades que se abre e que fecha 

para a sua continuação e não apenas nele. Dessa forma, o sentido do enunciado está na relação 

que se estabelece entre ele e o outro. Conforme Ducrot,  

 

[...] os enunciados, em si mesmo têm um sentido. Admite-se, portanto, como 

um fato empírico, observável, que os sujeitos falantes, por seu simples 

conhecimento da língua, fazem corresponder uma significação às frases, 

independentemente de qualquer contexto de enunciação. (DUCROT, 1987, p. 

52).  

 

 

Pelo exposto, percebemos que o sentido do enunciado é a representação da enunciação, 

em que os enunciados fazem alusão à enunciação, e essas alusões formam partes do sentido do 

enunciado. A enunciação é o surgimento do enunciado, o momento, ou seja, o enunciado é o 

produto da enunciação, objeto de estudo. 

Como o nosso interesse é o estudo de enunciados articulados pelos operadores 

argumentativos, principalmente buscando compreender o modo como estes agem na 

organização textual, recorremos a Guimarães (1987) para explicar a relação enunciado e texto. 

De acordo com ele, “[...] na relação com o discurso, o texto não é uma unidade de sua 

construção. A unidade de construção do discurso é o enunciado.” (GUIMARÃES, 1987, p. 13). 

Essa unidade do discurso se constitui como enunciado, por aparecer em um texto. Para o autor, 

“[...] um enunciado em um texto é um correlato de um recorte discursivo no texto. E deste modo 

o texto é a relação de conjunto de recortes discursivos.” (GUIMARÃES, 1987, p. 13). 

Dessa forma, depreendemos que os enunciados se encadeiam para formar o texto, e do 

ponto de vista da enunciação, desse encadeamento, conforme Koch (2011), podem surgir 

relações lógicas ou semânticas denominadas de paralógicas, discursivas ou pragmáticas. A 

autora ainda defende que apenas uma teoria linguística, a qual considere os enunciados 
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efetivamente produzidos e o evento particular que constitui a sua enunciação podem explicitar, 

de maneira adequada, esses vários tipos de relações intertextuais.  

Para Koch (2011), filósofos e logicistas têm estudado amplamente as relações lógicas ou 

semânticas que se estabelecem entre os enunciados ou entre as proposições que constituem um 

enunciado. São de caráter predominantemente objetivo e compatível, de certo modo, com às 

relações lógicas de conjunção, disjunção, equivalência, implicação, bicondicionalidade, 

também podendo ser incluídas as relações de causalidade, alternância, temporalidade (tempo 

anterior/posterior, simultaneidade, proporcionalidade), contraditoriedade, condicioanalidade 

etc. “Este tipo de relação se estabelece entre as proposições que constituem um enunciado, ou 

entre os enunciados que formam um texto,” (KOCH, 2011, p. 29). Para ela, as relações 

discursivas ou pragmáticas, no discurso, assumem vital importância, mesmo sendo dotadas de 

caráter fundamentalmente subjetivo, segundo ela, pouco ou nada têm de “lógico” na acepção 

estrita do termo.  

Dentro do texto, segundo Koch (2011), essas relações são variadas e apresentam graus de 

complexidade diversos. As relações morfossintáticas intra e interenunciados que dizem respeito 

à concordância nominal e verbal; as relações fonológicas ou suprassegmentais, que são os casos 

de entonações, estritamente relacionadas com os níveis sintático-semântico e pragmático; 

relações sintático-semânticas que expressam causa/consequência, meio/fim, hipótese ou 

condicionalidade, oposição, etc., entre proposições no texto e, também, as relações responsáveis 

pela coesão do texto, (referência, substituição, elipse, além da coesão lexical e da conjunção ou 

conexão). Porém, se adotadas do ponto de vista da enunciação, essas relações discursivas 

assumem novos graus de complexidades.  

As relações que se estabelecem entre enunciado e enunciação, chamadas de ideológicas 

ou argumentativas, fazem referência a todos os fatores implícitos que deixam marcas relativas 

ao modo como é produzido e que constituem as diversas modalidades da enunciação no texto, 

ou seja, aos aspectos relacionados à intencionalidade e à atitude do falante perante o discurso 

que produz, aos pressupostos, ao jogo das imagens que realizam os interlocutores um do outro 

e do tema tratado.  

Ainda conforme Koch (2011), a intencionalidade do locutor é responsável por estabelecer 

um novo tipo de relação argumentativa capaz de justificar e explicar atos de enunciação 

anterior. Essa relação pode acontecer por um ou vários atos de enunciação que, ao serem 

encadeadas, formam um texto. “As relações discursivas ou pragmáticas são, pois, aquelas de 

caráter eminentemente subjetivo, já que dependem das intenções do falante, dos efeitos a que 

este visa ao produzir o seu discurso.” (KOCH, 2011, p. 31). Eis as intenções que norteiam o 
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discurso, uma vez que, por meio dele podemos atingir os objetivos pretendidos no interlocutor, 

realizando um ato ilocutório, compreendido por Ducrot (1987, p. 34), como um ato de “[...] 

apresentar suas próprias palavras como induzindo, imediatamente, a uma transformação 

jurídica da situação: apresentá-las, por exemplo, como criadoras de obrigação para o 

destinatário”. Dessa forma, percebemos que são criadas obrigações dentro dos discursos e que 

por meio delas se altera a situação dos participantes. Por isso que, para Koch (2011), a 

enunciação constitui um evento. “O não cumprimento das relações discursivas leva, na maioria 

dos casos, à rejeição do próprio discurso.” (KOCH, 2011, p. 31), pois um discurso pode não 

prosseguir, caso seja rejeitado pelo interlocutor.  

Essas relações estabelecidas entre o enunciado e a enunciação, conforme a autora, 

possuem caráter pragmático, enquanto que a linguagem possui uma lógica própria e caracteriza-

se, acima de tudo, pela argumentatividade, por se representar a si mesma, de uma certa forma. 

Para ela, a enunciação pode se fazer presente no enunciado por meio de algumas marcas 

linguísticas, as quais torna possível se chegar à macrossintaxe do discurso, o que constitui o 

objetivo da Semântica Argumentativa. Por isso, defende que a maioria das relações existentes 

entre os enunciados que compõem um texto somente conseguem ser detectada através de uma 

gramática textual ou macrossintaxe do discurso.  

 

Encadeando-se uns sobre os outros, de acordo com as intenções do falante e, 

por consequência, com o sentido que se pretende dar ao discurso, os 

enunciados trazem em seu bojo relações de ordem pragmática, que se revelam, 

na maioria das vezes, através dos operadores do discurso – ou operadores 

argumentativos – os quais, por meio desse encadeamento, estruturam os 

enunciados em um texto verbal linear. (KOCH, 2011, p. 31). 

 
 

Dessa forma, dentro de um discurso, as relações entre enunciados são de suma 

importância como também de igual valor são as marcas linguísticas (operadores 

argumentativos), que revelam a orientação argumentativa dos enunciados. Na teoria da 

Semântica Argumentativa operam ainda certas questões relevantes para a realização do 

discurso, como a da pressuposição, escala argumentativa, informações implícitas (pressupostos 

e subentendidos). 

Ao produzirmos um discurso oral ou escrito, usamos um discurso cuja intenção é 

estabelecer um contato com o interlocutor, de forma a fazer com que o outro compartilhe de 

nossa opinião. Para tanto, buscamos argumentos apropriados àquilo que pretendemos defender 

ou conseguir, bem como os recursos linguísticos adequados à organização desses argumentos. 
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2.4 A ARGUMENTAÇÃO E OS OPERADORES ARGUMENTATIVOS 

  

A interação social por meio do discurso é uma necessidade de todos, pois usamos a língua 

para nos comunicar, atuar sobre os nossos semelhantes e estabelecer relações dos mais variados 

tipos. Assim sendo, postula Koch (2011), “[...] a linguagem passa a ser encarada como forma 

de ação, ação sobre o mundo dotada de intencionalidade, veiculadora de ideologia, 

caracterizando-se, portanto, pela argumentatividade.” (KOCH, 2011, p.15, grifos da autora). 

Isso destaca a função social da linguagem e implica uma importância significativa da 

argumentação.  

Fundamentada nos estudos de Oswald Ducrot, Jean-Claude Anscombre e Carlos Vogt 

sobre a argumentação, Koch (2011) defende que a argumentatividade está inscrita na própria 

língua, não constituindo algo apenas acrescentado ao uso linguístico. Nessa perspectiva, 

podemos dizer que a argumentatividade constitui, intrinsecamente, uma atividade estruturadora 

de qualquer discurso, uma vez que a progressão dele se dá por meio das articulações 

argumentativas, de modo que devemos considerar a orientação argumentativa dos enunciados 

que compõem um texto como fator básico de coesão e de coerência textuais.  

Por outro lado, é através do discurso – ação verbal dotada de intencionalidade – que se 

tenta influir sobre o comportamento do outro ou fazer com que compartilhe de suas opiniões. 

É por isso que se afirma que em todo e qualquer discurso subjaz uma ideologia, na acepção 

mais ampla do termo. Ideia já exposta por Bakhtin, a qual alude ao permanente diálogo travado 

em meio aos diversos discursos que circulam na sociedade, necessitando ser visualizado e 

reconhecido como elemento responsável pelo estabelecimento da natureza interdiscursiva da 

linguagem. “O enunciado está repleto de ecos e lembranças de outros enunciados, aos quais 

está vinculado no interior de uma esfera comum da comunidade verbal.” (BAKHTIN, 2003, p. 

297). O enunciado é uma atividade real de comunicação, delimitado pela alternância dos 

sujeitos falantes e que termina por uma transferência da palavra ao outro. O aspecto mais 

importante da constituição do enunciado é a possibilidade de resposta que proporciona, uma 

vez que ele se estabelece em função do seu destinatário, ou seja, um discurso é permeado por 

ideias ou palavras de outrem que podem ser assimiladas, citadas ou refutadas. 

Ducrot (1977), em seus estudos sobre a linguagem, vem defendendo a ideia de que a 

função maior da língua seria a de oferecer aos interlocutores um conjunto de ações 

estereotipadas, que lhes permitam representar e se impor. Assim, o que podemos compreender 

é que não se fala simplesmente por falar, mas porque existe uma utilidade para o discurso. A 
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professora e especialista em análise do discurso, Koch (2011), corrobora essa mesma ideia e 

defende que: 

 

Ao produzir um discurso, o homem se apropria da língua, não só com fim de 

veicular mensagens, mas, principalmente, com o objetivo de atuar, de interagir 

socialmente, instituindo-se como EU e constituindo, ao mesmo tempo, como 

interlocutor, o outro, que é, por sua vez, constitutivo do próprio Eu, por meio 

do jogo de representações e de imagens recíprocas que entre eles se 

estabelecem. (KOCH, 2011, p. 19). 

 

 

Então, o discurso constitui uma atividade comunicativa de um falante, em uma dada 

situação de comunicação, da qual faz parte o conjunto de enunciados produzidos e o evento de 

sua enunciação.  

Pelos estudos de Ducrot (1977), sobre a Semântica Linguística, já é explicitado que as 

línguas naturais não podem ser consideradas um código, destinadas à transmissão da 

informação de um indivíduo a outro, pois se fosse, teríamos que admitir que todos os conteúdos 

expressos seriam explanados de maneira explícita. “O que é dito no código é totalmente dito, 

ou não é dito de forma nenhuma.” (DUCROT, 1977, p. 13). Dessa forma, não haveria 

ambiguidades, subentendidos e pressupostos que tanto encontramos nos discursos dos usuários 

de uma língua.  

Nas relações sociais, muitas vezes necessitamos mencionar certas coisas, mas sem dizê-

las explicitamente, para que de tal forma possamos recuar a responsabilidade sobre o que foi 

dito. Modalizar o discurso, a fim de atingir determinado objetivo, sem, no entanto, abalar 

relações pessoais, porque existe para cada locutor, em cada situação particular, diferentes tipos 

de informação que ele não tem o direito de explicitar, pois o ato de dizê-las constituiria uma 

atitude considerada repreensível, não por essas serem objeto de alguma proibição. O discurso 

é, portanto, carregado de intenções, que são reconhecidas pelas marcas linguísticas presentes 

nos enunciados, e essas marcas são resultantes da seleção das palavras que compõem o 

enunciado. Tais palavras produzem efeitos de sentidos e, por isso, são elementos relevantes na 

exposição de argumentos. 

Dessa forma, compreendemos que todo discurso não é algo neutro, pois a escolha das 

opiniões a serem produzidas já insinua, por si mesma, uma opção do locutor, mesmo quando 

não usados em textos tipicamente argumentativos.  

Esse pensamento, postulado por alguns estudiosos, fez com que o estudo sobre o discurso 

se tornasse objeto central de diversas tendências da Linguística Moderna, como a Análise do 

Discurso, a Teoria do Texto e a Semântica Argumentativa. Essa última, de acordo com Koch 
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(2011, p. 19), postula uma pragmática integrada à descrição linguística, porque se preocupa 

com a construção de uma macrossintaxe do discurso. O discurso, pois, para produzir 

comunicação necessita conter, de forma implícita ou explícita, todos os elementos 

imprescindíveis à sua compreensão, devendo principalmente obedecer às condições de 

progresso e coerência, para que assim constitua um texto, o qual se caracteriza pela textualidade 

estabelecida por uma rede de relações de conexão entre as ideias, de intenções e de unidades 

linguísticas que compõem, por meio do encadeamento de enunciados dentro do quadro 

estabelecido pela enunciação.  

Deste modo, por meio de textos, o discurso é manifestado e, pela linguagem, durante um 

processo de interação, procuramos a adesão de nosso interlocutor.  

Para Koch (2011), as relações argumentativas ou pragmáticas são importantes na 

estruturação do discurso. “São elas que estruturam os enunciados em textos, na maioria dos 

casos por intermédio dos operadores argumentativos. É a estrutura argumentativa do discurso 

a responsável pela ossatura (ou tessitura) do texto.” (KOCH, 2011, p. 132). No presente trabalho 

nos interessou, particularmente, a relação discursiva mediada pelos operadores argumentativos. 

Como cada um desses operadores argumentativos possui uma função argumentativa 

dentro do texto, o uso adequado desses elementos, na elaboração da argumentação, é 

imprescindível, visto que cada relação que se exprime exige um operador apropriado para 

manter o sentido do texto. Não devemos usar qualquer operador, pois o uso inadequado pode 

ocasionar, ao texto, duplo sentido ou o não entendimento.  

Operadores argumentativos têm sido objeto de estudos importantes na linha da Semântica 

Argumentativa, que os considera subsídios da gramática de uma língua com a função de indicar 

a força argumentativa dos enunciados, direcionando-os a uma conclusão. São, portanto, auxílios 

textuais importantes na construção de um texto, tanto para a compreensão, como para a escrita. 

São elementos, também, responsáveis pela coesão textual e, além de realizarem o encadeamento 

dos segmentos do texto, estabelecem uma relação semântica entre as partes (causa, conclusão, 

contradição, oposição, explicação, entre outras).  

De acordo com Koch (2011), Ducrot, o criador do termo operador argumentativo, utiliza 

as noções básicas de escala argumentativa e classe argumentativa para explicar o 

funcionamento desses operadores nos textos. Esses elementos encadeiam enunciados, 

estruturando-os em textos e assinalam o sentido para o qual o discurso está orientado, 

contribuindo para a construção de um discurso argumentativo. Dentro de uma pragmática 

associada à descrição linguística, “introduz-se uma retórica integrada que se manifesta por 
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meio de uma relação de tipo bem preciso entre enunciados: a de ser argumento para.” (KOCH, 

2011, p.101, grifos da autora).  

Esses operadores argumentativos, capazes de determinar o valor argumentativo dos 

enunciados foram recuperados pela Semântica Argumentativa, pois se constituem como formas 

linguísticas de natureza argumentativa, inscritas nos textos como marcadores explícitos de uma 

intenção.  Koch (2011) aportada em Oswald Ducrot, defende que a linguagem é essencialmente 

argumentativa, ou seja, a argumentatividade é inerente à língua. Nessa perspectiva, os 

operadores argumentativos se apresentam como marcas linguísticas responsáveis pelo 

encadeamento dos enunciados estruturadores do texto, importantes para a argumentatividade, 

sendo empregados com vistas a conduzir o interlocutor a uma determinada conclusão.  

Podem funcionar como operadores argumentativos: as preposições, os advérbios, as 

conjunções, as locuções prepositivas e, também, algumas palavras que fogem à regra de 

qualquer classe de palavras, como os denotadores de inclusão e exclusão. De acordo com Koch 

(2011), os operadores argumentativos são responsáveis pelo encadeamento dos enunciados, 

pois os estruturam em textos e determinam sua orientação discursiva. 

Desse modo, a autora considera que a gramática apresenta um valor argumentativo, 

porque, segundo ela, “[...] a argumentatividade não constitui apenas algo acrescentado ao uso 

linguístico, mas, pelo contrário, está inscrita na própria língua.” (KOCH, 2011, p. 101). Para 

ela, as leituras possíveis para a significação de uma frase dependem de um conjunto de 

instruções concernentes às estratégias usadas na decodificação dos enunciados. “Trata-se de 

instruções codificadas, de natureza gramatical, o que leva, portanto, ao reconhecimento de 

um valor retórico (ou argumentativo) da própria gramática.” (KOCH, 2011, p.101, grifos 

da autora).  

Os enunciados precisam ser encadeados com outros enunciados, seja apenas para ligar 

partes do texto, seja com a pretensão de orientar o interlocutor para determinados tipos de 

conclusão, com exclusão de outros. Nesses enunciados é necessário determinar a sua orientação 

discursiva, ou seja, as conclusões para as quais ele pode servir de argumentos. Koch (2011) 

afirma que existem nas gramáticas de cada língua morfemas responsáveis por esse tipo de 

relação. Esses elementos funcionam como operadores argumentativos ou discursivos. São 

morfemas como pois, mas, embora, entretanto, já que, e outros que são tratados pela maioria 

das gramáticas tradicionais como morfemas meramente relacionais, que conectam partes do 

texto, tidos como conectivos, a exemplo de porém, mas, embora, pois etc. Existem, ainda, os 

vocábulos que não se enquadram em nenhuma das dez classes gramaticais como: mesmo, até, 

também, inclusive, só, somente, apenas, senão etc., que segundo essa autora, são considerados 
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por alguns gramáticos, como palavras denotativas, ou denotadores de inclusão e exclusão. As 

palavras, aliás, ou melhor, isto é, são consideradas retificação, enquanto que os vocábulos 

afinal, então, etc. são vistos como situação. 

Ainda de acordo com a mesma autora, por serem esses elementos que determinam o valor 

argumentativo dos enunciados, constituindo-se marcas linguísticas importantes da enunciação, 

foram, por isso, recuperados pela Semântica Argumentativa – a macrossintaxe do discurso –, 

para o estudo e compreensão dos mesmos, dentro do texto. Para uma análise desses morfemas, 

no contexto do discurso, a noção de escala argumentativa de Ducrot se constitui como um 

caminho para que possamos perceber a relação de menor ou maior força dentre os argumentos. 

Essa relação argumentativa pode não ser a prova concreta de algo, mas um indício para levar o 

interlocutor a uma determinada conclusão.  

Diz-se que p é um argumento para a conclusão r, se p é apresentado como devendo levar 

o interlocutor a concluir r. Caso os vários argumentos se situem numa escala graduada, 

apontando com maior ou menor força para uma mesma conclusão r, considera-se que eles 

pertencem à mesma escala argumentativa. 

Os operadores argumentativos, segundo Koch (2011), podem ser relacionados de acordo 

com: 

 

a) Certos operadores estabelecem uma hierarquia, com relação aos argumentos, dos mais fracos 

quando utilizados os vocábulos (pelo menos, ao menos, no mínimo); aos mais fortes, se a 

escolha lexical for por até, mesmo, até mesmo, inclusive; 

b) Existindo dois ou mais argumentos guiados no mesmo sentido, os operadores como e, 

também, nem, tanto... como, não só... mas também, além disso, além de, etc., podem 

encadear esses argumentos;  

c) Ainda – Operador que pode servir como marcador de excesso temporal/não temporal ou 

como introdutor de mais um argumento a favor de uma determinada conclusão.  

Ex.: Ele ainda não se considera derrotado. (Marca temporal) 

  Convém frisar ainda que... (Introdutor de mais um argumento a favor determinada 

conclusão). 

O operador – já – pode ser empregado como indicador de mudança de estado. 

Ex.: O Brasil já não tem esperanças de ser campeão. 

Ambos os operadores são formas adverbiais portadoras de pressupostos. 

d) Aliás, além do mais – introduzem argumentos decisivos, apresentando-os a título de 

acréscimo;  
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e) Mas, contudo, porém, embora – paradigma de marcadores de oposição entre elementos 

semânticos explícitos ou implícitos. A estratégia empregada pelo locutor, no entanto, é que 

define o uso desses operadores. 

Operadores que introduzem ideias opostas orientadas para conclusões contrárias. 

Ex.: O carro bateu, mas ninguém se feriu. 

 

A autora chama a atenção para o tratamento dado ao morfema mas, uma vez que esse 

operador é considerado, por Ducrot, como um operador argumentativo por excelência. Esse 

linguista, ao realizar estudos sobre os elementos linguísticos que constituem a ossatura do 

enunciado, na década de 1970, afirma que esse elemento “[...] liga em todos os casos, duas 

determinações apresentadas como tendo orientações argumentativas opostas.” (DUCROT, 

1977, p. 299).  

Assim, Koch (2011) apresenta a seguinte relação para confirmar essa ideia exposta por 

Ducrot. Segundo ela, ao coordenarem dois elementos semânticos p e q, por meio do morfema 

mas, acrescenta-se a p e q duas ideias. A primeira restitui que existe uma conclusão r clara, 

facilmente encontrada pelo destinatário, sugerida por p e não confirmada por q. Nesse caso, p 

e q apresentam orientações argumentativas opostas. A segunda ideia é que a força de q contrária 

a r é maior que a força de p a seu favor, fazendo com que o conjunto p mas q seja orientado no 

sentido de não-r.  

f) Isto é (quer dizer, ou seja, em outras palavras) – introduz asserção derivada, pretendendo 

esclarecer, retificar, desenvolver, matizar uma enunciação anterior. Apresenta uma função 

geral de ajustamento, de precisão do sentido. Diversas vezes, essa asserção visa a 

esclarecer o que foi dito antes, mas encerra um argumento mais forte no sentido de uma 

determinada conclusão; 

g) Quando existem escalas orientadas no sentido de afirmativa plena (tudo, todos) ou de 

negação plena (nada, nenhum), os quantificadores selecionam determinados operadores 

capazes de atribuir sequência ao discurso. Koch (2011, p. 105) cita os exemplos: 

 

Muitos estudantes estão descontentes com o nosso sistema de ensino: quase 80%. 

Poucos estudantes estão descontentes com o nosso sistema de ensino: apenas 20%. 

 

A autora aponta também as expressões pouco e um pouco, como expressões que merecem 

atenção. Segundo ela, pouco orienta no sentido da negação, da restrição da propriedade. A 
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expressão um pouco orienta para a afirmação. Vejamos exemplificação trazida por Koch (2011, 

p. 106): 

 

O embrulho pesa um pouco: não sei se você conseguirá levá-lo até a loja.  

O embrulho pesa pouco: você conseguirá levá-lo até a loja. 

  

Conforme Ducrot (1977), optar por pouco e um pouco pode, em alguns contextos, 

designar quantitativos, enquanto em outros, marcam uma divergência. São oposições 

diferentes, mas homônimas.  

Conforme já exposto, enunciados com essas expressões podem estar próximos a uma 

negação e outros orientados para uma afirmação. Sobre essas expressões, o autor ainda destaca 

que  

 

[...] no nível da língua, a diferença entre pouco e um pouco seria puramente 

de grau, mas, na fala, em virtude de uma espécie de litotes, pouco tenderia a 

produzir um efeito de sentido francamente negativo: sua utilização, em este 

menino é pouco trabalhador, este candidato está pouco inclinado a ceder 

permite atenuar o que haveria de brutal e chocante na negação pura e simples. 

(DUCROT, 1977, p. 204).  

 

 

A partir dessa breve exposição sobre alguns operadores argumentativos, percebemos 

como tais elementos são importantes na ossatura textual, principalmente, porque parte da força 

argumentativa do texto está na dependência dessas marcas que direcionam a argumentação a 

favor de determinada conclusão. Para Koch (2011), os operadores argumentativos fazem parte 

da gramática da língua, o que evidencia um valor argumentativo da própria Gramática. Fato 

capaz de admitir a existência de relações retóricas ou argumentativas, inscritas na própria 

língua, o que confirma que a argumentação é um ato linguístico fundamental, como postulam 

os estudiosos da Semântica Argumentativa mencionados ao longo do texto. 

