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RESUMO 

 

À luz dos pressupostos do contrato comunicativo oferecidos pela Teoria Semiolinguística 

do Discurso (CHARAUDEAU, 2005) e de um ensino organizado por uma sequência didática 

orientada por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), pretende-se apresentar, nesta pesquisa-ação 

(TRIPP, 2005), uma abordagem teórico-metodológica que possa, cumprindo com as metas 

propostas pelos PCNEM (2000), em relação ao ensino de produção textual, levar o alunado ao 

aprimoramento efetivo de sua capacidade de comunicação na modalidade escrita da língua. Para 

tanto, relativamente à construção da sequência didática proposta no interior deste trabalho nos 

pautamos ainda não só nas contribuições de Charaudeau (2004), Schneuwly e Dolz (2010), 

Bakhtin (2000) e Marcuschi (2008), relativamente ao conceito de gênero discursivo, como 

também nas de Charaudeau (2014), Emediato (2007), Koch e Elias (2016) e concernentes a 

aspectos teóricos relativos à consistência argumentativa, articulação metadiscursiva e repetição 

coesiva. Importa ressaltar que mais especificamente este trabalho buscou construir e testar a 

aplicação de um modelo didático para o ensino de produção textual centrado sobre dois 

operadores didáticos de grande interesse nesta pesquisa: o gênero carta de leitor e o tema 

transversal Ética. Para tanto, a sequência didática fomentada por pressupostos semiolinguísticos 

foi aplicada em uma turma do segundo ano do Ensino Médio de uma escola pública de Niterói – 

RJ e dedicou-se à avaliação de um total de doze produções de textos visando avaliar os 

(des)acertos de um ensino dessa natureza.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Semiolinguística. Sequência didática. Pesquisa-ação. Produção textual 

.Carta de leitor. 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

ABSTRACT 

 

 Based on the presuppositions of the communicative contract offered by the 

Semiolinguistic Theory of Discourse (CHARAUDEAU, 2005) and a teaching organized by a 

didactic sequence directed by Dolz, Noverraz and Schneuwly (2004), it is intended to present, in 

this action research (TRIPP, 2005), a theoretical-methodological approach that can, in 

compliance with the goals proposed by the PCNEM (2000), in relation to the teaching of textual 

production, lead students to effectively improve their communication skills in the written 

language. To do so, in relation to the construction of the didactic sequence proposed within this 

paper, we are not only concerned with the contributions of Charaudeau (2004), Schneuwly and 

Dolz (2010), Bakhtin (2000) and Marcuschi (2008), in relation to the discursive gender, as well 

as those of Charaudeau (2014), Emediato (2007), Koch and Elias (2016) and concerning 

theoretical aspects related to argumentative consistency, metadiscursive articulation and cohesive 

repetition. It is important to point out that more specifically this paper sought to construct and test 

the application of a didactic model for the teaching of textual production centered on two didactic 

operators of great interest in this research: the reader's letter genre and the transversal theme 

Ethics. In order to do so, the didactic sequence fomented by semiolinguistic assumptions was 

applied to a second-year high school class from a public school in Niterói, RJ, Brazil, and 

devoted itself to the evaluation of twelve texts productions aimed at evaluating the (un)success of 

such teaching. With this research, we intend to contribute to the work with text productions in 

educational institutions, because we believe that by teaching students to improve their textual 

production, they will not only learn to produce a better text, but also to (re)write their own 

history. 

 

 

KEYWORDS: Semiolinguistics, Didactic Sequence. Research-action. Textual production. 

Reader’s letter. 
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INTRODUÇÃO  

 

Nos últimos anos, os resultados alcançados por alunos brasileiros em provas 

internacionais aplicadas para aferição do domínio de conteúdos diversos têm ficado muito 

aquém da média desejada. O Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes (PISA) 

relatou – em sua última edição (2012)1 – que a pontuação dos educandos em leitura, por 

exemplo, está mais baixa em comparação aos resultados verificados em anos anteriores. De 

acordo com o programa, quase metade (49,2%) dos alunos não consegue alcançar o nível 2, 

ou seja, a cada 200 alunos, 99 não são capazes de fazer inferências ou compreender 

informações e particularidades de um texto. 

Nessa avaliação, o Brasil ficou em 55º no ranking de leitura em uma lista de 65 países, 

situando-se atrás de Chile, Cazaquistão e Malásia, onde há grandes problemas quanto ao 

investimento em educação. Além disso, pode-se perceber que, apesar de a pontuação geral do 

Brasil no PISA ter melhorado entre 2009 e 2012, o resultado em leitura diminuiu dois pontos.2 

Além desse resultado negativo quanto ao domínio das habilidades de compreensão e 

de interpretação, apontado no âmbito do Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, 

os índices apresentados no escopo do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), no que se 

refere, notadamente, à produção textual, também não parecem nada favoráveis. Em 2015, 

apenas 104 alunos, em um total de 5.810.948, alcançaram a nota máxima, enquanto mais de 

53.000 estudantes tiveram nota zero na redação. Em 2016, os resultados foram piores, apenas 

77 educandos conseguiram nota máxima e 85.000 estudantes tiveram nota zero nas produções 

textuais em um total de 9.276.328. Vale ressaltar que, nessas pesquisas3, os educandos que 

não fizeram a redação não foram contabilizados, o que significa ser o resultado ainda pior. 

Em vista dessa problemática, o presente trabalho configura-se como uma pesquisa que 

se preocupa, em sentido amplo, com o ensino da língua portuguesa na educação básica, e, em 

sentido restrito, com o ensino da produção textual nos últimos anos de escolaridade. No bojo 

dessa preocupação mais específica, o texto é tomado segundo a concepção de Beaugrande e 

Dressler que postulam-no como “um evento comunicativo em que convergem ações 

linguísticas, sociais e cognitivas.” (1997, p.10). Os autores defendem que o texto não é uma 

simples sequência de palavras, mas “um documento de procedimentos de decisão, seleção e 

                                                 
1 O programa, que ocorre a cada 3 anos, foi aplicado no ano de 2015, porém os resultados ainda não estavam 

disponíveis no site oficial na data da pesquisa. 
2 As informações foram retiradas dos seguintes websites: www.cartacapital.com.br, www.educação.uol.com.br e 

www.ebc.com.br. (Consultados em 15/06/2016) 
3www.g1.globo.com/educacao (Consultado em 17/06/2016) 

http://www.cartacapital.com.br/
http://www.educação.uol.com.br/
http://www.ebc.com.br/
http://www.g1.globo.com/educacao
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combinação.” (1981, p.37). Acrescente-se a essa concepção a postulada por Patrick 

Charaudeau, segundo a qual o texto é “o resultado de uma combinação de certas condições de 

produção com operações de discursivização, isto é, com operações de construção do discurso 

– em seu desenvolvimento linear, de uma forma ao mesmo tempo progressiva e recorrente.” 

(2005, p. 68). 

Nessa direção, este trabalho trata da linguagem em dimensão discursiva, não sendo as 

ações linguísticas abordadas meramente em relação ao funcionamento gramatical. Antes, tais 

ações são consideradas na correlação que estabelecem com aspectos sociais e históricos. 

Neste estudo, serão consideradas, dessa forma, tanto as condições de produção quanto as 

operações de discursivização em jogo na atividade de construção textual.  

Diante do exposto, duas perguntas iniciais surgiram no escopo deste trabalho em 

andamento: “Como interceder para que se possa ampliar a competência comunicativa dos 

alunos?” e “Como ensinar os educandos a aprimorar sua capacidade de expressão por meio da 

escrita?”  

Em vista desses questionamentos, o presente trabalho toma como objeto de estudo 

mais amplo produções de texto, filiadas ao gênero discursivo carta de leitor, escritas por 

alunos do ensino médio de uma escola pública localizada no município de Niterói. De modo 

mais detalhado, esta pesquisa assume, como objeto, essas produções textuais organizadas no 

bojo de um trabalho de mediação o qual possui seus alicerces teóricos na Análise 

Semiolinguística do Discurso, do pesquisador francês Patrick Charaudeau (2008), e nos 

estudos sobre sequências didáticas advindos das pesquisas do grupo de Genebra, liderado por 

Bernard Schneuwly e Joaquim Dolz (2004). 

Sob esse enquadre, este trabalho tem como objetivo geral refletir sobre mecanismos 

linguísticos que possam ajudar o educando a desenvolver sua capacidade de produzir textos e 

se expressar adequadamente por meio da escrita.  Em busca de conquistar esse propósito, 

pretende-se em sentido restrito, que princípios contratuais de comunicação, considerados no 

seio de uma Análise Semiolinguística do Discurso, sejam apresentados, sobretudo na fase 

inicial do projeto de escritura delineado no escopo de uma sequência didática.  

 A conquista desses objetivos parece ser fundamental para o aprimoramento da 

produção textual, pois ao tomar consciência do papel assumido pelo próprio EU na relação 

intersubjetiva com o TU segundo a sobredeterminação de um contrato comunicativo4, o aluno 

poderá estar apto a desenvolver mais do que uma produção textual; conseguirá se adaptar à 

                                                 
4 O conceito de Contrato de Comunicação será desenvolvido na seção 1.5 
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situação comunicativa e desenvolver seus conhecimentos de acordo com o contexto. Dessa 

forma, o trabalho é justificado pela necessidade de se repensar o ensino de produção textual 

nas escolas básicas do país e pela busca por uma metodologia que possa contribuir para o 

aprimoramento da abordagem de produções de textos nas instituições de ensino em direção ao 

desenvolvimento da capacidade comunicativa do aprendiz. 

 Faz-se importante ressaltar que, apesar de o objeto de estudo nesta pesquisa ser a 

produção textual, o ensino orientado com base, sobretudo, na Semiolinguística pode auxiliar o 

aluno no desenvolvimento de diferentes competências linguageiras. Sendo assim, com base 

nos objetivos delineados, pode-se pensar também em uma melhora significativa não somente 

da escrita, mas também da competência leitora do aprendiz, uma vez que a atividade da leitura 

parece indispensável à confecção de produções textuais de excelência. Outra justificativa 

para esse estudo é a de que através da aplicação das referidas teorias ao ensino, o educando 

poderá cumprir com um dos objetivos estimados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

qual seja: “a participação do estudante no mundo social, incluindo-se aí a cidadania, o 

trabalho e a continuidade nos estudos.” (BRASIL, p.5). 

 Além dos objetivos e justificativas supramencionados, o trabalho ancora-se nas 

seguintes hipóteses: 

 

a) O ensino de produção textual – filiada ao gênero carta de leitor – mediado pelo 

conhecimento das restrições do contrato comunicativo que a preside (finalidade, 

identidade, propósito e dispositivo) pode auxiliar o aluno a se expressar melhor através 

da escrita e contribuir para o alcance dos propósitos estipulados pelos PCN. 

 

b) A tomada de consciência das restrições comunicativas e discursivas – inerentes ao 

contrato comunicativo das cartas de leitor – pode ajudar o aluno a planejar melhor as 

estratégias discursivas que contribuirão para o alcance do sucesso dos seus objetivos 

comunicativos em diferentes contextos.  

 

A justificativa pela escolha da carta de leitor será aprofundada no capitulo “Carta de 

leitor e ensino”, porém faz-se necessária uma breve apresentação sobre a relevância social 

desse gênero. A carta de leitor possibilita aproximações entre o estudante e o gênero, pois 

dominando-o ele é capaz de expressar opiniões, insatisfações, sugestões. Sendo assim, a carta 
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de leitor dá voz aos educandos ao permitir que sua produção seja publicada e sua 

reivindicação “ouvida”.  

Em vista dos propósitos e das hipóteses supracitados, a Análise do Discurso Francesa 

de orientação Semiolinguística, cunhada por Patrick Charaudeau, é a teoria que fundamenta, 

primordialmente, o trabalho como um todo. Além da Semiolinguística, o estudo terá outros 

dois alicerces de cunho teórico-metodológico, a saber: a sequência didática (DOLZ & 

SCHNEUWLY, 1999) e a pesquisa-ação (HAGUETTE, 2010).  

Vale ressaltar que o estudo do gênero discursivo será pautado nos teóricos Charaudeau 

(2004), Schneuwly e Dolz (2010), Bakhtin (2000) e Marcuschi (2008) e que os módulos da 

sequência didática contam com o aporte teórico advindo de Charaudeau (2014), Emediato 

(2007), Koch e Elias (2016) e Machado (2013).  

Esta pesquisa divide-se em cinco capítulos. O primeiro capítulo, “Referencial teórico-

metodológico: a abordagem semiolinguística do discurso”, apresenta os conceitos da Teoria 

Semiolinguística do Discurso que serão imprescindíveis para o alcance dos objetivos do 

presente trabalho. O segundo capítulo, “O procedimento da sequência didática”, refere-se à 

descrição das etapas da sequência didática para abordagem do gênero discursivo “carta de 

leitor” e a relação desse procedimento com os pressupostos semiolinguísticos. No terceiro 

capítulo, “Análise do corpus”, todas as etapas da construção do trabalho serão apresentadas. 

Desta maneira, a pesquisa abordará desde a elaboração minuciosa e sob medida da sequência 

didática à luz da Teoria Semiolinguística do Discurso para os alunos da turma escolhida à 

análise comparativa e detalhada entre o desempenho inicial e final dos discentes quanto às 

produções textuais por eles confeccionadas.  

No último capítulo, considerações finais a respeito da presente investigação serão 

apresentadas com o propósito de elucidar o caminho percorrido para a confirmação das 

hipóteses exibidas no capítulo inicial. 
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1. A ABORDAGEM SEMIOLINGUÍSTICA DO DISCURSO 

 

 

1.1. A visão da Semiolinguística  

 

A Análise Semiolinguística do Discurso foi inaugurada pelo pesquisador francês 

Patrick Charaudeau na década de 80 do século XX. A proposta de Charaudeau situa-se a meio 

caminho entre as teorias que surgiram durante o século passado.  A abordagem do autor não 

se restringe aos estudos linguísticos stricto sensu (limitados aos níveis da fonologia, da 

morfossintaxe e da semântica) e não se afina, de forma plena, aos extremamente abertos ao 

extralinguístico, como algumas vertentes da Análise do Discurso. Esse situar-se a meio 

caminho ecoa na própria denominação da teoria. 

O pesquisador francês visava a uma teoria que considerasse os fatores externos e 

internos em uma situação comunicativa. Ao mesmo tempo que esta perspectiva teórica 

preocupa-se com os signos linguísticos e suas formas, empenha-se também em analisar aquele 

que fala na relação com o outro e os entornos da comunicação. Esse interesse pelos fatores 

linguísticos e seus ailleurs distingue a Semiolinguística das outras áreas de pesquisa da 

Análise do Discurso. 

A Análise Semiolinguística do Discurso é semiótica, ao mesmo tempo, linguística e  

do discurso. Trata-se de uma teoria semiótica, porque não se limita ao valor semântico 

dicionarizado das formas linguísticas. Também se interessa pelo valor semiótico da 

informação veiculada através do significado stricto sensu e de dados extralinguísticos 

extraídos de uma situação comunicativa vinculada ao gênero textual, ao contexto histórico e 

ao perfil do falante/escritor e do ouvinte/leitor. Em outros termos, conjugam-se nesta Análise 

Semiolinguística do Discurso (ASD) aspectos verbais e não verbais na produção do sentido. 

A teoria proposta é linguística, pois o ponto inicial da interpretação dos textos é a 

descodificação dos seus signos verbais e todo o trabalho é relacionado à linguagem. Além 

disso, é do discurso, porque é imprescindível à análise dos textos o contexto discursivo de 

produção, integrado por outros textos que circulam na sociedade em geral ou em um dado 

grupo social.  

A propósito do conceito de texto, Charaudeau discorda de conceituá-lo como 

mensagem codificada por um “emissor” e descodificada por um “receptor” tomado como 

polo neutro de comunicação. O autor acredita que, na relação com o texto, o “receptor” é 
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coautor da produção de sentido, à medida que, lendo “nas entrelinhas”, pode identificar 

conteúdos implícitos em que o autor não havia pensado e trazê-los à tona na construção 

textual. Isso porque os elementos da situação comunicativa (o “emissor”, “o receptor”, a 

relação entre ambos, o contexto cultural, o local, o modo de dizer, etc.) interferem no 

significado global do texto. Uma mesma expressão pode ganhar valores semânticos distintos 

de acordo com a visão de mundo de cada participante da interação. Um termo como “sinistro” 

pode, inicialmente, significar para um “receptor” mais jovem algo maravilhoso e para o mais 

experiente, algo assustador.  Nesse sentido, o significado não é previamente dado, mas 

emerge de cada situação comunicativa particular que equivale a um determinado contrato 

comunicativo. 

Constatada a importância dos interlocutores, da relação entre eles, do espaço e do 

contexto de comunicação e de sua interferência na produção de sentidos, o pesquisador afirma 

que o texto, por ser “o produto de um ato de comunicação” (CHARAUDEAU, 1992, p. 635) 

não pode ser interpretado ou analisado fora da situação comunicativa. Em vista de entender 

melhor a perspectiva abordada por Charaudeau, é preciso compreender a correspondência que 

o autor estabelece entre linguagem e mundo. Essa relação será apresentada no próximo tópico 

a respeito do processo de semiotização.  

 

 

1.2. Processo de semiotização do mundo 

 

Sob a ótica da Análise Semiolinguística do Discurso, a relação linguagem – mundo 

acontece através do duplo processo de semiotização do mundo que é caracterizado pelos 

processos de transformação e transação.  

Antes de aprofundá-los, vale lembrar que a Semiolinguística explica o ato de 

linguagem com base na presença de quatro sujeitos na situação comunicativa: dois seres reais 

e dois imaginários. Esses quatro sujeitos serão abordados detalhadamente no tópico 1.5. No 

processo de semiotização, um deles – o sujeito-comunicante – é o responsável por mobilizar o 

sentido das palavras e suas possíveis combinações, através do duplo processo de 

semiotização: o processo de transformação e o processo de transação. 

 

 

 



17 

 

 

 

Processo de Processo de 

Transformação               Transação 

 

Fonte: autoria própria.  

Imagem baseada nos princípios de CHARAUDEAU, 2005. 

 

 O processo de transformação modifica um mundo a significar em um mundo 

significado, enquanto o processo de transação faz desse mundo significado uma troca na 

comunicação entre os sujeitos. Esses processos são constituídos de alguns princípios básicos 

que serão desenvolvidos a seguir. 

 O processo de transformação consiste em quatro tipos de operação: 

 

1) A identificação, pois é necessário conceituar e nomear os seres materiais ou ideais, 

reais ou imaginários no mundo fenomênico. Sendo assim, conforme Charaudeau (2005), esses 

seres passam a ter suas “identidades nominais”. 

 

2) A qualificação, pois é necessário caracterizar e dar propriedades aos seres. 

Características que os constituem e os diferem dos outros. Desta forma, os seres são 

transformados em “identidades descritivas”.  

 

3) A ação, pois estes seres agem e sofrem a ação. Esse agir e sofrer faz com que os seres 

tenham uma razão de existir e desta maneira são transformados em “identidades narrativas”. 

 

4) A causação, pois estes seres, constituídos de qualidades, agem ou sofrem as ações 

devido a certos motivos materiais ou abstratos e interior ou exterior a eles que são explicadas 

através de uma “relação de causalidade”.  

 

Charaudeau (2005, p. 14) exemplifica esse processo através do seguinte enunciado: 

“Descaso: desaba o telhado de um supermercado. 15 feridos”. Nesse exemplo mencionado 

pelo pesquisador francês, ele explica que a “identificação” está presente em “telhado”, 

“mercado” e “feridos”. A qualificação está marcada pelas denominações “supermercado” 

SEMIOTIZAÇÃO DO 

MUNDO 

Figura 1 – Processo de Semiotização do mundo 
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(pela dimensão e peso) e “feridos” (pelo estado das vítimas). A ação está presente através do 

verbo “desabar” e a causação por “descaso”. 

 Constatadas as operações que compõem o processo de transformação, pergunta-se de 

que se constitui o processo de transação? Seu alicerce é formado por quatro princípios: 

alteridade, pertinência, influência e regulação. 