Vale, ainda, esclarecer que os operadores argumentativos, nas Gramáticas tradicionais de 

língua portuguesa, recebem tratamentos diferentes com relação a sua importância como 

elementos linguísticos responsáveis por estabelecer a coesão e a coerência do texto. Enquanto 

os linguistas os percebem como parte essencial do processo de argumentação, responsáveis não 

somente pela coesão, mas principalmente pela orientação argumentativa dentro do texto, grande 

parte das gramáticas normativas, muitas vezes, os apresentam como meros conectores, 

classificando-os de acordo com o sentido que eles proporcionam às sentenças, apresentando de 

modo geral como conjunções, advérbios, palavras denotativas, etc.  
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Segundo Antunes (2014), o estudo sobre os operadores argumentativos, denominados por 

ela de conectores, é centralizado na simples classificação: conjunções coordenativas e 

subordinativas que “[...] culmina com a análise, em um conjunto de frases criadas de propósito, 

períodos compostos, é claro [...]” (ANTUNES, 2014, p. 124). Para ela, o ensino, nesse formato 

tradicional, proporciona apenas o reconhecimento desses elementos, com base nos aspectos 

formais, principalmente com relação às conjunções. Tomemos como exemplo as conjunções, 

mas e e, que são postas pela Gramática como elementos que expressam, respectivamente, 

relação de oposição e adição. Corroborando com o que expõe Antunes, em frases “[...] inseridas 

assim em um contexto de análise totalmente artificial, nem parecem coisas que a gente diz no 

dia a dia.” (ANTUNES, 2014, p. 124).  

Dessa forma, os aprendizes não apreendem a importância dos operadores na construção 

de textos orais e escritos. Não se desenvolve uma consciência entre os estudantes, acerca do 

valor semântico dessas marcas para o discurso. “Os alunos nem percebem por que usam 

conjunções, preposições e respectivas locuções, desde pequenos e a toda hora.” (ANTUNES, 

2014, p. 124). Não conseguem, às vezes, utilizar esses recursos para orientar seus argumentos 

dentro do discurso e, talvez por isso, muitas das vezes nos deparamos com partes problemáticas 

nas escritas de nossos alunos, mesmo que esses elementos se façam presentes em seus discursos 

orais.  

Assim sendo, destacamos a importância dos operadores argumentativos na construção, 

compreensão e interpretação de textos com propósito argumentativo ou persuasivo, visto que 

esses elementos conectam e orientam os argumentos numa sequência de sentidos que o 

interlocutor, ao produzir um discurso almeja alcançar, de forma a estabelecer – no texto – 

relações semânticas e pretensões argumentativas. 

 

2.5 OPERADORES ARGUMENTATIVOS E A CONSTRUÇÃO DO TEXTO 

ARGUMENTATIVO 

 

Sabemos que não existe um procedimento mágico para se produzir um bom texto, pois a 

atividade de escrita necessita de fontes alimentadoras de macro e microestruturas que 

possibilitem um texto bem elaborado. São esses componentes associados que tornam possível 

o planejamento, a compreensão, a memorização e a reprodução organizada das ideias no texto, 

pois esses elementos e mecanismos acionados no momento da produção permitem manter a 

coerência textual.  
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Assim, para que a atividade de escrita se realize, vários conhecimentos responsáveis pela 

organização global e pela significação do texto são acionados pelo escritor. Além dos 

componentes extralinguísticos relacionados ao conhecimento de mundo e aspectos cognitivos 

inerentes ao processo, como habilidade de raciocinar, analisar, sintetizar e tantos outros 

envolvidos nesse procedimento, escrever exige certo domínio estruturador da língua para que 

seja possível a manifestação linear do texto. Conforme Sautchuk (2003, p. 22), “[...] esse 

domínio implica, certamente, um conhecimento basicamente de caráter sintático, 

gramaticalmente admissível”. 

Essa competência de usar palavras e frases, organizadas como mecanismos de coesão 

permite construir a linearidade do texto. 

 

O mau uso dos elementos linguísticos e estruturais (do texto) pode criar 

incoerência, normalmente em nível local. Se o produtor de um texto violar em 

alto grau o uso desses elementos, seu receptor não conseguirá estabelecer o 

seu sentido e o texto seria teoricamente incoerente em si por uma questão de 

estremo mau uso do código linguístico. (KOCH; TRAVAGLIA, 2008, p. 37). 

 

 

Cientes, então, de que a produção textual além de exigir certo conhecimento sobre o tema 

em questão, também exige várias habilidades para a organização das ideias e para a conexão 

entre as partes do texto. Por isso, torna-se importante a escolha de certas palavras responsáveis 

por essa conexão, porque elas auxiliam na obtenção de sentidos para os enunciados.  

 Texto é mais que uma somatória de frases. Já se constitui um consenso entre estudiosos 

como Oswald Ducrot, Ingedore Koch, Luiz Antônio Marcuschi e tantos outros, como também 

para alguns usuários da língua, de que um texto oral ou escrito não se constitui de frases 

aleatórias, mas num evento formado por um entrelaçado de ideias, com propósito comunicativo, 

pois o texto visa a cumprir determinado objetivo, e esse propósito é o responsável por direcionar 

o que e como expressar determinada ideia para que essa seja compreendida pelo interlocutor, 

conforme o pretendido pelo produtor do texto.   

Para Antunes (2010), “[...] entender um texto supõe a habilidade de identificar esse 

propósito e, por vezes, discernir entre o que é propósito e o que são as estratégias para se 

conseguir esse propósito. ” (ANTUNES, 2010, p. 70). E esse entrelaçado de ideais que forma 

um texto deve ser conectado adequadamente para que se confira um sentido ao texto. Com 

efeito, “Para que um grupo de palavras ou de frases constitua um texto, é necessário que esses 

conjuntos apresentem um encadeamento, uma articulação, elos.” (ANTUNES, 2010, p. 117).  
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Todavia, esses elos entre as partes do texto não pode ser uma ligação realizada de 

qualquer jeito. O texto necessita de uma articulação, que seja capaz de oferecer instruções de 

leitura. Articulação que acontece com base nos elementos e mecanismos de coesão e coerência, 

os quais carecem de ser reconhecidos como instruções capazes de estabelecer a coerência 

textual.  

Os vários enunciados construídos num discurso e as relações de sentido entre eles são 

fruto de uma conexão que ocorre, muitas vezes, através dos operadores argumentativos, que 

além de ligarem partes do texto, estabelecem entre elas um tipo de relação semântica. Por isso 

que esses elementos linguísticos portadores de significados, ao ligarem partes do texto, devem 

ser usados com critérios e/ou fins perante os sentidos que queremos dar ao discurso.  

Os operadores argumentativos relacionam o conteúdo de duas proposições, evidenciando 

as intenções dos enunciadores, sendo, portanto, responsáveis pela coesão do texto, pois, de 

acordo com Koch (2011, p. 33), esses elementos encadeiam os enunciados, estruturando-os em 

textos, determinando a orientação discursiva pretendida. Expressam relações não só entre os 

elementos no interior da frase, mas, também, entre frases e sequências de frases dentro de um 

texto.  

Ideia defendida também por Adam (2011) para quem esses elementos no enunciado têm 

funções de segmentação, de responsabilidade enunciativa e de orientação argumentativa. Para 

ele, os operadores argumentativos “permitem uma reutilização de um conteúdo proposicional, 

seja como um argumento, seja como uma conclusão, seja, ainda, como um argumento 

encarregado de sustentar ou de reforçar uma inferência, ou como um contra-argumento” 

(ADAM, 2011, p. 189). 

Dessa maneira, considerando os saberes aqui já postulados, compreendemos que esta 

ligação entre as partes do texto é bastante relevante, visto que estabelece relações semânticas e 

pretensões argumentativas entre os argumentos, pois, enquanto conectam, orientam os 

argumentos numa sequência de sentidos que se pretende alcançar. Esses vocábulos são 

fundamentais na compreensão e interpretação de discursos com propósito argumentativo ou 

persuasivo. São importantes, principalmente, porque introduzem argumentos, acrescentam 

argumentos novos, indicam oposição a uma afirmação anterior, concluem ideias, dentre outras 

funções essenciais para a construção de sentido do texto. 

Ao escrevermos, precisamos organizar nossas ideias de maneira que se tenha uma 

sequência, uma conexão entre as partes, capaz de estabelecer um sentido geral ao discurso 

proferido. Por isso, a escolha de certas palavras não pode ser por acaso, e os operadores 

argumentativos fazem o papel de conectar, num texto oral ou escrito, as partes entre si e, 
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principalmente, são capazes de introduzir um argumento, acrescentar argumentos novos, 

indicar oposição a uma afirmação anterior, concluir, auxiliando na coesão e, sobretudo, na 

construção de sentido. De acordo com Koch (2011), os operadores argumentativos orientam a 

direção discursiva do texto, visto que são responsáveis pelo encadeamento dos enunciados, 

estruturando-os em textos.  No entanto, muitas vezes, na atividade de produção textual não são 

atribuídos a esses elementos linguísticos a devida importância que essas marcas trazem para o 

texto, que é a de atribuir sentido, orientando o discurso.  

Para Antunes (2010), tais elementos, responsáveis por ligar partes do texto de forma a 

atribuir sentidos, são canonicamente mais representados pela classe das conjunções 

coordenativas e subordinativas. A autora destaca que o uso desses elementos – também 

denominados por ela de expressões conectivas – na prática do trabalho escolar, “essa classe de 

palavras tem sido vista, preferencialmente, na dimensão sintática, submetida quase 

exaustivamente, aos famosos esquemas que culminam com a classificação das orações” 

(ANTUNES, 2010, p. 136). Isso faz obscurecer o teor semântico e, sobretudo, a função textual 

dessas palavras de conexão que enquanto ligam vão marcando a orientação das argumentações, 

fornecendo pistas da sequência de sentidos ou dos atos de linguagem efetivados.   

Então, faz-se necessário abordar esses elementos gramaticais em sala de aula, com um  

tratamento direto e a partir do texto, uma vez que a escolha por determinados operadores 

acarreta sentido ao que se deseja expressar, principalmente em textos de opinião.   

É preciso que os alunos percebam e compreendam as formas de inserir sua argumentação 

com a mestria necessária, identificando a funcionalidade e o poder de uma palavra no contexto. 

Ou seja, para que os alunos ampliem sua competência comunicativa, no que concerne à 

construção de textos argumentativos, torna-se importante aumentar o domínio do uso dos 

operadores argumentativos, para que assim sejam capazes de usar esses elementos de forma 

adequada nos textos por eles produzidos. 

Dessa maneira, o trabalho com textos argumentativos – em sala de aula – é uma 

ferramenta capaz de fazer com que os alunos observem na prática os gêneros textuais da ordem 

do argumentar, como também os mecanismos linguísticos normalmente utilizados pelo sujeito 

enunciador na construção desses textos. 

 

2.6 O GÊNERO “ARTIGO DE OPINIÃO” NA SALA DE AULA 

 

O gênero textual “artigo de opinião” pertence ao agrupamento da ordem do argumentar. 

Aprender a ler e escrever esse gênero na escola possibilita ao aluno desenvolver a habilidade 
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de defender sua opinião, praticando a argumentação e se posicionando sobre questões 

polêmicas.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam uma série de objetivos que os alunos 

devem ser capazes de realizar durante o ensino básico, no conjunto de aprendizado em todas as 

disciplinas. Entre essas metas principais para o ensino fundamental, uma diz respeito 

especificamente à linguagem: “[...] posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva 

nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar 

decisões coletivas.” (BRASIL, 1998, p. 7). 

Para os documentos de ensino de língua materna, “[...] cabe, portanto, à escola viabilizar 

o acesso do aluno ao universo dos textos que circulam socialmente, ensinar a produzi-los e a 

interpretá-los.” (BRASIL, 1998, p. 24). Nesse sentido, texto e gênero são os pontos de partida 

e chegada das discussões e aplicações pedagógicas e o ensino dessa disciplina consente ao 

aprendiz a participação efetiva na sociedade, devendo ser orientado, a partir de práticas 

discursivas, que possibilitem reconhecer os diferentes gêneros e textos como formas de 

compreender, exercitar e utilizar suas habilidades linguísticas em sociedade, garantindo o papel 

de cidadãos críticos e conscientes.  

Por ser um gênero que tem circulação em jornais, revistas e sites na internet, possibilita o 

acesso a um grande número de indivíduos, que podem ter sua participação tanto como leitores 

quanto escritores de seus próprios artigos.  

Conforme Dolz e Schneuwly (2004, p. 65), na escola, “[...] o gênero não é mais 

instrumento de comunicação somente, mas é, ao mesmo tempo, objeto de ensino-

aprendizagem”. Como a aprendizagem acontece no espaço entre as atividades e práticas de 

linguagem, os autores frisam que os gêneros textuais, por apresentar um caráter genérico, são 

para a aprendizagem um termo de referência intermediária, considerados assim um 

megainstrumento nas situações de comunicação, fornecendo suporte para atividade e referência 

para os aprendizes. Os dois especialistas destacam, ainda, que os gêneros textuais podem estar 

divididos em cinco agrupamentos, tais como: da ordem do narrar, do relatar, do argumentar, do 

expor, do instruir ou do prescrever.  

O gênero artigo de opinião deixa claro o teor argumentativo, já que busca o 

convencimento do leitor. Então, partindo da concepção de que o ato de argumentar é inerente 

às atividades humanas, o uso do artigo de opinião em sala de aula leva o aluno ao uso 

argumentativo do discurso, na tentativa de persuadir o outro acerca de suas convicções. 

Dessa forma, nossa escolha em trabalhar com esse gênero na sala de aula foi porque ele 

contém fortes características de argumentação, da qual se aproveita para analisar, avaliar e 
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responder a uma questão polêmica relevante para a sociedade, justificando, assim, sua 

importância social.  

Nos artigos de opinião, geralmente são discutidas questões de ordem social, política e 

cultural relevantes, as quais exigem uma posição por parte dos leitores, espectadores e ouvintes. 

É, portanto, um gênero textual da ordem do argumentar, “[...] uma vez que o sujeito enunciador 

assume uma posição a respeito de um assunto polêmico e a defende” (KOCHE; BOFF; 

MARINELLO, 2014, p. 33), buscando convencer o outro, por meio de argumentos relevantes 

e consistentes, sobre determinada ideia. Nessa perspectiva e de acordo com Brãkling, 

 

O artigo de opinião é um gênero de discurso em que se busca convencer o 

outro de uma determinada ideia, influenciá-lo, transformar os seus valores, 

por meio de um processo de argumentação a favor de uma determinada 

posição assumida pelo produtor e de refutação de possíveis opiniões 

divergentes. É um processo que prevê uma operação constante de sustentação 

das afirmações realizadas, por meio da apresentação de dados consistentes, 

que possam convencer o interlocutor (BRÂKLING, 2000, p. 226). 

 

 

Devido a essa característica de compartilhamento de opinião, intencionando realizar uma 

determinada ação de manutenção ou mudança de posição no interlocutor, a autora esclarece que 

o artigo de opinião pode ser considerado um gênero em que se evidenciam a dialogicidade e a 

alteridade no processo de produção, pois a escrita do mesmo exige que o autor se coloque no 

lugar do outro, antecipando possíveis posições para negociá-las ou refutá-las, já que o objetivo 

maior é influenciar e transformar opiniões, por isso o autor necessita apresentar bons 

argumentos, sustentados por verdades e opiniões. 

A produção textual, que se vale da argumentação para persuadir o interlocutor, exige, 

para sua consecução, recursos linguísticos de estratégias de persuasão na construção dos 

sentidos dos enunciados e para a manutenção da coesão e da coerência temática. O produtor 

pode recorrer a elementos linguísticos que orientam a sequência do discurso, bem como a 

operadores argumentativos e aos dêiticos que ajudam a situar as informações. 

Usualmente, o artigo de opinião é utilizado por articulistas, que pode ser desde um 

profissional que deseja expressar algum argumento, até a uma autoridade no assunto, 

especialista que escreve matérias assinadas. Tais escritores podem discutir temas que sejam 

relevantes para os leitores que buscam realizar essa leitura em revistas, internet e em jornais, 

onde o gênero encontra respaldo para ser publicado. As características do contexto de produção 

determinam a configuração do artigo de opinião, que geralmente está situada na seção destinada 

à emissão de uma ideia central.  
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Dessa maneira, entendemos que o trabalho com artigo de opinião, em sala de aula, permite 

estimular a reflexão e a criticidade entre os alunos que se percebem capazes de opinar sobre 

determinado assunto, coisa que faz desenvolver no educando uma atitude responsiva diante dos 

acontecimentos sociais, instigando sua contribuição de ideias no processo de transformação da 

sociedade e do mundo. No entanto, esse posicionamento não é construído de qualquer modo, 

uma vez que o texto argumentativo, no caso, o artigo de opinião, exige adequações ao gênero 

para atingir seu proposito comunicativo com eficiência. Ele é, portanto, um gênero textual que 

se vale da argumentação para analisar, avaliar e responder a uma questão controversa.  Por isso, 

o artigo de opinião exerce importante papel na sociedade, pois é um meio de interação entre 

autor e leitores.  

Essa interação acontece através da linguagem e, consequentemente, por meio de textos 

impressos e de circulação online. E, dessa forma, os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Língua Portuguesa orientam que o trabalho com produção de textos – em sala de aula – deve 

ter como finalidade a formação de escritores competentes, capazes de produzir textos coerentes, 

coesos e eficazes e, assim, proporcionar ao aluno do Ensino Fundamental II a capacidade de 

interpretar diferentes textos, escrever nas mais variadas situações e ler de modo crítico, 

efetivamente. 

Nessa perspectiva, os conteúdos de língua e linguagem necessitam ser selecionados “[...] 

em função das necessidades e possibilidades do aluno, de modo a permitir que ele, em 

sucessivas aproximações, se aproprie dos instrumentos que possam ampliar sua capacidade de 

ler, escrever, falar e escutar.” (BRASIL, 1998, p. 37). 

Utilizar, portanto, o gênero artigo de opinião nas aulas de Língua Portuguesa pode ser um 

meio para alcançarmos os objetivos do ensino de língua materna, com maior eficácia, pois é 

através do texto que se estabelece a comunicação, ampliam-se ideias e pontos de vista, 

garantindo-se um melhor entendimento da sociedade e, consequentemente, o aperfeiçoamento 

das relações que nela se estabelecem. 

Então, quando o interesse é possibilitar aos alunos escrever de maneira a apontar suas 

opiniões de forma reflexiva, crítica e analítica, a respeito de diferentes temas, precisamos 

privilegiar o trabalho com um gênero no qual as capacidades exigidas do sujeito sejam aquelas 

que se referem a defender um determinado ponto de vista, por meio de argumentação, refutação 

e sustentação de ideias, as quais necessitam estar bem fundamentadas. Dessa forma, reiteramos 

que o artigo de opinião pode ser um gênero textual eficiente nas aulas de Língua Portuguesa. 

Contudo, para que isso ocorra de modo mais eficaz, é imprescindível um conhecimento 

acerca desse gênero e da função do processo argumentativo na organização do discurso.  
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Para isso, é necessária uma atitude engajada, por parte do professor, através de um fazer 

pedagógico capaz de auxiliar o aluno a dominar melhor a escrita voltada para esse gênero 

textual, permitindo-lhe compreender e escrever de forma mais adequada e em uma dada 

situação comunicativa. Assim, podemos utilizar o modelo sequência didática, que constitui um 

conjunto organizado de atividades de ensino, objetivando proporcionar ao aluno um melhor 

domínio de um gênero de texto para permitir-lhe escrever ou falar de uma forma mais adequada 

em dada situação de comunicação. 

 

2.7 O PROCEDIMENTO SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Utilizar sequências didáticas pode servir para ajudar o aprendiz a dominar melhor um 

gênero textual, permitindo desenvolver certas habilidades de falar e de escrever de um modo 

mais adequado em uma dada situação de comunicação, pois a função primordial desse 

procedimento de ensino é a facilitação da compreensão sobre os gêneros textuais utilizados, ao 

nos comunicarmos em determinada situação de interação.  

Defendendo que é possível ensinar a escrever textos de uma forma não sistemática Dolz, 

Novarraz e Schneuwly (2004) desenvolvem uma proposta que permite criar contextos de 

produção precisos, executar atividades ou exercícios múltiplos e variados em volta de um 

gênero, visando, principalmente, ao texto como unidade de ensino e os gêneros textuais como 

objeto de ensino. Os três especialistas sugerem, para tanto, o trabalho com sequencias didáticas. 

Segundo eles, “[...] uma ‘sequência didática’ é um conjunto de atividades, em torno de um 

gênero textual oral ou escrito.” (DOLZ; NOVARRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 82). Tais 

atividades são pensadas de forma a englobar aspectos relevantes na construção e interiorização 

da escrita. Para esses autores, as sequências didáticas permitem aos alunos ter acesso a novas 

práticas de linguagem ou as dificilmente domináveis. O Procedimento sequência didática é 

relevante para o ensino e aprendizagem, uma vez que propicia a utilização da língua em sua 

amplitude. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (BRASIL, 1998) 

recomendam o trabalho com os gêneros em sala de aula. Contudo, não mostram como 

consolidar, na prática, um trabalho nessa perspectiva, ou seja, não oferecem modelos de 

sequências didáticas de como trabalhar, efetivamente, com os gêneros em sala de aula. É nesse 

sentido que pensamos ser pertinente a proposta de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), uma 

vez que esses autores incorporam as orientações do PCN e, ainda, sugerem como fazer, como 

pensar e como trabalhar os diferentes gêneros. 
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De acordo com Dolz, Novarraz e Schneuwly (2004), a estrutura de base de uma sequência 

didática pode ser representada pelo esquema, levando em consideração as atividades a serem 

desenvolvidas no processo de produção. 

 

 

FIGURA 1 - Esquema básico da sequência didática 

FONTE: DOLZ; NOVARRAZ; SCHNEUWLY (2004, p. 98). 

 

 

De acordo com o diagrama acima, o modelo de trabalho com sequência didática apresenta 

quatro fases, a se dizer, apresentação da situação, produção inicial, módulos e produção final. 

Essas etapas se explicitam da seguinte forma: a apresentação da situação visa expor o projeto 

de comunicação final, para que os alunos possam construir uma representação da atividade de 

linguagem e da situação de comunicação a ser realizada. A apresentação da situação inicial 

consiste, portanto, em formular a tarefa a ser desenvolvida pelos alunos. É definido o gênero 

oral ou escrito, a quem se dirige a produção, a forma que assumirá e quem participará do 

trabalho. É também o momento de preparar os conteúdos relacionados ao gênero textual a ser 

produzido, para que os eles saibam e percebam a importância dos conteúdos que irão trabalhar.  

A produção inicial pode ser realizada individualmente ou de forma coletiva. Corresponde 

à primeira formulação do texto, o primeiro momento de aprendizagem, o qual permite 

introduzir uma linguagem comum entre os envolvidos na produção; delimitar e ampliar o 

arcabouço dos problemas que deverão ser o objeto de trabalho nos módulos.  

Os módulos podem ser vários e devem ser capazes de resolver, por meio de diversas 

atividades e exercícios, os problemas que apareceram na primeira produção. O ensino com os 

módulos permite ao aluno construir o conhecimento, interagir socialmente com os colegas 

através das atividades sugeridas, visando à construção do conhecimento, como também permite 

que o professor observe as dificuldades e as descobertas dos aprendizes ao longo do processo 

de ensino e aprendizagem. 

A parte da sequência reservada à produção final é o momento em que o aluno põe em 

prática os conhecimentos adquiridos e, juntamente com o professor, passa a medir os progressos 

alcançados. Essa produção permite que o docente realize uma avalição do tipo somativa, na 
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qual deve ser colocada, de forma explícita, os critérios de avalição, de acordo com os aspectos 

trabalhados durante a sequência didática. 

As sequências didáticas possibilitam um direcionamento no trabalho do professor, tendo 

em vista o desenvolvimento das capacidades linguísticas dos alunos. Utilizá-la no ensino de um 

gênero textual, segundo Dolz, Novarraz e Schneuwly (2004), é permitir aos alunos utilizar a 

língua em várias situações comunicativas do dia a dia, com competência para a escrita e 

oralidade. 

De acordo com Marcuschi (2008, p. 218), “[...] o modelo das sequências didáticas segue 

os princípios gerais da linguística textual [...]” e, assim sendo, os problemas da textualidade 

podem ser tratados de forma interligada junto aos dos gêneros textuais.  

Com relação ao trabalho proposto nas sequências didáticas e outros domínios do ensino 

de língua, Dolz, Novarraz e Schneuwly (2004) defendem que as sequências estão centradas na 

aquisição de procedimentos e práticas, visando ao aperfeiçoamento das práticas de produção 

oral e escrita. E, como a perspectiva adotada nesse tipo de atividade é a perspectiva textual, 

implica considerar os diferentes níveis do processo de elaboração de textos. É no nível da 

textualização que o trabalho conduzido nas sequências se torna complementar a outras 

abordagens, como a de análise de unidades linguísticas.  

 

Assim, o trabalho será centrado, por exemplo, nas marcas de organização 

características de um gênero, nas unidades que permitem designar uma mesma 

realidade ao longo de um texto, nos elementos de responsabilidade 

enunciativa e de modalização dos enunciados, no emprego de tempos verbais, 

na maneira como são utilizados e inseridos os discursos indiretos. (DOLZ; 

NOVARRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 96).  