 A alteridade refere-se ao fato de que todo ato de linguagem origina-se da troca entre 

dois parceiros que se reconhecem através de suas semelhanças e diferenças, ou seja, para que 

haja troca, faz-se necessário que haja, além de conhecimentos comuns, o reconhecimento dos 

princípios e os papéis que envolvem o ato de fala. O princípio de pertinência está 

intrinsecamente relacionado ao primeiro, pois, além dos saberes comuns, o sujeito precisa ter 

consciência sobre os atos de linguagem apropriados ao contexto em que está inserido. 

 O princípio da influência está associado à intencionalidade dos sujeitos na situação 

comunicativa. No momento da interação, o sujeito locutor pretende agir sobre o seu parceiro 

que, por sua vez, reconhece ser alvo de um projeto de influência. 

 A regulação diz respeito às relações de influência exercidas pelos parceiros do ato de 

linguagem. Estes parceiros planejam estratégias e regulam a forma de dizer para que a troca 

seja realizada e seus objetivos sejam conquistados.    

Apesar de os processos supramencionados seguirem delineados de forma estanque, 

não se pode afirmar que eles estejam desagregados, pois é através de sua integração que o ato 

de linguagem será bem-sucedido. As operações que compõem o processo de transformação 

precisam, por exemplo, obedecer ao princípio de influência – quando colocadas em prática – 

visando a uma comunicação de sucesso. 

Vale ressaltar que interdependência dos dois processos acontece de maneira 

hierárquica; sendo assim, o processo de transação comanda o processo de transformação. O 

primeiro procedimento se refere ao campo da intersubjetividade, isto é, refere-se à relação 

entre os sujeitos. Ao se posicionarem, os sujeitos, através de mecanismo de assimilação e 

diferenciação, descobrem o seu lugar na situação comunicativa e no mundo. 

Postular que os dois processos são dependentes significa romper com algumas teorias 

e conceitos que não valorizam o aspecto discursivo dos atos de linguagem. Seguir esse 

pensamento consiste em dizer que não existe texto sem contexto. Um enunciado pode ter 

diferente valor dependendo da situação comunicativa onde é produzido. A correlação entre o 

processo de transformação e de transação pode ser apresentada, finalmente, através do 

seguinte quadro produzido por Charaudeau (2005, p.14): 
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Fonte: CHARAUDEAU in PAULIUKONIS, M. A. L. e GAVAZZI, S, p. 13, 2005 

 

Após entender os processos que compõem a semiotização do mundo, faz-se necessário 

compreender os conceitos de língua e discurso que norteiam a teoria da Análise 

Semiolinguística do Discurso. 

 

 

1.3. Sentido de língua e sentido de discurso 

 

 Os conceitos sobre sentido de língua e sentido de discurso são fundamentais para 

compreensão profícua da Semiolinguística. Uma reflexão epistemológica será feita visando 

entender como as noções e condições dessa teoria do discurso são basilares para o objetivo 

final do presente estudo. Em busca do entendimento desses conceitos, três aspectos 

correlativos serão apresentados para estabelecer a diferença entre língua e discurso. 

O primeiro é que o “receptor”, diante de um texto, vai além da compreensão das 

palavras e suas combinações, ele tenta entender o sentido comunicativo e social das formas. 

Desse modo, ele precisa relacionar os enunciados e os dados da situação onde acontece a 

interação. Esse receptor deve partir do princípio de que ele se encontra em uma situação de 

troca social particular onde há um contrato e papéis estabelecidos pelos sujeitos. Charaudeau 

(1999, p.30) explica essa ideia mostrando que “os vocábulos, assim como os enunciados 

produzidos, não significam em si mesmos, pois eles só se tornam interpretáveis quando são 

relacionados a um <<ailleurs>> mais ou menos sobredeterminante, espaço de um 

<<condicionamento>> do ato de linguagem.”. Sendo assim, o “receptor” deixa a busca pelo 

Figura 2: Processo de transformação e transação 
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sentido das palavras e seu objetivo passa a ser o entendimento pela significação social que 

resulta de seu emprego.  

Enquanto o primeiro aspecto tem seu pilar nas circunstâncias de uso, o segundo 

exigirá a noção das competências mencionadas já por Bakhtin (1951), sendo elas: a 

competência comunicativa, a competência pragmática, a competência situacional e a 

competência dialógica. Essa característica corrobora a ideia das condições de uso 

supramencionada, pois o falante e interlocutor não se restringirão ao sentido morfossintático. 

Dessa forma, “a competência de produção/interpretação ultrapassa o simples conhecimento 

das palavras e de suas regras de combinação e requer um saber bem mais global, que 

compreende outros elementos da interação social e que, não obstante, fazem parte do processo 

de comunicação.” (CHARAUDEAU, 1999, p.30). 

O terceiro aspecto que configura a distinção entre os dois sentidos resulta da relação 

entre a linguagem e o mundo. O sentido linguístico leva em consideração um signo capaz de 

associar o significante e o significado pleno, ou seja, por meio apenas das relações 

sintagmáticas e paradigmáticas é possível compreender o sentido integral de um enunciado. 

Todavia, o sentido discursivo apresenta uma perspectiva distinta. 

 Essa acepção considera o signo, porém não reconhece seu significado a partir de um 

valor absoluto e autônomo. Nessa perspectiva, o discurso atua com um sentido potencial, pois 

o vínculo entre os signos e as condições de uso contribui para a construção do sentido 

discursivo. 

 As diferenças supramencionadas entre o sentido de língua e o sentido de discurso 

revelam que as condições de pertinência de uma linguística do discurso são completamente 

distintas das condições de uma linguística da língua. “Uma linguística do discurso integra na 

análise as condições de produção do ato de linguagem e, ao fazê-lo, ela se constrói um objeto 

multidimensional que opera em uma relação triangular entre o mundo, a linguagem e o jeito.” 

(MARI, 2012, p.31) Em vista dessa afirmação e visando elucidar esse pensamento, o seguinte 

gráfico foi organizado: 
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 Linguagem 

 

 

 

 

    Mundo                                                                                         Jeito 

Fonte: autoria própria  

Imagem baseada nos pressupostos de MARI 2012 

 

Por fim, após aprofundar os sentidos de língua e discurso, vale relacioná-los à seguinte 

afirmação de Charaudeau (1999, p.31) que destaca o nível do discurso como resultante de 

duas forças: “uma centrífuga, que remete às condições extralinguísticas da enunciação, e uma 

outra, centrípeta, que organiza o sentido em uma sistematicidade intralinguística”. Feres 

(2004, p.32) expõe claramente essa distinção através do seguinte esquema: 

 

 

 

 

 

     Fonte: FERES, 2004 p.32 

 

O sentido de língua está ligado ao nível explícito, ou seja, aos mecanismos de coesão e 

compreensão. Todavia, o sentido de discurso está relacionado aos ailleurs (extralinguístico), 

sendo assim, reconhece que a linguagem não é transparente e preocupa-se com sua 

LÍNGUÍSTICA DO 

DISCURSO 

Figura 3: Relação triangular da linguística do discurso 

Figura 4: Processo de construção de sentido 

Sentido de língua x Sentido de discurso 
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interpretação e coerência. O aspecto discursivo e suas características interpretativas estão 

intrinsecamente relacionados às competências linguageiras que serão abordadas a seguir. 

1.4. Níveis de construção do sentido e competências linguageiras  

 

A Semiolinguística, ao integrar noções trazidas da Pragmática, Teoria da Enunciação e 

Sociolinguística, define a competência linguística como a capacidade que o sujeito deve 

dominar para construir o sentido textual. Em linhas gerais, trata-se da capacidade que o 

sujeito tem de compreender os mecanismos que envolvem a construção do sentido do texto. 

Patrick Charaudeau, no âmbito de sua teoria analítico-discursiva, organizou essa 

competência em três níveis: o nível situacional, o nível discursivo e o nível de compreensão 

de sentido. Charaudeau (2001, p. 3 e 4) relaciona as competências e seus níveis à construção 

de sentido: 

 

Para que haja sentido, é necessário que o dito esteja ligado ao conjunto 

de condições dentro das quais o dito está dito. Isto é o que muitas 

vezes em análise de discurso, tem sido chamado de condições de 

produção. As mesmas, porém, não são em um todo iguais para as 

condições de interpretação, já que se trata de os sujeitos se 

encontrarem envolvidos em diferentes processos cognitivos. No 

entanto, é necessário que o ato de comunicação acarrete alguma 

intercompreensão. Daí a necessidade de imaginar o que poderia ser as 

condições ideais para um ato cuja finalidade é a intercompreeensão, 

vale dizer que propicie o encontro de ambos processos. Para esse 

efeito, proponho para retomar os aspectos abordados pela pragmática, 

a enunciação e sociolinguística dentro de uma teoria do sujeito. A 

construção de significado, diante de qualquer ato de linguagem, 

origina-se de um sujeito, que se dirige a outro sujeito, dentro de uma 

situação de troca mútua específica, que sobredetermina parcialmente a 

escolha dos recursos da linguagem que se usar. Este facto levou-me a 

desenvolver um modelo que consiste de três níveis com três tipos de 

competências relacionadas ao sujeito: nível situacional e competência 

situacional, nível discursivo e competência discursiva, nível 

"semiolinguístico” e competência “semiolinguística”. 

(CHARAUDEAU, 2001, p. 3 e 4. tradução nossa) 
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 O nível situacional está relacionado à competência situacional e engloba quatro 

perspectivas que devem ser levadas em consideração na construção do discurso. São elas: “(a) 

a identidade dos protagonistas do intercâmbio dentro das relações de poder, aspecto que 

engloba papel social, status, situação/localização, hierarquia; (b) a finalidade ou os fins 

discursivos; (c) o tema; (d) as circunstâncias materiais envolvidas” (CHARAUDEAU, 2001, 

p.12).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 A identidade dos protagonistas determina os papéis e justifica os direitos de fala. Além 

disso, quando se pensa na justificativa dos direitos de fala também se faz referência à 

legitimidade do sujeito na situação de comunicação. A finalidade é a resposta à seguinte 

pergunta: “Estou aqui para dizer o quê?” Através dessa questão, o sujeito entende o seu 

propósito (tema), sua pertinência e pode estruturar as estratégias para alcançar a sua 

finalidade. Por fim, as circunstâncias materiais permitem a compreensão das variantes da 

situação de comunicação. Por exemplo, se a comunicação acontece de forma interlocutiva 

(oral) ou monolocutiva (escrita). Dessa forma, a competência situacional é acionada para se 

perceber as circunstâncias gerais da comunicação e os “jogos de expectativa”. 

 Visando a uma melhor compreensão, um exemplo quanto à competência situacional 

faz-se necessário: Um sujeito ao dizer “Bom dia!” entra em um jogo de expectativas e riscos, 

pois não há plena certeza sobre o resultado desse ato. O interlocutor pode ter atitudes 

completamente diferentes, ou seja, ele pode não responder, ser rude ou, ao contrário, 

receptivo. O “jogo de expectativa” supracitado refere-se às possibilidades inerentes da 

resultância do ato de linguagem.  

A competência discursiva – relacionada ao nível discursivo – determina a capacidade 

de manipulação do (EU) e reconhecimento por parte do (TU) das estratégias discursivas 

disponíveis na “mis-en-scène.” (CHARAUDEAU, 2001, p. 15). Neste caso, o sujeito elabora 

estratégias em função da situação comunicativa a partir do reconhecimento dos papéis do seu 

próprio “EU” e do “TU”.  Este nível comporta três ordens discursivas que serão definidas de 

maneira sucinta: a enunciativa, a enunciatória e a semântica. 

 As estratégias de ordem enunciativa (alocutiva, elocutiva e delocutiva) remetem às 

atitudes enunciativas que o sujeito constrói através de elementos de identificação, da relação 

com a situação, bem como a imagem que pretende transmitir de si e deseja atribuir ao outro. 

As estratégias de modo enunciatório remetem aos “modos de organização do discurso” 

(descritivo, narrativo e argumentativo). A ordem semântica se refere aos conhecimentos de 

mundo e de crença que são necessários para que ocorra o sucesso da comunicação. 
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 Os saberes de conhecimento são o saber compartilhado e baseado em fatos, estudos 

científico, o qual se baseia em critérios de verdades externos ao sujeito. O exemplo a seguir é 

ilustrativo desse tipo de saber: “A torre Eiffel está situada na França”. Já o conhecimento de 

crença está associado a uma verdade exterior ao sujeito que não pode ser provada, como na 

seguinte afirmação: “Os franceses são rudes com pessoas que preferem se comunicar em 

inglês.” Os dois saberes são constituídos de formas diferentes, porém são fundamentais na 

situação comunicativa, pois é através deles, por exemplo, que inferências podem ser feitas. 

Sendo assim, é por intermédio da competência discursiva e de seus saberes que o sujeito terá a 

capacidade de utilizar estratégias e fazer associações intertextuais. 

 No último nível, o semiolinguístico – correspondente à competência linguística – é o 

momento de pensar sobre a adequação do texto, por exemplo, à sua intenção seguindo as 

exigências da situação e do contrato comunicativo. A competência semiolinguística consiste 

em saber a função e o valor das palavras e usá-las adequadamente para que a visada 

selecionada seja bem-sucedida.  

Essas competências estão interligadas, visto que o nível semiolinguístico visa à 

identificação dos recursos da linguagem utilizados nas construções de sentido. Essas 

construções estão intrinsecamente ligadas ao nível discursivo que, por sua vez, estão 

vinculadas à situação comunicativa, ou seja, ao nível situacional. Sendo assim, essa relação 

pode ser ilustrada através da seguinte imagem:  

 

 

 

 

 Fonte: FERES, 2006, p.34 

Figura 5: Níveis do Discurso 
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 Ribeiro (2016, p.11), à luz dos postulados de Charaudeau (2004), relaciona as 

referidas competências a uma memória triplamente repartida, a saber: das situações de 

comunicação, dos discursos e das formas dos signos. O leitor e o escritor precisam acionar 

diferentes memórias ao ler ou ao produzir textos em sentido restrito. A memória dos discursos 

corresponde à competência semântica – que se vincula à discursiva – promovendo uma 

aptidão para o uso de estratégias e de relações intertextuais. A memória das situações de 

comunicação relaciona-se à competência situacional, dando ao sujeito aptidão para perceber 

as circunstâncias comunicativas. Por fim, a memória das formas de signos corresponde à 

competência Semiolinguística, conferindo ao sujeito aptidão para assimilação das formas de 

organização da “mise-en-scène” dos atos de linguagem e seus mecanismos microestruturais.  

  A relação entre as competências supracitadas é designada por Charaudeau, em sentido 

amplo, como competência discursiva. Através dessa competência, o leitor e/ou autor poderão 

compreender os sujeitos e o contrato referente a uma situação comunicativa. Sobre o contrato 

comunicativo, discorreremos na próxima seção.  

 

 

1.5. Contrato comunicativo: restrições e estratégias 

 

A Semiolinguistica apresenta como central o conceito de mise-en-scène na 

comunicação. Segundo Charaudeau (1992, p. 635), “Comunicar-se é pôr em cena um projeto 

de comunicação, ou seja, é proceder à encenação (mise-en-scène) desse projeto” em que os 

atores assumem papéis diferentes. 

Para melhor compreensão desse pensamento, é preciso entender, então, a noção de 

papel comunicativo. Em um projeto de comunicação, todos têm seus papéis, uns em relação 

aos outros. Um ator, quando se propõe a anunciar um produto, precisa mostrar que aquele 

item é o melhor, mesmo que ele não acredite na eficiência do mesmo e, para tanto, emprega 

estratégias em vista do interlocutor projetado. Quando dizemos “boa tarde” a alguém, estamos 

cumprindo o papel de pessoa educada, pois, na maioria das vezes, não estamos 

necessariamente desejando que a pessoa tenha uma boa tarde. 

Sob esse postulado, não cabe, no trabalho de interpretação de um texto, a demarcação 

de um “eu” e um “tu” isolados e singulares, porém, a existência de “eus” e “tus”, 
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correspondentes a: Eu-comunicante, Eu-enunciador, Tu-destinatário e Tu-interpretante, 

conforme postulação da Teoria Semiolinguística do Discurso. 

O Eu-comunicante e o Tu-interpretante são pessoas empíricas com suas identidades 

psicossociais; por sua vez, o Eu-enunciador e o Tu-destinatário são entidades do discurso, isto 

é, sua existência é restritamente abstrata. Dessa forma, podemos pensar nesses sujeitos 

operando a seguinte correspondência: eu-comunicante e tu-interpretante correspondem às 

entidades empíricas; eu-enunciador e tu-destinatário têm existência hipotética.  

O Eu-comunicante é aquele que fala ou escreve e o Tu-interpretante é o outro que 

ouve ou lê o texto (oral ou escrito). O Tu-destinatário é a imagem idealizada que o Eu-

comunicante tem do Tu-interpretante, ou seja, é uma hipótese formulada sobre quem seja o 

Tu-interpretante. Sendo assim, enquanto, na primeira relação, temos a ideia real desse 

encontro entre o eu e o tu, a segunda é baseada em um pressuposto feito pelo comunicante em 

relação ao interpretante.   

Quanto à relação entre o Eu- enunciador e o Tu-destinatário, Charaudeau5 diz:  

 

Enunciador e destinatário são construídos pelo locutor. É ele que, através de 

seu ato de linguagem, constrói uma imagem discursiva de si mesmo (uma 

espécie de ethos), e uma imagem ideal daquele a quem pensa que se dirige. 

Se o locutor, como vimos, não tem o controle de seu interlocutor, em 

contrapartida ele tem o controle do destinatário, que depende inteiramente 

dele.6 

 

O Eu-comunicante e o Tu-interpretante ocupam o espaço do “fazer”, correspondente 

ao nível situacional ou circuito externo. O Eu-enunciador e o Tu-destinatário ocupam o 

espaço do “dizer”, correspondente ao nível discursivo ou circuito interno. Esses dois circuitos 

integram a dupla realidade do ato de linguagem: a do fazer e a do dizer que são indissociáveis 

uma da outra. A seguir, apresenta-se um esquema de como esses conceitos são representados 

no âmbito da teoria Semiolinguística da Análise do Discurso: 

 

 

                                                 
5 www.patrick-charaudeau.com/Um-modelo-socio-comunicacional-do-discurso.  

(Consulta feita em 26/07/2016) 

 

 

http://www.patrick-charaudeau.com/Um-modelo-socio-comunicacional-do-discurso
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Fonte: CHARAUDEAU, p.77, 2008 

 

Quando o Eu-comunicante produz um texto oral ou escrito no seu discurso, ele está se 

dirigindo à imagem idealizada que ele tem do outro. Em vista disso, se a imagem estabelecida 

para o Tu-destinatário coincidir com a do Tu-interpretante, eis uma comunicação bem 

sucedida. Caso contrário, ela malogrará. Em relação ao Eu-enunciador, este é a imagem que o 

Eu-comunicante pretende passar de si mesmo. Essa imagem pode ser reconhecida e assumida 

pelo Tu-interpretante. Entretanto, quando o reconhecimento não acontece, há um fracasso na 

comunicação. 

Essa falha pode acontecer quando o Eu-comunicante cria uma imagem de si que não 

condiz com a realidade. Por exemplo, João dá uma ordem a Pedro e Pedro pergunta: Quem 

você pensa que é para me dar ordens? Nessa situação, o Eu-comunicante criou mentalmente 

um Eu-enunciador (sua imagem) que não corresponde à forma que o Tu-interpretante o 

reconhece. Consequentemente, houve insucesso diante da ordem apresentada. 

Os riscos da comunicação são previstos por Charaudeau (2008), pois o mesmo afirma 

que o ato de comunicar, sendo uma aventura, pode resultar em sucesso ou fracasso. Essa 

aventura acontece todas as vezes que os “eus” e os “tus” se encontram. A comunicação é uma 

aposta em que há regras internas (língua, léxico, sentido, entre outros) e externas (as relações 

Figura 6: Situação de comunicação 
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interpessoais, a polidez, o contexto, etc.). Essas regras correspondem às restrições de um 

contrato comunicativo. 

A comunicação envolve restrições e estratégias. Não podemos falar o que quisermos, 

no momento em que desejamos, no tom e da forma que bem entendermos. Os atos de 

linguagem acontecem nos limites do quadro contratual em que nos movimentamos. São essas 

fronteiras que vão conduzir o sucesso da comunicação, fronteiras que são advindas tanto dos 

sistemas das línguas naturais quanto dos comportamentos linguísticos previstos nas diferentes 

culturas.  

O próprio sistema da língua opera suas restrições, pois há construções que não são 

permitidas do ponto de vista do conteúdo formal. Por exemplo, é o que ocorre diante da 

construção: “Nós festa no pedra de foi carro!”. O falante tem a liberdade de fazer escolhas 

sintáticas e lexicais, porém essas devem ser feitas dentro das opções proporcionadas pelo 

sistema linguístico e não da forma que ele bem desejar.     

Semelhantemente ocorre com os denominados contratos de comunicação que regem a 

atividade linguística; eles permitem certas condutas e interditam outras. Não podemos, por 

exemplo, fazer perguntas de cunho particular a pessoas na rua, porém não haveria nenhum 

problema em fazê-las a um amigo íntimo. A adaptação da língua a determinadas situações 

também apresenta a preocupação com o contrato, pois pensar no jeito como se fala é pensar 

no outro, no contexto e nas relações estabelecidas entre os “eus” e os “tus”. 

Um contrato de comunicação – conceito fundamental no âmbito da Teoria 

Semiolinguística do Discurso – pressupõe sempre determinada situação comunicativa. O 

contrato que rege a relação médico-paciente, por exemplo, não é o mesmo que rege, na rua, a 

comunicação entre transeuntes que não se conhecem. Cada contrato tem suas próprias 

especificações e é o respeito a esses limites que contribuirá para uma comunicação eficaz. 

Um contrato de comunicação terá de definir os seguintes pontos: a) os papéis dos 

sujeitos na comunicação; b) a natureza monolocutiva ou interlocutiva; c) os rituais de 

abordagem – (CHARAUDEAU, 1992, p.638). 

Os papeis da comunicação são os que o Eu-comunicante e o Tu-interpretante devem 

realizar segundo o contrato estabelecido a cada situação comunicativa. O papel do professor é 

ministrar aulas e o do aluno, participar. Em uma corte, o papel do juiz é julgar e o do 

advogado, defender o seu cliente, por mais que ele mesmo não acredite na inocência do réu.  

A comunicação pode ser interlocutiva ou monolocutiva. A primeira acontece quando 

os papéis do Eu-comunicante e Tu-interpretante se alternam, como em uma conversa entre pai 
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e filho. A segunda ocorre quando não há a troca explícita de papéis, por exemplo, um 

programa de rádio e um ouvinte. O ouvinte não interage explicitamente com o locutor, sendo 

assim, “não há retribuição”. 

Os rituais de abordagem envolvem, por exemplo, as regras de polidez. Esses rituais 

constituem as obrigações, deveres e condições do primeiro contato com o interlocutor, 

compromissos que tangem as saudações, desculpas, gentilezas, respeito à face, perguntas e até 

mesmo gestos como o aperto de mão. Numa situação monolocutiva escrita, esses rituais 

acontecem através das introduções e fechos dos livros, das manchetes jornalísticas e do nosso 

próprio objeto de trabalho: as cartas de leitor. 

Em vista das características supramencionadas, o contrato de comunicação se constitui 

como um dos pilares desse trabalho, pois, uma das formas pelas quais o aluno pode 

supostamente melhorar seu desempenho na comunicação é pensar inicialmente sobre seu 

papel a partir da encenação comunicativa. Através da reflexão de seu papel em um 

determinado contexto, o estudante pode desempenhá-lo melhor e de maneira bem-sucedida. 

Além disso, compreender a forma de se remeter ao outro e de abordá-lo faz uma grande 

diferença na maneira que o interlocutor receberá o discurso em modalidade oral ou escrita. 

Todavia, um questionamento permanece: Quais são as identidades desses sujeitos da situação 

comunicativa? 

O tema das identidades sociais e discursivas está presente em diferentes áreas de 

estudo como filosofia, sociologia e psicologia. Seu entendimento é fundamental para a 

compreensão de um sujeito que é construído através de sua identidade discursiva, mas que 

não tem nenhuma representatividade sem sua identidade social. Antes de entender tal relação, 

uma reflexão sobre o significado de identidade é primordial. 

 Vertentes da filosofia enxergam que identidade é o que permite o sujeito tomar 

consciência de sua existência, ou seja, o reconhecimento de si mesmo. Entretanto, 

Charaudeau (2009) acrescenta que esse autoconhecimento se dará proporcionalmente a partir 

da percepção da diferença do outro. Desta forma, quanto mais se tem consciência sobre o 

outro, mais o sujeito é capaz de construir sua própria consciência identitária. Tendo como 

ponto partida esse fundamento, o pesquisador francês apresentará o princípio da alteridade. 

 Esse princípio propõe, como já mencionado, que cada um dos parceiros está envolvido 

em um processo recíproco de reconhecimento do outro. Essa legitimação será feita através da 

identificação do que há de semelhante e diferente no outro, isto é, ora repousará um olhar 

sobre as mesmas intenções, propósitos e motivações, ora haverá uma reflexão sobre as 
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singularidades e os papéis exercidos por cada um. Através desse procedimento, a identidade é 

construída e subdividida em social e discursiva. 

 Segundo Charaudeau (2009, p. 314), “a identidade social tem como particularidade a 

necessidade de ser reconhecida pelos outros. Ela é o que confere ao sujeito seu “direito à 

palavra”, o que funda sua legitimidade”. Alguns exemplos são válidos para melhor 

compreensão do conceito: 

 

1) Em uma loja 

Vendedora: Quando este problema acontecer, o que devo fazer? 

Gerente: Você deve pedir para o cliente esperar e me chamar. 

Vendedora: Obrigada. 

 

 Uma gerente tem sua identidade social marcada como responsável, administradora, 

gestora e líder. Tendo essa concepção sobre o papel da gerente na empresa, a vendedora pede 

auxílio quanto a um problema ocorrido no interior do estabelecimento e a gerente 

prontamente apresenta a solução.  

 

2) Em uma instituição de ensino 

Estudante: Professora, o que quer dizer “ísquio”? 

Professora: Ih, não sei exatamente. 

Estudante (tom abusivo): Mas a senhora é professora! 

Professora (tom sarcástico): Exatamente! Sou professora, não sou dicionário! 

 

 Um professor tem sua identidade social marcada pelo conhecimento. Sendo assim, o 

estudante reconhece o papel da professora e faz uma pergunta. Esse aluno espera que sua 

questão seja respondida com clareza, porém isso não acontece e ele, abusivamente, mostra sua 

indignação.  

 O exemplo supramencionado apresenta como um ser pode mudar sua identidade 

social. Essa identidade possui estreita relação com seu papel em determinada situação. Tanto 

a gerente quanto a professora também são mães e chefes de família e isso faz com que elas 

tenham outra identidade dentro dos seus lares. 

 Em vista disso, pode-se afirmar que a identidade social é atribuída, pré-concebida e 

reconhecida. A situação de comunicação determinará, em parte, essa identidade através de 
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performances do indivíduo, de uma hierarquia, de um saber fazer, de uma atribuição, entre 

outros. Tendo em vista esses conceitos sobre a identidade social, como se define a identidade 

discursiva? 

 A identidade discursiva, segundo Charaudeau (2009, p.319), “tem a particularidade de 

ser construída pelo sujeito falante para responder à questão: ‘Estou aqui para falar como?’ 

Assim sendo, depende de um duplo espaço de estratégias: de ‘captação’ e de “credibilidade”. 

A primeira está associada à confiança, enquanto a segunda está ligada à persuasão. 

 A estratégia de captação está associada à necessidade de assegurar-se que seu parceiro 

na situação comunicativa perceba sua intencionalidade e compartilhe de suas ideias e 

opiniões. Nessa situação, o falante não está em uma relação de autoridade com seu 

interlocutor, pois, caso estivesse, apenas uma ordem seria necessária. Desta forma, o 

interlocutor precisa criar uma estratégia para que seu objetivo seja alcançado. Charaudeau 

(2009) menciona diferentes atitudes que podem ajudar o sujeito a persuadir e seduzir o outro, 

são elas: atitude polêmica, atitude de sedução e uma atitude de dramatização. Podem-se 

observar essas atitudes em uma propaganda, por exemplo, pois o enunciador visa à compra do 

seu produto. Sendo assim, ele tem uma atitude de sedução e cria táticas discursivas para que o 

interlocutor perceba o seu propósito, divida o mesmo pensamento e sua captação seja eficaz. 

  O sujeito falante também necessita de que se acredite nos seus argumentos e 

pensamentos. Sendo assim, ele pode adotar diferentes atitudes discursivas, no âmbito da 

credibilidade, como a neutralidade, o distanciamento e o engajamento para que seu objetivo 

seja alcançado. Esse sujeito usa tais estratégias visando mostrar sua verdade como absoluta e 

colocando-a em um ambiente de certezas que obstrui qualquer possibilidade de discussão.  

 A identidade discursiva é construída através dos jogos de palavras e difere da 

identidade social por não ser pré-construído, conforme Charaudeau (2009). A identidade 

discursiva é resultado de escolhas do sujeito e sempre está em construção. Enquanto a 

identidade social traz consigo pré-conceitos e a necessidade de ser reconhecida pelos outros, a 

identidade discursiva será formada pelo sujeito falante através de um jogo de estratégias 

enunciativas. Em busca de uma melhor compreensão sobre os conceitos supracitados, os dois 

exemplos usados para explicar a identidade social também serão usados neste momento para 

que haja plena clareza quanto à distinção entre as duas identidades. 

 No primeiro momento, os exemplos foram analisados através da representatividade da 

gerente e da professora. Sendo assim, a análise foi constituída com base em suas identidades  
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sociais. A primeira como responsável e líder e a segunda como detentora do saber.  

Entretanto, como analisar os exemplos pensando na identidade social ou discursiva? 

 No exemplo inicial, pode-se perceber que a “gerente” corresponde a uma identidade 

social, pois auxilia a vendedora de forma clara e conquista seu objetivo comunicativo. Ao 

usar de credibilidade para demonstrar o correto a ser feito, a gerente põe em cena uma 

identidade discursiva. Através das escolhas lexicais, o sujeito pode ter sua identidade 

discursiva caracterizada como confusa, arrogante, inexperiente, prepotente, entre outros. 

Contudo, a gerente teve sua identidade discursiva construída por profissionalismo e 

responsabilidade. 

 No segundo exemplo, é possível notar um estudante com um tom mais atrevido devido 

à escolha de suas palavras. Ao perceber que a professora não sabia a resposta, ele faz uma 

réplica em tom sarcástico e desafiador: “Mas a senhora é professora!”. Esse aluno tem sua 

identidade discursiva marcada pela arrogância devido à sua escolha lexical e ao tom usado 

com aquela que ele deve respeitar não apenas por educação, mas por hierarquia. 

 Através das análises da identidade social e identidade discursiva, pode-se averiguar a 

distinção entre suas composições, todavia, isso não faz com que elas sejam independentes. 

Segundo Charaudeau (2009, p.218): 

 

A identidade social não explica a totalidade da significação do discurso, pois 

seu possível efeito de influência não está inteiramente dado por antecipação; 

por outro lado, é certo que o discurso não é apenas linguagem, sua 

significação depende também da identidade social de quem fala. A 

identidade social necessita ser reiterada, reforçada, recriada, ou, ao contrário, 

ocultada pelo comportamento linguageiro do sujeito falante, e a identidade 

discursiva, para se construir, necessita de uma base de identidade social. 

Postulamos, pois, que existe uma diferença entre estes dois tipos de 

identidade, e que é pela sua combinação que se constrói o poder de 

influência do sujeito falante. 

 

Com base na afirmação de Charaudeau (2009), conclui-se que a identidade social e a 

identidade discursiva são diferentes, porém não são independentes. Um sujeito não tem sua 

identidade caracterizada apenas pelo social ou pelo discursivo, elas estão interligadas na 

composição desse sujeito falante. Sendo assim, pode-se concluir que as identidades são 

diferentes, porém dependentes uma da outra para a construção do sujeito e de suas estratégias 
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comunicativas. Os sujeitos e suas identidades são colocados em prática dentro de uma 

situação comunicativa que respeita a certo contrato comunicativo. 

Por fim, em vista da relevância do conhecimento do contrato de comunicação para o 

presente trabalho, faz-se imprescindível mencionar como Charaudeau (2008, p.132) o define: 

 

O conjunto das condições nas quais se realiza qualquer ato de comunicação 

(qualquer que seja sua forma, oral ou escrita, monolocutiva ou interlocutiva). 

É o que permite aos parceiros de uma troca linguageira reconhecerem um ao 

outro com os traços identitários que os definem como sujeitos desse ato 

(identidade), reconhecerem o objetivo do ato que os sobredetermina 

(finalidade), entenderem-se sobre o que constitui o objeto temático da troca 

(propósito) e considerarem a relevância das coerções matérias que 

determinam esse ato (circunstâncias). 

 

 Após compreender a linguagem e os componentes presentes na comunicação à luz da 

Teoria Semiolinguística do Discurso, faz-se necessário entender sua aplicação ao ensino de 

produção textual e sua abordagem organizada no bojo de uma sequência didática.  
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2. O PROCEDIMENTO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

 

2.1. Gênero discursivo, contrato comunicativo e sequência didática 

 

Os gêneros discursivos são apresentados sob diferentes perspectivas e por estudiosos 

distintos.  O presente trabalho baseia-se nas noções descritas por Charaudeau (2004), 

Schneuwly e Dolz (2010), Bakhtin (2000) e Marcuschi (2008) a respeito do referido conceito. 

Patrick Charaudeau, no texto “Visadas discursivas, gêneros situacionais e construção 

textual” (2004), faz um reflexão profunda sobre a definição de gênero e seus limites. Após 

estabelecer relações entre o contrato, as situações comunicativas e os gêneros, o autor faz a 

conclusão do seu texto com a seguinte consideração:  

 

 A questão dos gêneros, vista desta forma, deve permitir, de uma 

maneira melhor, tornar o aprendiz consciente da maneira cuja escolha 

das formas linguageiras está ligada à percepção que temos das 

constantes situacionais, seja para respeitá-las ou para jogar com elas 

com fins estratégicos. (Charaudeau, 2001, p. 13) 

 

Charaudeau (2004) relaciona, assim,  a noção de gênero discursivo com o contrato 

comunicativo, pois, ao produzir um texto, deve-se observar as restrições e estratégias 

discursivas presentes na situação comunicativa pautada em um objetivo ou projeto de dizer. 

Outros autores que compartilham da noção de gênero são Schneuwly e Dolz (2001, 

p.29). Eles apontam como condição fundamental para o reconhecimento e definição do 

gênero os seguintes aspectos: 

 

Para definir um gênero, enquanto suporte para práticas de linguagem, 

três dimensões parecem essenciais: 1) os conteúdos e os 

conhecimentos que se tornam dizíveis através dele; 2) os elementos 

das estruturas comunicativas e semióticas, partilhadas pelos textos 

reconhecidos como pertencendo ao gênero; 3) as configurações 

específicas de unidades de linguagem, traços notadamente da posição 

do enunciador e dos conjuntos particulares de sequências textuais e de 

tipos discursivos que formam sua estrutura.  

 



35 

 

Os pesquisadores não delimitam o gênero de maneira restritiva, mas deixam 

características sobre a maneira como ele é composto, sobretudo relacionadas a conteúdos, 

modos de organização discursivos, intencionalidades e estruturas, parâmetros gerais de grande 

interesse para esta pesquisa. Isso revela a grande complexidade advinda dos estudos de gênero 

em geral. A essa ideia, vale acrescentar o pensamento de Preston (1986): “(...) não há como 

não se aproximar da palavra gênero sem alguma trepidação, ela é altamente atraente, mas 

extremamente escorregadia.” (PRESTON, 1986, apud SWALES, 1990, p.33).   

Foi o teórico Mikhail Bakhtin (1952) quem buscou estruturar a ideia de gênero de 

maneira relativamente sistemática. O pesquisador acredita que os gêneros são tipos 

relativamente estáveis de enunciado e, consequentemente, enfatiza que são dinâmicos na sua 

produção e dispensam a possibilidade de um viés puramente estático.  

Marcuschi (2008, p. 150) também ressalta a dinamicidade do gênero 

supramencionada:  

(...) cada gênero textual tem um propósito bastante claro que o determina e lhe 

dá um esfera de circulação. Aliás, esse será um aspecto bastante interessante, 

pois todos os gêneros têm uma forma e uma função, bem como um estilo e 

um conteúdo, mas sua determinação se dá basicamente pela função e não pela 

forma.  

 

Devido à pluralidade dos gêneros discursivos, Bakhtin (2000) os separa em primários 

e secundários. De maneira geral, os gêneros primários são definidos como aqueles que 

ocorrem na vida cotidiana, enquanto os secundários são construídos de forma mais elaborada. 

Sob essa visão, a carta de leitor é um gênero que corresponde ao quadro dos gêneros 

primários, pois esse tipo de carta ainda faz parte da rotina de muitas pessoas.  

O objetivo deste presente tópico é introduzir a noção de gênero discursivo para que se 

possa compreender o lugar da carta de leitor dentro da presente pesquisa.  É de suma 

importância entender que não há um conceito totalmente fechado sobre esse assunto, mas 

lembrar de que “se o gênero pavimenta o caminho de acesso ao sentido de uma prática de 

linguagem, ele também acena para formas de comportamento que derivamos desse sentido.” 

(MARI & SILVEIRA, p. 7, 2012). Quanto às formas de comportamentos linguageiros, 

Charaudeau (2005, p. 19) faz a seguinte afirmação:  

 

Nosso objetivo de análise do discurso consiste em destacar as 

características dos comportamentos linguageiros (o “como dizer”) em 
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função das condições psicossociais que os restringem segundo os tipos 

de situações de troca (os “contratos”). É uma dupla perspectiva, em 

relação de reciprocidade: que condições propiciam quais 

comportamentos linguageiros possíveis, e quais comportamentos 

efetivos são propiciados por quais condições. É preciso, então, buscar 

os meios de estudar tais condições e tais comportamentos. 

 

Neste trabalho, buscamos pelo fio da sequência didática – a ser descrita na seção 2.1– 

centrada no gênero carta de leitor ajudar o aluno a compreender as condições que devem 

iluminar seus comportamentos linguageiros no momento da confecção de textos escritos. 

A relevância do trabalho com produção textual por intermédio dos gêneros discursivos 

não está presente apenas nos estudos linguísticos, mas também nas propostas do Ministério da 

Educação (MEC): “Quando se pensa no trabalho com textos, outro conceito indissociável diz 

respeito aos gêneros em que eles se materializam, tomando-se como pilares seus aspectos 

temático, composicional e estilístico.” (BRASIL, 2002b, p. 77). 

O reconhecimento da influência do gênero na prática de linguagem e o conhecimento 

das formas de comportamentos que ele demanda são extremamente relevantes para que os 

alunos possam visualizar e pensar sobre o contexto e o propósito de cada ato de linguagem e 

as formas linguísticas a serem acionadas em correspondência. Todavia, vale ressaltar que uma 

abordagem discursiva do ensino de produção textual, feita por intermédio do gênero, demanda 

uma sistematização. 

A organização é fundamental para o desenvolvimento adequado de qualquer empresa, 

lar ou instituto e com a educação não é diferente. Pensar nas estratégias e planejar a 

abordagem feita aos alunos quanto ao ensino de produção textual fazem parte dos alicerces 

necessários para um ensinar verdadeiro e coerente. Para que essa estruturação seja 

devidamente construída, organizada e concretizada é preciso pôr em prática o planejamento 

proposto através de uma forma ordenada de ensino, sendo uma delas eleita neste trabalho – a 

sequência didática.  