 

 

Percebemos, desse modo, que nessa proposta se prioriza aspectos macrotextuais (contexto 

comunicativo, linguagem adequada, mecanismos de textualização, coesão e coerência etc.) e 

não microestruturais (ortografia, concordância, regência etc.), pois a intenção é um trabalho 

com gêneros, atingindo sua função e amplitude. No entanto, os possíveis problemas de ordens 

gramaticais, que podem surgir durante o processo de produção textual, são uma fonte de 

informação para o professor que deve analisá-los cuidadosamente e escolher maneiras 

adequadas para ajudar o aluno a superá-los. Tais problemas, segundo esses autores, podem ser 

resolvidos a partir de uma revisão final no processo de reescrita do texto, precisamente, na sua 

versão final.  
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Depreendemos, portanto, que a sequência didática é um processo importante no ensino e 

aprendizagem da língua materna, já que permite uma interação entre aluno e professor, por 

meio de uma produção de um gênero textual. Essa interação possibilita que o professor trabalhe 

de forma a levar o aluno a perceber o próprio papel que ele ocupa no mundo. Conforme os 

próprios autores, as sequências didáticas funcionam como exemplos à disposição dos 

professores de forma a conduzir seu trabalho em sala de aula.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Na busca por soluções para problemas relacionados à produção textual de nossos alunos, 

optamos pela realização de uma pesquisa-ação em sala de aula de Língua Portuguesa. Por meio 

de procedimentos qualitativos, procuramos compreender e interpretar o problema relacionado 

ao uso dos operadores argumentativos, para que fosse possível realizar uma intervenção por 

meio de uma sequência didática.  

 

3.1 ABORDAGEM DA PESQUISA 

 

 

O modelo de trabalho para intervenção pedagógica em sala de aula de Língua Portuguesa 

foi o de pesquisa-ação, tendo em vista que o trabalho desenvolvido teve a nossa participação 

ativa, na condição de pesquisadora e professora de Língua Portuguesa e dos alunos que 

forneceram o material de análise para concretização desse trabalho.  

A pesquisa-ação educacional proporciona o desenvolvimento dos professores e 

pesquisadores, pois podemos fazer dela um meio para aprimorar o ensino e a aprendizagem. 

Conforme Thiollent (2011), 

 

Com a orientação metodológica da pesquisa-ação, os pesquisadores em 

educação estariam em condições de produzir informações e conhecimentos de 

uso mais efetivo, inclusive ao nível pedagógico. Tal orientação contribuiria 

para o esclarecimento das microssituações escolares e para a definição de 

objetivos de ação pedagógica e de transformações mais abrangentes. (2011, p. 

85). 

 

 

Por isso, como professores apreendemos, sobretudo, a importância e relevância desse 

modelo de pesquisa, que na busca por soluções para seus problemas, promove a participação 

dos usuários do sistema escolar.  

A pesquisa-ação constitui um trabalho de investigação que objetiva responder com 

eficiência, sob a forma de diretrizes transformadoras, a respeito de problemas reais que não são 

solucionados por procedimentos convencionais. Essa metodologia exige uma ação não trivial 

na busca por solucionar um determinado problema, para o qual os pesquisadores devem 

desempenhar um papel ativo na própria realidade dos fatos observados, acompanhando e 

avaliando tais ações, que devem ser capazes de resolver os problemas no andamento da 

pesquisa, sempre pressupondo participação e ação efetiva dos interessados. Nesse sentido, 
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A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 

concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 

participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de 

modo cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 2011, p. 20). 

 

 

A presente pesquisa possibilitou o estudo dinâmico dos problemas, uma vez que ocorrem 

entre os participantes e interessados nas ações, visando uma tomada de consciência durante o 

processo de transformação da situação que deverá produzir conhecimento sobre a questão 

abordada. A pesquisa-ação é considerada um método ou uma estratégia de pesquisa e agrega 

vários métodos ou técnicas de abordagem social, com finalidade prática. É um procedimento 

diferente, capaz de explorar problemas e situações “[...] para as quais é difícil formular 

hipóteses prévias e relacionadas com um pequeno número de variáveis precisas, isoláveis e 

quantificáveis.” (THIOLLENT, 2011, p. 40). 

A pretensão da pesquisa-ação é alcançar realizações, ações efetivas, transformações ou 

mudanças no campo social, por isso acreditamos em sua pertinência para a realização do 

trabalho pretendido, cujo objetivo é intervir, em nossa sala de aula, para auxiliar os alunos na 

atividade de produção textual, objeto importante como processo de comunicação social.  

Nosso trabalho se configura como pesquisa-ação, porque aspiramos, verdadeiramente, a 

mudar uma realidade que afeta nossos alunos. A pretensão maior durante as indagações não foi 

fazer um simples levantamento de dados sobre o uso de operadores argumentativos nos textos 

produzidos por eles, mas criar condições de atuação direta no processo de construção do 

conhecimento de cada estudante.  

A pesquisa-ação supõe uma forma de atividade, planejada, de caráter social, educacional 

e técnico, entre outros. A sua utilização como forma metodológica possibilita aos participantes 

condições a investigar sua própria prática, de forma crítica e reflexiva. Nela estão envolvidos 

pesquisadores e pesquisados, buscando estratégias que visem encontrar soluções para os 

problemas que os afetam. 

Essa pesquisa é, portanto, de base qualitativa, visto que se detém no estudo do fenômeno 

em seu ambiente natural, analisando o problema processualmente. Bortoni-Ricardo (2008, p. 

34) destaca que “[...] a pesquisa qualitativa procura entender, interpretar fenômenos sociais 

inseridos em um contexto”. Por isso, as contribuições desse tipo de investigação estão presentes 

na sua capacidade de compreensão dos fenômenos relacionados ao contexto em estudo.  

Desse modo, compreendemos que os estudos qualitativos de uma pesquisa científica, no 

ambiente escolar, são importantes, porque proporcionam uma relação entre teoria e prática, 



59 
 

 

oferecendo ferramentas eficazes que possibilitam a interpretação de questões educacionais, que 

visem a uma melhoria. Conforme Lakatos (2004), “[...] a finalidade da pesquisa científica não 

é apenas a de fazer um relatório ou descrição dos dados pesquisados empiricamente, mas relatar 

o desenvolvimento de um caráter interpretativo no que se refere aos dados obtidos.” (p. 272). 

Para essa autora, os pesquisadores observam e analisam os dados ao invés de testar hipóteses. 

“Não se admite regras precisas, como problemas, hipóteses e variáveis antecipadas, e as teorias 

aplicáveis deverão ser empregadas no decorrer da investigação.” (LAKATOS, 2004, p. 271).  

Através desse método qualitativo, Lakatos assegura, ainda, que “[...] o investigador entra 

em contato direto e prolongado com o indivíduo ou grupos humanos, com o ambiente e a 

situação que está sendo investigada, permitindo um contato de perto com os informantes.” 

(LAKATOS, 2004, p. 272). Assim sendo, acreditamos na pertinência desse tipo de pesquisa 

para uma intervenção, porque procuramos compreender e interpretar os fenômenos arrolados 

nos limites de sala de aula, oportunizando – a nós professores – o contato direto e constante 

com o cotidiano dos sujeitos investigados, isto é, com os alunos, a razão de ser desse estudo, 

além de contribuirmos para que o ambiente de aula se torne lugar dinâmico, interativo e 

interpretativo. 

 

3.2 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Como participantes dessa pesquisa, contamos com a professora de sala de aula de Língua 

Portuguesa, mestranda e responsável direta no desenvolvimento das atividades com a turma 

escolhida; com a professora de informática, que auxiliou aos alunos no momento da digitação 

dos textos finais; com o professor orientador da professora pesquisadora e os alunos do 9º ano 

B, turma composta por 30 alunos, os quais se encontravam na faixa etária dos 14 aos 16 anos.  

Grande parte dos envolvidos nesse trabalho são alunos da escola há algum tempo. 

Aproximadamente, 60% dos estudantes compartilham o Ensino Fundamental nesta mesma 

Instituição de Ensino, enquanto que 40%, aproximadamente, chegaram à escola para cursar o 

9º ano do Ensino Fundamental. Eles, em sua maioria, residem no próprio bairro onde a escola 

está localizada, poucos moram distante do local de ensino e dizem tê-la escolhido, justamente, 

pela proximidade a suas residências, como, também, por acreditarem que ela tem um ensino 

diferenciado em relação às outras escolas localizadas nos bairros circunvizinhos, em virtude de 

nosso resultado no último IDEB, referente ao ano de 2014, que corresponde a 4,5. Resultado 

obtido através do INEP – Instituto Nacional de Estudos Educacionais Anísio Teixeira.  
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De modo geral, os alunos, mesmo sendo uma turma de adolescentes, agitados e inquietos, 

características típicas da fase, participaram efetivamente das atividades desenvolvidas no 

espaço escolar, apresentando interesse durante o desenvolvimento dos trabalhos da sequência 

didática. 

 

3.3 AMBIENTE DA PESQUISA 

 

A pesquisa se desenvolveu no contexto de uma escola municipal de Parnamirim (RN) e 

a escolhemos para nossa abordagem pelo fato de ser o local de trabalho da professora 

pesquisadora, uma vez que nosso desejo é contribuir, mediante as interpretações e reflexões 

realizadas durante a realização do trabalho, para a melhoria em nossa prática de sala de aula 

como professores de língua materna, como também colaborar como ensino de Língua 

Portuguesa, especificamente, no que diz respeito à produção textual. 

A Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes situa-se em Cidade Verde, bairro de 

divisa entre a cidade de Parnamirim e a cidade de Natal (RN). Região que concentra boa parte 

da classe emergente da região metropolitana, pois devido a sua proximidade com a capital do 

Rio Grande Norte, muitas pessoas passaram a residir em bairros pertencentes à cidade de 

Parnamirim, principalmente devido à expansão imobiliária nessa região. 

Com sua fundação em 2009, o estabelecimento de ensino supracitado é relativamente 

novo. Todavia, ainda busca melhorias para atender de forma satisfatória seus alunos, 

professores e funcionários. Oferece Educação Básica do 1º ao 9º ano, nos turnos matutino e 

vespertino e atende aproximadamente 600 alunos. Funciona no primeiro turno do dia atendendo 

ao Nível Fundamental I e no segundo turno funciona o Nível II, no qual se inclui a turma de 

nossa intervenção. A Escola possui 10 salas de aula, laboratório de informática, quadra de 

esportes, biblioteca, sala de vídeo com aparelhagem de multimídia, como sons, televisor e 

retroprojetor.  

A referida escola constitui um espaço de ensino requisitado tanto por alunos do próprio 

município, onde se localiza, como da cidade de Natal. Apresenta boas condições de 

funcionamento, o que repercute nos baixíssimos índices de evasão, a exemplo, tivemos 2,2% 

de abandono escolar no ano de 2015. Isso no universo de 650 alunos matriculados no 

mencionado ano letivo.   

Os professores pertencem ao quadro permanente de ensino e lecionam disciplinas de sua 

área de formação. Além da equipe de professores e do grupo de gestores, a escola conta com 

uma secretaria, coordenador pedagógico e disciplinar, com a função de subsidiar os discentes e 
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docentes de diversas formas, a exemplo das sessões de planejamento, desenvolvimento de 

projetos, orientação de alunos, condução de conselhos de classe, reuniões de pais, dentre outras 

atribuições. 

O nome da Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes deve-se à importância do 

referido militar no planejamento e construção da Base Aérea de Natal/Parnamirim do Estado 

do Rio Grande do Norte.  

Eduardo Gomes nasceu em Petrópolis (RJ) em 1896. Ingressou na Escola Militar do 

Realengo, no Rio de Janeiro, no ano de 1916. Foi bastante atuante em movimentos políticos, 

chegando a ser preso.   

Lançado candidato a Presidente da República pela UDN, foi derrotado por Getúlio 

Vargas. Mas, devido a sua formação militar, em 1941 acabou por ser promovido a brigadeiro, 

após a criação do Ministério da Aeronáutica. 

Como reconhecimento por sua extraordinária dedicação, o Marechal-do-Ar Eduardo 

Gomes foi proclamado, pela Lei nº 7.243 de 6 de novembro de 1984, o Patrono da Força Aérea 

Brasileira. 

A Base Aérea de Natal (BANT) ganhou um espaço na história durante a Segunda Guerra 

Mundial. A partir de 1942, com a construção de uma base americana vizinha à BANT, os dois 

comandos passaram a compartilhar o mesmo aeródromo. A Base Aérea de Natal é, desde a sua 

criação, uma organização que apoia outras Unidades. Em sua história, vários esquadrões já 

estiveram sediados e outros acabam de chegar. Atualmente, a constituição militar da BANT 

reúne sete Unidades, sendo duas aéreas. 

 

3.4 A GERAÇÃO DO CORPUS DA PESQUISA 

 

A forma de trabalho escolhida para a intervenção em sala de aula de Língua Portuguesa 

e geração do corpus para a pesquisa foi a sequência didática, uma proposta de Dolz, Novarraz 

e Schneuwly (2004), porque compreendemos ser um modelo didático facilitador de 

aprendizagem, capaz de direcionar o trabalho do professor, visando ao desenvolvimento das 

capacidades linguísticas dos alunos.  

Desse modo, propusemos uma sequência de tarefas organizadas em três blocos de 

atividades: leitura e estudo do gênero, estudo dos operadores argumentativos e estudo para 

revisão e reescrita do artigo de opinião.  

O primeiro bloco de atividades incluiu as tarefas que visavam oferecer aos alunos um 

suporte inicial para a primeira produção. Não nos detemos em desenvolver um estudo 
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aprofundado do gênero textual “artigo de opinião”, visto que ele já havia sido estudado nos 

anos anteriores. 

O segundo compreendeu os exercícios organizados em módulos, com a finalidade de 

aperfeiçoar o desempenho do aluno, em relação ao uso dos operadores argumentativos. 

Por fim, o terceiro envolveu as tarefas organizadas para o processo de revisão do texto, 

enfocando os procedimentos desenvolvidos no bloco anterior, para aprimoramento do artigo de 

opinião final.  

À vista disso, a sequência didática auxiliou como geradora do artigo de opinião, gênero 

que nos serviu para abordagem dos operadores argumentativos, em sala de aula. 

 

3.5 A SEQUÊNCIA DIDÁTICA GERADORA DO ARTIGO DE OPINIÃO 

 

Iniciamos nosso trabalho de pesquisa, esclarecendo para os alunos acerca da proposta de 

trabalho a ser desenvolvida em sala de aula com produção textual, cujo objetivo incidia em 

melhorar a capacidade linguística deles, principalmente no texto escrito.   

Explicamos, também, que o artigo de opinião foi o gênero textual escolhido para o estudo, 

porque é importante lermos e escrevemos de forma reflexiva e crítica, expondo nossa opinião 

sobre os diversos assuntos que circulam no meio em que vivemos.  No entanto, para o 

aprimoramento da escrita, os operadores argumentativos seriam o foco de nosso estudo, por 

serem elementos que, no discurso argumentativo, orientam o discurso para uma determinada 

conclusão, apontando, assim, para o ponto de vista defendido pelo sujeito enunciador. 

Como trabalharíamos com o gênero artigo de opinião, os alunos foram questionados sobre 

temas polêmicos que poderiam ser pesquisados e discutidos pela turma. Dentre alguns temas 

sugeridos por eles mesmos, como o direito ao abordo, lei de cotas para negros, uso do celular 

na sala de aula e a redução da maioridade penal de dezoito para dezesseis anos, sendo este tema 

pelo qual os alunos demonstraram o maior interesse em aprofundar o estudo tendo em vista a 

produção do artigo de opinião.   

Dessa forma, definimos que a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos seria o 

tema principal de nosso trabalho durante a sequência didática. A escolha do assunto, pela 

maioria dos alunos, acreditamos ter sido porque essa questão estava sendo bastante discutida 

pela sociedade brasileira, em virtude do crescimento da violência, principalmente, envolvendo 

jovens menores de idade. 

Como professores, vimos nesse tema uma boa oportunidade para se discutir algo que 

envolvesse os adolescentes, público-alvo para o qual se propôs a atividade.  
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Para a produção textual – produto para a consecução da pesquisa –, os alunos foram 

orientados a definir o interlocutor ao qual o texto se destinaria, pois o propósito de trabalhar 

com textos em reais situação de comunicação é fazer com que o texto do aluno circule e seja 

lido por outras pessoas que não somente o professor. Por isso, na ocasião, optamos pela 

publicação dos textos no Blog da escola, cujos possíveis interlocutores seriam a comunidade 

escolar, leitores do blog, pais de alunos e alunos. No entanto, ao final do trabalho, decidimos 

expor, em um mural dentro da escola, todos os textos produzidos, porque, dessa forma, 

instigaríamos a leitura dos que ali estavam. Para a publicação no Blog 

http://cyberbrigadeiro.blogspot.com.br/, escolhemos, de comum acordo com os alunos, apenas 

12 textos.  

Devido a outras necessidades da turma e os imprevistos do cotidiano escolar, escolhemos 

um dia da semana em que tivéssemos duas aulas contínuas para as atividades da sequência 

didática.  

O tempo estimado para esse trabalho foi de aproximadamente vinte e cinco aulas, com 

duração de cinquenta minutos cada. Mesmo tendo havido imprevistos de ordem pedagógica, o 

que forçou uma interrupção em alguns momentos da aplicação da sequência didática, sua 

conclusão foi possível, de forma satisfatória e dentro das perspectivas estimadas. Dessa forma, 

iniciamos nosso trabalho no mês de agosto de 2015 e concluímos em novembro do mesmo ano.   

O material necessário para a realização das atividades constou de textos impressos, livro 

didático do aluno, revistas, jornais, lápis, caderno, quadro, lápis piloto, retroprojetor, 

computador e celular com acesso à Internet. 

 

3.5.1 Primeiro momento da sequência didática: ações para os primeiros escritos 

 

Iniciamos o trabalho proporcionando uma discussão, em sala de aula, sobre violência, 

pretendendo desenvolver um registro escrito sobre o tema. O propósito inicial foi o de motivar 

os alunos a se expressarem oralmente, de maneira bem espontânea, falando sobre um assunto 

que tanto preocupa a sociedade brasileira ultimamente.  

Uma primeira estratégia que resolvemos empregar foi uma escrita em etapas, ou seja, 

primeiramente, discutiu-se a violência de modo geral e, a seguir, se deu a escrita sobre o que é 

violência. Posteriormente a outras discussões, escreveu-se sobre os modos e as causas da 

violência e, por fim, buscou-se a conclusão do texto, mediante a proposta de um parágrafo 

apresentando possíveis soluções para acabar com a violência. Outra estratégia foi possibilitar 

uma escrita colaborativa, pois foi recomendado que os alunos estivessem junto a um colega, ou 

http://cyberbrigadeiro.blogspot.com.br/
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seja, em dupla, para essa primeira escrita. O objetivo foi possibilitar uma ajuda recíproca, 

porque após as discussões suscitadas em sala de aula, os alunos escreviam e ajudavam o colega 

na produção do texto, caso sentisse dificuldades.   

O texto, escrito em etapas e de forma colaborativa, sempre após uma discussão, serviu 

para que os alunos percebessem que devemos pensar e organizar o assunto, para escrevermos 

cada parágrafo. Isso nos foi perceptível pelo resultado final, como também porque alguns 

alunos relataram que haviam gostado de escrever nesse formato, segundo eles, tinham “assunto” 

para falar no parágrafo.  

Enquanto professores, compreendemos que para um primeiro texto, essa é uma boa 

estratégia para a produção textual, cujo tema ainda não havia sido estudado. Isso foi 

confirmado, visto que, surpreendentemente, muitos alunos que eram bastante resistentes à 

produção textual em sala de aula realizaram essa primeira atividade de escrita, sem muita 

dificuldade. 

Com a colaboração de todos, tivemos a oportunidade de discutir a respeito de vários tipos 

de violência, como violência doméstica, racial, sexual e psicológica. Esse momento serviu para 

que os alunos refletissem sobre o problema, suas causas e como evitar a violência, seja ela qual 

for.    

As discussões suscitadas e debatidas em sala de aula foram bastante proveitosas, visto 

que foram expostas situações vivenciadas pelos próprios alunos; outras, manifestadas através 

dos meios de comunicação social. Dessa forma, eles tiveram a oportunidade de refletir sobre 

tais situações que ajudaram na escrita do artigo de opinião. Para essa tarefa, necessitamos de 

duas aulas de 50 (cinquenta) minutos cada. 

Após a escrita sobre violência, as tarefas seguintes, para o desenvolvimento das aulas, 

foram de muitas atividades de leitura, discussões e, principalmente, de reconhecimento dos 

elementos do gênero em estudo. 

Em um outro momento, apresentamos para os alunos a estrutura básica de um texto 

argumentativo. Destacamos que a tese, ou proposição admitida como verdadeira, é a ideia que 

o autor do texto defende, comumente polêmica, porque a argumentação implica divergência de 

opinião. Para a defesa e sustentação dessa tese, o texto precisa apresentar argumentos, os quais 

constituem as provas. E, por fim, explicitamos que o texto necessita apresentar uma conclusão, 

para que a tese seja reafirmada e concluída. Demonstramos, também, os diversos tipos de 

argumentos como: por exemplificação; de autoridade; por comparação; por evidência; por 

causa e consequência; de princípios. Para essa aula utilizamos retroprojetor e material impresso 

sobre os elementos abordados.  
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Visto que os alunos já apresentavam certo conhecimento sobre o texto argumentativo 

aprendidos em séries anteriores, a aula serviu como uma revisão de conteúdo. Posteriormente 

a essa revisão, lemos um artigo de opinião.  

O primeiro artigo de opinião lido em sala de aula foi sobre a temática proposta, no caso, 

a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. O texto Sou contra a redução da 

maioridade penal, escrito por Renato Roseno, (texto 01; anexo B) foi impresso e entregue a 

cada aluno. 

A partir desse texto, exploramos bastante acerca do tema, do autor, da questão polêmica, 

dos argumentos que justificaram o posicionamento do autor sobre o tema em questão, o público 

leitor e o veículo de publicação. Discutimos, também, sobre a diferenciação entre o texto que 

serve para expor uma opinião diante de determinado assunto, sustentada por argumento e os 

que tratam de um tema, sem, no entanto, apresentar uma defesa clara a respeito de um ponto de 

vista, ou seja, apenas expõe determinado assunto, sem muita pretensão de defender uma tese. 

Para essa atividade duas aulas de 50 (cinquenta) minutos foram suficientes. 

 

3.5.1.1 Primeira produção de um artigo de opinião 

 

Entendemos que a primeira produção textual sobre do assunto escolhido necessitava ser 

simplificada, pois a intenção desse primeiro texto foi levar o aluno a refletir sobre o tema 

proposto. O momento de concretizar os elementos expostos na apresentação da situação inicial 

para escrever a primeira versão do texto, apresentando seu posicionamento. Para Marcuschi 

(2008), é a primeira formulação do texto para treinar o gênero. Esclarece também que “essa 

primeira produção pode ser feita em esboço geral e ainda apenas treinando o gênero sem uma 

destinação específica”. (MARCUSCHI, 2008, p. 215).  

Objetivando preparar o aluno para essa primeira produção, orientamos previamente, em 

aula anterior, para que trouxessem revistas e jornais, para que pudesse ser realizada uma 

pesquisa nesse material, buscando textos argumentativos e, também, a respeito da temática em 

estudo, no caso, a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. 

A pesquisa em revistas aleatórias trazidas para a sala de aula ou em algumas disponíveis 

na biblioteca da escola serviu para que – em grupo de até quatro participantes – os alunos 

identificassem textos que pudessem expressar uma opinião. Assim, eles tiveram a oportunidade 

de construir seu próprio conhecimento sobre o gênero textual em estudo, pois, posteriormente 

as leituras escolhidas por cada grupo, debatemos sobre o texto selecionado e lido por eles, tanto 

com relação ao conteúdo quanto acerca da tese, argumentos, contra-argumentos e conclusão de 
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um texto da ordem do argumentar, procurando refletir sobre como eles apresentavam tais 

elementos.  

Após esse momento, distribuímos o artigo ADIANTA REDUZIR A MAIORIDADE 

PENAL?, de Miguel Martins (texto 04; anexo B). 

Após a leitura desse texto, foi solicitado que os alunos destacassem a tese, argumentos e 

a conclusão atribuída a ele, a fim de reforçar a aprendizagem. Tivemos disponível para essa 

tarefa três aulas, de 50 (cinquenta) minutos cada. 

No laboratório de informática, em aulas posteriores, utilizamos dois tempos, com a 

mesma duração de minutos das demais aulas, para desenvolvermos duas tarefas. A primeira, 

uma pesquisa sobre o projeto de lei que propõe a redução da idade penal de dezoito para 

dezesseis anos.  

A atividade foi realizada em dupla, pois não dispúnhamos de computadores em 

quantidade suficiente para cada aluno.  

Dessa pesquisa, destacamos os seguintes dados: a PEC 171/1993, tem texto original de 

autoria do ex-deputado Benedito Domingos (PP-DF) e altera a redação do artigo 228 da 

Constituição Federal, com o objetivo de reduzir de 18 para 16 anos a idade mínima para a 

responsabilização penal. Essa proposta, portanto, foi apresentada há 22 anos e, atualmente, 

encontra-se aprovada pela Câmara dos Deputados Federais, mas aguarda apreciação pelo 

Senado Federal. 

A PEC 171/1993 estabelece que os maiores de 16 anos que cometam crimes hediondos 

passem a ser julgados de acordo com o Código Penal. Ou seja, podem ser sujeitos às mesmas 

penas dos adultos. Alguns exemplos de crimes considerados hediondos: homicídio qualificado, 

estupro, extorsão e latrocínio. No entanto, para os demais delitos, tudo continua como antes: 

menores de 18 anos não estarão sujeitos ao Código Penal e sim ao ECA. 

Após a pesquisa e registro no caderno, os alunos foram orientados a pesquisar artigos, 

online, que se apresentassem contra ou a favor dessa redução. Dos artigos encontrados, 

selecionaram um que apresentasse opinião favorável e outro contrário à redução da maioridade 

penal naquelas faixas etárias e, por fim, destacaram os argumentos usados pelos autores dos 

artigos selecionados, fazendo anotações em seus cadernos.  

Desse modo, os alunos foram se familiarizando com as características do gênero em 

estudo e adquirindo, por meio das leituras, repertório que os ajudaram a formar suas próprias 

opiniões e a definir seus argumentos para realização de um debate no encontro seguinte, sobre 

a redução da maioridade penal no Brasil.  
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Motivados por Castanho (1991), pensamos no debate entre os alunos, porque “[...] em um 

debate há vários pontos de vista antagônicos. Esses pontos deverão ser bem fundamentados por 

intermédio de estudos individuais, pesquisas e outras atividades que possam aumentar o número 

de informações relativas ao tema. ” (p. 97). A autora defende, ainda, que o debate enriquece o 

intelectual, uma vez que permite ser abarcado vários pontos de vista. 

Para a realização dessa tarefa, a turma foi dividida em dois grandes grupos. O professor 

se posicionou no centro da sala e parte da turma que estava a direta do professor deveria 

defender a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, já os alunos que ocupavam a sala 

de aula, na posição esquerda do professor, deveriam ser contrários ao projeto de lei aqui 

apresentado.  

Nesse formato, tivemos alunos que durante o debate viram-se instigados a buscar 

argumentos para defender o ponto de vista do grupo, mas não o dele, individualmente falando. 

Desse modo, houve discussões dentro do próprio grupo, as quais compreendemos como 

positivas, pois os alunos se mostraram responsáveis e conscientes de que deveriam aceitar e 

defender o propósito do grupo para a realização positiva da tarefa.  

No primeiro momento dessa aula, cada grupo organizou – por escrito – uma lista com dez 

argumentos para defender a opinião do conjunto.  

Essa dinâmica serviu para que os alunos interagissem e, além de escrever os argumentos, 

fizessem uso da oralidade para argumentar e contra argumentar em favor do seu ponto de vista, 

já que o debate é um gênero, como diz Dolz e Schneuwly (2004), imediatamente reconhecido 

por todos e, pelo seu caráter dinâmico, é um  

 

Formidável instrumento dos conhecimentos, de exploração de campos de 

opiniões controversas, de desenvolvimento de novas ideias e de novos 

argumentos, de construção de novas significações, de apreensão dos outros e 

de transformação de atitudes, de valores e de normas. (DOLZ; 

SCHNEUWLY, 2004, p.72). 

 

 

A exposição oral, fruto de reflexões e de preferência sobre um assunto polêmico, é 

também uma atividade interacional, pela qual os alunos têm a oportunidade de expor seus 

pontos de vista, com relação à temática em estudo, como também, absorver diversos 

conhecimentos.  

Debater é, portanto, um dos primeiros e importantes níveis de aprendizagem para o 

trabalho com a argumentação e a construção de um texto escrito opinativo, pois os participantes 

defendem suas ideias, com o objetivo de convencer seus interlocutores. Foi assim com nossos 
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alunos que, para defenderem a opinião do grupo, selecionaram argumentos para utilizarem no 

momento do debate.  

Compreendemos, portanto, que essa atividade constitui um momento importante para o 

aprimoramento e a conscientização de conduta do próprio aluno, porque em defesa de seu ponto 

de vista, se torna responsável para organizar a transmissibilidade do seu conhecimento, com a 

finalidade, sobretudo, de convencer seu interlocutor.  

Por isso, foi solicitado que os estudantes se organizassem e listassem, em forma de um 

roteiro, os argumentos adequados para defender a opinião do grupo. E quando um aluno 

expunha um argumento para o grupo oposto, este deveria contra argumentar e, depois, 

apresentar outro argumento capaz de defender sua opinião perante o oponente.  

Compreendemos que, a partir do debate, os estudantes puderam perceber que opinar sobre 

qualquer assunto exige triagem e organização das informações disponíveis, para se distinguir 

as ideias principais das secundárias, obtendo uma progressão temática clara e coerente e, assim, 

garantir os objetivos pretendidos, que é a defesa de uma tese. Percebemos isso, porque os alunos 

procuravam selecionar os argumentos mais convincentes e apropriados para defender a opinião 

e outros possíveis de contra argumentar, acerca da opinião do grupo oposto. 

Dessa forma, os discentes foram estimulados a defender um ponto de vista e as exposições 

que surgiram durante o debate forneceram repertório para se ir construindo os argumentos 

necessários para a produção do artigo de opinião, gênero a ser produzido durante a sequência 

didática. O debate foi realizado no período de duas aulas, somando um total de 100 minutos de 

duração. 

Entendemos que as pesquisas, o debate e a produção inicial são atividades que permitem 

ao aluno assimilar melhor a tarefa que lhe é proposta, ou seja, facilita a aprendizagem do gênero 

textual em estudo e da sequência argumentativa, tornando essas atividades mais interessantes 

e facilitando a produção do texto, uma vez que percebemos que os alunos, posteriormente ao 

debate, apresentaram um grande entusiasmo para a escrita do primeiro artigo, visto estarem 

ansiosos para expor sua opinião e defendê-la. 

Por isso, após essa sequência de atividades, o primeiro texto foi solicitado aos alunos 

como atividade a ser realizada em casa. Para a primeira produção, o acordado foi a produção 

de um texto do gênero artigo de opinião, no qual se deveria assumir um posicionamento contra 

ou a favor da “redução da maioridade penal brasileira de 18 para 16 anos”. Para isso, 

precisariam usar argumentos pertinentes à defesa da tese. 

Esses artigos, resultantes das nossas atividades, serviram para que reforçássemos a 

necessidade pelo estudo dos operadores argumentativos, pois, mesmo já se tendo lido e 
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estudado alguns artigos de opinião, ainda percebemos situações problemas, nas quais 

precisávamos intervir. 

 

3.5.2 Segundo momento da sequência didática: módulos de atividades 

 

Após as duas produções textuais, tanto o motivacional quanto o artigo de opinião, escritos 

pelos alunos e, ante os problemas observados nesses textos, elaboramos uma sequência de 

atividades para se trabalhar com os operadores argumentativos. 

O trabalho com o gênero artigo de opinião serviu como facilitador para o estudo dos 

operadores argumentativos, propósito maior desta atividade didática, pois esses elementos 

encerram um papel importante na articulação entre as partes de um texto, colaborando para a 

coesão textual, ao guiar o leitor, uma vez que indicam as relações semânticas existentes entre 

as orações e as frases do texto.  

As tarefas da sequência didática foram realizadas nas salas de aula e de informática, a 

partir de artigos de opinião impressos e online. O tempo estabelecido foi de dez aulas, com 

duração de 50 minutos cada, ou seja, cada Módulo foi trabalhado em duas aulas de 50 minutos 

cada. 

 

Módulo I – Seguindo pistas  

 

Em sala de aula, foi apresentado ao aluno, individualmente, um trecho fora de ordem de 

um artigo de opinião: Por que sou a favor da redução da maioridade penal, de César Alberto 

Souza (texto 02; anexo B), que deveria ser lido e, por meio do discurso e de elementos de 

conexão, ser colocado na ordem correta do texto, para que o mesmo tivesse sentido. O aluno 

deveria explicar como foi possível desenvolver a tarefa. Os alunos tiveram 50 minutos para essa 

atividade.  

Grande parte da turma conseguiu realizá-la satisfatoriamente e justificaram suas escolhas 

pelo sentido do que estava sendo dito no texto, bem como observando as palavras que iniciavam 

os períodos. Ou seja, os alunos conseguiram juntar os períodos do texto, guiando-se por alguns 

operadores como: pois, e, além disso. Alguns mencionaram, também, a existência de uma lógica 

do que estava sendo dito, o que nos leva a concluir que os operadores guiaram a leitura e a 

compreensão desses alunos para a execução da tarefa. 
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Visando concluir a atividade, utilizamos o retroprojetor para a visibilidade simultânea do 

texto perante a sala de aula, assim realizamos, de forma colaborativa, a organização dos trechos 

do texto. Para esse momento, utilizamos os outros 50 minutos.  

Dessa forma, os estudantes que não conseguiram organizar corretamente o texto, 

perceberam como os demais já haviam percebido que os operadores podem oferecer pistas, de 

forma a relacionar o que está sendo dito anterior e posteriormente a eles.  

 

Módulo II – Reconhecendo a importância dos operadores argumentativos como construtores  

de sentido para argumentos em defesa de um ponto de vista 

 

Para essa tarefa, em sala, continuamos a ler o artigo de opinião Porque sou a favor da 

redução da maioridade penal, de César Alberto Souza (texto 02; anexo B) e, reunidos em 

grupos, os alunos destacaram no texto palavras ou expressões que auxiliam a exprimir uma 

opinião, apresentar argumentos e contra-argumentos, acrescentar novos argumentos e 

introduzir conclusão.  

Construíram uma tabela onde transcreveram os operadores argumentativos existentes no 

texto, os argumentos a que esses elementos estavam se referindo e o sentido que cada operador 

atribuía aos argumentos do texto. 

Outra tarefa solicitada foi de que os alunos deveriam identificar a conclusão do autor do 

texto e os argumentos que levam a ela. Observaram e identificaram os argumentos menos e 

mais importantes, usados para defender a opinião do autor do artigo. 

 

Módulo III – Compreendendo as relações de sentido entre os períodos compostos 

 

Em grupo, os alunos realizaram a leitura de artigo de opinião O mundo não é um espelho, 

de Felipe Torre (texto 03; anexo B), e identificaram esses períodos e os termos que os 

conectavam, assim como os elementos que vinculam um parágrafo a outro.  

Posteriormente, identificaram os sentidos de oposição, explicação, conclusão, adição, 

causa, justificativa, finalidade, etc., que esses elementos atribuem, ao realizar a conexão das 

orações dentro do texto. 

Outra tarefa desenvolvida – com o mesmo texto – foi a de eliminar todas as palavras 

usadas para conectar suas orações, observar e explicar se o sentido dele permaneceu ou se houve 

prejuízo de sentido para o mesmo. Por unanimidade, a turma concordou que o texto, sem os 



71 
 

 

operadores para conectar as partes, ficava sem conexão entre seus argumentos e prejudicava o 

sentido do que estava sendo dito. 

 

Módulo IV – Operadores argumentativos e o sentido global do texto 

 

Para realização desta tarefa, o texto lido e estudado foi “ADIANTA REDUZIR A 

MAIORIDADE PENAL? ”, de Miguel Martins, (texto 04; anexo B) já apresentado num 

momento anterior para realização de uma atividade. Logo, para sua realização, foi distribuída a 

cada estudante uma relação de palavras que servem como operadores argumentativos. 

Então, visando a compreensão dos operadores argumentativos para o sentido global do 

texto, foi solicitado que os alunos identificassem e sublinhassem – no artigo de opinião – as 

palavras ou expressões responsáveis pelas conexões entre as partes do texto. Feito isso, 

deveriam, também, substituir os vocábulos que introduzissem, adicionassem e concluíssem 

ideias por outros que se encontravam na lista de operadores argumentativos. Posteriormente, 

explicar se essa substituição gerou mudanças para o sentido global do texto e, se afirmativo 

fosse, dizer quais. 

Assim, depois dessa substituição dos operadores argumentativos por outros, os alunos 

leram o texto, observaram e compreenderam a importância do uso adequado de operadores para 

o sentido global de um texto. Percebemos isso, porque alguns alunos, durante a atividade de 

substituição, relataram ser difícil a troca de uma palavra por outra de igual sentido.  

Nessa mesma tarefa, os estudantes analisaram e responderam qual a contribuição estética 

dos operadores argumentativos e como o texto se apresentaria sem a presença dos mesmos, 

como também buscaram compreender qual a intenção do autor ao empregar esses elementos.  

De início, essa tarefa pareceu aos alunos um pouco difícil, mas, à medida em que foram 

compreendendo o sentido de cada operador, conseguiram realizar o que fora proposto, atingindo 

o objetivo da tarefa.  

A atividade descrita foi bastante útil para que os alunos compreendessem que a mera 

substituição de uma palavra por outra requer conhecimento e cuidado para que o sentido do 

texto seja mantido, e também, como os operadores argumentativos contribuem esteticamente 

para o texto.  
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Módulo V – Escolhendo operadores argumentativos adequados para articular argumentos 

 

Como o objetivo foi o de estimular a competência de se escolher operadores 

argumentativos adequados para articular partes do texto, propusemos que a turma se dividisse 

em grupos formados por até quatro alunos. Cada grupo deveria criar dois argumentos sobre a 

temática em estudo e, fazendo uso de um telefone celular, enviá-los para o celular da professora, 

utilizando o aplicativo WhatsApp, somando assim um montante significativo de argumentos 

que serviram ao texto final dessa atividade. 

Durante essa atividade, sugerimos que os estudantes se utilizassem do próprio celular, 

para pesquisar sobre os operadores argumentativos, a fim de que eles percebessem a quantidade 

disponível desses elementos em nossa língua, como também o modo pelo qual os operadores 

contribuem para o sentido, ao conectar partes do texto.  

Após o recebimento de todos os argumentos, eles foram reenviados aos alunos, para que 

escolhessem os argumentos necessários e os operadores adequados para produzir o texto final 

do grupo. Posteriormente, em sala de aula, cada grupo leu seu texto para os demais da turma. 

Logo após, juntos passamos a discutir se as palavras de ligação usadas no texto construíram, de 

fato, o sentido que pretendiam atribuir aos argumentos. 

Com essas atividades, desenvolvidas ao longo desses cinco Módulos, individual e em 

grupo, os estudantes foram capazes de ler, de construir, reconstruir, desconstruir textos, para 

compreenderem o uso dos operadores argumentativos como atribuidores de sentido ao texto e, 

assim, reconheceram o valor desses elementos coesivos, como construtores de sentido para os 

argumentos, em defesa de um ponto de vista e em artigos de opinião.  

 

3.5.3 Terceiro momento da sequência didática: ações para reescrita do artigo de opinião 

 

Momento de os alunos colocarem em prática o que aprenderam ao longo do processo 

sobre os operadores argumentativos para a reescrita do artigo de opinião. Nessa etapa, foram 

utilizadas 04 aulas, com 50 minutos de duração cada. 

Inicialmente, foram entregues aos alunos cópias dos textos produzidos por eles no início 

do nosso estudo, no caso a primeira produção do artigo de opinião, como também foi 

esclarecido que se iniciaria o processo de reescrita do texto, para se colocar em prática todo o 

aprendizado e fazer os ajustes necessários, com o propósito de melhorar a escrita.  
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Porém, antes de cada aluno reescrever o primeiro artigo, solicitamos que trocasse o 

próprio texto com o de um colega da turma, para que, depois de feitas as devidas leituras, 

algumas questões fossem respondidas, tais como:  

 

 O texto apresenta um título? E esse título está adequado ao texto? Explique.  

 Existe defesa de um ponto de vista? O que é defendido pelo autor do texto? 

 Destaque todos os argumentos do texto e explique se os mesmos são convincentes para 

defesa do ponto de vista. 

 Identifique se são utilizados adequadamente operadores argumentativos, ou seja, 

palavras ou expressões que estabelecem conexões entre as partes do texto para 

introduzir, adicionar e concluir ideia.  

 

A intenção foi a de, a partir da análise do artigo de opinião do outro, com o intuito de 

colaborar com a escrita do colega, esse aluno também despertasse para os possíveis problemas 

existentes no próprio texto. Determinamos uma aula de 50 minutos para essa primeira tarefa.  

Posteriormente a essa contribuição do “colega leitor” da primeira versão do artigo de 

opinião, foi devolvido a cada aluno o seu respectivo texto, juntamente com a análise feita pelo 

colega, para que o artigo fosse reescrito. As observações apontadas no texto ajudaram na 

reescrita do artigo de opinião final.  

Depois da reescrita, que foi realizada em sala de aula, para que os alunos pudessem 

orientar uns aos outros, o texto deveria ser digitado para publicação.  

Então, utilizando as duas últimas aulas reservadas para essa tarefa, os alunos digitaram o 

artigo final, no laboratório de informática da escola e, acompanhados pela professora de sala de 

aula de Língua Portuguesa, fizeram alterações necessárias nos artigos de opinião, deixando-os 

prontos para a publicação. A produção final também serviu como atividade avaliativa para o 

último bimestre de 2015.  

Com efeito, esclarecemos para os alunos os critérios de avaliação para a versão final do 

artigo de opinião, os quais consistiam em adequação do título do artigo ao texto; a linguagem 

adequada ao contexto de produção; presença de uma contextualização apropriada à questão 

discutida no texto; explicitação da posição defendida perante a essa questão discutida; uso de 

argumentos capazes de defender a posição assumida; adequação às normas gramaticais, como 

também o emprego adequado de operadores argumentativos direcionando os argumentos a uma 

conclusão. 
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Em relação à primeira produção do artigo de opinião, percebemos que, durante a reescrita 

do texto, os alunos se envolveram de forma dinâmica, apresentando uma preocupação maior 

com os argumentos necessários para defender a tese e com o uso dos operadores 

argumentativos, assim como em adequar o texto ao gênero solicitado. 

A atividade de reescrita possibilitou aos alunos corrigir seus textos, tanto em relação aos 

aspectos discursivo-linguísticos, como em relação aos aspectos estruturais. Foi também uma 

oportunidade de rever eventuais erros de pontuação, de ortografia e de ausência ou de 

inadequação de operadores que causavam problemas de identificação da tese e dos argumentos 

apresentados, para tornar o texto adequado à finalidade proposta. No entanto, salientamos que 

algumas inadequações relacionadas aos aspectos linguísticas gramaticais, como também de 

textualidade, ainda permaneceram nos textos finais, o que pode ser confirmado, visto que 

mantivemos as escritas originais de cada um dos alunos, pois nossa preocupação não consisti 

em apresentar uma versão dos textos livres de inadequações. 

Após a reescrita, todos os artigos foram impressos para exposição na escola. Fizemos um 

grande mural com os textos e, acima dos artigos produzidos, colocamos frases de destaque, 

assim escritas: O que pensam os alunos do 9 º ano sobre a Redução da Maioridade Penal de 

18 para 16 anos? Como também, outra frase destinada aos leitores dos artigos, que questionava 

sobre o que eles achavam da redução da maioridade penal. Dessa forma, tivemos a oportunidade 

de suscitar em nosso interlocutor um posicionamento com relação ao tema supracitado, mesmo 

que de forma sutil, pois, como os textos ficaram expostos na entrada da escola, podiam ser lidos 

pelos que ali transitavam.   

Posteriormente, selecionamos doze textos para publicação no blog da escola. Não 

definimos um critério para essa escolha. Os próprios alunos, diante dos textos expostos, fizeram 

a seleção, por meio de uma votação rápida e informal.  

Para análise e geração de informações para a pesquisa, selecionamos 13 textos produzidos 

pelos alunos no início da sequência didática e, posteriormente, reescritos por eles. A escolha 

por esses textos deu-se em razão desses alunos produtores dos artigos de opinião terem 

participados de todas as atividades propostas durante a sequência didática.  

A análise do uso dos operadores argumentativos nos artigos de opinião produzidos pelos 

alunos durante a sequência didática nos serve para compreendermos e refletirmos sobre a nossa 

proposta de trabalho.  
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4 ANÁLISES DOS DADOS E REFLEXÕES SOBRE OS RESULTADOS 

 

No presente capítulo, nos detemos em analisar a utilização dos operadores argumentativos 

nos artigos de opinião escritos pelos alunos do 9º ano. Consideramos 13 textos produzidos no 

início da sequência didática, como também as reescritas dessas produções, somando um total 

de 26 textos. Esses nos serviram como fontes de pesquisa e de resultado após a aplicação da 

proposta didática. 

Como nosso projeto incidiu em uma aplicação de uma sequência didática, com diversas 

atividades sugeridas para sua execução, a escolha dos textos para análise se deu pela razão de 

os alunos redatores terem participado efetivamente das tarefas determinadas para a intervenção. 

No caso, a primeira produção do artigo de opinião, as atividades elaboradas para trabalhar os 

problemas encontrados nessa primeira produção e a reescrita do artigo de opinião, no qual 

deveria ser aplicado os conhecimentos adquiridos durante o estudo.  

Por isso, as considerações que tecemos durante o processo de análise estão pautadas nas 

informações obtidas a partir da escrita e rescrita desses alunos, levando em consideração, 

principalmente, nosso recorte analítico, que consiste em analisar a utilização dos operadores 

argumentativos nos artigos de opinião produzidos. 

Dessa forma, identificamos os operadores argumentativos nos textos, verificamos a 

variação e utilização desses elementos em cada um, para podermos estabelecer comparações 

entre os dois artigos de opinião e, por fim, tecermos conclusões sobre o uso dessas marcas 

linguísticas. 

No intuito de preservarmos nossos alunos, participantes dessa pesquisa e produtores dos 

textos, não os identificamos pelos seus nomes próprios. Cada aluno e respectivo texto foram 

identificados da seguinte maneira: (Al-01, 1ª versão do artigo de opinião); (Al-02, 1ª versão do 

artigo de opinião) e assim, sucessivamente. 

Os textos que compõe o corpus da pesquisa encontram-se nos Anexos deste trabalho, 

apresentados com a escrita original de cada aluno. As primeiras produções dos estudantes foram 

digitalizadas, por serem manuscritas. Já a versão final dos artigos de opinião estão digitadas.  

Ressaltamos que todo o processo de intervenção, como também de análise dos textos, 

estão fundamentados nas teorias apresentadas no referencial teórico, as quais nos serviram para 

compreender, direcionar e desenvolver nosso trabalho em sala de aula de Língua Portuguesa. 

A partir desses fundamentos, compreendemos que desenvolver atividades didáticas, a partir de 
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um gênero textual, permite aos alunos reconhecer elementos linguísticos capazes de possibilitar 

uma melhor compreensão leitora e uma maior habilidade na escrita.   

 

4.1 OPERADORES ARGUMENTATIVOS NOS TEXTOS PRODUZIDOS PELOS 

ALUNOS 

  

Para a análise dos textos, no primeiro momento, procuramos identificar a utilização dos 

operadores argumentativos nos artigos de opinião e, para uma compreensão geral, elaboramos 

quadros demonstrativos, visando compreender como se deu o emprego desses elementos, 

principalmente, quanto à frequência, à variação de uso e as reincidências dessas marcas nos 

textos, tanto da primeira escrita como da reescrita do artigo de opinião. No primeiro quadro 

constam informações apenas da primeira produção textual, já no segundo quadro estão as dos 

dois textos, isto é, primeira e segunda escritas, possibilitando uma visualização, principalmente, 

com relação à quantidade, variação e reincidência desses elementos linguísticos nas duas 

versões do artigo de opinião.   

Para a efetiva análise, delimitamos a contagem desses operadores argumentativos, 

aportados na classificação adotada por Koch (2005; 2011; 2013). Assim, procuramos observar 

os operadores que somam argumentos a favor de uma mesma conclusão; os que introduzem a 

conclusão; os que introduzem argumentos alternativos; os que introduzem uma explicação ou 

justificativa; os que contrapõem argumentos e os operadores argumentativos que marcam 

argumentos, com menor ou maior força, para uma mesma conclusão.  

Seguindo um procedimento qualitativo, prosseguimos nossa análise, almejando verificar 

se o emprego dos operadores argumentativos – presentes nos artigos de opinião produzidos 

pelos alunos – atende ao propósito comunicativo, assim como, se no uso desses elementos existe 

uma adequada articulação textual, no sentido de uma apropriação dos operadores e o seu efetivo 

emprego e se as relações discursivas estabelecias levaram a uma melhor argumentatividade.  

Embora a nossa pesquisa não seja de cunho quantitativo, para efeito didático e de melhor 

compreensão dos dados, resolvemos mapear a presença dos operadores argumentativos 

presentes nos diferentes momentos da produção textual. Desde logo, porém, alertamos que a 

quantidade de operadores discursivos que aparece num dado texto não é, necessariamente, 

elemento garantidor de sua qualidade argumentativa.  
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4.1.1 Utilização de operadores argumentativos na primeira versão do artigo de opinião  

 

O quadro 01 apresenta dados da primeira versão do artigo de opinião, no que se refere à 

utilização dos operadores argumentativos, à variação e repetição desses elementos no texto, 

como também os operadores escolhidos pelos alunos. 

 

Fonte: Pesquisa em artigos de opinião produzidos por alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. 

 

Ao nos atermos no quadro acima, percebemos que de um total de 116 operadores 

argumentativos, aproximadamente 17 tipos foram usados pelos redatores dos 13 textos 

analisados. Isso mostra que os alunos usam esses elementos na escrita de seus textos, entretanto, 

sem diversificá-los muito, optando pelos operadores argumentativos mais conhecidos. 