As sequências didáticas são “um conjunto de atividades escolares organizadas, de 

maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito” (DOLZ; NOVERRAZ; 

SCHNEUWLY, 2004, p. 97). De acordo com o conteúdo visado pelo professor, esses 

exercícios podem envolver atividades fora da escola, avaliações, entre outros. A metodologia 

de ensino por intermédio da sequência didática é baseada no pressuposto de que o gênero é o 

alicerce da aprendizagem. Reconhecem os autores que uma sequência didática possui o 
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objetivo primordial de contribuir para que o aluno domine melhor um gênero de texto, isto é, 

saiba escrever ou falar com desenvoltura e adequação sob determinado contrato 

comunicativo. 

Para elucidar esse pensamento, imagine o seguinte exemplo: o professor opta por 

trabalhar, em sala de aula, o gênero carta de leitor. Ele não deve simplesmente abordar os 

alunos encaminhando-os diretamente à produção efetiva de cartas, sem ao menos levá-los a 

entender em que a carta difere dos outros gêneros e de seus propósitos comunicativos. A 

abordagem de um novo gênero poderá seguir o modelo representado no seguinte esquema 

proposto por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004): 

 

 

 

 

 

Fonte: DOLZ, NOVERRAZ, SCHNEUWLY 2004 

 

Quando o professor faz seu planejamento baseado em uma sequência didática, todo o 

conteúdo programático acontece de forma organizada e estruturada não somente na sala de 

aula, mas na cabeça dos alunos.  

Outro aspecto fundamental da sequência é que o professor terá a oportunidade de 

trabalhar outros aspectos linguísticos enquanto faz a abordagem do gênero. Por exemplo: a 

leitura, escrita e formas gramaticais são abordadas de forma contextualizada e não levam o 

aluno a uma restrita memorização, mas à reflexão do conteúdo ensinado. 

Assim, esta pesquisa alinha-se à perspectiva de ensino calcada no que se convencionou 

chamar de “prática de análise linguística” (GERALDI, 1997), a qual considera que toda 

análise gramatical deve ter o texto como base. Nesse sentido almeja-se que os alunos sejam 

capazes de construir: 

 

Figura 7: Esquema da sequência didática. 
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Um conjunto de conhecimentos sobre o sistema linguístico relevantes 

para as práticas de escuta, leitura e produções de textos, apropriem-se de 

instrumentos procedimentais e conceituais necessários para a 

análise/reflexão linguística e reconheçam as especificidades das 

variedades do português. (SANTOS, RICHE & TEIXEIRA, 2012, p.75) 

 

Sabemos que é grande o desafio do professor na operacionalização das atividades de 

análise linguística que enfoquem a significação e as funções dos recursos linguísticos e suas 

possibilidades de funcionamento textual – discursivo. Umas dessas formas de operacionalizá-

la é pela implementação de uma sequência didática. 

Desta maneira, no presente trabalho, esse conhecimento sobre sequência didática será 

primordial, pois, em vista da realização dos objetivos estimados inicialmente, será preciso 

trabalhar com o gênero textual (carta do leitor) em sala de aula com vista à sua produção 

textual consciente. Esse saber possibilitará um planejamento mais engenhoso e uma 

abordagem mais eficaz e perspicaz da prática de comunicação.  Sobre o gênero carta de leitor 

destinamos a próxima seção para abordá-lo. 

Com relação a sequência didática, a apresentação da situação é o seu momento inicial 

da sequência didática e tem os seguintes propósitos: a) compartilhar a proposta de trabalho, 

junto aos alunos, levando-os a compreenderem a situação de comunicação na qual devem 

agir; b) sondar o conhecimento prévio dos alunos sobre os aspectos de organização do gênero 

a ser trabalho e do conteúdo a ser tratado; c) ler diferentes textos do gênero escolhido, a fim 

de fornecer aos alunos informações necessárias do projeto comunicativo visado, relativamente 

às características do gênero e ao tema central do trabalho.  

Segundo os autores, a apresentação da situação é facilitada se o professor propõe 

projetos efetivamente realizáveis. De acordo com Schneuwly, Noverraz e Dolz (2005, p, 84 e 

85), ao término desta etapa, o aluno deve estar apto a responder as seguintes perguntas: “Qual 

é o gênero que será abordado?”, “A quem se dirige a produção?”, “Que forma assumirá a 

produção?” e “Quem participará da produção?”. Neste instante, o professor pode abordar o 

gênero com base na teoria Semiolinguística. Todavia, como isso pode acontecer 

eficientemente?  

 Ao refletir sobre o gênero abordado, o educador pode pensar sobre as características 

que constroem aquele texto. Nesta reflexão, o docente terá a possibilidade de discutir a 

respeito das regras e restrições que envolvem esse gênero textual à luz dos conceitos advindos 

do contrato de comunicação.  
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 Como já dito, ao produzir o texto nesta etapa, o aluno deve estar consciente dos seus 

destinatários. Neste momento, o professor tem a possibilidade de fazer a sua abordagem 

baseada nos sujeitos da comunicação. O educador pode levar o educando a pensar sobre o 

“EU” e o “TU” do circuito interno de encenação comunicativa envolvidos neste determinado 

contrato comunicativo. Além disso, o docente tem a oportunidade de trabalhar com conteúdos 

linguísticos, como operadores argumentativos e modalizadores, para auxiliar o estudante a 

captar o seu destinatário.  

 O segundo momento desta primeira etapa é a dimensão dos conteúdos. O educador 

poderá iniciar um debate e apresentar o que pessoas célebres pensam sobre aquele 

determinado tema. Neste instante, o professor pode trabalhar à luz de Semiolinguística ao 

levar o aluno a pensar sobre a legitimidade e credibilidade dessa personalidade: Quem é ela? 

O que ela faz? Por que eu deveria confiar nela?  Esse questionamento pode ser associado a 

uma discussão sobre a temática e ajudar o aluno a produzir seu texto de maneira mais 

reflexiva e profunda. Entram em cena aspectos relacionados aos saberes de conhecimento e de 

crença – já abordados na seção 1.4 – tratados pela Semiolinguística que podem ser elucidados 

relativamente ao tratamento dado ao tema. 

Sendo assim, este momento inaugural pode estar intrinsecamente relacionado aos 

conceitos semiolinguísticos, visto que os propósitos estruturados nesse nível da Sequência 

Didática podem ser alicerçados pelos pressupostos teóricos da Análise do Discurso. Desta 

forma, a contribuição da teoria da Semiolinguística parece ser imprescindível para o 

desenvolvimento significativo da produção textual dos alunos. 

Após a apresentação da situação inicial, o aluno fará sua primeira produção, sendo 

esse o segundo passo da sequência didática. Os estudantes poderão elaborar um texto oral ou 

escrito que servirá como referência para o professor entender a situação da turma. Esse 

momento é de suma importância, pois ajudará o educador a identificar as maiores dificuldades 

da turma e tentar minimizá-las. 

Com a produção inicial não se tem a preocupação com a sua completude. Ela pode ser 

simplificada e com um destinatário fictício. Vale ressaltar que, nesta etapa, a avaliação do 

professor deverá se referir à observação do desenvolvimento do aluno e não à nota ou 

conceito, sendo esperado que o aluno responda corretamente à situação dada, ainda que não 

respeite todas as características do gênero visado. Esse passo estimulará os estudantes quanto 

à produção do gênero textual sob a perspectiva de uma avaliação formativa e direcionará o 

professor quanto à próxima etapa da sequência: os módulos. 
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 Nos módulos, os problemas apresentados anteriormente serão trabalhados de forma 

minuciosa. Neste estágio, o educador apresentará tarefas orais ou escritas que desafiem os 

alunos e os ajudem a vencer as dificuldades. Essas atividades poderão variar entre exercícios 

que reflitam sobre o destinatário até a apropriação linguística para cada situação de 

comunicação. Sob esse prisma, destaca-se que três pontos devem nortear a construção dos 

módulos: as dificuldades de expressão oral e escrita; a aplicação de exercícios variados; a 

capitalização das aquisições (DOLZ, NOVERRAZ, SCHNEYWLY, 2013, p.88 - 89). Neste 

contexto, o professor pode levar o estudante a refletir sobre as características que envolvem a 

situação já dada e, desta forma, pensar sobre o gênero e sobre o contrato comunicativo que 

figura em sua base. 

 A presença de conhecimentos avindos de uma abordagem semiolinguística do discurso 

é essencial nesta etapa inicial dos módulos. O educando não precisa conhecer todas as teorias 

que envolvem esse estudo, porém algumas questões relacionadas à representação da situação 

comunicativa, tais como: “Para quem escrevo?”, “Para quê escrevo?”,”Como escrevo?” e “De 

onde escrevo?” podem ajudá-lo a elaborar sua produção de forma mais eficaz. Além disso, 

levar o aluno a fazer esses questionamentos espontaneamente poderá encaminhá-lo a um 

grande avanço na  sua produção de textual. 

Trazer esses pressupostos à tona nesse momento inaugural do primeiro módulo da 

sequência didática auxiliará o educando a refletir sobre as restrições e as estratégias 

discursivas, típicas da situação comunicativa em que se encontre inserido, ajudando-o a se 

expressar melhor, aperfeiçoar suas habilidades linguísticas e a desenvolver um olhar crítico 

sobre o texto. 

Na coordenação entre preocupações voltadas à representação da situação 

comunicativa, à elaboração dos conteúdos, ao planejamento e realização do texto com a 

aplicação não só de atividades de observação e de análise de textos e de tarefas simplificadas 

de produções de textos, como também de aquisição de uma tomada de consciência sobre o 

gênero, está o delineamento dos módulos de uma sequência didática (DOLZ, NOVERRAZ, 

SCHNEYWLY, 2013, p.88-89).  

 Por fim, a última etapa da sequência didática é a produção final. Neste momento, o 

educando terá a oportunidade de colocar em prática o conhecimento adquirido ao longo da 

sequência. Vale lembrar que a fase final serve como apreciação do aprendizado não somente 

para o professor, mas principalmente para o aluno. Neste nível, o estudante deverá estar apto a 

identificar o seu progresso ao término do processo e a responder às seguintes perguntas: O 
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que aprendi? Para quê aprendi? Ao saber responder a essas questões, o educando demonstrará 

ter alcançado o objetivo planejado. 

 Importa ressaltar que com a produção textual final o aluno tem “a possibilidade  de pôr 

em prática as noções e os instrumentos elaborados separadamente nos módulos” (DOLZ, 

NOVERRAZ, SCHNEYWLY, 2013, p.90) . 

 Conforme o que foi mencionado, a sequência didática é a organização sistemática do 

ensino com a finalidade de ajudar o aluno a se expressar com eficácia através de um gênero. 

Além disso, esse método ajuda a comunicação entre o educador e o educando, pois as etapas 

apontam para as maiores dificuldades da turma e auxiliam o professor a pensar nas estratégias 

de ensino. Desta forma, o trabalho baseado em métodos como os da sequência didática, por 

exemplo, deve ser um alicerce das instituições de ensino, pois é através deste método de 

organização que os objetivos de formação de produtores de texto proficientes no âmbito das 

aulas de língua materna serão alcançados. 

 Como já mencionado, a primeira etapa da sequência é a “apresentação da situação”. 

Nesse momento, o professor abordará o gênero discursivo e debaterá com os alunos assuntos 

que possam desenvolver a capacidade argumentativa dos estudantes em sua produção. Na 

próxima seção será possível entender a relevância do gênero discursivo carta de leitor na sala 

de aula e como uma abordagem eficaz deste gênero e dos seus propósitos comunicativos pode 

contribuir para o desenvolvimento da capacidade de argumentação dos educandos. 

  

 

2.2. Carta de leitor e ensino 

 

 As cartas de leitor transformaram-se no termômetro das reportagens e notícias dos 

jornais e revistas e a voz dos leitores sobre os mais variados assuntos. Desta maneira, esse 

gênero tem uma importante relevância social, pois o público desses veículos de comunicação 

pode expressar diversos tipos de pensamentos e sentimentos, assim como afirma Melo (1985, 

p.1): 

 

  A carta do leitor é um texto que circula no contexto jornalístico, em 

seção fixa de revistas e jornais, denominada comumente de cartas, 

cartas à redação, carta do leitor, painel do leitor, reservada à 

correspondência dos leitores. É um texto utilizado em situação de 

ausência de contato imediato entre remetente e destinatário, que não se 
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conhecem (o leitor e a equipe da revista/jornal, respectivamente), 

atendendo a diversos propósitos comunicativos: opinar, agradecer, 

reclamar, solicitar, elogiar, criticar entre outros. 

 

 

 O objetivo específico das cartas pode variar de acordo com o jornal ou revista. Por 

exemplo, as cartas de leitor das revistas voltadas para o público adolescente normalmente 

relatam a história e os problemas de um(a) jovem e, muitas vezes, o(a) responsável pela seção 

da revista escreve dicas ou sugestões sobre como resolver a dificuldade descrita. Por sua vez, 

as cartas de leitor de um jornal geralmente são compostas por comentários ao tema de uma 

reportagem ou notícia de edições anteriores do jornal, sugestões para os próximos exemplares 

ou reivindicações sobre algo que tem acontecido na sua cidade, estado ou país. 

 Em vista dessas características, esse gênero do discurso tem uma grande relevância 

social, pois ele pode ser utilizado para dar voz aos sujeitos que, muitas vezes, desconhecem a 

existência desse tipo de carta, sendo esse o caso de muitos alunos da educação básica 

inclusive.  

A carta de leitor é gênero que, trabalhado em sala de aula, pode possibilitar a 

ampliação das habilidades e competências linguísticas dos estudantes e potencializar esse 

desenvolvimento, pois os alunos podem expressar o que pensam e ver a sua opinião exposta 

de forma material. Vale ressaltar que um grande diferencial neste trabalho com as cartas de 

leitor é que a produção dos estudantes pode ser realmente enviada para a redação dos jornais, 

resultando em um contexto realístico e distanciando-se da produção textual abstrata, 

despropositada e sem pertinência que é apenas entregue ao professor.  

 A carta de leitor possui diversas particularidades que a diferenciam de uma “carta de 

reclamação” ou “carta de amor”. Leal (2003, p.33) postula que 

  

uma carta de reclamação pode se constituir de seqüência argumentativa, 

como tipo principal, e de seqüências narrativas e/ou descritivas, 

subordinadas ao tipo principal, articuladas por encaixamento ou fusão. 

Essas seqüências narrativas podem ser usadas como estratégia para 

corroborar um determinado argumento através de um exemplo que 

comprove a tese defendida e as seqüências descritivas para apresentar 

uma cena que evidencie a gravidade de um determinado problema.  
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Em contrapartida, Carvalho (2005, p. 40) afirma que  

 

carta de amor, manifesta-se um estilo diverso, caracterizando uma relação 

mais próxima, íntima: a linguagem é mais informal, livre, não raro 

carregada de traços de emotividade. carta de amor, por exemplo, marcada 

por um estilo mais íntimo, pode-se usar um vocativo como “maravilhoso 

tesouro de carne e de espírito”, um fecho de despedida como “te adoro, te 

cubro de beijos”, uma assinatura como “Seu devotado e ligeiramente 

delirante amante, Henry”. 

 

Em vista das duas definições supramencionadas, surge uma questão: como a carta de 

leitor é caracterizada? Além das características mencionadas no início deste capítulo que 

distinguem a carta de leitor das outras cartas, podemos observar outras particularidades desse 

gênero discursivo. 

A carta de leitor tem um propósito comunicativo próprio: tecer comentários, elogiar ou 

criticar, fazer correções e acrescentar novas informações a um texto publicado em revistas ou 

jornais. Devido à sua proximidade e sua relevância social, a carta de leitor também tem sido 

usada como um meio de comunicação para chamar atenção da sociedade, governantes e 

responsáveis por diferentes setores para problemas vividos no cotidiano conforme afirma 

Alves Filho (2011, p.140): 

 

As cartas de leitor, como já vimos, têm apresentado recorrentemente os 

seguintes propósitos comunicativos: fiscalizar e participar, ao menos 

indiretamente, dos meios de comunicação, possibilitar o debate público de 

ideias, solicitar a intermediação da imprensa para a resolução de 

problemas cotidianos; expressar publicamente opiniões pessoais. 

 

Em vista de demonstrar na prática o postulado supracitado, a seguinte carta de leitor 

foi selecionada: 
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O FLUMINENSE – 25/09/2014 

 

 

Fonte: O fluminense 25/09/2014 

 

Conforme o exemplo de carta de leitor, pode-se notar que esse gênero discursivo é o 

meio para o sujeito posicionar-se publicamente. Nesta carta de leitor, pode-se observar que o 

objeto comunicativo foi a solicitação de uma solução para um problema cotidiano. Vale 

destacar que quando a carta de leitor é produzida com o objetivo de comentar um artigo do 

jornal ou revista, a força ilocucionária deste gênero pode ser bem ampla, pois o leitor pode 

agradecer, reclamar, solicitar, elogiar, criticar, entre outros, conforme Sá (2014, p.23) 

 Nesta pesquisa, centrada sobre o ensino de construção do gênero carta de leitor, 

intenta sobremaneira levar o aluno a compor textos cujo objetivo seja o de, sobretudo, 

defender uma opinião com consistência, clareza e adequação ao gênero. 

Além das características supramencionadas sobre a carta de leitor que a distinguem 

das outras, este gênero também pode ser diferenciado pela sua estrutura. As cartas geralmente 

têm sua abertura com a presença de um vocativo e, no seu fechamento, uma expressão cordial 

de despedida. As cartas de leitor, apesar de muitas vezes obterem uma seção de contato e de 

despedida, são publicadas apenas com um título temático, núcleo do texto, a assinatura e 

dados de identificação, assim como afirma Alves Filho (2011, p.136): 

 

                         Figura 8: Carta do leitor.  
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A carta de leitor segue, em linhas gerais, a mesma estrutura das cartas em 

geral, contendo três partes: seção de contato, núcleo da carta e seção de 

despedida. Mas há algo muito particular nela: o fato de não ser publicada no 

jornal ou revista da mesma forma como foi escrita pelo leitor. É comum que 

desapareça a seção de contato e figure apenas o núcleo do texto, a assinatura e 

dados de identificação (cidade, e-mail, profissão). No lugar da seção de 

contato, é mais comum que haja o acréscimo de um título temático (o qual é 

criado não pelo leitor, mas pelo editor).  

 

 A partir da afirmação supracitada, pode-se perceber que a carta de leitor é produzida, 

de certa forma, em “coautoria”, pois o editor pode fazer alterações antes de publicá-la. Vale 

ressaltar que essas modificações na carta podem ser variadas. Alves Filho (2011, p.130) 

afirma que “o editor faz a edição da carta – resume, parafraseia, retira informações, acrescenta 

informações sobre o evento deflagrador – para que ela se adeque ao tamanho, ao formato, ao 

estilo e à linha editorial do jornal”. 

  Ao perceber as diversas características relacionadas à carta de leitor, a seguinte 

questão surge: Como o educador pode trabalhar com o gênero carta de leitor em sala de aula? 

Alves Filho (2011, p.143) alerta o professor quanto à abordagem dessa diversidade presente 

nas cartas de leitor: 

 

A forma, o estilo de linguagem, a temática e mesmo o propósito 

comunicativo de uma carta de leitor dependem diretamente do perfil de 

jornal ou revista onde ela poderá ser publicada. Por isso não é possível 

induzir os alunos a acreditarem que existem modelos ou estilos válidos 

para toda e qualquer carta de leitor.  Em vez disso parece muito mais 

proveitoso orientá-los a descobrir a forma e o estilo de acordo com o 

jornal ou revista onde eles pretendem publicar sua carta. 