 OPERADORES REPETIÇÃO

Al-01 3 3 pois, mas sim, como

Al-02 5 4
porque, ou, como, 

então
porque (2x)

Al-03 7 4
e, como, porque, e por 

isso 
e (4x)

Al-04 6 4 porque, ou, já, e e (3x)

Al-05 5 4
porque, por isso, e, 

como
por isso (2x)

Al-06 9 4
por isso, porque, mas, 

e

por isso (2x),  e (3x), mas 

(2x), porque (2x)

Al-07 13 6
porque, então, mas, e, 

como, também 
e (8x)

Al-08 8 4 pois, mas,  também, e
pois (2x), também (3x), mas 

(2x)

Al-09 17 12

pois, mas, se pelo 

menos, ou até, ou, 

também, mesmo assim, 

já, mas, aliás, e, nem, 

pois (2x), mas (4x), e (3x), já 

(2x)

Al-10 6 3 nem, mas, e 2 (3x), nem (2x)

Al-11 7 4 pois, então, e, quando e (4x)

Al-12 20 11
e ainda, e, até, por que 

(porque), pois, mas, 

e (7x), poque (2x), mas (3x), 

ou (5x)

Al-13 10 4 pois, e, até lá, mas e (5x), pois (2x), mas (2x)

TOTAL 116 17

QUANTIDADE, VARIAÇÃO E REPETIÇÃO DE OPERADORES ARGUMENTATIVOS

QUADRO 01       OPERADORES ARGUMENTATIVOS NA PRIMEIRA VERSÃO DO ARTIGO DE OPINIÃO

PRIMEIRA VERSÃO DO ARTIGO DE OPINIÃO

ALUNOS

QUANTIDADE DE 

OPERADORES 

ARGUMENTATIVOS 

VARIAÇÃO DE 

OPERADORES 

ARGUMENTATIVOS

OPERADORES ARGUMENTATIVOS UTILIZADOS
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De modo geral, percebemos que apenas quatro redatores (A-07, A-09, Al-12 e Al-13), 

fizeram uso de um total de pelo menos 10 operadores argumentativos em seu texto, quando 

comparados aos demais alunos. Porém, não os diversificando muito e repetindo alguns deles. 

Apenas o A-09 fez pouco uso do operador aditivo “e”, enquanto os demais o repetiram por até 

8 vezes.  

Dessa forma, compreendemos que esses elementos, mesmo sendo usados de modo 

reduzido e frequentemente repetidos ao longo do texto, são de conhecimento dos alunos. Porém, 

quando analisamos seu emprego na constituição dos textos, percebemos – em alguns trechos 

dessas produções – certo comprometimento quanto ao sentido que se deseja atribuir ao discurso. 

Por isso, destacamos exemplos de fragmentos de textos que apresentaram problemas na sua 

constituição, ocasionado pelo uso inadequado do operador argumentativo, como também 

trechos sem articulação pela ausência de algum desses elementos responsáveis também pela 

organização textual. 

A seguir, apresentamos alguns trechos de textos dos alunos (Al-08, Al-09, e Al-13) 

comprometidos pelo emprego inadequado de operadores argumentativos.  

 

Trecho do texto do Al-08 

Acho também que misturar pessoas maiores de idade com menores de idade pode não dar 

bons resultados, acho que tem que fazer um sistema exclusivo para menores de idade, mas 

não acho certo deixar do jeito que está. 

 

 O enunciado introduzido pelo operador “mas” (sublinhado no fragmento acima) não 

estabelece uma relação de oposição com relação ao enunciado anterior: “[...] acho que tem que 

fazer um sistema exclusivo para menores de idade [...]” (Al-08), mas sim expressa uma 

justificativa dada pelo redator do texto para a questão de que ele não acha certo misturar pessoas 

maiores de idades com os menores.  Dessa forma, verificamos que o operador “mas”, 

considerado um marcador de ideias opostas, não cumpre a função de orientar para conclusões 

contrárias.  

 

Trecho do texto do Al-09 

Os adolescentes poderiam melhorar o país, fazemos parte da revolução o futuro será feito 

a partir de nós. Não deveríamos estragar o futuro praticando atividades ilícitas marcando 

nossas vidas com esses crimes, pois cada uma dessas atividades deveria ter punição para 

os jovens. 
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O operador “pois”, em destaque no fragmento acima, não estabelece uma relação de 

encadeamento coerente entre os enunciados.  Esse operador de coordenação explicativo deveria 

encadear o novo enunciado, justificando o que foi dito anteriormente.  

A enunciação “[...] pois cada uma dessas atividades deveria ter punição para os jovens.” 

(Al-09) não apresenta uma relação de justificativa para o enunciado “[...] Não deveríamos 

estragar o futuro praticando atividades ilícitas marcando nossas vidas com esses crimes [...]” 

(Al-09). Dessa forma, não cumpre a função adequada que lhe é própria.  

  

Trecho do texto do Al-13 

Sou contra a redução a maioridade penal, pois iria afetar jovens negros, pobre e sobre tudo 

moradores de áreas periféricas. O jovem não merece cumprir pena pois que queremos uma 

sociedade com menos índices de crimes e não uma que puna mais. 

  

Nesse trecho, percebemos uma incoerência entre os argumentos que expressam o desejo 

de se ter uma sociedade com menos índices de crimes e que não que puna mais com o primeiro 

argumento, o qual defende que o jovem não merece cumprir pena. O argumento “pois que 

queremos uma sociedade com menos índices de crimes e não uma que puna mais” não explica 

ou justiça a ideia de que “o jovem não merece cumprir pena”. Compreendemos que o aluno 

redator utilizou o operador “pois”, no enunciado, para introduzir argumentos para explicar ou 

justiçar o enunciado anterior, entretanto percebemos uma falta de sentido lógico entre os 

enunciados, porque enunciar “pois que queremos uma sociedade com menos índices de crimes 

e não uma que puna mais”, não justifica o enunciado “o jovem não merece cumprir pena”. O 

operador, “pois”, em questão, poderia ser excluído dessa enunciação. 

Nos textos dos Al-06 e Al-10, a seguir, destacamos os fragmentos nos quais o emprego 

inadequado do operador argumentativo causou incoerência local e certa ambiguidade, porque 

os enunciados não foram explanados corretamente. 

 

Trecho do texto do A-06 

 Os crimes do dia a dia são cometidos por jovens que não teve acesso a Educação 

satisfatória que deveria ter na escola, em casa e etc. por isso eles merecem ser corrigidos. 

 Eu sou a favor a maioridade penal, porque aqueles jovens poderiam está na Escola, 

mas eles não querem. Por isso muitos que cometem crimes tem que pagar pelo que fez. 

 

No trecho, o operador “por isso” (sublinhado no trecho acima), suscita incoerência local, 

visto que somente compreendemos o que o redator pretende dizer quando lemos o parágrafo 

seguinte.  
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Os enunciados ligados pelo operador “por isso”, nesse caso, não são coerentes, posto que 

o enunciado destaca que os jovens não têm acesso à educação satisfatória, “[...] por isso eles 

merecem ser corrigidos.”, ou seja, além de não ter tido oportunidade de educação, o jovem deve 

ser corrigido.   

O operador “por isso”, nesse caso, não assinala para um enunciado conclusivo, o qual 

possa dar sentido com o enunciado anteriormente exposto.  

 

Trecho do texto do Al-10 

Se o sistema funcionasse não ia precissar disso, o ECA diz que os adolescentes não tem 

maturidade para ser preso mas eles tem maturidade para cometer crimes. 

  

Nesse fragmento, observamos que o uso do operador argumentativo “mas”, por meio do 

qual se contrapõem enunciados de orientações argumentativas diferentes, contribui, nesse 

trecho, para gerar uma ambiguidade, pois ao anunciar que “[...] o ECA diz [...]”; o redator 

atribui ao ECA duas responsabilidades: “[...] que os adolescentes não tem maturidade para ser 

preso[...]” e que “[...] tem maturidade para cometer crimes”. Quando, na verdade, 

compreendemos que o desejo do redator é o de contra argumentar ao que é defendido pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente, que conforme o A-10, o ECA defende “[...] que os 

adolescentes não tem maturidade para ser preso” (AL-10).  

Nos textos dos alunos (Al-01, Al-04, Al-05, Al-07, Al-08), abaixo, destacamos 

fragmentos com ausência de operadores argumentativos. Observamos, nesses trechos, lacunas 

entre alguns enunciados, as quais poderiam ter sido preenchidas por esses elementos 

linguísticos que funcionam como elos capazes de atribuir um sentido ao enunciado e 

conferindo-lhes maior argumentatividade. Compreendemos que no lugar das palavras 

sublinhadas por nós (para melhor visibilidade e apreensão), poderiam ter sido empregados 

operadores argumentativos capazes de marcar relações de explicação e de conclusão ao que foi 

dito anteriormente, para conferir maior argumentatividade ao texto. Vejamos os seguintes 

trechos que nos servirão como exemplos disso: 

 

Trecho do texto do Al-01  

Não é certo que adolescentes sejam jugados no mesmo sistema penal que adultos com mais 

experiencia de vida, isso só contribuiria para que esses adolescentes ficassem mais 

violentos. 
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Trecho do texto do Al-04  

O Brasil tem quem cria vergonha e investi mais na segurança do Brasil e da pessoas e 

cidadões do bem, no Brasil ainda existe pesssoas muito boas. 

 

Trecho do texto do Al-05 

Com a redução da maioridade penal, a quantidade de crimes efetuados por menores, 

diminuirar bastante, com a redução iria proteger a população. 

 

Trecho do texto do Al-07  

Acho que a redução da maioridade penal para 16 anos podem diminuir os crimes: assaltos, 

furtos e outros. Por estarem presos nós poderemos ter uma população mais segura e mais 

confiante. 

 

Trecho do texto do Al-08 

Sou a favor da redução da maioridade penal, pois acho que os jovens impunes continuam 

a praticar crimes, pois sabem que não acho que não serão punidos; mas por outro lado, 

também não acho que tudo se resolve só com a redução O Brasil também precisa de 

educação.  

Precisamos de um sistema que reintegre os jovens a sociedade, o sistema de educação 

pública do Brasil é muito ruim, raramente tem uma escola boa no sistema público. 

 

Já nos fragmentos que seguem, produzidos pelos alunos Al-03 e Al-04, compreendemos 

que entre as palavras sublinhadas, essa ausência de conexão poderia ser realizada por 

operadores que somam argumentos em favor da mesma conclusão, para possibilitar uma 

melhor sequência do discurso, visando a argumentatividade mais eficiente. 

 

Trecho do texto do Al-03 

A violencia nas cidade esta muito grande em vários canto do Brasil cada vez mais os jovens 

estão cometendo estrupos devemos fazer algo sobre isso aí entra a questão da Redução da 

maioridade Penal; 

 

 

Trecho do texto do Al-04 

Eu sou a favor da maioridade penal, porque os jovens tem que ser responsáveis por suas 

obrigações, ser um cidadão de bem, não um traficante ou ladrão, pra mim, a partir de 16 

anos a pessoas já tem que ter que ter responsabilidade. 
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Após as análises desses textos produzidos por nossos alunos, constatamos que eles usam 

os operadores argumentativos, todavia, de forma pouco diversificada, pois repetem, às vezes 

excessivamente, um mesmo operador ao longo do texto. Fato esse, talvez, justificado em virtude 

do desconhecimento da função da maioria dos operadores argumentativos, levando ao uso 

daqueles mais comuns.  

Podemos perceber, ainda, que os escritos desses alunos atestam que, além de problemas 

com relação a desvios gramaticais, como: de pontuação, de concordância verbal e nominal e de 

escrita de algumas palavras, as escolhas por operadores argumentativos, por diversas vezes, 

foram infelizes, posto que não corresponderam semanticamente aos enunciados nos quais foram 

empregados, nem, tampouco, conferiram força argumentativa.  

Conferimos, também, a ausência de elementos capazes de guiar os argumentos a uma 

determinada conclusão, pois, em alguns trechos das produções, os redatores não encadearam os 

enunciados por meio desses recursos. 

De modo geral, apreendemos que os empregos inadequados de alguns operadores 

argumentativos aconteceram quando os redatores dos textos estabeleceram relações de 

conjunção, realizadas por operadores que ligam enunciados, os quais constituem argumentos 

para uma mesma conclusão; relação de contrajunção, através da qual se contrapõem enunciados 

de orientações argumentativas diferentes; e relação de explicação ou justificativa, estabelecidas 

quando um enunciado justifica ou explica o anterior.  

Salientamos que, provavelmente, por falta de conhecimento mais específico sobre os 

operadores argumentativos, os alunos não fizeram uso dessas marcas – explicitamente 

argumentativas –, com a devida habilidade. Isso faz com que os textos, em sua maioria, não 

progridam e apresentem incoerências diversas, de modo a confirmar o que Koch (2005, p. 77) 

esclarece sobre o mau uso desses elementos linguísticos. A autora afirma que o uso inadequado 

dos operadores argumentativos pode criar incoerência em nível local no texto, dificultando a 

sua compreensão, como o observado nas produções textuais dos alunos Al-06 e Al-10.  

Evidenciamos, também, que muitos deles não conseguem articular corretamente as ideias 

dentro do texto, pois não empregam, às vezes, os operadores argumentativos de forma a cumprir 

a função desejada. Esse uso inadequado pode comprometer a escrita, porque, como afirma Koch 

(2011), fundamentada em pesquisadores como Oswald Ducrot, “[...] os operadores 

argumentativos encadeiam enunciados, estruturando-os em textos, isto é, construindo um 

discurso. ” (P. 130).  Esses elementos, portanto, funcionam como elos coesivos capazes de 

direcionar os enunciados e quando usados adequadamente atribuem força argumentativa ao 

texto, fazendo o discurso evoluir.    
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4.1.2 Utilização de operadores argumentativos na segunda versão do artigo de opinião 

 

 Para compreendermos o emprego desses elementos nos textos, elaboramos um quadro 

comparativo sobre a utilização dos operadores argumentativos nas duas versões do artigo de 

opinião. Esse demonstrativo nos auxilia a perceber se houve aumento, variação e/ou repetições 

desses elementos no texto reescrito: 

 

Fonte: pesquisa em artigos de opinião produzidos por alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. 

 

Comparando as informações do Quadro 02, apreendemos que houve modificações tanto 

na quantidade de uso dos operadores argumentativos, quanto – sendo esse o dado mais 

importante – na variação desses elementos nos textos.  

Após sequência de atividades desenvolvidas para o trabalho com os operadores 

argumentativos, os alunos redatores, ao reescreverem o artigo de opinião, utilizaram-se mais 

desses elementos, diversificando-os ao longo dos seus textos.  Assim, constatamos um aumento 

na quantidade e uma variação maior de operadores argumentativos em 12 textos, perante os 13 

OPERADORES REPETIÇÃO

Al-01 3 3 10 7
pois, e, porque, então, mas sim, por,  

como
e (4x)

Al-02 5 4 18 9
porque, e, por isso, já que, porém, mas, 

como, então, pois,  
e (6x), porque (4x), como( 2x)

Al-03 7 4 21 11
porque, e, por isso, ou, entretanto, além 

disso, mas, mesmo, como, além de
porque (2x), e (10x), ou (2x)

Al-04 6 4 13 10
pois, e, nem, por causa, quando, assim, 

mas como, portanto, visto que, ou
e (4x) 

Al-05 5 4 11 8
porque, pois, e, nem, mas, como, por 

isso, então
porque (2x), pois (3x)

Al-06 9 4 9 5 e, pois, mas, por isso, portanto mas (2x), e (4x)

Al-07 13 6 14 11
pois, ainda, como, e sim, então, e, porém, 

porque, mas, portanto, já
pois (4x) 

Al-08 8 4 12 8
pois, e, como, por isso, mas, no entanto, 

então, porque
e (5x)

Al-09 17 12 12 9
porque, já, aliás, pois, mas, e, ou até 

mesmo, também, ou
e (3x), mas (2x)

Al-10 6 3 15 8
pois, porém, já, então, e, ainda, mas, 

como, assim, portanto, porque
pois (3x), já (2x), e (3x)

Al-11 7 4 14 10
pois, e, ou até mesmo, assim, como, por 

isso, então,  além disso, portanto
pois (3x), e (4x)

Al-12 20 11 24 16

e ainda, e até, e, até, ou, porque, ainda, 

mas, no entanto, já, entretanto, então, 

como, por isso, e desse modo, dessa 

forma

e (6 x), ou (3x), porque (2x)

Al-13 10 4 15 8
 pois, e, por isso, até lá, por, e talvez até, 

portanto, porque
 e (8x) 

TOTAL 116 188

OPERADORES ARGUMENTATIVOS UTILIZADOS

QUANTIDADE, VARIAÇÃO E REPETIÇÃO DE OPERADORES ARGUMENTATIVOS

QUADRO 02          OPERADORES ARGUMENTATIVOS NAS DUAS VERSÕES DO ARTIGO DE OPINIÃO

SEGUNDA VERSÃO DO ARTIGO DE OPINIÃO
PRIMEIRA VERSÃO DO ARTIGO DE 

OPINIÃO

ALUNOS QUANTIDADE VARIAÇÃO QUANTIDADE VARIAÇÃO
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analisados. Apenas o aluno A-09 reduziu o número de operadores na segunda versão do artigo 

de opinião. Na reescrita desse aluno, analisado abaixo, podemos conferir que, além dessa 

redução de cinco operadores argumentativos, também percebemos modificações na 

organização textual. Para melhor percepção, usaremos o texto completo da segunda versão do 

artigo de opinião, numa amostragem dessa análise. 

 

Segunda versão do artigo de opinião do aluno (Al-09) 

Punição para os Jovens Infratores 
 

 Sou a favor a redução da maioridade penal, porque os jovens já possuem consciência o 

suficiente de que os crimes cometidos por eles levam, ''aliás'' poderia levar a punição, somente 

não leva devido a legislação brasileira. 

 Não sou a favor de uma sociedade que cometa tortura contra jovens, mas de punição 

sim. Nenhuma sociedade pode crescer com os jovens infratores soltos. Se pelo menos os 

políticos corruptos desse país investissem em uma sociedade mais educativa e formadora, 

conseguiríamos mudar nosso país. 

 Nosso país está perdido no meio de tanta violência. A violência de crianças que vão 

crescer nesse mundo com tantas torturas, violência e mortes. Isso tem que mudar! Jovens 

matando famílias inocentes por causa de roubo ou até mesmo discussões bobas. Há jovens por 

aí que tem condições de se manter, mas por vício ou por outra coisa que não tem nem um 

motivo roubam sem precisão. Do mesmo jeito que eles têm consciência para roubar e matar, 

também tem para pagar pelos seus crimes. 

  Os adolescentes poderiam melhorar o país, fazemos parte da evolução, o futuro será 

feito a partir de nós. Não deveríamos estragar o futuro praticando atividades ilícitas, 

marcando nossas vidas com esses crimes, pois cada uma dessas atividades deveria ter punição 

mais severa para os infratores. Única obrigação que temos é estudar. 

 

Ao analisarmos o texto e constatarmos essa diminuição do número de operadores 

utilizados pelo Al-09, entendemos que essa redução foi devido a uma nova orientação para a 

organização textual, pois algumas informações apontadas na primeira versão do texto foram 

melhor organizadas, visando proporcionar uma reescrita que se revelasse mais coerente.   

Observamos que, na reescrita do texto exemplificado acima, foi eliminado o fragmento, 

“uma das única obrigações a temos é estudar, o ensinamento de algumas escola não são muito 

bom, mas com isso tudo dá para aprender o básico de alguma coisa; mesmo assim já sabemos 

o que é certo e errado” (primeira versão Al-09). Esse fragmento, que não está no texto reescrito 

de Al-09, nos deixa perceber uma desorganização das ideias, mesmo o enunciado contendo 

operadores argumentativos que servem de elos coesivos. 

Nessa segunda versão do artigo de opinião, com relação ao uso dos operadores 

argumentativos, passamos a perceber certo domínio no emprego desses elementos, sucedendo, 
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desta forma, um texto coerente. 

 No primeiro parágrafo do texto em menção, foram usados o elemento “porque”, “já” e o 

“aliás”, para justificar a tese defendida. O operador “já”, que indica uma mudança de estado, 

uma pressuposição e o operador “aliás”, que segundo Koch (2011), introduz um argumento 

decisivo, apresentando-o a título de acréscimo ao argumento anterior, ajudam na justificativa 

introduzida pelo operador argumentativo “porque”, o qual introduz o argumento “porque os 

jovens já possuem consciência o suficiente de que os crimes cometidos por eles levam, ‘aliás’ 

poderia levar a punição, somente não leva devido a legislação brasileira”. 

O uso do operador argumentativo “aliás”, nos deixa perceber, também, que o aluno 

redator tem consciência da ineficiência da Legislação Brasileira, pelo menos para o caso de 

menores infratores. É feita uma ressalva com o emprego desse conector, visto que há uma no 

discurso para inferir que a legislação brasileira não permite “punição” para menores infratores. 

No segundo parágrafo, o uso do “mas” encontra-se adequado no enunciado “Não sou a 

favor de uma sociedade que cometa tortura contra jovens, mas de punição sim [...]” (Al-09). 

Visto que expõe dois argumentos orientados em direções contrárias (alcançando o sentido da 

conjunção), fazendo prevalecer o segundo.  

No decorrer do texto, foram usados os operadores “e”, “também” e “ou até mesmo” para 

somar alguns argumentos e introduzir outros alternativos, sobrepondo fatos e aumentando a 

força argumentativa dentro do texto. No terceiro parágrafo encontramos, também, o operador 

que estabelece a hierarquia dos elementos, como no trecho, “[...] Jovens matando famílias 

inocentes por causa de roubo ou até mesmo discussões bobas [...]” (Al-09). O uso do “até 

mesmo” sinaliza para um argumento mais forte, capaz de justificar o que está sendo enunciado.  

No último parágrafo, é utilizado o operador “pois”, que conforme Koch (2005), serve 

para justificar ou explicar um enunciado anterior. Porém, nesse caso, o uso do referido operador 

causa uma incoerência, visto que o enunciado “[...] pois cada uma dessas atividades deveria ter 

punição mais severa para os infratores [...]” (Al-09) não serve de justificativa ou explicação 

coerente para o enunciado “[...] Não deveríamos estragar o futuro praticando atividades ilícitas, 

marcando nossas vidas com esses crimes [...]” (Al-09).  

Então, após a análise desse texto, compreendemos que, mesmo com o emprego 

inadequado do operador “pois”,  no último parágrafo do texto, há uma evolução considerável 

na escrita do Al-09, como também observamos essa melhora em outros artigos de opinião, se 

comparados com a primeira produção, visto que alguns alunos conseguiram reescrever seu texto 

de maneira mais clara, utilizando os operadores argumentativos, encadeando melhor os 

enunciados do texto, direcionando adequadamente os argumentos ao sentido pretendido.   
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Para confirmar o exposto, destacamos para análise os textos dos alunos (Al-02, Al-05, Al-

06, Al-07, Al-10 e Al-13), em que houve uma melhora expressiva em relação ao emprego desses 

elementos.  

Nessas produções, os alunos redatores fizeram uso de um número maior de operadores 

argumentativos, diversificando-os, demonstrando certo domínio na utilização dessas marcas 

linguísticas, produzindo um texto mais coeso e coerente.  

Dentre os textos já citados, os do Al-06 e Al-10 tiveram trechos da primeira versão do 

artigo opinião analisados por emprego inadequado de operadores argumentativos; do Al-05 e 

Al-07, destacamos trechos do primeiro artigo com ausência desses elementos, entre alguns 

enunciados e do Al-02 e Al-12, a escolha por analisá-los é porque apresentam melhores escritos 

em relação ao demais textos. Nessa segunda versão do artigo de opinião, notamos também que 

o texto reescrito contém mais informações que na primeira produção, com argumentos mais 

bem desenvolvidos e presença expressiva de operadores argumentativos.  O texto reescrito do 

Al-12, em especial, apresenta, ainda, quantidade e variedade significativas de operadores 

argumentativos, dado que nos possibilita uma maior investigação das relações de sentido 

estabelecidas por esses elementos.   

Ressaltamos, no entanto, que mesmo observando esse aumento e variedade de operadores 

argumentativos nos textos, nosso foco de análise e reflexão constitui-se em ressaltar se a 

utilização desses elementos linguísticos contribuiu para direcionar os argumentos ao sentido 

pretendido pelo sujeito enunciador, no caso, o aluno redator. 

  

Segunda versão do artigo de opinião do aluno Al-06 

DIGA SIM A REDUÇÃO 

 

 Alguns crimes, atualmente, são cometidos por jovens menores de idade que praticam 

violência. 

 Sabemos que muitos jovens não tiveram acesso à educação, a qual deveria ter tido na 

escola e em casa. 

 Eu sou a favor da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, pois os jovens 

poderiam estar na escola, mas não querem, preferem fazer parte do mundo do crime e 

por isso os que cometem crimes tem que arcar com as suas consequências. 

 A redução da maioridade penal é uma forma de punir os que praticam violência. Se 

um adolescente de 16 anos cometer algo errado e não for responsabilizado irá pensar: ' 'Eu 

irei fazer isso, mas nada irá acontecer comigo''. 

 Portanto, a maioridade é uma forma de punir essas pessoas. É melhor ter mais 

cadeias que adolescentes fazendo coisas erradas e não arcando com as consequências, 

cometendo crimes e deixando a população aterrorizada. 
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No trecho destacado por nós em negrito, podemos perceber a tese defendida pelo aluno 

redator que, para justificar sua opinião, vale-se do “pois”, operador de coordenação explicativo, 

que conforme Koch (2005), ao ser usado, encadeia sobre um primeiro ato de fala, outro ato que 

explica ou justifica o anterior.  O enunciado, introduzido pelo operador em destaque: “pois os 

jovens poderiam estar na escola”, é concatenado e direcionado ao enunciado “mas não querem, 

preferem fazer parte do mundo do crime”. O operador de contrajunção “mas” em “[...] os jovens 

poderiam estar na escola, mas não querem” [...] (Al-06), expressa orientações argumentativas 

diferentes, reforçando o argumento de que, lugar de jovem é na escola, entretanto eles preferem 

fazer parte do mundo do crime a frequentarem a escola, devendo assim arcar com as 

consequências de seus atos. Argumento reforçado pelo operador de conclusão “por isso”, 

responsável por desencadear um novo argumento que serve para sustentar a defesa de que os 

adolescentes “que cometem crimes devem arcar com as consequências”. (Al-06). 

 

Segunda versão do artigo de opinião do Al-10 

Devemos punir menores de idade? 

 
Eu sou a favor da redução da maioridade penal, pois com a redução da idade 

penal para16 anos, a quantidade de crimes efetuados por menores de idade diminuiria 

potencialmente, pois muitos vão saber que já podem ser presos. 

 Muitas pessoas dizem que o adolescente de apenas 16 anos não tem responsabilidade, 

porém se os jovens de 16 anos já podem votar, então tem maturidade suficiente para serem 

responsáveis por seus atos e responderem por seus crimes. 

 A maioria dos jovens que passam a cometer crimes, ainda menores de idade, morrem 

precocemente e, pois, os crimes trazem grande perigo a eles. 

 Se o sistema de segurança pública funcionasse, não iriamos precisar reduzir a 

maioridade penal, mas como isso não se aplica ao Brasil, necessitamos da redução, e se 

os jovens têm maturidade para cometer crimes, eles têm maturidade para responder por 

eles. 

 Outro fator é que a maioria dos criminosos usam menores de idade para ajudarem 

em seus crimes, por conhecerem a impunidade que eles têm, assim absorvendo muitos 

crimes. 

 Portanto, a mudança da lei pode ajudar a reduzir o número de crimes efetuados por 

menores de idade, porque eles vão temer a lei. 

  

 

Desse texto, optamos por analisar o primeiro e o quarto parágrafo. O primeiro para 

mostrarmos que o aluno redator expôs sua opinião logo no início, ao empregar, adequadamente 

e por duas vezes, o operador argumentativo “pois”, passando a expor o porquê de ser a favor 

da redução da maioridade penal. Desse modo, por meio do operador, ele justifica e explica que 

com a redução da idade penal de 18 para 16 anos “[...] a quantidade de crimes efetuados por 
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menores de idade diminuiria potencialmente, pois muitos vão saber que já podem ser presos.” 

(Al-10). 

 O outro trecho em destaque foi selecionado para análise, por termos observado que, na 

primeira versão do artigo de opinião do aluno A-10, o operador argumentativo “mas” foi 

empregado inadequadamente e gerou uma incoerência local.  Esse operador argumentativo, 

gerou uma ambiguidade no enunciado: “Se o sistema funcionasse não ia precissar disso, o ECA 

diz que os adolescentes não tem maturidade para ser preso mas eles tem maturidade para 

cometer crimes” (A-10, primeira versão do artigo de opinião). Dessa forma, esse redator atribui 

ao ECA duas responsabilidades: “[...] que os adolescentes não tem maturidade para ser 

preso[...]” e que “[...] tem maturidade para cometer crimes”. Entretanto, compreendemos que a 

intenção do aluno é o de contra argumentar ao que é defendido pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que conforme o A-10, o ECA defende “[...] que os adolescentes não tem 

maturidade para ser preso” (AL-10).  

Analisando o mesmo texto, após reescrita, constatamos que na produção final desse aluno 

o uso do operador, “mas”, foi usado adequadamente. Todo o texto e, principalmente esse trecho, 

foi reorganizado, ao observarmos: “[...] se o sistema de segurança pública funcionasse, não 

iriamos precisar reduzir a maioridade penal, mas como isso não se aplica ao Brasil, 

necessitamos da redução [...]”. Vemos, portanto, que o uso do “mas” estabelece relação de 

oposição, pois os enunciados apresentam, claramente, orientações argumentativas opostas. De 

acordo com o aluno redator, a redução da idade penal não seria necessária, caso o sistema de 

Segurança Pública brasileiro funcionasse. Segundo Koch (2011), esse operador é tido por 

Owald Ducrot como operador argumentativo por excelência, pois o locutor, num determinado 

enunciado, introduz em seu discurso um argumento possível para uma conclusão e, em seguida, 

ao usar esse operador, opõe-lhe um argumento determinante para a conclusão contrária ao que 

foi exposto anteriormente. 

Mais adiante, o uso do operador “e” no enunciado “[...] e se os jovens têm maturidade 

para cometer crimes, eles têm maturidade para responder por eles.” (Al-10), apresenta-se como 

um enunciado que toma o enunciado anterior por tema, apresentando uma condição 

estabelecida pelo “se”, auxilia a justificar o argumento de que “eles têm maturidade para 

responder por eles.” (Al-10). 

Verificamos, assim, que o artigo de opinião do Al-10 sinaliza para uma escrita melhorada 

da primeira versão, na qual percebemos encadeamentos adequados realizados por operadores 

argumentativos, como, também, evidenciamos que foi solucionada uma incoerência local 

causada pelo operador “mas”, na primeira produção.  



89 
 

 

Diante dos textos do Al-06 e do Al-10, analisados acima, constatamos um aprimoramento 

considerável, quanto ao uso adequado dos operadores argumentativos, pois verificamos que 

foram empregados adequadamente, de forma a encadear os argumentos a conclusão pretendida 

pelo aluno redator.  

Agora, passemos a exibir os textos que na primeira versão foram percebidas ausências de 

operadores argumentativos, que pudessem levar a uma maior argumentatividade. Destes textos 

elaborados por Al-05 e Al-07, consideramos apenas partes referenciadas na primeira versão 

escrita. Observamos que, para identificar o trecho analisado, o destaque está em negrito.  

 

Segunda versão do artigo de opinião do Al-05 

Regras para menores infratores 

 

      Sou a favor da redução da maioridade penal, porque sei que a atual situação que passa 

nossa sociedade é necessária uma atitude eficaz por parte do responsável o mais rápido 

possível, pois a violência está aumentando cada dia mais e os jovens entrando no mundo da 

criminalidade porque muitas vezes não tem a mesma educação de qualidade nem 

oportunidades. Mas o que não pode continuar são milhares de pessoas de bem sendo 

assaltadas todos os dias, quase sempre por menores de idade. 

 Com a redução da maioridade penal, a quantidades de crimes efetuados por menores 

de idade diminuirá potencialmente, pois a maioria dos assaltos são cometidos por menores 

infratores. 

 Os jovens de hoje têm consciência de que não podem ser punidos como adultos, por 

isso continuam a cometer crimes. Então, se a redução da idade penal não acontecer, o 

índice de criminosos com idade abaixo de 18 anos tenderá a aumentar, pois certamente os 

jovens irão entrar cada dia mais no mundo de crimes. 

 

  

No segundo parágrafo do texto, destacado para análise, notamos que o autor retoma a 

ideia do primeiro parágrafo defendendo que “[...] Com a redução da maioridade penal, a 

quantidades de crimes efetuados por menores de idade diminuirá potencialmente[...]”, (Al-05). 

Para isso, o autor justifica tal argumento anunciando: “[...] pois a maioria dos assaltos são 

cometidos por menores infratores” (Al-05). Para introduzir essa justificativa, observamos que 

é empregado o operador “pois” (em destaque), que, segundo Koch, 2005, explica ou justifica 

todo o enunciado anterior. Dessa forma, o redator desse texto final passou a estabelecer uma 

conexão entre os enunciados, que na primeira escrita apareciam desconectados, revelando, 

desse modo, uma evolução no aprendizado. 

O parágrafo que finaliza o texto do Al-05, deixa claro que através do operador conclusivo 

– “por  isso” –,  o aluno encadeia um novo argumento ao fato de que o jovem de hoje tem 

consciência de sua impunidade, pois “não podem ser punidos como adultos, por isso continuam 
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a cometer crimes.” (Al-05). Reforçamos que é por meio desse operador (“por isso”), que ele 

sustenta sua tese.  

Nesse trecho abordado, ao empregar o operador “então”, seguido do “se”, é introduzida 

uma ideia de condicionalidade, uma vez que está implícito uma consequência de aumento da 

criminalidade, caso não seja efetivada essa redução da idade penal de 18 para 16 anos.  

Para finalizar seu discurso, o aluno, ainda, utiliza-se do operador “pois”, responsável por 

encadear sobre o ato de fala anterior uma justificativa ou explicação. O enunciado “[...] se a 

redução da idade penal não acontecer, o índice de criminosos com idade abaixo de 18 anos 

tenderá a aumentar [...]”, é justificado pelo enunciado “ [...] pois certamente os jovens irão 

entrar cada dia mais no mundo de crimes,” (Al-05). 

 

Segunda versão do artigo de opinião do Al-07 

A impunidade em nosso país 

 
Eu sou a favor da maioridade penal de 18 para 16 anos, pois com a redução da 

maioridade penal muitos jovens aliciados ao crime ainda criança iriam realmente serem 

punidos como devem. Aprenderiam que o caminho do crime não leva ninguém a nada. O 

infrator não tem um futuro próspero e sim precoce, porque geralmente morrem cedo. 

Pesquisas realizadas indicam que a maioria da população é a favor da redução da 

maioridade penal para 16 anos, pois no país em que vivemos os jovens de 16 anos de idade 

já podem votar, então tem maturidade e responsabilidade suficiente para ter consciência de 

responder pelos seus atos. 

Sabemos, porém, que o sistema brasileiro como está, não melhora as pessoas, 

porque o sistema presidiário do nosso país está em estado de calamidade, mas isso não 

justifica a falta de impunidade 

          Portanto, com a redução da maioridade penal, a população se sentiria mais segura 

e confiante, pois com a redução da maioridade penal a quantidade de crimes efetuados 

por menores diminuir significadamente. 

 

   

Como podemos notar, a progressão do texto se faz através de sucessivos encadeamentos, 

assinalados por operadores argumentativos empregados adequadamente, guiando o discurso.  

No último parágrafo do texto, destacado para análise, percebemos uma pequena 

semelhança com o trecho selecionado para análise na primeira versão do artigo de opinião, visto 

que o aluno redator reorganizou todo o texto, modificando-o ao reescrevê-lo. No último 

parágrafo, foi empregado o operador argumentativo que introduz argumentos conclusivos, 

como podemos evidenciar em, “[...] portanto, com a redução da maioridade penal, a população 

se sentiria mais segura e confiante [...]” (Al-07). Para Koch (2005), por meio desse operador, 

podemos introduzir um enunciado de valor conclusivo em relação a enunciados anteriores.  
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Assim, ao iniciar a conclusão do texto com o operador “portanto”, o aluno redator conclui seu 

texto, reafirmando a tese de que a redução da idade penal é a solução para o fim de crimes 

cometidos por menores. Em seguida a esse enunciado, que serve para concluir o texto, é 

introduzida a enunciação que, através do operador argumentativo “pois”, justifica o enunciado 

conclusivo. 

Os textos dos Al-05 e Al-07, diferentemente da primeira versão, encontram-se com os 

enunciados encadeados de maneira adequada, por muitos e diversificados operadores 

argumentativos. Dessa forma, constatamos que o estudo e a reescrita possibilitaram uma 

melhoria ao texto, pois os redatores optaram pelo uso variado de operadores argumentativos, 

que conectassem os enunciados de forma a direcionar a uma conclusão pretendida. 

Para finalizarmos nossas análises, apresentamos os textos dos alunos Al-02 e Al-12, os 

quais julgamos bem escritos, após a sequência de atividades, a partir da sequência didática. 

Compreendemos que os procedimentos, em sala de aula, revelaram produções textuais em 

processo de melhoria crescente para os alunos. Processo esse que contou com as leituras 

realizadas sobre a temática e solicitadas para as produções, favorecendo, desse modo, a escrita 

mais elaborada do texto, visto a quantidade de informações apreendidas, promoveram a 

argumentação em defesa da tese defendida – pelos alunos redatores –, bem como o uso de 

estratégias linguísticas para direcionar os argumentos e a conclusão almejada. No entanto, 

mesmo apresentando o texto completo, optamos por analisar apenas trechos desses textos.   

 

Segunda versão do artigo de opinião do Al-02 

Deve-se reduzir a maioridade penal no Brasil? 

 
 Sou a favor da redução da maioridade penal, porque com a redução da maioridade 

penal de 18 para 16 anos a quantidade de crimes efeituados por menores de idade 

diminuiriam, porque os menores infratores assaltam e matam sem medo, já que sabem 

que no final serão liberados. 

 O ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) diz: que a partir dos 12 anos, qualquer 

adolescente é responsabilizado pelo ato cometido contra a lei. Essa responsabilização, 

executada por meio de medidas socioeducativas previstas no ECA têm o objetivo de ajudá-

lo a recomeçar e a prepará-lo para uma vida adulta de acordo com o socialmente 

estabelecido. É parte do seu processo de aprendizagem que ele não volte a repetir o ato 

infracional. 

 Por isso, não devemos confundir impunidade com imputabilidade. A imputabilidade, 

segundo o Código Penal, é a capacidade de uma pessoa entender que o fato é ilícito e agir 

de acordo com esse entendimento, fundamentando em sua maturidade psíquica. 

 Em 1940, o Brasil estipulou a maioridade em 18 anos. Antes disso, já foi 9 anos, já 

foi 14. Naquela época, os menores eram adolescentes abandonados que praticavam 

pequenos delitos. Não convinha punir esses menores como um adulto. Passaram-se 70 anos 

e hoje os menores não são mais os abandonados. O menor infrator, na sua maioria, é o 



92 
 

 

adolescente que vem de família pobre, porém, não miserável. Tem casa, comida, educação, 

mas vai em busca de bens que deem reconhecimento a ele. As medidas do Estatuto da 

Criança e do Adolescente não intimidam. Eles praticam os atos infracionais, porque não 

são punidos na medida. A pena tem a função de intimidação, que a medida socioeducativa 

não tem 

 Muitos países desenvolvidos adotam maioridade penal abaixo de 18 anos. Nos 

Estados Unidos, a maioria dos estados submetem jovens a processos criminais como 

adultos a partir dos 12 anos de idade. Outros exemplos: na Nova Zelândia, a maioridade 

começa aos 17 anos; na Escócia aos 16; na Suíça, aos 15. 

  Compreendo que o nosso país está sofrendo com a impunidade, não adianta liberar 

esses jovens, porque eles irão cometer crimes mais e mais vezes, então a lei sendo rígida 

no Brasil, acredito que iria mudar, pois sabemos que do jeito que está a violência o país 

não irá para a frente! 

 

Analisando o texto acima, observamos que o redator Al-02 faz a introdução já 

apresentando sua tese. No trecho em destaque, essa tese é introduzida e logo justificada pelo 

operador “porque”, que conforme Koch (2011), introduz um ato de justificativa ao enunciado 

anterior. O aluno também faz uso do mesmo operador para explicar o motivo de seu ponto de 

vista. Com o operador, “e” o redator acrescenta um fato a outro, encadeando esses enunciados, 

visto que esse operador funciona como elemento que pode somar argumentos, orientando-os no 

mesmo sentido. Ao usar o operador “já que”, se concatena um novo segmento discursivo, 

justificando o enunciado anterior. Dessa forma, o aluno redator apresenta a pressuposição de 

que os adolescentes infratores cometem crimes, pois sabem que não poderão ser punidos. Para 

Koch (2011), esse último operador destacado tem a função de introduzir no enunciado 

conteúdos pressupostos. Compreendemos que a escolha por esses operadores, confere ao 

enunciado, principalmente o “já que”, uma maior argumentatividade.    

 Constatamos, ainda, que esse artigo de opinião se encontra com argumentos mais 

desenvolvidos do que na primeira versão, como também percebemos que o aluno redator fez 

uso de muitos e variados operadores, demonstrando certo conhecimento em relação ao uso 

desses elementos, como bem conferimos na análise do trecho acima.   

 Na primeira versão desse texto foram usados, conforme mostra a Tabela 02, um número 

reduzido de operadores argumentativos. Dessa forma, a reescrita desse texto serviu para que o 

aluno acrescentasse mais informações ao texto, aumentando e variando os operadores 

argumentativos, empregando-os de forma adequada. Dessa forma, percebemos certo domínio 

de alguns recursos responsáveis pela coesão textual por parte do aluno redator. 
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Segunda versão do artigo de opinião do Al-12 

A sociedade e a impunidade 

 
 Temos visto nos últimos tempos muitos casos que envolveram e ainda envolvem 

muitos menores de idade. Casos como: furtos de carros, assaltados a bancos, arrastões, 

homicídios, aliciamento de menores as quadrilhas, entre outros ocorridos; que vem 

deixado uma boa parte dos brasileiros em choque e até revoltados. 

 De acordo com o estatuto da criança e do adolescente, os jovens que tiverem até 

dezessete anos e onze meses, não podem ser presos ou punidos, porque o ECA (Estatuto da 

Criança e do Adolescente) não permiti. Segundo eles os menores não têm consciência ainda 

para arcar com as consequências de seus atos. No meu ponto de vista eu sei que os jovens 

não podem pagar pela ineficiência do estado. Ou os jovens que entrassem na cadeia iriam 

sair pior. Mas, no entanto, problemas complexos não serão superados de modo simplório e 

imediatista. Precisamos de inteligência, projeto ético e político de sociedade que valorize a 

vida em toda sua forma. 

 Acredito, entretanto que, se os jovens de dezesseis anos já podem votar, então têm 

maturidade suficiente para serem responsáveis por seus atos. Os jovens de hoje têm 

consciência de que não podem ser presos e punidos como adultos, por isso continuam a 

cometer crimes. Com a redução da maioridade penal para dezesseis anos a quantidade de 

crimes efetuados por menores de idade diminuirá, e desse modo, a criminalidade entre os 

menores infratores regredirá. 

As pesquisas mostram que a maioria da população brasileira é a favor da redução da 

maioridade penal de 18 para 16 anos, porque os jovens, que atualmente assaltam e 

matam, saem impunes, porque são menores de idade. Dessa forma, com a redução da 

maioridade penal, muitos jovens aliciados ao crime irão realmente serem punidos como 

devem. Eles aprenderiam que esse caminho não os levará a nada a não ser para a cadeia 

ou a morte. 

 

 

A leitura do texto acima evidencia que seu redator fez uso de diversos operadores 

argumentativos, de forma a adicionar, explicar, justificar e concluir argumentos.  

Já no início do texto, na primeira enunciação, é utilizado o operador “e ainda”, que, 

conforme Koch (2011), introduz mais um argumento a favor de determinada conclusão. Nesse 

parágrafo, esse operador funciona como marcador que reforça a ideia de que “[...] temos visto 

nos últimos tempos muitos casos que envolveram e ainda envolvem muitos menores de idade”. 

Para concluir o argumento, neste parágrafo, é usado o “e até” que, ainda conforme Koch (2011), 

“[...] estabelece uma hierarquia dos elementos numa escala, assinalando o argumento mais forte 

para uma conclusão r.” (p. 102). 

Constatamos, ainda, que muitos operadores serviram aos argumentos, de forma a 

direcionar ao sentido pretendido pelo aluno, que é a redução da maioridade penal de 18 para 16 

anos. 

No último parágrafo, destacado em negrito, percebemos a existência dos operadores 

“porque” e “e” no enunciado “[...] porque os jovens, que atualmente assaltam e matam, saem 
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impunes, porque são menores de idade” (Al-12). Nas duas ocorrências, o operador “porque” 

tem como função justificar o argumento de que a maioria das pessoas é a favor da redução da 

idade penal de 18 para 16 anos. Já o operador “e”, nesse enunciado, soma argumentos a favor 

de uma mesma conclusão. Mais adiante, tem-se o operador “dessa forma”, para se chegar a uma 

conclusão em direção ao enunciado anterior. Ao usar o operador de disjunção inclusiva “ou”, 

no enunciado “[...] Eles aprenderiam que esse caminho não os levará a nada a não ser para a 

cadeia ou a morte.” (Al-12), apresentam-se duas consequências: cadeia ou morte, provenientes 

de atos infracionais cometidos por menores.   

Assim sendo, considerando nosso recorte analítico centrado no uso dos operadores 

argumentativos na construção textual, verificamos que após o desenvolvimento da sequência 

didática, os artigos de opinião produzidos pelos alunos apresentaram melhoras significativas 

em relação ao uso desses elementos. De maneira geral, os produtores dos textos analisados 

conseguiram empregar os operadores argumentativos para encadear os enunciados do texto, de 

forma adequada, diversificando esses recursos linguísticos ao longo do texto.  

Compreendemos, portanto, que abordar esses elementos linguísticos, evidenciando seu 

valor semântico-argumentativo, favorece sua utilização no texto como elementos colaboradores 

da estratégia argumentativa, a qual visa o convencimento do interlocutor. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente trabalho, resultado de uma pesquisa ação, buscamos minimizar as 

dificuldades de uso dos operadores argumentativos em textos do gênero artigo de opinião, 

produzidos pelos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do município 

de Parnamirim (RN). Tal problema tem sido evidenciado nas produções textuais dos alunos e 

está relacionado ao emprego muitas vezes inadequado dos operadores argumentativos, 

repetições de um mesmo operador e, até mesmo, ausências desses elementos para encadear os 

enunciados do texto.  

Com a nossa pesquisa foi possível analisar como os operadores argumentativos foram 

utilizados nos textos, bem como se essa utilização buscou cumprir a função apropriada pelo 

operador argumentativo e se atendeu ao propósito comunicativo pretendido pelo sujeito 

enunciador.  

A análise foi realizada na produção inicial e na reescrita dos textos, ambos do mesmo 

gênero textual. O primeiro artigo de opinião nos serviu como um texto de diagnóstico para 

direcionar nosso trabalho de intervenção pedagógica, pois, a partir deles, identificamos os 

principais problemas relacionados ao emprego dos operadores argumentativos. Enquanto a 

reescrita dos artigos de opinião nos possibilitou examinar e analisar comparativamente suas 

duas versões para, então, podermos apresentar resultados acerca da ação intervencionista 

desenvolvida em sala de aula.  

Pelos primeiros textos, apreendemos que os alunos utilizaram os operadores 

argumentativos em suas produções textuais, no entanto, sem diversificá-los de maneira 

satisfatória, repetindo o mesmo operador por vezes, ao longo do texto. Vimos também que as 

escolhas por esses elementos linguísticos, em alguns momentos, estavam inadequadas, porque 

não satisfaziam, semanticamente, aos enunciados, nos quais estavam empregados, nem 

tampouco, conferiam força argumentativa ao discurso, pois quando avaliamos seu emprego na 

constituição dos textos, percebemos, em alguns trechos dessas produções, certo 

comprometimento quanto ao sentido que se desejava atribuir ao discurso. Percebemos, também, 

a ausência desses elementos em alguns enunciados dos textos, os quais não se encontravam 

encadeados por nenhum operador capaz de direcionar os argumentos a uma determinada 

conclusão.  

Para o estudo, foi discutida – teoricamente – a argumentação como intrínseca à língua, 

objetivando conscientizar os alunos do valor dos operadores argumentativos, como elementos 

que encadeiam os enunciados, estruturando-os em textos e estabelecendo a sua orientação 
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discursiva.  Assim, através de uma sequência didática, que possibilitou a produção do gênero 

artigo de opinião, trabalhamos com esses elementos linguísticos, de forma a levar os alunos a 

percebê-los no discurso do outro e a usá-los adequadamente no seu próprio discurso. 

Após a sequência de atividades desenvolvidas para o trabalho com os operadores 

argumentativos, observamos que os alunos, ao reescreverem o artigo de opinião produzido no 

início do estudo, desenvolveram uma maior competência de uso desses elementos, utilizando-

os mais e de modo diversificado ao longo dos textos.  Desse modo, percebemos um aumento 

na quantidade de operadores e de uma variação desses elementos em 12 textos, dos 13 

analisados. Verificamos que apenas o Al-09 reduziu o número de operadores na segunda versão 

do artigo de opinião. Entretanto, esse texto encontra-se melhorado, visto o aluno ter organizado 

melhor os enunciados, empregando, na maioria das vezes, os operadores argumentativos de 

forma adequada e diversificando-os no texto, o que solucionou, em grande parte, problemas 

relacionados ao uso desses elementos. Esse resultado nos revela que as atividades didáticas 

desenvolvidas influenciaram, positivamente, para aumento no uso adequado desses elementos 

nas produções textuais.  

Durante o processo de análises, evidenciamos, também, que alguns alunos ainda 

apresentam dificuldades em empregar os recursos que a língua dispõe para a construção de um 

texto, pois encontramos, mesmo que de forma eventual, trechos de textos merecedores de um 

encadeamento realizado por algum desses elementos, assim como o uso inadequado dessas 

marcas linguísticas, conforme exemplificado pelo texto do Al-09.  

Mesmo assim, conscientes de que não sanamos o problema concernente à utilização dos 

operadores argumentativos em todos os textos produzidos para esse fim, percebemos uma 

evolução considerável na reescrita do texto do Al-09 e nos outros artigos de opinião, 

pertencentes aos alunos Al-02, Al-05, Al-06, Al-07, Al-10, e Al-13, selecionados como 

amostras para análise.  

Nessas produções percebemos uma escrita mais coesa e coerente, porque a utilização de 

operadores argumentativos, pelos alunos redatores, encadearam melhor os enunciados do texto, 

direcionando adequadamente os argumentos ao sentido pretendido pelo sujeito enunciador.   