 

 O gênero carta de leitor dá voz ao sujeito. Por intermédio desse gênero discursivo, o 

autor pode tornar pública sua opinião sobre determinado assunto. Essa característica foi 

fundamental para escolha do gênero discursivo a ser abordado no presente trabalho, pois, ao 

se fazer o planejamento das aulas, buscou-se, a todo instante, demonstrar a funcionalidade e 

relevância do gênero carta de leitor para os alunos, bem como prepará-los em temas de 

aquisição de conteúdo para que eles pudessem se expressar e posicionar efetivamente frente 

aos aspectos tratados.   
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 Para que a abordagem do referido gênero, em particular, seja bem sucedida, o 

educador não pode restringir o trabalho ao ensino de características e produções de cartas 

hipotéticas. Os discentes precisam compreender o objetivo comunicativo da carta de leitor e 

entender como produzi-la. E isso com base em princípios teóricos sólidos como os 

relacionados aos do contrato comunicativo no intuito de proporcionar uma abordagem crítica 

e reflexiva do gênero em tela. 

Os pressupostos da Semiolinguística podem, inclusive, auxiliar o professor quanto à 

abordagem do gênero carta de leitor, os educandos, quanto ao aprendizado do gênero 

focalizado, pois ao pensar nos interlocutores idealizados das cartas em geral e no contrato 

comunicativo subjacente, os estudantes refletirão sobre as estratégias linguísticas apropriadas 

à produção da carta de leitor e sobre seu quadro de restrições. 

Particularmente, a respeito das restrições da situação comunicativa onde os contratos 

se estabilizam de maneira ampla, Charaudeau assim se pronuncia: 

 

A situação de comunicação é o lugar onde se instituem as restrições 

que determinam a expectativa (enjeu) da troca, estas restrições 

provenientes ao mesmo tempo da identidade dos parceiros e do lugar 

que eles ocupam na troca, da finalidade que os religa em termos de 

visada, do propósito que pode ser convocado e das circunstâncias 

materiais nas quais a troca se realiza. Quando um conjunto de 

situações partilham as mesmas características, mesmo se algumas 

outras são diferentes, isso quer dizer que elas se encontram em um 

mesmo domínio de comunicação (por exemplo, as situações de 

comício, de declaração televisiva de programa eleitoral fazem parte 

do domínio de comunicação política). Charaudeau (2004, p. 17). 

  

 Por sua vez, sobre o quadro das estratégias, Charaudeau (2010, p. 58) considera que: 

 

(...) como a legitimidade não é o todo do ato de linguagem, é preciso 

que os sujeitos falantes ganhem em credibilidade e saibam captar o 

interlocutor ou o público. Ele é, então, levado a apostar na influência, 

se valendo de estratégias discursivas em quatro direções : (i) o modo 

de estabelecimento de contato com o outro e o modo de relação que se 

instaura entre eles ; (ii) a construção da imagem do sujeito falante 

(seu ethos) ; (iii) a maneira de tocar o afeto do outro para seduzi-lo ou 



47 

 

persuadi-lo (o pathos) e (iv) os modos do organização do discurso que 

permitem descrever o mundo e explicá-lo segundo os princípios da 

veracidade (o logos). 

 

À luz das referidas considerações, percebe-se que, sob uma orientação 

Semiolinguística, o estudo dos gêneros discursivos difere das abordagens realizadas em geral, 

pois, ao invés de basear-se numa abordagem tradicional como a de muitos livros escolares, 

com uma lista de características do gênero e um histórico, voltados à produção de textos, e 

com cópia de um modelo exposto, sem a compreensão do objetivo, os alunos poderão refletir 

sobre o que é apropriado e inapropriado ao contexto com base na situação comunicativa. Um 

ensino pautado pelas orientações Semiolinguísticas, no âmbito de uma sequência didática, 

pode ajudar o desenvolvimento linguístico dos educandos não apenas quanto à produção 

escrita da carta de leitor, por exemplo, mas em diferentes situações de comunicação. 

 Devido a essa problemática quanto à abordagem do gênero discursivo na sala de aula, 

pode-se notar que uma das questões centrais tratadas pelo teórico é a da relação entre 

liberdade e restrição, conforme pode-se observar no trecho a seguir:  

 

(...) parece que a questão fundamental que é colocada é das restrições e 

da liberdade que o sujeito falante dispõe. Aceitar que existem gêneros 

é reconhecer que a produção linguageira é submetida a restrições. Mas, 

em que nível estas restrições intervêm? (CHARAUDEAU, 2004, p.19) 

  

Em vista desta complexidade, Charaudeau retoma as memórias discursivas em busca 

de propor uma resposta para esse problema. Pode-se notar que as memórias (discursivas, 

comunicativas e dos signos) – já detalhadas na seção 1.4 – estão intrinsecamente ligadas às 

formas de estruturação da prática social e práticas linguageiras. Sendo assim, ao abordar o 

gênero, deve-se considerar que o sujeito falante é dotado de gêneros empíricos, conforme 

Charaudeau afirma: 

 

 (...) se estabelece uma articulação estreita entre estes três tipos de 

memórias, e, além disso, entre a situação de comunicação, que é um 

elemento de estruturação da prática social, e a normalização-

codificação das práticas linguageiras. Podemos, então, sustentar a idéia 

de que o sujeito social se dota de gêneros empíricos, e que, por meio 
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de representações que ele se constrói deles pela aprendizagem e pela 

experiência, ele os erige em normas de conformidade linguageira e os 

associa aos lugares de prática social mais ou menos 

institucionalizados. (CHARAUDEAU 2004, p. 20) 

 

A partir dessa afirmação, pode-se considerar que o autor entende o gênero discursivo 

como produção linguístico-situacional.  Desta forma, o gênero advém de uma relação 

complexa entre a situação de comunicação e as memórias, sendo a primeira considerada 

primazia na análise inicial do gênero. 

Esse posicionamento quanto ao estudo do gênero discursivo é fundamental para o 

presente trabalho. Outras teorias priorizam o texto para entender a situação comunicativa. A 

Teoria Semiolinguística do Discurso investiga a situação comunicativa para entender o texto. 

Desta maneira, pode-se observar a ênfase proposta nesta pesquisa ao buscar relacionar os 

pressupostos do contrato de comunicação, um dos pilares da Semiolinguística, ao trabalho 

com a carta de leitor nas aulas de produção textual. 

O reconhecimento do contrato comunicativo subjacente aos gêneros discursivos, em 

geral, pode auxiliar o educando a pensar na linguagem adequada para o contexto a partir da 

projeção que faz do Tu-destinatário, em vista das intencionalidades e saberes circulantes na 

encenação comunicativa. Sendo assim, a sua estratégia discursiva pode ser melhor planejada 

ao (re)conhecer o outro sujeito stiuadamente.  

 Por fim, a focalização teórica do contrato de comunicação parece ser fundamental no 

ensino da carta de leitor, pois, ao trabalhar com gênero tão complexo, não se deve limitá-lo às 

suas características gerais, sendo necessário refletir sobre cada contexto e os papéis dos 

sujeitos em interação. Sendo assim, o contrato de comunicação e os pressupostos da 

Semiolinguística podem auxiliar o educando a pensar em cada situação como única e, 

consequentemente, a ter êxito, afinal, na sua produção textual filiada ao gênero proposto.   

 No capítulo a seguir, será apresentada a metodologia da pesquisa-ação utilizada na 

constituição de uma dupla etapa condutora deste estudo, a saber: a da construção do trabalho e 

a da construção da análise dos dados. Após a exposição de fundamentos amplos acerca da 

pesquisa-ação, o próximo capítulo se subdividirá nas duas etapas referenciadas. A primeira se 

ocupará da amostragem da constituição do corpus e dos parâmetros de análise; e a segunda, 

do exame do corpus propriamente dito.  

Na etapa “A construção do trabalho”, descrevemos a Sequência Didática por nós 

elaborada e aplicada; na etapa “A construção da análise”, as produções realizadas e as tarefas 
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previstas na Sequência Didática serão examinadas à luz dos pressupostos teóricos 

orientadores da pesquisa. 

 

 2.3 Introdução teórica aos parâmetros de análise 

 

O presente trabalho tem como objeto de estudo as produções textuais escritas por 

estudantes do ensino médio e como objetivo geral a reflexão sobre mecanismos que possam 

auxiliar o estudante a desenvolver sua capacidade de construir textos e se expressar 

adequadamente por meio da escrita. Em vista disso, faz-se necessário explicar os parâmetros 

de análise adotados para verificar o desenvolvimento das produções textuais dos educandos.  

Os parâmetros de análise foram alicerçados pelos princípios da Teoria 

Semiolinguística do Discurso, pois todas as etapas deste estudo foram construídas baseadas 

nos postulados de Charaudeau. O pesquisador francês entende que texto  

 

é o resultado material do ato de comunicação. Ele testemunha as 

escolhas conscientes (ou inconscientes) que o sujeito falante tem feito 

dentro das categorias de língua e dos modos de organização do 

discurso em função das restrições impostas pela comunicação. 

(CHARAUDEAU, 1992, p. 634 – tradução livre) 

 

 Devido aos pressupostos supramencionados, pode-se notar a importância do 

(re)conhecimento das restrições situacionais e formais no discurso e, respectivamente, no 

texto. Sendo assim, buscamos selecionar três critérios de análise das produções textuais que 

pudessem contemplar os dois tipos de restrições mencionadas acima, a saber: Consistência 

argumentativa (modos enoncivos e modos de tematização/ Finalidade e Propósito), 

Articulação metadiscursiva (modos enunciativos/Identidade) e Repetição coesiva (modos de 

semiologização/Circunstâncias materiais). 

 O primeiro parâmetro de análise, a consistência argumentativa, refere-se à construção 

argumentativa do texto e ao aprofundamento dos argumentos. Saber argumentar é 

fundamental para a produção de um texto consistente, pois os argumentos presentes em um 

determinado discurso podem ser anulados pela ineficiência de sua organização e construção, 

conforme Charaudeau (2014, p.201) “uma argumentação pode ser anulada em seu próprio 
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fundamento ou, em todo caso, anulada em sua validade. A argumentação desaparece sob a 

contestação se não logra superá-la.”  

 Charaudeau (2014) destaca os elementos linguísticos-discursivos necessários para que 

haja uma argumentação consistente na produção textual: uma proposta sobre o mundo, um 

sujeito que busca estabelecer uma verdade (sujeito argumentante) e um sujeito interlocutor da 

argumentação (sujeito alvo). Esses elementos serão minunciosamente abordados durante a 

análise para que seus (des)usos possam ser explorados nas produções textuais. 

 Ao avaliar a articulação discursiva, o segundo parâmetro, observaremos os 

formuladores textuais, mais especificamente, introdutores de tópico. Koch e Elias (2014, 

p.149) destacam os seguintes introdutores: “quanto a, em relação a, no que diz respeito a, a 

respeito de (...)”. Esses formuladores podem introduzir um argumento, porém, muitas vezes, 

são apresentados na escola apenas como parte de um modelo para produção de redações do 

Enem, o qual seus usos e possíveis efeitos de sentido não são profundamente abordados. 

Desta maneira, avaliaremos como a presença ou ausência desses formuladores implicam na 

consistência do discurso nas cartas de leitor.  

 Vale ressaltar que este tópico está intrinsecamente ligado à identidade do sujeito, por 

isso, durante a análise, avaliaremos os mecanismos linguísticos que os estudantes utilizaram 

para construir sua imagem e, concomitantemente, agregar maior credibilidade e legitimidade à 

sua produção textual. Charaudeau (2009) postula que o sujeito pode adotar diferentes atitudes 

discursivas para reforçar esse ethos, como, por exemplo, de neutralidade, de distanciamento 

ou de engajamento. 

 O último parâmetro, a repetição coesiva, remete-se à escolha lexical e à repetição sem 

uma estratégia linguística evidente nos textos produzidos pelos educandos. Faz-se necessário 

ressaltar que a repetição pode ser usada como um mecanismo linguístico-discursivo para 

reforçar a argumentação. Entretanto, neste trabalho, observaremos os excessos de repetição no 

texto que apontam para um repertório linguístico limitado e como o conhecimento sobre a 

intencionalidade dos diferentes vocábulos corroboram para uma argumentação consistente. 

 Ademais, observaremos as escolhas lexicais dos educandos para retomar os termos 

mencionados nos texto a partir do postulado de Machado (2013, p. 107): “Léxico é visão de 

mundo, não é só movimento sintático, é movimento semântico também”. Em vista disso, os 

estudantes devem estar cientes de que ao selecionar um novo termo, eles estão opinando e 

argumentando, conforme Machado (2013, p. 107): “ao reconstruir o real, não só trazemos 

informações ao nosso texto, mas também, interagimos, manifestamos opiniões, argumentamos 
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sobre/com ele”. Sendo assim, analisaremos os mecanismos linguístico-discursivos de 

construção do real a partir da seleção lexical.    

 Por fim, faz-se necessário ressaltar que o objetivo deste capítulo é apenas introduzir 

teoricamente os parâmetros selecionados para avaliar as produções textuais presentes neste 

trabalho. Durante o capítulo “A construção da análise das produções textuais mediadas”, cada 

parâmetro será aprofundado e exemplificado a partir das cartas de leitor dos discentes. 
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3. ANÁLISE DO CORPUS 

3.1. Pesquisa-ação: uma Abordagem Qualitativa 

 

 O presente estudo usará a Pesquisa-ação como método científico pertencente a uma 

abordagem qualitativa. Todavia, antes de aplicá-la ao nosso objeto de pesquisa, faz-se 

necessário compreender a sua origem, seus fundamentos e responder à seguinte pergunta: por 

que utilizar a Pesquisa-ação como método para uma pesquisa alicerçada pela Semiolinguística 

e fundamentada na sequência didática? 

 Há muitas especulações sobre quem criou a pesquisa-ação. Alguns atribuem sua 

criação a Lewin (1946), pois defendem que ele foi o primeiro a usar o termo em um de seus 

trabalhos; outros acreditam que, durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o método já 

estava sendo utilizado por John Collier. Os enigmas quanto à sua origem parecem que nunca 

terão uma resposta assertiva, pois a busca do ser humano visando melhorar a prática de sua 

investigação sempre existiu. 

 A pesquisa-ação é um dos tipos de investiga-ação, isto é, um processo que visa ao 

aprimoramento do objeto pesquisado a partir da observação. Através desse sistema, planeja-

se, descreve-se e examina-se uma estratégia para a melhora de sua aplicação. Esse processo 

pode ser representado da seguinte forma: 

 

 

 

 

  

Fonte: TRIPP, 2005 

 

Figura 9: Esquema pesquisa-ação.  
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 O processo não costuma ser muito diferente, mesmo quando é aplicado em contextos 

distintos. Primeiro, identifica-se o problema; em seguida, planeja-se a solução, monitora-se e 

avalia-se a sua eficácia. A maioria dos processos segue o mesmo ciclo e pode ser usado com 

êxito em diferentes situações, sejam elas pessoais ou profissionais. Em vista disso, pode-se 

notar que todo o ciclo está baseado em um exame inicial e a busca pela solução ou 

desenvolvimento através de um sistema de investigação.  

 Além de toda a busca pelo progresso, a pesquisa-ação, sendo utilizada como uma 

abordagem qualitativa, ainda apresenta mais um benefício admirável: o foco em uma 

perspectiva social. No que concerne à pesquisa-ação educacional, a mencionada base 

qualitativa não visa apenas ao desenvolvimento do profissional de ensino, mas também 

objetiva promover uma reflexão sobre as suas ações sociais e suas consequências, 

notadamente sobre os seus ensinamentos na realidade dos educandos. Segundo Bortoni-

Ricardo (2008, p. 42), a tarefa desse tipo de pesquisa no ambiente escolar é construir teorias 

sobre a organização social e cognitiva da vida em sala de aula. 

 O caráter social da pesquisa-ação é tão significativo que Hagguete (2010, p.107) diz 

que esse método científico consiste em uma intervenção na vida social com o objetivo de 

transformá-la. Sendo assim, o professor como agente ativo não se limitará em usar essa 

abordagem somente para a avaliação de sua prática pessoal, mas para minimizar diferentes 

problemas da sociedade, tais como: desigualdades sociais, analfabetismo, preconceitos, entre 

outros.  

Essa busca pelo aprimoramento de uma determinada prática está intrinsecamente 

ligada ao foco desta pesquisa. Afinal, quais são os principais objetivos de levar o aprendiz a 

descortinar os contratos comunicativos em que se insere para produzir seus textos? O 

reconhecimento do contexto, dos sujeitos e das restrições pertencentes à situação 

comunicativa a fim de aperfeiçoar sua escrita e conquistar suas metas. Além disso, quais são 

os principais objetivos do emprego de uma sequência didática no ensino de produção textual? 

O desenvolvimento da produção textual por intermédio de observações sobre a prática de cada 

educando. E quais são os principais propósitos da pesquisa-ação? Tripp (2005, p. 445) 

responde que a “pesquisa-ação educacional é principalmente uma estratégia para o 

desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que eles possam utilizar suas 

pesquisas para aprimorar seu ensino”. Dessa maneira, este trabalho também busca contribuir 

com a prática de outros professores relativamente ao processo de ensino-aprendizagem de 

produção textual. 



54 

 

 Isso posto, pergunta-se como podemos aplicar a pesquisa-ação à presente pesquisa? 

Segundo Andaloussi (2004), a pesquisa-ação apresenta duas etapas importantes para o 

pesquisador seguir: a construção do trabalho e a construção da análise de fatos e dados. No 

cumprimento dessas etapas, o professor estará apto a identificar o problema e montar o seu 

esquema com base na dupla construção supramencionada. 

 A seção seguinte está reservada à apresentação da construção do trabalho no que diz 

respeito ao corpus coletado e aos procedimentos de análise adotados. 

  

3.2. A construção do trabalho 

 

3.2.1. A Sequência didática 

 

 O cenário eleito para esta pesquisa foi o Colégio Estadual Leopoldo Fróes, situado na 

cidade de Niterói, no bairro de Pendotiba. O estudo centrou-se sobre uma turma do primeiro 

ano do Ensino Médio, com cerca de trinta alunos e deu-se durante as aulas de Língua 

Portuguesa ministradas por uma docente do colégio. 

A escolha da turma na qual a proposta deveria ser aplicada foi feita baseada na 

sugestão da professora da escola, no calendário e na frequência dos alunos. Era preciso 

escolher uma turma com assiduidade satisfatória para não comprometer o acompanhamento e 

a evolução do trabalho.  

 A presente escola existe há 105 anos, funciona em três turnos e oferece ensino 

fundamental, médio e EJA. Os alunos do período diurno têm seis aulas de Língua Portuguesa 

com duração de cinquenta minutos cada e os estudantes do período noturno têm quatro 

tempos de quarenta minutos semanais.  

 Visando comprovar as nossas hipóteses, aplicamos uma sequência didática, segundo 

orientações do grupo de Genebra (1997), integrada pelas postulações teóricas da Análise 

Semiolinguística do Discurso, com vistas à produção do gênero discursivo carta de leitor.  

   O quadro a seguir sumariza alguns dados de importância para esta pesquisa:  
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Turma 1002 (Intervenção 

Semiolinguística) 

Número de alunos: 32 (aproximadamente) 

Média de idade: 15 a 17 anos 

Turno: Diurno (6 aulas de 50 minutos) 

Média dos resultados nas avaliações de 

Língua Portuguesa: Regular 

 

O objetivo da aplicação da sequência didática que descrevemos nesta seção “A 

construção do trabalho” é provar que os pilares da Semiolinguística, integrados à referida 

sequência delineada neste estudo, podem auxiliar no ensino da produção textual e contribuir 

para a verdadeira inserção cultural e social do aprendiz, visada pelos PCNEM. 

Sobre a construção da sequência didática propriamente dita, é válido considerar 

novamente que seu início se dá a partir da etapa denominada “Apresentação da situação”. 

Neste momento, a primeira redação produzida pelos alunos é entregue ao professor e o 

educador busca identificar as maiores necessidades dos alunos relativamente ao objeto de 

aprendizagem. Após a análise dos textos, os módulos constituintes da sequência didática são 

construídos e adaptados de forma mais precisa às capacidades reais dos alunos da dada turma. 

Em outros termos, coloca-se em cena um processo de avaliação formativa (DOLZ, 

NOVERRAZ et SCHNEUWLY, 2004, p.87) 

 Conforme o supracitado, o trabalho, tendo sido organizado com base em uma  

sequência didática, fixou-se na seleção de um gênero discursivo para que a implementação da 

sequência fosse efetuada. Como já mencionado, o gênero escolhido foi a carta de leitor, sendo 

esse considerado o primeiro operador didático da sequência em tela.  

 Inúmeros motivos podem justificar essa escolha, todavia, priorizaram-se as duas 

razões que parecem se relacionar intrinsecamente ao presente estudo e ser fundamentais para 

a conquista dos objetivos propostos. Primeiramente, a carta de leitor foi escolhida por ser um 

gênero por meio do qual os alunos podem manifestar um ponto de vista e expressar seus 

sentimentos sobre um determinado assunto. A exposição da opinião é de suma importância 

para os estudantes; logo o gênero em tela parece ser bastante motivador para que os sujeitos 

se projetem efetivamente nos textos, dotando-os de caráter autoral. 

Quadro 1: Turma 1002 (Intervenção semiolinguística) 
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 O segundo motivo foi devido à relevância social desse gênero discursivo, pois este 

tipo de carta dá voz aos leitores. Sendo assim, em geral, os educandos podem manifestar seus 

pensamentos diante das notícias de um jornal por exemplo. Muitos alunos desconhecem essa 

seção do jornal e não sabem que eles podem reivindicar, comentar, elogiar ou até mesmo 

chamar atenção para um problema na sua comunidade e buscar uma solução. Ao perguntar 

sobre o que seria uma carta de leitor, apenas um aluno conseguiu dizer algumas características 

que a definissem, os outros discentes se confundiram e descreveram-na como se fosse uma 

carta de amor.  

 Um dos pilares desse trabalho é o reconhecimento da relação entre linguagem, ensino 

e sociedade. Em vista disso, um estudo centrado sobre a carta de leitor considerada como 

verdadeiro operador didático da sequência em questão pode permitir uma concreta 

intervenção linguística dos alunos na sociedade. Por meio da sua abordagem em sala de aula, 

é possível desenvolver o olhar crítico dos educandos não somente para realidade do cotidiano 

escolar, mas também para o seu meio social. 

 Além de elegermos o gênero carta de leitor como um dos operadores didáticos da 

sequência aplicada, escolhemos ainda um outro operador fundamental à realização do 

trabalho em questão, relacionado à dimensão dos conteúdos dos textos produzidos. Trata-se 

do tema transversal Ética. 

 Tendo em vista a relevância de trabalhos que se preocupam com o aprimoramento do 

ensino de produção textual e que reconhecem seu papel na sociedade, a escolha de um tema 

que leve os alunos a refletirem sobre a sua realidade faz-se essencial para a eficácia dos 

objetivos e o desenvolvimento do seu senso crítico. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1999) destacam alguns temas transversais que devem ser trabalhados em aula e explicam a 

sua importância, sendo um deles justamente a Ética: 

 

O conjunto de documentos dos Temas Transversais comporta uma 

primeira parte em que se discute a sua necessidade para que a escola 

possa cumprir sua função social, os valores mais gerais e unificadores 

que definem todo o posicionamento relativo às questões que são 

tratadas nos temas, a justificativa e a conceitualização do tratamento 

transversal para os temas sociais e um documento específico para cada 

tema: Ética, Saúde, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural e Orientação 

Sexual, eleitos por envolverem problemáticas sociais atuais e urgentes, 
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consideradas de abrangência nacional e até mesmo de caráter 

universal. (p.45) 

 

 Considerando a proposta temática dos Parâmetros e o interesse dos alunos, o tema 

transversal escolhido para o trabalho com a carta de leitor, como já mencionado, foi a Ética. 

Sendo esse um tema bastante abrangente, considerou-se a necessidade de focalizá-lo à luz de 

alguma especificação. Dentre as inúmeras possibilidades encontradas, elegemos o subtema da 

Violência, declarado pelos alunos da turma em análise como em larga evidência nos jornais 

da atualidade e nas conversas e realidade cotidiana dos próprios estudantes. Na discussão 

sobre o subtema da Violência – que se põe como infração àquilo que orienta a boa conduta 

humana – o tema transversal Ética emerge necessariamente.  

 Mais especificamente, para um trabalho inicial no seio da sequência didática, elegeu-

se a seguinte temática: “Diferentes tipos de violência: origens e consequências”. Vale destacar 

que os estudantes, assim como toda a cidade de Niterói, têm vivido um momento caótico na 

segurança (os dados que comprovam essa afirmação serão apresentados na última aula da 

sequência didática). Sendo assim, a eleição desse tema estimulou o debate entre os alunos, 

pois eles tinham muitas informações a compartilhar e muitas opiniões a expor acerca do 

assunto.  

 Com o propósito de fomentar o interesse dos estudantes da turma e entender o 

conhecimento prévio e as necessidades dos educandos nesse momento inicial, o aplicador 

preparou a primeira aula repleta de debates e discussões visando apresentar a relevância do 

tema. Como o aplicante não era o professor titular da turma, a primeira aula seria usada para, 

além dos propósitos supramencionados, traçar as futuras delimitações do assunto e tecer um 

relacionamento mais próximo entre o aplicador e os educandos a fim de que eles pudessem se 

sentir confortáveis e confiantes a exteriorizar seus sentimentos e ideias diante das discussões 

propostas. 

 

 SITUAÇÃO INICIAL 

 AULA 1  

 

A primeira aula foi introduzida com a seguinte questão: “Quais são as vantagens e 

desvantagens de morar no Estado do Rio de Janeiro?”. A turma comentou diversas vantagens, 
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dentre elas: praias, pessoas e pontos turísticos. Todavia, quando mencionaram as 

desvantagens, a turma respondeu ressaltando, unanimemente, a principal delas: Violência! 

Tendo em vista a resposta inicial dos estudantes, o aplicante iniciou a fazer outras 

perguntas para que os alunos começassem a refletir sobre o tema em questão: “De onde vem a 

violência?”, “Só há violência nas favelas?”, “A pessoa nasce violenta ou ela é resultado de 

influências externas?”, “O que vocês acham da pena de morte?” e “Qual é o melhor jeito de 

acabar com a violência?”. O aplicador conduziu a discussão por intermédio das opiniões dos 

próprios alunos, não se manifestando sobre o assunto. 

Após o momento inicial de debate, o aplicante usou o videoclipe e a letra da canção 

“O homem que não tinha nada”, de dois cantores muito presentes no cotidiano dos alunos: 

Projota e Negra Li. O vídeo e a música contam a história de Josué, um homem trabalhador, e 

sua família. A narrativa apresenta um dia em que Josué deixou sua família para trabalhar e 

não retornou, pois foi vítima de um assalto seguido de assassinato nas ruas da cidade. O vídeo 

termina com Marizete, esposa, e seus filhos, com saudades do pai. 

Em seguida, mais algumas perguntas foram feitas: “Situações como esta são comuns 

no Rio de Janeiro?”, “Você conhece alguém que viveu algo semelhante com algum parente 

querido?”. Por fim, foi lançada a principal delas: “O que você diria à Marizete?”. Os 

educandos começaram a se manifestar sobre essas perguntas e contaram alguns casos 

similares que aconteceram em suas famílias. Em vista disso, a seguinte questão foi proposta: 

“Se você pudesse enviar uma carta para Marizete, o que você escreveria?” 

Todo esse momento da apresentação da situação voltou-se ao preparo das informações 

dos textos a serem produzidos adiante. Trata-se, portanto, de uma das dimensões da situação 

inicial da sequência didática, a dos conteúdos. Segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, 

p.85), “na apresentação da situação, é preciso que os alunos percebam, imediatamente, a 

importância desses conteúdos e saibam com quais vão trabalhar”.   

Ainda neste momento da pesquisa, uma adaptação foi realizada na etapa inicial da 

sequência didática. Optou-se por iniciar a abordagem do gênero carta por intermédio de 

induções. O propósito foi buscar e entender o conhecimento prévio que os alunos traziam 

sobre o gênero.  Sendo assim, as seguintes questões foram feitas: “Quem já escreveu uma 

carta?”, “Qual era a sua intenção ao escrever a carta?”, “Existe mais de um tipo de carta?”, 

“Para quem você escreveu?” e “Alguém já ouviu falar sobre carta de leitor?”. 

Todas as perguntas supracitadas foram respondidas, exclusivamente, pelos alunos 

tendo o educador apenas atuado como mediador da discussão. Vale ressaltar que a maioria 
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dos estudantes só apresentou características de cartas de amor. Na última questão, apenas um 

aluno conseguiu apresentar algumas definições da carta de leitor. 

Vale ressaltar que este momento “crucial e difícil” (DOLZ, NOVERRAZ e 

SCHNEUWLY, 2004, p.84) da apresentação da situação centrou-se sobre a dimensão relativa 

ao conhecimento do gênero discursivo. Neste momento, objetiva-se levar a turma a construir 

uma “representação da situação de comunicação de atividade de linguagem a ser executada” 

(DOLZ, NOVERRAZ e SCHNEUWLY, 2004, p.84). 

Após o período inicial de discussões sobre o gênero carta – ainda não havendo 

sistematização do gênero mais específico carta de leitor –, isto é, depois da apresentação da 

situação inicial, os alunos começaram a escrever uma carta para Marizete de acordo com a 

seguinte proposta: 

  

Escreva uma carta para Marizete a partir do acontecimento por ela vivido.7 

 

Esse primeiro texto foi primordial para o prosseguimento da pesquisa, pois como o 

tema foi sobre algo que os educandos discutem e lidam constantemente, eles pareciam estar 

confortáveis para escrever. Além disso, é válido ressaltar que as indagações anteriormente 

propostas fomentarem a discussão. A alteração na primeira etapa foi de suma importância, 

pois trabalhar com o conhecimento prévio dos educandos permitiu que a continuação da 

sequência didática fosse focada nas necessidades reais dos estudantes relativamente ao objeto  

de aprendizagem. 

 

 ENTREATO 

 AULA 2  

 

Ao iniciar a segunda etapa da sequência didática referente à produção inicial 

propriamente dita, os estudantes da turma 1002 já haviam produzido o primeiro texto baseado 

no seu conhecimento prévio e nas questões inicialmente abordadas. O educador observou as 

redações dos estudantes e considerou que os pressupostos teóricos da Semiolinguística 

poderiam contribuir para o desenvolvimento da competência comunicativa escrita dos alunos.   

                                                 
7 A fim de compreender e valorizar o conhecimento prévio dos estudantes e desenvolver uma sequência didática 

focada nas necessidades dos educandos, uma alteração no planejamento da primeira etapa foi realizada. Os 

alunos não foram introduzidos às características do gênero no primeiro momento, a primeira carta foi realizada 

de maneira indutiva. Além dos motivos supramencionados, esse modelo de aplicação resultou em uma avaliação 

mais clara quanto ao progresso do discentes.  
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Vale ressaltar que a contribuição da Semiolinguística foi aplicada naturalmente, ou 

seja, os alunos refletiram sobre os conceitos fundamentais do “contrato de comunicação e os 

seus sujeitos” sem ouvir as nomenclaturas que os constituem.  

 Antes, porém, de explicar os procedimentos da segunda fase da sequência didática e a 

integração da Semiolinguística aos módulos propostos, faz-se necessário apresentar as 

características predominantes da primeira produção que levaram ao planejamento da segunda 

aula.  

Na primeira produção, três problemas linguísticos-discursivos foram recorrentes na 

grande maioria das cartas, tratando-se de desvios centrados sobre aspectos relacionados, em 

sentido amplo, à inconsistência argumentativa, à precária articulação metadiscursiva 

(especialmente atrelada aos formuladores textuais introdutores de tópicos), e à viciosa 

repetição coesiva, conforme trechos expostos no quadro a seguir: 

 

1. Inconsistência argumentativa 

 

 “Marizete, Deus sabe o que faz!” 

 “O seu marido está com Deus!” 

 “O homem fez isso porque ele não teve família e nem educação.” 

 “Esse tipo de coisa é resultado da nossa sociedade.” 

 

2. Articulação metadiscursiva precária 

 “Eu acho”  

 “Na minha opinião”  

 

 

3. Viciosa repetição coesiva 

 

 “O seu marido está em um lugar melhor”, “O seu marido te amava”, “O seu 

marido está descansando” e “O seu marido não gostaria de ver a família triste.” 

 “Perder uma pessoa é doloroso”, “eu sei como é perder uma pessoa” e “ele foi 

uma pessoa.” 
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Antes de explicar como as dificuldades supracitadas serão trabalhadas à luz da 

Semiolinguística e organizadas pela sequência didática, faz-se necessário fazer uma ressalva 

relativamente ao desvio centrado sobre o recurso coesivo da repetição. Uma produção textual 

repleta de repetições não significa um texto ruim, pois a repetição pode ser usada como um 

operador argumentativo de grande importância na composição textual, assim como afirmam 

Koch e Elias (2016, p.100): 

 

Tradicionalmente, a repetição é avaliada de forma negativa. Costuma-se 

criticar os textos que contêm repetição como redundantes, circulares, 

mal estruturados. No entanto, a repetição é uma estratégia básica de 

estruturação textual: os textos que produzimos apresentam uma grande 

quantidade de construções paralelas, repetições literais enfáticas, pares 

de sinônimos ou quase sinônimos, repetições de fala do outro e assim 

por diante. 

Portanto, é impossível a existência de textos sem repetição, pois se trata 

de um mecanismo essencial no estabelecimento da coesão textual.  

 

Apesar da grande relevância da repetição para a argumentação, notou-se que o excesso 

desse recurso linguístico-discursivo presente nas primeiras produções textuais examinadas 

não demonstrava que o uso do referido mecanismo de coesão visava e a uma ênfase sobre 

alguma característica ou temática desenvolvida no texto. Esse aspecto será bem analisado e 

aprofundado na seção “A construção da análise das produções textuais mediadas”. 

Em vista das características mencionadas no quadro, as aulas referentes à “Produção 

Inicial” e aos “Módulos” componentes da sequência didática foram fundamentadas nas 

dificuldades iniciais apresentadas pelos estudantes. Cada etapa foi focada sobre tais 

dificuldades e pretendeu auxiliar na superação dos obstáculos à luz dos princípios da teoria 

Semiolinguística do Discurso. É preciso lembrar que a partir do momento privilegiado de 

observação dado pela etapa inaugural da sequência didática trabalhou-se em prol de 

“desenvolver as capacidades de linguagem dos alunos que, apropriando-se dos instrumentos 

de linguagem próprios ao gênero, estão mais preparados para realizar a produção final” 

(DOLZ, NOVERRAZ e SCHNEUWLY, 2004, p.87.) 
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 PRODUÇÃO INICIAL 

 AULAS 2 (continuação) e 3 

 

A presente etapa se ateve ao tema transversal do trabalho, “Ética”, e ao recorte 

temático “Diferentes tipos de violência: origens e consequências.” Enquanto, na 

“Apresentação da Situação”, discutiu-se sobre a violência urbana, o tema da “Produção 

Inicial” seguiu um viés diferente visando à expansão do conhecimento dos alunos e à reflexão 

por parte deles sobre diferentes situações que são consideradas, entre determinados grupos, 

formas de violência na sociedade atual, dentre elas a “Eutanásia”. Sendo assim, o subtema da 

aula foi justamente este: “Eutanásia: problema ou solução?” 

O tema supramencionado tem sido pouco discutido na sociedade brasileira. Entretanto, 

em países europeus como Bélgica e Holanda, onde a Eutanásia é permitida, a discussão é 

abrangente e põe-se em relação com a Ética e a violência. No Brasil, de acordo com o artigo 

122 do Código Penal, a Eutanásia é considerada homicídio simples ou qualificado. Desta 

forma, discutir esse assunto em sala de aula significa refletir se a Eutanásia deve ser realmente 

vista como uma forma de violência como sugere o Código Penal e tomada como antiética 

pelos médicos ou se é a solução para o sofrimento de pacientes e deve ser, em consequência, 

legalizada. 

Em busca de correlacionar o tema selecionado, o gênero do discurso – dimensões 

essenciais da apresentação da situação no interior da sequência didática – e os pressupostos da 

Semiolinguística, a aula foi introduzida com duas reportagens centradas sobre a mesma 

temática relativa a um fato ocorrido no Rio de Janeiro na semana anterior à aula. As 

reportagens selecionadas provieram dos jornais “O Globo” e “Extra” (setembro de 2016) e, 

resumidamente, contavam a história de um menino que sofreu um acidente e teve morte 

encefálica; todavia, a pedido da família, os médicos não desligaram os aparelhos, pois seu 

coração ainda batia. 

A aula da “Produção Inicial” (aulas 2 e 3) – amparada pela Semiolinguística – 

começou com algumas perguntas sobre a aula anterior. Dentre as diversas questões sobre a 

produção textual anteriormente construída, uma merece destaque devido a resposta unânime 

dos alunos relativamente à pergunta: “Como vocês se sentiram escrevendo uma carta para 

Marizete?”. Seguem as respostas: “Ah, professor! eu penso, mas não consigo escrever.” ou 

“Professor, eu tenho tudo na minha cabeça, mas na hora de escrever não sai nada!”. Todos os 

estudantes comentaram acerca da dificuldade que tinham sobre transferir as suas ideias para o 
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texto escrito. Sendo assim, mais uma dificuldade foi exposta e considerada no planejamento 

das aulas referentes aos módulos componentes da sequência didática em curso. 

Após esse primeiro momento, as reportagens supramencionadas foram apresentadas 

aos educandos e as perguntas abaixo foram feitas oralmente visando ao debate, à 

compreensão do texto e ao reconhecimento de características linguístico-discursivas e aos 

efeitos de sentido decorrentes:  

 

 

a) Você tomou conhecimento do fato narrado no texto na época em que se deu?  

b) Quais são os títulos das reportagens? 

c) O que aconteceu? Onde? Com quem? Quando? 

d) Onde essas reportagens foram publicadas?  A linguagem do texto é 

predominantemente formal ou informal? Por que essa foi a linguagem predominante? 

e) Como você poderia resumir essa história? 

f) Você conhece alguém que sofreu um acidente de carro? Você já vivenciou essa 

situação? 

g) O que você achou da decisão dos médicos? 

h) Você conhece algum caso similar? Se sim, pode relatá-lo? Já viu o assunto 

explorado em algum filme? Pode contá-lo? 

i) O que você acha que deve ser feito quando uma pessoa sofre um acidente 

como o sofrido pelo jovem da reportagem: desligar os aparelhos ou mantê-los ligados? 

j) Que argumentos são usados para justificar que os aparelhos sejam desligados? 

Que argumentos são usados em sentido contrário? 

k) Após as paraolimpíadas, uma atleta disse que iria se submeter à eutanásia 

devido ao excesso de dor nos seus órgãos e por ser uma doença degenerativa. Você acha 

que a Eutanásia deveria ser autorizada no Brasil? Por quê?  

l) Como você se avalia em relação à Eutanásia? 

m) Qual foi o posicionamento da família diante do acontecimento? Você concorda 

com esse posicionamento ou discorda dele? Por quê? 

 

As perguntas ajudaram os alunos a refletirem sobre o texto, pois puderam ouvir outras 

opiniões, além de organizarem e aprofundarem as suas próprias ideias, conforme afirmam 

Koch e Elias (2016, p. 160) sobre o planejamento textual: 
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Como iniciar uma argumentação? Antes de qualquer coisa, é preciso 

planejar, ter um projeto de dizer. Para essa fase inicial, faz parte do 

planejamento ter clareza do objetivo da escrita, dos sujeitos envolvidos e dos 

conhecimentos em jogo. Nesse sentido, uma boa estratégia é ter respostas 

para as seguintes perguntas: 

 

1. Eu vou escrever sobre o quê? Qual o tema ou assunto? 

2. O que eu pretendo? Qual é o objetivo da minha escrita? 

3. A quem dirijo a escrita? Quem é o meu leitor? 

4. Em que situação nos encontramos meu leitor e eu? Qual é a situação o 

que envolve a mim(escritor) e a meu leitor? 