Compreendemos, assim, que após a sequência de atividades, os alunos redatores fizeram 

uso desses elementos, evidenciando certo domínio na utilização dessas marcas linguísticas nos 

textos por eles produzidos. Isso revela que trabalhar com objetivos bem definidos, a partir um 

determinado gênero textual, proporcionando uma situação de uso da língua, de fato, mostrou-

se eficiente para o ensino e a aprendizado de uma dada categoria gramatical. 
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Na segunda versão do artigo de opinião, notamos ainda que, além do uso mais adequado 

de operadores argumentativos e da presença expressiva desses elementos linguísticos, o texto 

reescrito contém mais informações que na primeira versão, com argumentos mais bem 

desenvolvidos e isso se deve, provavelmente, às leituras realizadas durante toda a sequência de 

atividades. Dados que justificam a relevância de um trabalho em sala de aula, a partir da leitura 

e produção de textos, para que o aluno tenha contato com os gêneros, mas, principalmente, com 

as informações necessárias para as produções textuais.  

Assim, convém destacar que os textos produzidos após a sequência didática, mesmo 

apresentando problemas relacionados à concordância verbal e nominal, à ortografia e à 

pontuação, apresentam maior força argumentativa, visto termos percebido que os alunos 

utilizaram, com mais propriedade, os operadores argumentativos para direcionar o próprio 

discurso a uma conclusão, selecionando os operadores mais adequados para introduzir os 

argumentos no artigo de opinião.  

Dessa maneira, acreditamos termos atingido nosso objetivo de pesquisa, já que os alunos 

melhoraram sua habilidade de escrita do gênero textual “artigo de opinião”, uma vez que 

percebemos nos textos finais uma relação lógico-semântica entre os enunciados, conseguida, 

em parte, pela melhor utilização dos operadores argumentativos, os quais conferiram maior 

argumentatividade às produções textuais dos alunos.  

Entendemos, assim, que o enfoque dado a esses elementos linguísticos, durante as 

atividades didáticas, facilitaram a compreensão e o uso mais apropriado dos mesmos, por parte 

dos alunos. Então, conforme previmos, levar o aluno a reconhecer os valores semânticos dos 

operadores argumentativos contribui para um emprego mais coerente na produção de textos 

argumentativos. 

Dessa forma, compreendemos que a abordagem dos operadores argumentativos nas 

atividades conduzidas utilizando-se de sequência didática, como elementos que cumprem uma 

função semântico-argumentativa na composição dos enunciados e não como elementos 

meramente relacionais, constitui-se como uma maneira eficaz de levar o aluno a percebê-los 

como recursos que aprimoram a argumentatividade, constituindo-se, desse modo, como 

elementos linguísticos importantes na elaboração de um artigo de opinião. 

No entanto, observamos que, mesmo considerando os operadores argumentativos como 

importantes marcas linguísticas para instaurar a argumentatividade, em nível propriamente 

linguístico, eles não podem ser considerados como exclusivos nesse processo. 

Desse modo, ressaltamos a importância de realizar ações didáticas organizadas e de 

maneira sistemática em torno de um gênero textual, pois isso auxilia no aperfeiçoamento de 
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práticas de produção textual, oral e escrita, capazes de ampliar a capacidade de elaboração, por 

parte do aluno. Outro aspecto importante é priorizar o texto como objeto central do ensino nas 

aulas de língua portuguesa para levar o aluno à prática constante de atividades de leitura e 

produção de textos, induzindo-o a refletir sobre o funcionamento da língua nas diversas 

situações de interação verbal, a adequação dos textos a cada situação de comunicação, como 

também ao uso de recursos que a língua oferece para a concretização de suas propostas de 

sentido.  

Assim sendo, sabedores da complexidade que envolve o processo de construção textual, 

fica evidente a necessidade de se trabalhar mais a leitura e a produção de textos em sala de aula, 

de forma a instruir o aluno à prática de utilizar os recursos da língua para uma escrita mais 

eficiente e com eficácia. Por isso, vale ressaltar que esse estudo pode ser considerado como um 

ponto de partida para o trabalho em sala de aula com operadores argumentativos, para a prática 

de produção de texto da ordem do argumentar.  
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ANEXO A - Sequência didática 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Artigo de opinião e os operadores argumentativos como elementos coesivos e construtores de 

sentido para os argumentos em defesa de um ponto de vista 

Objetivo geral:  

 Produzir textos coerentes, estabelecendo sequências de ideias, progressão 

argumentativa direcionada a uma conclusão para que se obtenha o todo textual. 

Objetivos específicos: 

 Explorar as possibilidades de expressão oral e escrita da língua. 

 Desenvolver e ampliar a capacidade crítica e argumentativa do aluno, tanto na 

oralidade quanto na escrita.  

 Desenvolver a habilidade de expor as ideias de forma consistente e autônoma. 

 Estudar os operadores argumentativos os quais ajudam na construção de sentidos 

para os argumentos e no direcionamento discursivo. 

Conteúdos:  

 Textos do gênero artigo de opinião.  

 Leitura, escrita e oralidade. 

 Sequência argumentativa (dados, argumentos e conclusão). 

 Coesão textual (operadores argumentativos) 

Tempo estimado: Aproximadamente cinco semanas (25 aulas) 

Nível de ensino:  9º ano do Ensino Fundamental II 

Material necessário: 

 Textos argumentativos do gênero artigo de opinião publicados em revistas, 

jornais, internet. 

 Papel. 

 Lápis. 

 Retroprojetor. 
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 Computador com acesso à Internet. 

 Celular. 

1º MOMENTO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA = A PRODUÇÃO DO GÊNERO 

Atividade I 

Objetivo:  

 Estimular a produção de um texto expositivo a fim de se estudar e produzir textos 

argumentativos. 

 Tema para escrita: Violência (tema que faz parte do cotidiano dos alunos); 

Tempo previsto: 2 aulas (100 minutos) 

Procedimentos:  

1. Colocar no quadro de forma ordenada, a orientação do que será escrito no texto. Discutir 

cada item com os alunos e em seguida, determinar um tempo para escrita do mesmo. 15 

minutos para a produção de cada parágrafo;  

Ex.:  

1º parágrafo: O que é violência 

2º parágrafo: Quais tipos de violência 

3º parágrafo: Quais as principais causas da violência 

4º parágrafo: O que se pode fazer para acabar com a violência. 

 

Atividade II 

Objetivo (s):  

 Reconhecer o gênero artigo de opinião. 

 Apreender que no artigo de opinião existe uma defesa de um ponto de vista por meio de 

argumentos. 

Tempo previsto: 2 aulas (100 minutos) 

Texto para essa aula: Sou contra a redução da maioridade penal de Renato Roseno. (Anexo 

B) 

Artigo disponível em: http://casagrandedm.blogspot.com.br/2012/08/oficina-ii-artigos-de-

opiniao-o-artigo.html 

http://casagrandedm.blogspot.com.br/2012/08/oficina-ii-artigos-de-opiniao-o-artigo.html
http://casagrandedm.blogspot.com.br/2012/08/oficina-ii-artigos-de-opiniao-o-artigo.html
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Procedimentos:  

1. Exposição oral pelo professor sobre texto argumentativo;  

2. Leitura de um artigo de opinião sobre tema polêmico. Ex.: Maioridade penal; 

3. Proporcionar uma discussão sobre o artigo de opinião lido; 

a. Quem é o autor do texto? Qual sua formação e área de atuação? 

b. Onde o texto foi publicado? 

c. Que acontecimento levou o autor a escrever esse artigo? 

d. Qual o tema principal do texto? 

e. O texto explicita alguma opinião sobre tema? Explique. 

f. Qual é a questão polêmica abordada no texto? 

g. Qual a posição do autor a respeito da questão polêmica? 

h. Que argumentos o autor usa para justificar sua posição? 

i. No texto, o autor apresenta argumentos de pessoas que discordam dele. Que 

argumentos são esses? 

j. Quem é o provável público leitor do artigo de opinião lido? 

k. Explique a principal diferença (ou diferenças) entre o texto produzido sobre a 

violência e o texto “sou contra a redução da maioridade penal” de Renato Roseno. 

Atividade III 

Objetivos: Perceber a importância da estratégia argumentativa nos textos escritos e orais; 

Tempo previsto: 2 aulas (100 minutos) 

Procedimentos:  

1. No laboratório de informática da escola, realizar pesquisa sobre artigos de opinião cujo 

assunto seja a redução da maioridade penal dos 18 para 16 anos.  

2. Pesquisar sobre o projeto de lei que pretende reduzir a maioridade penal de 18 para 16 

anos. 

3. Ler dois artigos sobre a maioridade penal. Uma a favor e outro contra a redução da 

maioridade penal para 16 anos.  

4. Destacar os argumentos usados pelos autores e anotar no caderno. 
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Atividade IV 

Objetivos: desenvolver estratégia argumentativa escrita e oral. 

Tempo previsto: 2 aulas (100 minutos) 

Procedimentos:  

1. Dividir a turma em dois grupos. Um grupo a favor e outro grupo contra a redução da 

maioridade penal para 16 anos.  

2. Cada grupo deve elaborar 10 argumentos para defender seu ponto de vista.  

3. Realizar um debate entre os grupos com base nos argumentos elaborados por eles.         

Organizar de forma que um grupo coloque seu argumento e o outro grupo contra-argumente 

a favor de seu ponto de vista sobre o tema em debate. 

 

Atividade V 

Objetivos: Produção escrita de um texto do gênero artigo de opinião. 

Tempo previsto: 2 aulas (100 minutos). 

Procedimentos:  

5. Em sala de aula, após o debate, solicitar a produção do primeiro artigo de opinião sobre 

a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Nesse momento, o aluno deve se 

posicionar contra ou a favor do projeto de lei em discussão. Os alunos serão esclarecidos 

que o texto será publicado no Blog da escola com o seguinte tema: o que pensam os 

alunos da Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes sobre a redução da 

maioridade penal dos 18 para 16 anos. 

 

2º MOMENTO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA = A CONEXÃO ENTRE AS PARTES DO 

TEXTO 

Atividade VI 

Objetivo: recuperar por meio do discurso e de elementos de conexão a ordem do trecho do 

texto. 

Tempo previsto: 2 aulas (100 minutos) 
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Texto dessa atividade: Por que sou a favor da redução da maioridade penal de 

César Alberto Souza. (Anexo B) 

 

Texto disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/por-que-sou-a-favor-

da-reducao-da-maioridade-penal-62ln5vg0tenyjv2w9it6cksyc 

 

Procedimentos:  

1. O trecho abaixo foi recortado e colocado fora de ordem. Leia com atenção e reescreva 

– o, colocando as sentenças em ordem para que tenha sentido.  

2. Elaborar explicação sobre a reescrita, respondendo quais as pistas o texto oferece para 

sabermos sua sequência? 

 

Texto fora de ordem: Por que sou a favor da redução da maioridade penal 

 

César Alberto Souza 

pois há exigência em tratados internacionais de que os adolescentes sejam presos em 

estabelecimentos juvenis (16 a 21 anos). 

 e somente serão internados em caso de crimes violentos. Pior, ao completarem 18 anos terão 

ficha absolutamente limpa, por nunca terem cometido nenhum crime. Com a mudança 

proposta, os crimes cometidos a partir de 16 anos contam para fins de reincidência e serão 

necessárias melhorias no sistema penitenciário,  

mas a sociedade que modifica as leis. 

A maioria dos especialistas diz que os menores já são “punidos”, que a internação é rigorosa, 

entre outros argumentos. Não é verdade; os adolescentes estão sujeitos a medidas 

socioeducativas 

Sempre acreditei que não são as leis que mudam a sociedade, 

Além disso, diminui o aliciamento de menores para cometer crimes, pois, infelizmente, hoje 

o menor que comete crimes não violentos não está sujeito à internação, e um dos principais 

argumentos dos aliciadores é que, para os menores, “não dá nada”. 

 

 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/por-que-sou-a-favor-da-reducao-da-maioridade-penal-62ln5vg0tenyjv2w9it6cksyc
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/por-que-sou-a-favor-da-reducao-da-maioridade-penal-62ln5vg0tenyjv2w9it6cksyc
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Atividade VII 

Objetivo: reconhecer a importância dos elementos linguísticos de conexão (responsáveis 

também pela coesão) presentes no texto como construtores de sentido para os argumentos em 

defesa do ponto de vista – operadores argumentativos. 

Tempo previsto: 2 aulas (100 minutos) 

Procedimentos:  

1º momento: Ler o artigo de opinião (Por que sou a favor da redução da maioridade penal 

de César Alberto Souza) e retirar frases ou expressões que servem para: 

a) expressar uma opinião 

b) apresentar argumentos 

c) apresentar contra-argumentos ou ideia da qual o autor discorda; 

2º momento: Encontre no texto palavras ou expressões (operadores argumentativos) que 

servem para: 

a) introduzir uma ideia contrária ao que se afirmar anteriormente. 

b) introduzir conclusão. 

c) acrescentar novos argumentos. 

d) explicar e ou justiçar argumentos. 

Atividade VIII 

Objetivo (s):  

Identificar os períodos simples e compostos. 

Identificar os termos que ligam os períodos do texto. 

Perceber a relação de sentido entre as orações do texto. 

Tempo previsto: 2 aulas (100 minutos) 

Procedimentos:  

1. Expor sobre o período simples e composto; 
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2. Distribuir texto do gênero artigo de opinião para que os alunos identifiquem os períodos 

e os termos que são responsáveis por ligar esses períodos, como também os elementos 

que ligam os parágrafos; 

3. Identificar os sentidos que esses elementos atribuem ao realizar a conexão das orações 

dentro do texto. (Adversidade, explicação, conclusão, adição, causa, justificativa, 

finalidade, etc.). 

Atividade IX 

 

Objetivo (s): perceber os sentidos dos operadores argumentativos que servem para introduzir 

orações explicativas, adversativas e conclusivas.  

Tempo previsto: 2 aulas (100 minutos) 

Procedimentos:  

Entregar texto “O mundo não é um espelho” de, Felipe Torre, aos alunos para leitura. 

(Anexo B) 

1. Os alunos devem sublinhar e transcrever os vocábulos que estão ligando as orações do 

texto “O mundo não é um espelho”. Depois explicar o sentido gerado por cada um 

desses vocábulos. 

2. Reescrever o texto, substituindo esses vocábulos, usados para ligar as orações do texto, 

por outras palavras. Depois observar se o sentido do texto permaneceu o mesmo do texto 

original ou se houve alteração. 

3. Identificar no texto orações explicativas, adversativas e conclusivas. Transcreva os 

vocábulos (operadores argumentativos) que introduzem essas orações.  

 

Atividade X – grupo (dois alunos) 

 

Objetivo (s): perceber os sentidos dos operadores argumentativos para o sentido global do 

texto.   

Tempo previsto: 2 aulas (100 minutos) 

Procedimentos:  

1. Entregar texto do gênero artigo de opinião aos alunos para leitura; 

2. Os alunos devem destacar os conectores (operadores argumentativos) no texto; 
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3. Substituir os termos de conexão por outros, observar e explicar se houve implicações 

para o sentido do texto. 

4. Analise e responda: esteticamente, qual a contribuição desses conectores? Como o texto 

se apresentaria sem a presença dos mesmos? Qual a intenção do emissor ao empregá-

los?   

Atividade XI 

Objetivos:  

Usar o aparelho celular para produzir textos. 

Conhecer e usar expressões capazes de tornar o texto argumentativo articulado. 

Perceber a necessidade de articulações entre partes diferentes do texto argumentativo.  

Tempo estimado: 2 aulas (100 minutos) 

Procedimentos:  

1. Criar grupo do WhatsApp da turma. 

2. Dividir a turma em pequenos grupos e sugerir que a turma escolha um assunto polêmico 

para ser discutido. 

3. Propor aos alunos que debatam sobre essa questão polêmica e depois cada grupo deverá 

digitar um argumento no celular sobre o assunto tratado, e enviar para o celular do 

professor.  

4. O professor após ter recebido todos os argumentos enviados pelos alunos, reenviará aos 

mesmos para que eles produzam um texto coletivo do grupo, utilizando os elementos 

articuladores para conectar os argumentos, de forma a dá sentido ao texto. 

5. Fazer a leitura dos textos e em sala de aula para serem melhorado coletivamente. 

 

3º MOMENTO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA = PRUDUÇÃO ESCRITA FINAL 

Atividade XII 

Objetivo: ler, analisar o texto de outro e aperfeiçoar o próprio texto. VERSÃO FINAL 

Tempo estimado: 2 aulas (50 minutos) 

Procedimentos: 

1. Entregar aos alunos cópias de textos produzidos por eles no início do estudo e explicar 

que a partir desse momento, eles iniciarão o processo de reescrita do artigo de opinião. 
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Explicar aos estudantes que a reescrita serve para se fazer alterações necessárias, no 

texto, com o propósito de melhorá-lo. 

2. Solicitar que os alunos troquem o texto com um colega da turma para que este leia e 

responda algumas questões como:  

a. O texto apresenta um título? E esse título está adequado ao texto? Explique. 

b. Existe defesa de um ponto de vista? O que é defendido pelo autor do texto? 

c. Explique se os argumentos apresentados são convincentes? 

d. São utilizados operadores argumentativos, ou seja, palavras ou expressões que 

estabelecem conexões entre as partes do texto? Para introduzir e concluir ideia, 

Quais?  

3. Devolver o texto e as respostas ao aluno autor do texto, para que ele perceba o que pode 

ser modificado, acrescentado, melhorado em seu texto. 

4. Os alunos devem, com base na análise do colega, reescrever o texto com o propósito de 

adequá-lo ao gênero artigo de opinião. Usar elementos de conexão para sequenciar 

adequadamente as ideias no texto.  

5. Digitar o texto para publicar no blog da escola. 

Avaliação: continuada 

 Perceber se o aluno exprime coerentemente suas ideias, assumindo seu posicionamento 

com argumentos adequados diante da temática abordada; 

 Verificar a aprendizagem significativa sobre os operadores argumentativos,  

 Analisar comparativamente a evolução ou não dos alunos. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PRODUÇÃO DO ARTIGO DE OPINIÃO 

1 – Adequação do título 

2 – Linguagem adequada ao contexto de produção 

 A questão proposta para o artigo de opinião é discutida racionalmente, considerando o 

leitor e o veículo de publicação do texto?  

3 – Estrutura do texto: 

 Presença de uma contextualização adequada da questão discutida. 

 Explicitação da posição defendida perante a questão. 

 Uso de argumentos para defender a posição assumida. 
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 Presença de uma conclusão apropriada. 

4 – Argumentação: 

 Seleção de informações relevantes. 

 Emprego adequado de operadores argumentativos direcionando os argumento a uma 

conclusão. 

5 – Marcas linguísticas: 

 Emprego adequado de unidades coesivas (além dos organizadores textuais típicos da 

argumentação). 

 Adequação às normas gramaticais. 
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ANEXO B – Textos utilizados durante a sequência didática 

Texto 01  

SOU CONTRA A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL  

 

Renato Roseno 

A brutalidade cometida contra dois jovens em São Paulo reacendeu uma fogueira: a 

redução da idade penal. Algumas pessoas defendem a ideia de que a partir dos dezesseis anos 

os jovens que cometem crimes devem cumprir pena em prisão. Acreditam que a violência pode 

estar aumentando porque as penas que estão previstas em lei, ou a aplicação delas, são muito 

suaves para os menores de idade. Mas é necessário pensar nos porquês da violência, já que não 

há um único tipo de crime. 

Vivemos em um sistema socioeconômico historicamente desigual e violento, que só pode 

gerar mais violência. Então, medidas mais repressivas nos dão a falsa sensação de que algo está 

sendo feito, mas o problema só piora. Por isso, temos que fazer as opções mais eficientes e mais 

condizentes com os valores que defendemos. 

Defendo uma sociedade que cometa menos crimes e não que puna mais. Em nenhum 

lugar do mundo houve experiência positiva de adolescentes e adultos juntos no mesmo sistema 

penal. Fazer isso não diminuirá a violência. Nosso sistema penal como está não melhora as 

pessoas. O problema não está só na lei, mas na capacidade para aplicá-la. 

Sou contra porque a possibilidade de sobrevivência e transformação desses adolescentes 

está na correta aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Lá estão previstas 

seis medidas diferentes para a responsabilização de adolescentes que violaram a lei. Para fazer 

bom uso do ECA é necessário dinheiro, competência e vontade. 

Sou contra toda e qualquer forma de impunidade. Quem fere a lei deve ser 

responsabilizado. Mas reduzir a idade penal é ineficiente para atacar o problema. Problemas 

complexos não serão superados de modo simplório e imediatista. Precisamos de inteligência, 

orçamento e, sobretudo, de um projeto ético e político de sociedade que valorize a vida em 

todas as suas formas. Nossos jovens não precisam ir para a cadeia. Precisam sair do caminho 

que os leva até lá. A decisão agora é nossa: se queremos construir um país com mais prisões ou 

com mais parques e escolas. 

 

------------------------------------------------------------ 

Renato Roseano é advogado, coordenador do Centro 

De Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca – 

Ceará) e da Associação Nacional dos Centros de  

Defesa da Criança e do Adolescente (Anced). 

Fonte: www.cedecaceara.org/maioridadena.htm 

Artigo disponível em: http://casagrandedm.blogspot.com.br/2012/08/oficina-ii-artigos-de-opiniao-o-

artigo.html 

 

 

 

http://casagrandedm.blogspot.com.br/2012/08/oficina-ii-artigos-de-opiniao-o-artigo.html
http://casagrandedm.blogspot.com.br/2012/08/oficina-ii-artigos-de-opiniao-o-artigo.html
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Texto 02 

 

Porque sou a favor da redução da maioridade penal 

 

César Alberto Souza 

 

Sou defensor intransigente dos direitos humanos, direito de todos. Possuo um exemplar 

da redação final da Carta de 1988, entregue pelo deputado federal constituinte Sérgio Spada. 

Com 245 artigos, ela é considerada completa; entretanto, na minha humilde opinião, ela é 

redundante, com excesso de definições que atrapalham a aplicação de seus princípios. Um 

desses excessos é a maioridade penal, que até 1988 não ocupou nenhuma das Constituições 

brasileiras, sendo sempre matéria penal e de Código de Menores. 

É um exagero dizer que o artigo 228 da Constituição Federal é cláusula pétrea, quando 

ele nem precisaria existir. Mas, já que está, precisa ser reformulado. Primeiramente, não 

entendo como a impunidade pode ser considerada defesa dos direitos humanos, condição 

essencial para ser considerada cláusula pétrea. 

A redação final da emenda ainda poderá sofrer modificações e, depois, para viger, exigirá 

alterações na legislação penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, pois o artigo 228 da 

CF é uma norma constitucional de eficácia limitada, exige regulamentação. 

Sempre acreditei que não são as leis que mudam a sociedade, mas a sociedade que modifica as 

leis. A maioria da população brasileira é a favor da redução da maioridade penal. Nove em cada 

dez brasileiros são favoráveis a leis mais duras para punir adolescentes que cometem crimes. É 

o que revela uma consulta popular realizada pelo instituto Paraná Pesquisas nas cinco regiões 

do país e publicada na Gazeta do Povo de 14 de julho de 2013. 

A maioria dos especialistas diz que os menores já são “punidos”, que a internação é 

rigorosa, entre outros argumentos. Não é verdade; os adolescentes estão sujeitos a medidas 

socioeducativas e somente serão internados em caso de crimes violentos. Pior, ao completarem 

18 anos terão ficha absolutamente limpa, por nunca terem cometido nenhum crime. Com a 

mudança proposta, os crimes cometidos a partir de 16 anos contam para fins de reincidência e 

serão necessárias melhorias no sistema penitenciário, pois há exigência em tratados 

internacionais de que os adolescentes sejam presos em estabelecimentos juvenis (16 a 21 anos). 

Além disso, diminui o aliciamento de menores para cometer crimes, pois, infelizmente, hoje o 

menor que comete crimes não violentos não está sujeito à internação, e um dos principais 

argumentos dos aliciadores é que, para os menores, “não dá nada”. 

Sempre acreditei que não são as leis que mudam a sociedade, mas a sociedade que 

modifica as leis 

A PEC 171/93 é, na verdade, uma adequação constitucional que permitirá punir os crimes 

eleitorais, de conscritos e de emancipados, quando cometidos por pessoa entre 16 e 18 anos, 

autorizadas a praticar os atos, mas ainda inimputáveis. 

Se um menor com mais de 16 anos casar e cometer violência doméstica, com essa 

adequação constitucional poderá ser punido pela Lei Maria da Penha. Afirmar que a cadeia não 

resolve para os adolescentes é negar a capacidade ressocializante do sistema penitenciário, é 

admitir a completa falência do sistema penitenciário brasileiro. 

Em seu voto pela admissibilidade, o deputado Capitão Augusto afirmou: “Ressalta-se que 

países signatários do Pacto de San José da Costa Rica, como Chile, Argentina e Bolívia (onde 

a maioridade penal é estabelecida em 16 anos) ou México (onde, de acordo com a unidade da 

federação, a idade mínima pode variar entre 6 e 12 anos, sendo na maioria fixado em 11 ou 12 

http://www.gazetadopovo.com.br/topicos/assuntos/maioridade-penal/
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anos), estão em plena concordância com ele. O Brasil é um dos poucos países que adota o 

critério puramente biológico para definir o momento a partir do qual alguém possa ser 

responsabilizado criminalmente, enquanto todo o mundo moderno utiliza o biopisicológico”. 

Claro que a emenda constitucional não resolve o problema; a impunidade não é questão 

legal, é problema de aplicação da lei. Uma das desvantagens de a PEC basear-se em cronologia 

e não em entendimento do caráter criminoso e na capacidade do jovem em responder por seus 

atos poderá ser resolvido em legislação infraconstitucional. 