5. O que é que o meu leitor já sabe e, portanto, não preciso explicitar? 

6. O que eu sei que meu leitor não sabe e, por isso, preciso explicitar? 

7. Que gênero textual produzir pensando da situação comunicativa?”  

 

Baseados nessa perguntas e no resultado da primeira redação, conduzimos a discussão 

de modo que todos os argumentos apresentados fossem profundamente discutidos para que 

eles pudessem explorar mais sua habilidade argumentativa ao escrever. 

Em seguida, a seguinte apresentação em slides foi feita com o objetivo de apresentá-

los à “Ortotanásia” (no quadro amplo do tema “Eutanásia”), uma medida legal implementada 

no Brasil cujo projeto fora aprovado em dezembro de 2009.  
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Com isso, o educador encaminhou a discussão sobre as semelhanças e diferenças entre 

os dois procedimentos – Eutanásia e Ortotanásia – e levantou um novo debate na turma. A 

exposição e discussão sobre a Ortotanásia teve o propósito de contribuir com a ampliação do 

Figura 10: Eutanásia. Ortotanásia. Brasil escola. Parte 1. 

 

 

 

Figura 11: Eutanásia. Ortotanásia. Brasil escola. Parte 2. 
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repertório dos alunos para o aprimoramento dos argumentos de sua produção textual e 

contribuição com uma escrita reflexiva. 

Ao terminar o período de debate sobre o subtema da Eutanásia – etapa vinculada à 

dimensão do conteúdo no escopo da sequência didática – os alunos foram introduzidos ao 

gênero “carta de leitor” – no seio da dimensão conhecimento de gênero. A grande maioria dos 

alunos não conheciam a seção destinada ao gênero nos jornais, então ficaram surpresos ao 

descobrir que eles poderiam escrever algo a ser publicado em um periódico. Esse saber foi de 

suma importância, pois motivou a turma no momento do desenvolvimento da carta. 

Vale ressaltar que, durante todo o trabalho com as “cartas de leitor”, foi enfatizada 

para os discentes a relevância social deste gênero discursivo. Buscou-se inseri-los em 

situações verídicas para que suas produções textuais pudessem fazer sentido em sua realidade. 

Nesse contexto, Kleiman afirma que 

 

um conjunto de atividades que se origina de um interesse real na 

vida dos alunos e cuja realização envolve o uso da escrita, isto é, a 

leitura de textos que, de fato, circulam na sociedade e a produção 

de textos que serão realmente lidos, em um trabalho coletivo de 

alunos e professor, cada um segundo sua capacidade (KLEIMAN, 

2001, p. 238). 

 

Os educandos leram diferentes “cartas de leitor” do jornal “O Globo” e “Extra”             

(setembro/outubro de 2016) e refletiram sobre suas características linguísticas, estruturais e 

temáticas atinentes ao gênero. Neste momento, os pressupostos da Semiolinguística foram 

inseridos por intermédio das seguintes perguntas e discussões feitas ao término da leitura, 

com base em dados externos e internos do contrato comunicativo: 

 

a) Com que intencionalidade a carta foi escrita? Que marcas linguísticas mapeiam a 

intencionalidade do sujeito enunciador?  

b) Qual é o perfil do enunciador da carta? Que elementos o identificam?  

c) Os dois jornais têm cartas de leitor? Se sim, suas características se assemelham ou 

diferem? Explique. 

d) A quem ela é endereçada? Que traços linguísticos permitem traçar seu perfil? Que 

elementos da situação comunicativa ajudam a detectar o perfil do interlocutor?  
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e) Quais são os temas tratados na “carta de leitor”? Que tipo de tema cabe numa carta de 

leitor?  

f) A carta inteira é publicada ou apenas fragmentos? Há informações não-ditas, mas que 

podem ser inferidas? 

g) Qual é a linguagem utilizada? 

h) Quais são as características da carta de leitor? 

i) Você considera que o editor publicou a carta inteira ou apenas parte dela? Por quê? 

j) O que difere uma “carta de leitor” e uma “carta de amor”? 

k) Quais são os meios utilizados para o envio da carta? 

 

 

As perguntas supramencionadas foram pensadas a partir dos princípios do contrato de 

comunicação abordados no interior da teoria Semiolinguística do Discurso. Buscou-se 

promover a reflexão sobre os sujeitos, as estratégias linguísticas e as restrições comunicativas 

correlacionados ao gênero discursivo em tela. O propósito deste momento se sobrepôs à 

simples apresentação das características do gênero, pois, além da promoção de um 

pensamento sobre as propriedades da carta de leitor, refletiu-se sobre os sujeitos envolvidos e 

as possíveis intencionalidades do seu uso, numa clara intenção de pensar os gêneros para além 

de sua configuração formal escrita. 

Em vista de observar o desenvolvimento e a compreensão da turma sobre o gênero 

discursivo carta de leitor, o educador escreveu uma carta em conjunto com a turma sobre o 

fato ocorrido com a família do jovem acidentado. Durante a produção textual coletiva, o 

educador apenas mediou as discussões que ocorreram entre os alunos sobre como deveriam e 

o que poderiam incluir na carta.  Durante o período de produção foi possível flagrar algumas 

falas como as relatadas a seguir: “Você não pode colocar esse tipo de palavra na carta!”, 

“Temos que pensar sobre como podemos convencer quem estiver lendo.” e “Temos que 

escrever pouco porque eles vão editar”. “Precisamos colocar tudo que queremos em um 

parágrafo, se enviarmos para esse jornal.” Essa reflexão ao escrever a carta apontou para um 

amadurecimento no período da produção, pois os educandos começaram a pensar não só 

sobre o contexto de produção mas também sobre o público-alvo.  

Por fim, a segunda etapa foi concluída com a produção textual dos estudantes. No 

último período da aula, o educador fez a seguinte a proposta após apresentar uma última 

reportagem em vídeo sobre a “Eutanásia”: 
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Após a leitura das reportagens sobre a tragédia com o jovem no Rio de Janeiro, as 

discussões sobre a Eutanásia e a reportagem sobre as vantagens e desvantagens dessa decisão, 

escreva uma carta de leitor comentando a decisão dos médicos e refletindo sobre a seguinte 

pergunta: Afinal, a Eutanásia deve ser considerada crime?   

 

Nesta etapa da sequência didática, houve clara preocupação de dar ao aluno uma 

“representação da situação de comunicação”. Destacam Dolz, Noverraz e Schneuwly  (2004, 

p. 88) que “o aluno deve aprender a fazer uma imagem, a mais exata possível, do destinatário 

até o gênero visado”. Sendo assim, por intermédio das atividades e discussões propostas, 

buscamos levar os alunos a refletirem sobre os sujeitos envolvidos no momento da produção 

da carta de leitor.  

Após pensar sobre os componentes de uma situação comunicativa, faz-se necessário 

abordar os diferentes recursos que podem reforçar a argumentação presente no texto dos 

educados e possibilitar um maior poder de persuasão.  

 

 MÓDULO 1 

 AULA 4 

 

Como já apresentado na seção “Entreato” – aula 2 – as duas primeiras produções 

textuais elaboradas pelos discentes da turma apresentaram problemas quanto à consistência 

argumentativa. Em vista disso, o primeiro módulo foi planejado com o objetivo de ajudar os 

alunos na superação da mencionada inconsistência. 

Lembramos, à luz de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p.88), que “produzir textos 

escritos e orais é um processo complexo com vários níveis que funcionam, simultaneamente, 

na mente do indivíduo”. Com o objetivo de preparar os alunos para a eficiente produção 

escrita de textos, trabalhemos, por módulos, problemas relacionados a vários níveis de 

funcionamento, dentre eles, o relativo à “elaboração de conteúdos” e ao “planejamento do 

texto”. 

Além disso, reservamos também ao módulo 1 a aplicação de atividades 

correspondentes à própria realização do texto, em vista dos problemas encontrados na 

produção inicial com relação à articulação textual e, mais especificamente, aos empregos de 

adequados formuladores textuais (no quadro da articulação metadiscursiva).  
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 Sobre a inconsistência argumentativa verificada nos textos dos alunos, vale ressaltar, 

conforme mencionado no tópico relativo à produção inicial, que os estudantes – relativamente 

aos conteúdos exibidos nos textos produzidos – justificavam suas teses, quase sempre, com 

base em ideias de cunho religioso ou em frases advindas dos saberes de crença, sem o devido 

aprofundamento. Ao contrário, muitos alunos escreveram seus textos reportando as ideias 

supramencionadas como “verdades absolutas” e válidas por si mesmas, como se pode 

comprovar pelas passagens que se seguem:  

 

Trechos destacados das cartas de diferentes alunos: 

 

“Meus pêsames! Ele morreu porque Deus quis assim!” 

“Ele não merecia morrer porque era um homem bom.” 

“ Marizete, meus pêsames. Não fica triste, a sociedade está muito violenta mesmo.” 

 

Em vista desta problemática, a aula referente ao primeiro módulo começou com uma 

conversa sobre situações do cotidiano. O propósito desse diálogo foi fazer os alunos 

refletirem quanto à importância de uma boa argumentação.  Seguem alguns diálogos que 

motivaram as discussões iniciais: 

                               Trecho 1 da aula referente ao Módulo 1: 

Filho: Mãe, posso sair com meus amigos? 

Mãe: Não. 

Filho: Poxa, mãe, mas por que não posso? 

Mãe: Porque não. 

Filho: “Porque não” não é resposta! 

 

Trecho 2 da aula referente ao módulo 1: 

Filha: Mãe, você pode me dar uma grana para eu ir ao cinema? 

Mãe: Não! 

Filha: Ah, mas eu quero ir. Todo mundo vai! 

Mãe: Filha, você não é todo mundo! 

Filha: Poxa, mãe. Eu preciso ir!!! Por que você não quer me dar dinheiro? 

Mãe: Porque Deus não quer que você vá! 
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Após a apresentação das situações supracitadas, as seguintes perguntas foram feitas: 

 

1. Alguém já vivenciou uma situação parecida? 

2. O que vocês acharam das razões mencionadas pela “mãe”? 

3. O que vocês acharam das razões mencionadas pela “filha”? 

4. Quando vocês lidam com esse tipo de situação, como vocês conseguem convencer os seus 

pais?  

 

 

Os estudantes foram unânimes em dizer que vivem situações semelhantes 

constantemente. Quando perguntados sobre as razões (itens 2 e 3), os educandos criticaram os 

motivos dados pela mãe e o jeito de dizer dos filhos. Sobre os argumentos da mãe, muitos 

deles disseram: “Todas as mães falam as mesmas coisas!” e “Como Deus falou com ela 

naquele exato momento? Como ela pode provar isso?”. Quanto ao argumento da filha: “Ela 

não sabe pedir!” ou “A filha não disse por que precisa.” Quanto à última questão: “Antes de 

pedir, eu sempre limpo a casa para usar como argumento!” ou “Eu sempre lembro de coisas 

que fiz e falo de forma carinhosa”. 

Após o momento de discussões, a seguinte tirinha foi apresentada: 

 

 

 

 

8 

 

 

 

                                                 
8 Tirinha retirada do seguinte endereço eletrônico: www.brainly.com.br (última consulta 04/08/2017) 

Figura 12: Calvin. 

 

 

 

http://www.brainly.com.br/
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Em seguida, as perguntas abaixo foram feitas: 

a) Na tirinha, qual é o objetivo de Calvin? 

b) Qual é a estratégia que ele usa para atingir seu objetivo? Funcionou? Por quê? 

c) Como podemos relacionar e contrastar as argumentações apresentadas? 

d) Quando você quer convencer alguém, qual é a estratégia de que você utiliza? 

 

Os estudantes conseguiram interpretar a tirinha e responder às questões sem 

problemas. Vale ressaltar algumas frases mencionadas que foram usadas como ponto de 

partida para a reflexão sobre os argumentos mencionados nas redações: “Por mais que o 

Calvin não tenha conseguido, ele tentou convencer o pai com bons argumentos.” e “O Calvin 

foi melhor do que os filhos da primeira situação, pois não tentou apenas ‘jogar’ as suas ideias, 

mas as desenvolveu e deu razões para sustentar sua tese”. 

Após essas intervenções, diversos trechos (dentre eles, alguns apresentados na página 

58) das produções textuais escritas pelos estudantes foram transcritos no quadro para que os 

alunos avaliassem em colaboração os bons e maus argumentos por eles apresentados. Vale 

ressaltar que os trechos foram retirados das cartas, mas não continham as identificações dos 

autores. A avaliação ocorreu com base no conhecimento prévio deles, entretanto, eles tiveram 

que explicar cada “veredicto”. Esse momento foi fundamental para o Módulo 1, pois eles 

puderam refletir sobre a sua própria escrita e ouvir sugestões sobre como desenvolvê-la 

melhor. Durante esse momento de avaliação, houve uma parceria entre educandos e educador 

em busca do aprimoramento de cada trecho. Sendo assim, as modificações nos trechos 

problemáticos não foram, exclusivamente, feitas pelo professor, ficando os próprios 

estudantes responsáveis pela melhoria do texto. 

De acordo com Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 89), “o princípio essencial da 

elaboração de um módulo que trate de um problema de produção textual é o de variar os 

modos de trabalho”. Para tanto, existem diversificadas atividades e exercícios que buscam 

promover a articulação entre leitura e escrita e enriquecem o trabalho em sala de aula. 

Nesse sentido, optamos, primeiramente, em propor “atividade de observação e análise 

de textos”, conforme as apresentadas em relação aos diálogos mencionados e à tirinha do 

Calvin antes exibida. Na sequência, escolhemos realizar um trabalho voltado à “tarefa 

simplificada de produção de texto”, como a da avaliação colaborativa descrita. Essas 

atividades permitem ao aluno descartar “certos problemas de linguagem que ele deve, 

habitualmente, gerenciar simultaneamente”. A avaliação colaborativa é de suma importância 
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para o crescimento da turma, pois o aluno tem papel ativo na aquisição de conhecimento e o 

professor atua como um mediador, a avaliação é uma oportunidade de estender a colaboração 

e possibilitar a construção do conhecimento através da interação (SHEN, HILTZ & BIEBER, 

2008). 

Após esse momento inicial da aula, o tema do Módulo 1 foi introduzido: “Palhaços: 

sonho ou pesadelo?”. Escolhemos esse tema, pois, durante o período das aulas, surgiram 

diversos casos de indivíduos vestidos de palhaço atacando cidadãos em diferentes partes do 

mundo e, durante o período da aplicação deste módulo, houve relatos acerca deste episódio 

em regiões distintas do Brasil. 

Esse tópico está intrinsecamente relacionado a um dos operadores didáticos da 

sequência – o tema transversal – e ao recorte escolhido para a abordagem da “Ética” no 

presente trabalho, qual seja: “Violência”. Todos os relatos reportados nos jornais selecionados 

no presente trabalho envolveram palhaços com roupas assustadoras e armados que 

perseguiram pessoas ou surgiram à noite em ruas desertas difundindo o medo, o que motivou 

inclusive a prisão de alguns deles, embora nem todos alegassem ter má intenção e sim fazer 

travessuras. 

A abordagem da subtemática supracitada foi introduzida por intermédio de um trecho 

do filme brasileiro “O Palhaço” (2011) e da proposição das seguintes questões: 

 

Preparação para o filme:  

a) Você gosta de circo? Quando você pensa em circo, qual é a primeira coisa que vem à 

sua cabeça? 

b) Por que as crianças se encantam tanto com o circo e com os palhaços? 

c) Você acha correto o uso de animais no circo? Por quê? 

 

Após a apresentação do filme:  

d) O que você achou do trecho do filme? 

e) O jeito de falar do palhaço é diferente ou semelhante ao seu? Explique. 

f) Por que ele fala diferente? 

g) Quais são as características que qualificam os palhaços? 
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Num primeiro momento, os alunos relataram algumas experiências que tiveram em 

espetáculos circenses. Alguns disseram ter tido problemas quando eram pequenos ao ver os 

palhaços, outros os achavam engraçados. Depois do trecho do filme, os estudantes afirmaram 

não ser o tipo de palhaço que eles consideram engraçado, pois julgaram o jeito de falar muito 

“forçado” e as atitudes exageradas.  

Quando solicitados a dizer atributos de um palhaço, muitos deles mencionaram: 

"alegria”, “brincadeira” e “engraçado”. Todavia, alguns disseram: “assustador”. Esse foi o 

momento em que se introduziu a terceira atividade no escopo do módulo 1. 

Após a exibição do filme brasileiro “O Palhaço” e reflexões sobre diversas 

representações sociais acerca desta personagem, um trecho do filme “Batman” (2008) foi 

também apresentado. A parte do filme selecionada apresenta um diálogo entre o Batman e o 

Coringa (personagem caracterizado como palhaço na película). Este segundo palhaço tem 

características completamente distintas da do primeiro, pois ele é visto como psicopata e 

responsável por aterrorizar uma cidade.   

Depois da apresentação do filme, as seguintes perguntas foram feitas: 

 

a) Você assistiu a esse filme? 

b) O palhaço do primeiro filme é semelhante ao do segundo? 

c) Quais são as características do segundo? 

d) Você pode relacionar esse palhaço a algum fato recorrente em nossa sociedade? Qual? 

 

Os alunos gostaram muito do filme escolhido, pois já haviam assistido e conheciam a 

história. Este conhecimento prévio colaborou para maiores intervenções ao responder às 

perguntas dadas. Os educandos conseguiram diferenciar as características entre os dois 

palhaços e, enquanto descreveram o primeiro como “engraçado”, o segundo foi descrito como 

violento, aterrorizante e louco. 

Quando a última questão do quadro supracitado foi feita, a grande maioria da turma 

relacionou o “Coringa” aos fatos que estavam ocorrendo no mundo durante o período das 

aulas. Por intermédio dessa resposta, a quarta atividade proposta teve seu início. 

Vale ressaltar que, conforme Dolz, Noverraz e Schneuwly (2204, p.89), “em cada 

módulo, é muito importante propor atividades as mais diversificadas possíveis, dando assim a 

cada aluno a possibilidade de ter acesso, por diferentes vias, às noções e aos instrumentos, 

aumentando, desse modo, suas chances de sucesso”. 
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Assim, na continuidade do Módulo 1, os estudantes receberam diferentes reportagens 

de jornais e revistas impressos e online (O Globo, A Tribuna e Veja)9 sobre os “palhaços 

macabros”. Foram escolhidas diversas reportagens visando-se apresentar mais conteúdo para 

os educandos e ajudá-los no desenvolvimento do senso crítico e dos argumentos. Sendo 

assim, os alunos puderam refletir sobre os acontecimentos com mais profundidade e produzir 

seus textos com mais segurança e conhecimento. Destacam Dolz, Noverraz e Schneuwly 

(2008) que as “atividades de observação e análise de textos” podem centrar-se sobre a 

comparação de vários textos de um mesmo gênero, o que enriquecerá o senso crítico e 

repertório do estudante. 

Após a leitura das reportagens, as seguintes perguntas foram feitas visando a um 

debate sobre o tema: 

 

a) Qual é o tema central da sua reportagem? 

b) Onde essas reportagens foram publicadas? 

c) O que aconteceu? Onde? Com quem? Quando? 

d) Como você poderia resumir essa história? 

e) O que mais chamou sua atenção? Por quê? 

 

Os educandos refletiram sobre as perguntas supramencionadas e discutiram oralmente 

sobre cada uma. As reportagens tinham como tema central os palhaços macabros, porém cada 

uma enfatizava um perspectiva diferente. Desta maneira, os alunos, divididos em grupos, 

resumiram o fato e sintetizaram as reportagens recebidas. Esse primeiro momento foi de suma 

importância, pois os alunos precisavam interpretar, debater e refletir sobre as reportagens a 

fim de produzir um texto mais consistente sobre o assunto. 

 Além das perguntas supramencionadas, as questões abaixo foram feitas com o 

objetivo de introduzir alguns pressupostos teóricos da Semiolinguística – que serão 

explorados mais à frente – e auxiliar os educandos quanto à sua produção textual: 

a) O autor usa algumas citações em sua reportagem. Qual é o propósito?  

b) Você acha que o autor ao apresentar uma citação traz mais credibilidade ao seu texto? 

Por quê? 