A legislação do Império e da Primeira República definia a maioridade penal aos 14 anos, 

talvez pela influência do “Golpe da Maioridade”, quando Dom Pedro II, aos 15 anos, foi 

declarado maior de idade, para assumir o cargo de Imperador Constitucional e Defensor 

Perpétuo do Brasil. Assim, se um jovem com 15 anos podia decidir os destinos da nação, 

declarar guerra e paz, era difícil não reconhecer a capacidade de responder por seus atos a partir 

dos 14 anos. 

 

------------------------------------------------------------ 

César Alberto Souza, oficial da reserva da PMPR, foi subcomandante geral da PM e coordenador das 

UPS em 2012. É diretor de comunicação da Amai e professor de Polícia Comunitária e Direitos 

Humanos no NPSPP – UTP e Uninter, tendo lecionado na Escola Superior de Polícia Civil e na 

Academia de Polícia Militar do Guatupê. 

Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/por-que-sou-a-favor-da-reducao-da-

maioridade-penal-62ln5vg0tenyjv2w9it6cksyc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/por-que-sou-a-favor-da-reducao-da-maioridade-penal-62ln5vg0tenyjv2w9it6cksyc
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/por-que-sou-a-favor-da-reducao-da-maioridade-penal-62ln5vg0tenyjv2w9it6cksyc
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Texto 03 

O mundo não é um espelho 

 

Você está morrendo de fome e chega a tão desejada hora do almoço. No cardápio, o que 

mais chama a sua atenção não é a salada, nem o arroz com feijão, é a presença estranha de um 

tal jiló. Mas você odeia jiló, apesar de nunca ter experimentado em toda a sua vida, pois todo 

mundo diz que é ruim. Depois de muita insistência da sua mãe, você come e, para sua própria 

surpresa, acaba adorando o sabor. Não consegue mais passar uma semana sem comer esse 

alimento tão mal visto pelas pessoas, só porque o seu gosto é amargo. Essa história é apenas 

uma suposição, mas podemos passar essa ideia para tudo na vida. O que nos faz virar a cara 

para muitas coisas e pessoas é o medo de enfrentar o desconhecido. 

A escola, por exemplo, é um excelente espaço para que aconteça uma saudável interação 

entre as pessoas. Nela, é possível quebrar as barreiras do preconceito e compreender melhor a 

sociedade em que vivemos. Durante a semana nos encontramos com pessoas mais velhas (como 

os professores), pessoas mais novas (como é o caso das turmas de outros anos) e também com 

os colegas da nossa sala, cada um com seu jeito particular de ser. O ambiente escolar ensina 

não apenas as disciplinas de português, matemática, geografia, entre outras, ensina também a 

compreendermos o modo de cada um pensar e agir, colaborando, assim, para que tenhamos 

uma visão mais ampla do mundo. 

Nos dias atuais, as portas das escolas se abriram para a diversidade e os muros da 

intolerância foram quebrados. Há a possibilidade de termos na mesma sala de aula ou no pátio, 

na hora do recreio, alunos de outras cidades, outras regiões e até mesmo de outros países. 

Alunos portadores de necessidades especiais também fortalecem a ampla riqueza de uma turma. 

Isso é chamado de inclusão. Isso se chama cidadania. 

Diante disso, fica evidente que precisamos encarar o diferente. Seja uma música, uma 

ideia do colega que é contrária à nossa ou até mesmo o modo de ser de alguém. Se pararmos 

para pensar, ninguém é igual e somos mais de seis bilhões de habitantes na Terra. Mais de seis 

bilhões de seres humanos com gostos, culturas, opiniões, religiões, conhecimentos, hábitos e 

preferências distintas. E que bom que é assim, caso contrário seria muito chato nos 

relacionarmos com uma multidão idêntica a nós mesmos. 

                                                                                                                        Felipe Torre. 
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Texto 04 

ADIANTA REDUZIR A MAIORIDADE PENAL? 

 

Por Miguel Martins 

 

A julgar pelas pesquisas de opinião, o Brasil é um país majoritariamente conservador. Em 

2013, o Instituto Datafolha aferiu que 48% dos brasileiros julgavam-se de direita ou de centro-

direita, ante 30% da população que se identificavam com pautas progressistas. Tal distância 

entre os espectros reflete em parte a opinião dos cidadãos com relação a alguns temas. O 

casamento gay é rechaçado por 49,7% da população, segundo pesquisa da Confederação 

Nacional dos Transportes. São contrários ao aborto 71% dos brasileiros, de acordo com o 

Datafolha. Três quartos dos brasileiros, de acordo com a Universidade Federal de São Paulo, 

dizem ser contra a legalização da maconha. Essa tendência conservadora acentua-se de forma 

descomunal quando o tema é a proposta de redução da maioridade penal para 16 anos, aprovada 

por 89% da população, segundo pesquisa realizada por Vox Populi e Carta Capital no ano 

passado. 

Embora criticada por juristas e especialistas em políticas públicas voltadas à criança e ao 

adolescente, a proposta tem ganhado fôlego no Congresso. Criada em 2011, a Frente 

Parlamentar pela Redução da 

Maioridade Penal conta com o apoio de mais de 200 deputados. A Proposta de Emenda 

Constitucional que defende o novo limite, de autoria do senador tucano Aloysio Nunes, deve ir 

a plenário ainda este ano. Como opção à PEC de Nunes, um grupo encabeçado pelos 

parlamentares Humberto Costa e Eduardo Suplicy, com participação da ministra dos Direitos 

Humanos, Ideli Salvatti, estuda apresentar um projeto que aumenta o tempo de pena para jovens 

infratores reincidentes em crimes graves, entre eles homicídio, latrocínio e estupro. 

Ambas as propostas parecem ignorar a exaustão do sistema carcerário brasileiro, que 

convive com superlotação nas prisões comuns e nos centros de atendimento socioeducativo. A 

redução da maioridade penal poderia inflar ainda mais a população carcerária, atualmente 

superior a 550 mil presos, responsável por posicionar o Brasil entre os quatro países com maior 

número de presos no mundo. A situação poderia ser pior. 

Segundo um levantamento do Conselho Nacional de Justiça de 2012, há mais de 500 mil 

mandados de prisão não cumpridos, o que poderia dobrar a população carcerária brasileira. Na 

outra ponta, a proposta esbarra na falta de espaço nos centros destinados à criança e ao 

adolescente. Em São Paulo, 90% das unidades da 

Fundação Casa apresentam superlotação. 

Para Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da PUC, o Brasil atravessa um 

momento em que o clima político, cultural e midiático estimula o “punitivismo”: as soluções 

escolhidas para enfrentar a violência passam sempre pelo endurecimento das penas. “Acredita-

se que há impunidade no Brasil, mas não é verdade. 

Punimos muito, mas punimos mal”. Segundo o jurista, as condições insalubres dentro das 

prisões impedem o maior controle por parte do Estado. “Isso estimula o surgimento do crime 

organizado. Ao se colocar na cadeia um usuário de drogas como se fosse um traficante, ele pode 

se tornar mais à frente um homicida”. Serrano menciona o caso dos Estados Unidos, onde se 

estima que 250 mil jovens são processados, sentenciados ou encarcerados como adultos todo 

ano. Apesar de as taxas de criminalidade terem caído no país desde os anos1990, um estudo do 

Centro de Controle de Doenças e Prevenção (CDC) estimou que jovens presos ao lado de 

adultos têm 34% mais chance de voltar a cometer crimes. 

Fabio Paes, representante da ONG Aldeias Infantil e integrante do Conselho Nacional 

dos Direitos da 
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Criança e do Adolescente, afirma que a formulação das perguntas sobre o tema nas pesquisas 

de opinião pode levar a distorções. Ele afirma que a adesão à proposta é motivada pelo 

desconhecimento da população das políticas públicas desenvolvidas pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e pela Secretaria de Direitos 

Humanos. O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, programa da SDH criado 

em 2012, busca garantir nacionalmente o cumprimento de modalidades previstas na legislação 

da criança e do adolescente que escapem à mera aplicação da punição. Há oito medidas que 

deveriam complementar a internação, dentre elas, a inclusão em programas comunitários, o 

tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico e a participação dos jovens em programas para 

alcoólatras e dependentes químicos. 

Portanto, antes de se cogitar investir em soluções ineficazes como a redução da 

maioridade penal, é importante dar uma chance para aquilo que está à disposição, mas não é 

aplicado. 

 

------------------------------------------------------------ 
Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/revista/812/o-inimigo-errado-3791.html.   
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ANEXO C - Primeira versão do artigo de opinião escrita pelos alunos 
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ANEXO D – Segunda versão do artigo de opinião 

 

ALUNO 01   

                      

                  

                                     Os jovens não merecem cumprir pena! 

       
Sou contra a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, pois o sistema brasileiro 

como está não melhora as pessoas. 

A redução da maioridade penal iria afetar principalmente jovens negros, pobres e 

moradores de áreas periféricas que têm menos oportunidades na sociedade, porque sofrem com 

a falta de investimentos educacionais e de saúde que os favoreçam. Então, caso a lei seja 

aprovada, muitos menores infratores serão condenados e aumentará a população carcerária.    

Compreendo que o gasto com construções de cadeias ao invés de escolas só iria incentivar 

a esses adolescentes a irem para as ruas e cometerem mais delitos, por falta de incentivo na 

educação de nosso país. 

Não seria certo que esses menores fossem jugados no mesmo sistema penal que adultos 

com mais experiência de vida no crime, isso poderia só contribuir para que esses jovens 

ficassem mais violentos. 

Levando tudo isso em consideração, a redução da maioridade penal não iria ajudar a 

acabar a criminalidade em nosso país, mas sim piorar o índice de crimes. 

Precisamos de mais atitudes do governo, mais investimentos na educação, para que esses 

jovens tenham mais incentivos para saírem do mundo do crime.     
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ALUNO 02   

                    

Deve-se reduzir a maioridade penal no Brasil? 

 
 Sou a favor da redução da maioridade penal, porque com a redução da maioridade penal 

de 18 para 16 anos a quantidade de crimes efeituados por menores de idade diminuiriam, porque 

os menores infratores assaltam e matam sem medo, já que sabem que no final serão liberados. 

O ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) diz: que a partir dos 12 anos, qualquer 

adolescente é responsabilizado pelo ato cometido contra a lei. Essa responsabilização, 

executada por meio de medidas socioeducativas previstas no ECA têm o objetivo de ajudá-lo a 

recomeçar e a prepará-lo para uma vida adulta de acordo com o socialmente estabelecido. É 

parte do seu processo de aprendizagem que ele não volte a repetir o ato infracional. 

Por isso, não devemos confundir impunidade com imputabilidade. A imputabilidade, 

segundo o Código Penal, é a capacidade de uma pessoa entender que o fato é ilícito e agir de 

acordo com esse entendimento, fundamentando em sua maturidade psíquica. 

Em 1940, o Brasil estipulou a maioridade em 18 anos. Antes disso, já foi 9 anos, já foi 

14. Naquela época, os menores eram adolescentes abandonados que praticavam pequenos 

delitos. Não convinha punir esses menores como um adulto. Passaram-se 70 anos e hoje os 

menores não são mais os abandonados. O menor infrator, na sua maioria, é o adolescente que 

vem de família pobre, porém, não miserável. Tem casa, comida, educação, mas vai em busca 

de bens que deem reconhecimento a ele. As medidas do Estatuto da Criança e do Adolescente 

não intimidam. Eles praticam os atos infracionais, porque não são punidos na medida. A pena 

tem a função de intimidação, que a medida socioeducativa não tem 

Muitos países desenvolvidos adotam maioridade penal abaixo de 18 anos. Nos Estados 

Unidos, a maioria dos estados submetem jovens a processos criminais como adultos a partir dos 

12 anos de idade. Outros exemplos: na Nova Zelândia, a maioridade começa aos 17 anos; na 

Escócia aos 16; na Suíça, aos 15. 

Compreendo que o nosso país está sofrendo com a impunidade não adianta liberar esses 

jovens, porque eles irão cometer crimes mais e mais vezes, então a lei sendo rígida no Brasil, 

acredito que iria mudar, pois sabemos que do jeito que está a violência o país não irá para a 

frente! 
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ALUNO 03     

           

Não redução penal 
 

 

Sou contra a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, por que a violência nas 

cidades está aumentando cada vez mais e os jovens estão cometendo mais crimes. Talvez por 

isso, cada ano que passa o índice de criminalidade está aumentando. 

Nosso país tem que ter orçamento e, sobretudo, um projeto ético e político para sociedade 

que valorize a vida em todas as suas formas. Nossos jovens não precisam ir para a cadeia. 

Precisam sair do caminho que os leva lá. A decisão agora é nossa: se queremos construir um 

país com mais prisões ou com mais parques e escolas.  

Entretanto, a redução da maioridade penal iria afetar muitas famílias preferencialmente 

jovens negros, pobres e moradores de rua porque seriam afetados pela sua cor ou sua classe 

social. 

Desejo uma sociedade que cometa menos crimes e não que puna mais. Em nenhum lugar 

do mundo houve experiência positiva de adolescentes e adultos juntos no mesmo sistema penal. 

Fazer isso não diminuirá a violência e formará mais quadros para o crime. Além disso, nosso 

sistema penal como está não melhora as pessoas, ao contrário, aumenta sua violência e não e 

nada bom para o pais. Sou contra toda e qualquer forma de impunidade. Quem fere a lei deve 

ser responsabilizado. Mas reduzir a idade penal, além de ineficiente para atacar o problema, 

desqualifica a discussão. Isso deve ser mudado seriamente 
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ALUNO 04  

 

Já chega de tanta impunidade 

 

Sou a favor da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos sim! Pois sei a precária 

situação que passa a população brasileira. Acho necessária uma atitude por parte do poder 

legislativo o mais rápido possível. CHEGA! BASTA! Cidadãos do bem estão testemunhando 

mortes de parentes, mortos de forma cruel, por jovens criminosos, que se consideram livres de 

qualquer punição por se considerarem de menor idade. 

O que não poder continuar é termos cidadãos de bem mortos por jovens e eles não 

sofrerem nem um tipo de punição. Isso ocorre por causa das leis fracassadas e atitudes 

medíocres por parte de maus políticos que desviam verbas públicas e fazem mau uso do 

dinheiro público quando deviam estar investindo em uma educação de qualidade, em uma 

melhor segurança e em policiamento nas ruas. 

A maioria dos criminosos usam menores de idade para ajudarem em seus crimes, por 

reconhecerem a impunidade que eles têm, assim absorvendo muitos crimes, às vezes não 

praticados pelos menores, mas como as leis brasileiras não permitem punições severas a 

menores de 18 anos. 

Portanto a redução da maioridade penal diminuirá a violência, visto que os adolescentes 

temerão por serem punidos por leis mais rígidas. Eles aprenderão que esse caminho não os 

levará a nada, a não ser a cadeia ou a morte. 
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ALUNO 05                                                            

Regras para menores infratores 

 

Sou a favor da redução da maioridade penal, porque sei que a atual situação que passa 

nossa sociedade é necessária uma atitude eficaz por parte do responsável o mais rápido possível, 

pois a violência está aumentando cada dia mais e os jovens entrando no mundo da criminalidade 

porque muitas vezes não tem a mesma educação de qualidade nem oportunidades. Mas o que 

não pode continuar são milhares de pessoas de bem sendo assaltadas todos os dias, quase 

sempre por menores de idade. 

Com a redução da maioridade penal, a quantidades de crimes efetuados por menores de 

idade diminuirá potencialmente, pois a maioria dos assaltos são cometidos por menores 

infratores. 

Os jovens de hoje têm consciência de que não podem ser punidos como adultos, por isso 

continuam a cometer crimes. Então, se a redução da idade penal não acontecer, o índice de 

criminosos com idade abaixo de 18 anos tendera a aumentar, pois certamente os jovens irão 

entrar cada dia mais no mundo de crimes. 
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ALUNO 06  

DIGA SIM A REDUÇÃO 

 

Alguns crimes, atualmente, são cometidos por jovens menores de idade que praticam 

violência. 

Sabemos que muitos jovens não tiveram acesso à educação, a qual deveria ter tido na 

escola e em casa. 

Eu sou a favor da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, pois os jovens 

poderiam estar na escola, mas não querem, preferem fazer parte do mundo do crime e por isso 

os que cometem crimes tem que arcar com as suas consequências. 

A redução da maioridade penal é uma forma de punir os que praticam violência. Se um 

adolescente de 16 anos cometer algo errado e não for responsabilizado irá pensar: ' 'Eu irei fazer 

isso, mas nada irá acontecer comigo''. 

Portanto, a maioridade é uma forma de punir essas pessoas. É melhor ter mais cadeias 

que adolescentes fazendo coisas erradas e não arcando com as consequências, cometendo 

crimes e deixando a população aterrorizada. 
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ALUNO 07  

A impunidade em nosso país 

 

Eu sou a favor da maioridade penal de 18 para 16 anos, pois com a redução da maioridade 

penal muitos jovens aliciados ao crime ainda criança iriam realmente serem punidos como 

devem. Aprenderiam que o caminho do crime não leva ninguém a nada. O infrator não tem um 

futuro próspero e sim precoce, porque geralmente morrem cedo. 

Pesquisas realizadas indicam que a maioria da população é a favor da redução da 

maioridade penal para 16 anos, pois no país em que vivemos os jovens de 16 anos de idade já 

podem votar, então tem maturidade e responsabilidade suficiente para ter consciência de 

responder pelos seus atos. 

Sabemos, porém, que o sistema brasileiro como está, não melhora as pessoas, porque o 

sistema presidiário do nosso país está em estado de calamidade, mas isso não justifica a falta 

de impunidade 

Portanto, com a redução da maioridade penal, a população se sentiria mais segura e 

confiante, pois com a redução da maioridade penal a quantidade de crimes efetuados por 

menores diminuir significadamente. 
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ALUNO 08 

 

Brasil de impunidade 

 

Sou a favor da redução da maioridade penal dos 18 para 16 anos, pois acho que os jovens 

infratores têm consciência de que não podem ser presos e punidos como adultos, por isso 

continuam a cometer crimes. Mas, não acredito que tudo vai se resolver com a redução da 

maioridade penal. 

Carecemos de um sistema que reintegre os jovens a sociedade. O sistema de educação 

pública no Brasil é precário, dificilmente há uma escola pública municipal e estadual em boas 

condições para oferecer um ensino de qualidade no nosso país. 

No entanto, penso que misturar esses jovens infratores com os criminosos de um presídio 

comum fará com que eles saiam piores do que chegaram. Então, acredito que seria melhor criar 

um ''presídio'' exclusivo para os menores de idade. Segundo pesquisas, nenhum lugar do mundo 

houve experiências positivas de adolescentes e adultos juntos no mesmo sistema penal. 

O nosso país, Brasil, está sofrendo com a impunidade, não adianta liberar esses jovens, 

porque eles irão cometer crimes mais e mais vezes. Do jeito que está nosso país não terá 

nenhuma ''ordem e progresso''. 
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ALUNO 09                        

Punição para os Jovens Infratores 

 

Sou a favor a redução da maioridade penal, porque os jovens já possuem consciência o 

suficiente de que os crimes cometidos por eles levam, ''aliás'' poderia levar a punição, somente 

não leva devido a legislação brasileira. 

Não sou a favor de uma sociedade que cometa tortura contra jovens, mas de punição sim. 

Nenhuma sociedade pode crescer com os jovens infratores soltos. Se pelo menos os políticos 

corruptos desse país investissem em uma sociedade mais educativa e formadora, 

conseguiríamos mudar nosso país. 

Nosso país está perdido no meio de tanta violência. A violência de crianças que vão 

crescer nesse mundo com tantas torturas, violência e mortes. Isso tem que mudar! Jovens 

matando famílias inocentes por causa de roubo ou até mesmo discussões bobas. Há jovens por 

aí que tem condições de se manter, mas por vício ou por outra coisa que não tem nem um motivo 

roubam sem precisão. Do mesmo jeito que eles têm consciência para roubar e matar, também 

tem para pagar pelos seus crimes. 

  Os adolescentes poderiam melhorar o país, fazemos parte da evolução, o futuro será feito 

a partir de nós. Não deveríamos estragar o futuro praticando atividades ilícitas, marcando nossas 

vidas com esses crimes, pois cada uma dessas atividades deveria ter punição mais severa para 

os infratores. Única obrigação que temos é estudar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

 

ALUNO 10  

 

Devemos punir menores de idade? 

 

Eu sou a favor da redução da maioridade penal, pois com a redução da idade penal para16 

anos, a quantidade de crimes efetuados por menores de idade diminuiria potencialmente, pois 

muitos vão saber que já podem ser presos. 

Muitas pessoas dizem que o adolescente de apenas 16 anos não tem responsabilidade, 

porém se os jovens de 16 anos já podem votar, então tem maturidade suficiente para serem 

responsáveis por seus atos e responderem por seus crimes. 

A maioria dos jovens que passam a cometer crimes, ainda menores de idade, morrem 

precocemente e, pois, os crimes trazem grande perigo a eles. 

Se o sistema de segurança pública funcionasse, não iriamos precisar reduzir a maioridade 

penal, mas como isso não se aplica ao Brasil, necessitamos da redução, e se os jovens têm 

maturidade para cometer crimes, eles têm maturidade para responder por eles. 

Outro fator é que a maioria dos criminosos usam menores de idade para ajudarem em 

seus crimes, por conhecerem a impunidade que eles têm, assim absorvendo muitos crimes. 

Portanto, a mudança da lei pode ajudar a reduzir o número de crimes efetuados por 

menores de idade, porque eles vão temer a lei. 
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ALUN0 11  

Porque sou a favor a redução da maioridade penal 

Sou a favor a redução da maioridade penal para 16 anos, pois a redução da maioridade 

penal iria proteger a população do aliciamento de menores por parte de criminosos de 

maioridade. 

Vivemos em um mundo de muita violência e as pessoas tem receio de sair nas ruas com 

receio de serem assaltadas ou até mesmo mortas. Assim, pesquisas mostram que a maioria da 

população é a favor da redução da maioridade penal. Com isso, se os jovens de 16 anos podem 

votar e trabalhar, então tem maturidade suficiente para serem responsáveis por seus atos. 

Menores de idade matam, rouba e não vão presos, pois tem consciência de que não podem 

ser presos e punidos como adultos, por isso continuam a cometer crimes, além disso, eles falam 

que vão fazer isso de novo pois sabe que não vão presos.  

Portanto, com isso se a redução for aceita pode diminuir a violência onde menores de 

idade participam. Podemos proteger nossa população, com policiais nas ruas com isso as causas 

relacionadas aos adolescentes iam diminuir 50%. 
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ALUNO 12  

A sociedade e a impunidade 

 

Temos visto nos últimos tempos muitos casos que envolveram e ainda envolvem muitos 

menores de idade. Casos como: furtos de carros, assaltados a bancos, arrastões, homicídios, 

aliciamento de menores as quadrilhas, entre outros ocorridos; que vem deixado uma boa parte 

dos brasileiros em choque e até revoltados. 

De acordo com o estatuto da criança e do adolescente, os jovens que tiverem até dezessete 

anos e onze meses, não podem ser presos ou punidos, porque o ECA (Estatuto da Criança e do 

Adolescente) não permiti. Segundo eles os menores não têm consciência ainda para arcar com 

as consequências de seus atos. No meu ponto de vista eu sei que os jovens não podem pagar 

pela ineficiência do estado. Ou os jovens que entrassem na cadeia iriam sair pior. Mas, no 

entanto, problemas complexos não serão superados de modo simplório e imediatista. 

Precisamos de inteligência, projeto ético e político de sociedade que valorize a vida em toda 

sua forma. 

Acredito, entretanto que, se os jovens de dezesseis anos já podem votar, então têm 

maturidade suficiente para serem responsáveis por seus atos. Os jovens de hoje têm consciência 

de que não podem ser presos e punidos como adultos, por isso continuam a cometer crimes. 

Com a redução da maioridade penal para dezesseis anos a quantidade de crimes efetuados por 

menores de idade diminuirá, e desse modo, a criminalidade entre os menores infratores 

regredirá. 

As pesquisas mostram que a maioria da população brasileira é a favor da redução da 

maioridade penal de 18 para 16 anos, porque os jovens, que atualmente assaltam e matam, saem 

impunes, porque são menores de idade. Dessa forma, com a redução da maioridade penal, 

muitos jovens aliciados ao crime irão realmente serem punidos como devem. Eles aprenderiam 

que esse caminho não os levará a nada a não ser para a cadeia ou a morte. 
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ALUNO 13  

                               

Mais escolas e não mais prisões 

 

Sou contra a redução da maioridade penal, pois iria afetar, principalmente, jovens negros 

e pobres. O jovem não merece cumprir pena, e o que queremos é uma sociedade com educação 

e formação e não uma que puna mais. 

Vivemos em um país socioeconomicamente desigual. Muitas famílias de baixa renda não 

recebem educação, saúde e lazer.  Por isso, os jovens não precisam de mais cadeias, 

necessitam sair do caminho que os levam até lá. Eles precisam ter uma escola, uma boa 

educação, acesso a esportes.  

Alguns jovens acabam conseguindo o que não conseguiram trabalhando por não saber ler 

e escrever. Roubam e acabam entrando para o crime. Nosso país precisa de mais investimentos 

em educação e não criação de “ Punições” desnecessárias e talvez até ineficientes. Os 

adolescentes devem ter uma formação adequada, uma ocupação em programas sociais, de modo 

que os ajudem a não entrarem no mundo do crime. 

Portanto, sou contra a redução da maioridade penal, porque educar e melhor que punir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