 

                                                 
9 Todas as reportagens estão em anexo. 
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Por intermédio das perguntas supracitadas, os estudantes puderam reavaliar algumas 

expressões que eles usaram nas duas redações anteriores e refletir sobre estratégias 

discursivas que podem dar mais credibilidade à sua argumentação. Sendo assim, após a 

discussão sobre o tema e sobre estratégias de exibição dos diferentes enfoques apresentados 

em cada veículo de comunicação, voltamo-nos a uma abordagem sobre algumas estratégias 

para o desenvolvimento da argumentação escrita. 

As duas questões motivaram uma reflexão sobre o uso das citações na reportagem. Os 

alunos disseram que as citações parecem tornar o texto mais “verdadeiro”. Usamos essa 

resposta para pensar sobre a importância de mencionar especialistas nos textos e fazer 

referências a suas ideias. Em “Escrever e argumentar”, Koch e Elias (2016, p. 189) mostram 

que na construção de argumentos e de sua validade são empregadas citações tanto diretas 

quando indiretas. Conforme as autoras, “Trata-se de dois expedientes que atuam na 

constituição do argumento de autoridade, uma estratégia argumentativa de grande peso que 

emerge no plano da relação tecida entre texto”.  

Neste momento, inserimos, além disso, dois pressupostos teóricos advindos da 

Semiolinguística acerca da credibilidade e da legitimidade, sobre os quais trataremos mais 

adiante. Fizemos algumas intervenções para que os educandos pudessem perceber como uma 

citação, tomada como verdadeiro argumento de autoridade, pode reforçar sua tese: 

 

Trecho 3 da aula referente ao Módulo 1 

Professor: Quem transmite mais confiança ao falar sobre uma doença: um médico ou um ator?  

Estudantes: Um médico. 

Professor: Então, se eu estivesse escrevendo um texto sobre os tipos de doenças causadas por 

um mosquito, quem eu deveria mencionar? Por quê? 

Estudantes: O médico, porque ele estudou para isso e passa mais confiança. 

Professor: Isso quer dizer que eu se eu argumentar sobre um assunto e citar um especialista o 

meu argumento fica mais forte? 

Estudantes: SIM! 

   

Vale ressaltar que o objetivo desse momento da aplicação não é ensinar o aluno apenas 

a fazer uma citação, mas entender a sua importância no desenvolvimento da argumentação em 

uma situação comunicativa que exigirá a escritura de texto filiado a determinado gênero 
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discursivo. Ao compreender o seu valor, o estudante será capaz de desempenhar melhor seus 

argumentos e produzir seus textos com mais consistência.  

Na continuidade da aula, outras perguntas foram feitas: 

 

c) Você acha que o autor ao apresentar uma citação traz mais credibilidade ao seu texto? 

Por quê? 

d) Você acha que quando um autor emprega formuladores textuais introdutores de tese 

como “na minha opinião” ou “eu acho”, ele angaria a mesma credibilidade de quando utiliza 

“Segundo (um cientista renomado)” ou “De acordo com estatísticas do instituto ...”? Por quê? 

 

Tendo em vista a importância da citação, foi preciso trabalhar com os alunos sobre 

como eles poderiam mencionar um especialista. Após as perguntas acima, refletimos sobre 

termos que podemos utilizar para fazer uma menção, por exemplo: “segundo”, “de acordo 

com”, “(...) afirma que(...)”, entre outros. Nesse escopo, no âmbito de “tarefas simplificadas 

de produção de textos” – consideradas essenciais ao sucesso de uma sequência didática – 

levamos os alunos a se concentrarem mais particularmente num aspecto preciso da elaboração 

de um texto, qual seja o da estratégia da citação – encaminhada por adequados formuladores 

textuais para o desenvolvimento consistente da argumentação, no âmbito da articulação 

metadiscursiva que foi considerada problemática nas produções iniciais dos alunos sob 

estudo.  

Na sua tarefa de produzir textos, o aluno deve aprender a escolher os meios de 

linguagem mais eficazes para a escritura, sendo um deles relacionado aos “organizadores 

textuais para estruturar ou introduzir argumentos” (KOCH e ELIAS, 2016, p.88). 

A Semiolinguística foi de suma importância nessa etapa, pois, à luz das perguntas 

elaboradas com base nos seus pressupostos, os estudantes puderam refletir sobre a situação 

comunicativa, os sujeitos e a própria linguagem não só relativamente aos textos por eles 

produzidos como também por eles lidos, além de poderem aprimorar o seu senso crítico. 

Todos esses pressupostos que alicerçaram as questões propostas serão discutidos na seção “A 

construção da análise das produções mediadas”. 

Após as perguntas supramencionadas, voltamos a abordar a subtemática da “Violência 

social” por intermédio das questões a seguir propostas: 
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a) Qual é a sua opinião sobre o assunto? 

b) Por que você acha que essas pessoas estão indo às ruas fantasiadas de palhaço? 

c) No filme “Batman” há uma frase clássica: “Alguns homens só querem ver o circo 

pegar fogo.” Você acha que o objetivo dessas pessoas é espalhar algum terror, cometer 

crimes, usar uma estratégia de marketing ou querer ver o “circo pegar fogo”? 

 

Essas perguntas resultaram em um debate que introduziu a quinta e última atividade do 

Módulo 1: a produção textual. As questões acima fomentaram uma grande discussão entre os 

alunos da turma, pois alguns compararam os palhaços aos bandidos e defenderam a ideia de 

que são pessoas de má índole, enquanto outros sustentaram a tese de que eles são fruto de 

uma sociedade em crise financeira e cheia de problemas sociais.  

Após a proposição de atividades bastante diversificadas no espaço do primeiro módulo 

da sequência didática em tela e relacionadas à busca pela superação de problemas ligados à 

inconsistência argumentativa e articulação metadiscursiva precária, a seguinte proposta de 

produção textual foi feita aos educados: 

 

Escreva uma carta de leitor comentando os fatos ocorridos com os palhaços e 

noticiados nos jornais e dê sua opinião sobre o assunto. 

 

 Buscamos fazer uma proposta ampla para perceber se eles conseguiriam colocar na 

redação os conteúdos trabalhados durante o presente módulo, ou seja, se capitalizariam, 

efetivamente, as aquisições feitas no primeiro módulo da sequência didática. As produções 

textuais estarão na seção 3.3, entretanto, antes de apresentá-las e analisá-las, terminaremos de 

descrever a sequência didática aplicada. 

 

 MÓDULO 2 

 AULA 5  

 

 O segundo módulo seguiu as instruções do planejamento de uma sequência didática, 

ou seja, investigamos os problemas apresentados nas produções textuais das fases anteriores e 

propusemos uma abordagem para ajudar os alunos a superarem as dificuldades presentes nas 

etapas passadas.  
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 Tendo em vista os problemas referentes à inconsistência argumentativa e à precária 

articulação metadiscursiva, já trabalhados no primeiro módulo, o segundo módulo esteve 

focado na dificuldade apresentada quanto à viciosa repetição coesiva. Observamos que os 

estudantes produziram os textos com excesso de palavras repetidas. Isso significa dizer que os 

educandos não tomaram a repetição como mecanismo efetivo de construção textual produtora 

de um efeito de sentido determinado. Sendo assim, foi preciso ensinar maneiras de se 

trabalhar com a repetição como verdadeira estratégia básica de estruturação textual e 

elemento importante no estabelecimento da coesão com diferentes efeitos discursivos. 

 Em vista disso, começamos o trabalho apresentando trechos (não identificados) das 

redações anteriores. Nesses excertos, o estudante havia repetido muitas vezes a mesma 

palavra em uma frase. Sendo assim, desafiamos os alunos a diminuírem o número de 

repetições em diferentes fragmentos, com vistas à ampliação de seu repertório lexical e busca 

por precisão vocabular no sentindo de criação de efeito de sentido ajustado à intencionalidade 

do enunciador. 

 

 

Atividade 1, Parte 1 do Módulo 2 

 “No Brasil, a questão da Eutanásia e Ortotanásia é um assunto delicado e não muito 

discutido entre as pessoas. Alguns dizem que ninguém tem o direito de tirar a vida de uma 

pessoa, outros falam que a pessoa deveria ter o direito de escolher viver ou não.” 

“Há duas práticas da Eutanásia, a Eutanásia ativa que é a aplicada às pessoas em 

estado terminal/sofrimento constante e a Eutanásia passiva que é mais conhecida como 

Ortotanásia.” 

 

  Esses foram alguns trechos selecionados a fim de que os alunos pudessem refletir 

sobre mecanismos para evitar a repetição tida como problemática. Além dos fragmentos 

acima, adicionamos um pequeno parágrafo seguido das seguintes perguntas: 

 

Atividade 2, Parte 2 do Módulo 2 

“A Eutanásia é errada. A Eutanásia não pode ser legalizada porque a Eutanásia é 

crime. A Ortotanásia é diferente da Eutanásia, pois a Eutanásia é a mesma coisa que um 

assassinato.” 
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a) No trecho destacado, qual palavra se repete inúmeras vezes? 

b) Quais efeitos de sentido a repetição pode causar? 

c) Qual efeito vocês acham que causou ao interlocutor ao ler esse trecho? 

d) Como nós poderíamos evitar as repetições? 

e) Além da repetição dos termos, qual outro tipo de repetição acontece? 

  

Os estudantes apresentaram algumas boas sugestões para a superação do excesso de 

repetições lexicais, todavia, só conseguiram reverter o emprego da repetição relativa à 

extrema redundância de palavras. Sendo assim, ao substituir os termos, os vocábulos eram 

alterados, mas os alunos ainda tinham dificuldade para eliminar a repetição de ideias.  

 Em busca de oferecer mais ferramentas para que os alunos pudessem aprimorar o 

emprego de estratégias para o estabelecimento da superação da repetição viciosa, preparamos 

um exercício escrito e o aplicamos no interior deste segundo módulo. Todavia, antes de 

apresentar o exercício das atividade 3 e 4, gostaríamos de ressaltar o fato de reconhecermos 

que o trabalho ideal deve ser feito de modo contextualizado e não com frases soltas. 

Entretanto, não pudemos começar a terceira e a quarta atividade voltadas a uma discussão 

inicial com base em texto não só devido ao curto prazo que nós tínhamos para aplicar toda a 

sequência, mas também devido ao tempo que os alunos dispunham para a conclusão de seus 

exercícios.  

Sendo assim, preferimos começar o exercício explorando uma abordagem mais geral 

do fenômeno da coesão textual da repetição, com a apresentação de alguns exemplos, para 

depois inserirmos os conceitos abordados em contextos específicos.  

A seguir, a atividade proposta: 

Atividade 3, parte 1 do Módulo 2 

Hiperônimo: 

Todos sabem dos males advindos do refrigerante.  

Essa bebida é cheia de açúcar.  

(Referenciação feita através de um termo mais abrangente) 

 

Hipônimo: 

A sociedade tem vivido um caos urbano.  

As pessoas não aguentam mais essa situação. 

(Referenciação feita através de um termo mais restrito) 
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Elipse: 

O governo retomou duas obras (1999 e 2005). 

O objetivo é que até o final do ano a mais antiga esteja pronta. 

 

Pronome: 

Maria deu entrevista ao programa muito emocionada. 

Em alguns momentos, ela não conseguiu nem falar. 

 

Sinônimo: 

O garoto ficou surpreso com a notícia. 

O menino não esperava uma nota tão alta. 

 

1) Reescreva os períodos abaixo usando o mecanismo indicado entre parênteses. 

 

 

a) Os alunos ocuparam a escola semana passada. Os alunos querem uma reforma na 

educação.(Sinônimo)__________________________________________________________ 

b) As laranjas, melancias e maçãs estavam muito gostosas, mas as laranjas, melancias e 

maçãs estavam muito gostosas. (Elipse) ___________________________________________ 

c) Os brigadeiros e tortas estavam deliciosos. Eu amei os brigadeiros e tortas da festa. 

(Hiperônimo) ________________________________________________________________ 

d) Os militares foram às ruas para solucionar o problema. Os militares foram feridos. 

(Hipônimo) _________________________________________________________________ 

e) Roberto tentou ir à praia, mas Roberto não conseguiu porque tinha prova. 

(Elipse) ____________________________________________________________________ 

f) Anitta comprou uma casa nova. Anitta recebeu amigos e familiares na casa nova. 

(Pronome)___________________________________________________________________ 

g) Ludmilla comprou dois carros novos. Os carros são muito luxuosos. 

(Sinônimo) __________________________________________________________________ 

 

 

Trabalhamos inicialmente com diferentes mecanismos de coesão. Discutimos 

oralmente os exemplos citados e os alunos apresentaram também outros itens referenciais de 
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coesão em contextos diferentes. Esse momento inicial foi fundamental para a execução dos 

exercícios seguintes, pois muitos educandos desconheciam essas estratégias linguísticas para 

aprimoramento dos textos. 

Conforme salientam Koch e Elias (2016, p.85), conhecer os movimentos de repetição 

de um texto (continuidade ou retroação) é poder conferir ao texto, ou a um projeto de dizer, 

coerência e orientação argumentativa ajustada aos anseios de um enunciador. E esses 

propósitos requerem o uso de várias estratégias, dentre elas as de coesão referencial. 

 

No momento da execução da tarefa sobre os movimentos de repetição, poucos 

estudantes tiveram dificuldades em realizá-la, pois discutimos detalhadamente cada 

mecanismo e, consequentemente, a maioria dos alunos conseguiu responder com segurança a 

praticamente todos os exercícios. Desta forma, seguimos para a terceira atividade. 

Essa terceira atividade foi elaborada com base na premissa de que na produção de um 

texto um assunto ou referente é inicialmente eleito, informações vão sendo acrescentadas, e 

havendo necessidade, o tema, retomado (movimento de retroação). Nesse sentido, é possível 

afirmar que dedicamos esta terceira atividade à exploração da referenciação, isto é, à criação 

de tema e à sua retomada.   

O objetivo da atividade seguinte foi então o de entender como a referenciação não é 

feita de maneira arbitrária. Segundo Machado (2013, p. 101): “O movimento de referenciação 

é um dos processos da coesão textual, e é fundamental para a progressão temática e para a 

construção do sentido do texto”. Sendo assim, fizemos uma atividade visando demonstrar aos 

alunos como os vocábulos escolhidos para retomar uma ideia dentro do texto são repletos de 

significação, intencionalidade e mobilizadores de sentidos do texto. Na sequência, 

apresentamos o exercício proposto: 

 

Atividade 3: parte 2 do Módulo 2 

Leia os enunciados fictícios a seguir: 

Jovem é estuprada por 33 homens. 

 

Jornal “Toda hora” (nome fictício) 

A causadora do crime é menor de idade. 

 

Jornal “Global” (nome fictício) 
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A vítima é menor de idade. 

 

a) A quem se refere a reportagem? 

b) Quais são os termos usados nos enunciados para se referir à jovem? 

c) Os termos usados têm sentidos semelhantes? Como você poderia defini-los? 

d) A escolha lexical apresenta pontos de vista diferentes dos autores? Explique. 

 

 

Os educandos participaram muito dessa atividade, porque, segundo eles, nunca haviam 

pensado sobre como uma simples troca de palavra pode demonstrar tão expressivamente o 

ponto de vista do autor. Sendo assim, aproveitamos para refletir não somente sobre os 

mecanismos de coesão referencial empregados em cada manchete trabalhada, mas sobre os 

efeitos de sentido e o princípio de intencionalidade advindos das escolhas lexicais.  

Os discentes tomaram consciência de que, à luz da referenciação (KOCH e ELIAS, 

2016, p. 86), o referente ou tema é construído no texto e de que sua introdução dá-se, em 

geral, por meio de expressão nominal, sendo esse o caso de “jovem” no exercício 

mencionado. Além disso, verificaram que o referente é retomado e que essa retomada foi 

realizada também por formas nominais (“a causadora do crime” e “a vítima”), o que, 

inegavelmente, promove uma recategorização no referente, uma vez que passa a ser conteúdo 

de acordo com o projeto de dizer de cada enunciador. Por isso, é entendido como um objeto 

de discurso. 

Após esses exercícios introdutórios visando a uma reflexão sobre as estratégias de 

construção e sobretudo de retomada do referente, utilizamos três reportagens para promover o 

aprofundamento da matéria em questão e auxiliar os estudantes quanto às suas produções 

textuais relativamente ao quesito “coesão referencial”. A primeira reportagem é do jornal 

“Folha de São Paulo” cujo tema é relacionado à publicidade de cervejas. 

 

Atividade 4: parte 1 do módulo 2 

  

Propaganda a ser limitada 

É GRANDE a força do lobby de cervejarias, TVs e agências de propaganda. Mais uma 

vez, conseguiu evitar que a publicidade de cervejas fosse equiparada à das demais bebidas 

alcoólicas e proibida das 6h às 21h. 
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  O projeto de lei do Executivo restituindo um pouco de lógica à legislação que regula a 

propaganda de álcool estava pronto para ser votado. Mas um acordo entre parlamentares e 

governo conseguiu retirar a urgência da proposta, que agora fica sem prazo para ir a plenário. 

A julgar pelos precedentes, isso dificilmente ocorrerá antes dos Jogos Olímpicos de Pequim, 

em agosto, ou quem sabe da Copa de 2014. 

  Em termos de saúde pública e ciência, não há justificativa para tratar a publicidade de 

bebidas alcoólicas de qualquer gradação de forma diversa da do tabaco, que é vedada quase 

totalmente. 

  O álcool é uma droga psicoativa com elevado potencial para provocar dependência. 

Estudo da Organização Mundial da Saúde atribui ao abuso etílico 3,2% das mortes ocorridas 

no planeta (cerca de 1,8 milhão de óbitos anuais). Metade delas tem como causa doenças, e a 

outra metade, ferimentos. No Brasil, dados da Secretaria Nacional Antidrogas (2005) apontam 

que 12,3% da população entre 12 e 65 anos pode ser considerada dependente. 

  Não se trata de proibir o consumo de álcool, mas esses números deixam claro, por 

outro lado, que ninguém deveria ser estimulado a beber. A propaganda é uma atividade 

legítima para a esmagadora maioria dos produtos e serviços existentes. O caso das drogas 

lícitas é uma exceção. A Constituição Federal, em seu artigo 220, prevê restrições a esse tipo 

de publicidade.  

  Não faz, portanto, sentido a campanha que a Associação Brasileira de Agências de 

Publicidade mantém desde o final de abril afirmando que a restrição à publicidade de cervejas 

teria o mesmo efeito que proibir "a fabricação de abridores de garrafa". 

  Louvar as virtudes reais ou imaginadas de abridores de garrafa não costuma levar 

jovens a consumir quantidades crescentes de drogas psicotrópicas. Já a propaganda de cerveja 

o faz. 

Folha de São Paulo, 11/05/2008 

 

 

 Durante esta atividade, buscamos conceder mais liberdade aos alunos e, 

diferentemente das atividades mediadas anteriores, permitimos que eles fizessem a leitura 

inicial sozinhos e tentassem fazer as questões abaixo baseados nas discussões sobre a primeira 

e segunda atividades. 

As questões propostas enquadram-se, principalmente, na categoria “atividades de 

observação e análise de textos”, caracterizadas por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p.89) 
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como ponto de referência indispensável a toda aprendizagem eficaz de expressão e 

responsáveis por colocar em evidência certos aspectos do funcionamento textual, sendo ele, 

neste caso, o de referenciação, responsável pela construção e retomada de referentes e suas 

estratégias: 

 

1. Qual é o tema principal do texto? 

2. Ao longo do texto, o objeto de discurso “cerveja” é retomado por diversas expressões 

nominais. Transcreva duas delas. 

3. As expressões nominais selecionadas pelo autor constroem efeito negativo ou positivo 

sobre a “cerveja”? 

4. Com base na resposta acima, um autor pode expressar a sua opinião através da escolha 

lexical do texto? Sendo assim, essa escolha lexical é involuntária ou intencional? 

5.  No quarto parágrafo, o autor utiliza expressões quantitativas para se referir às mortes 

causadas pelo consumo de álcool. Quais expressões ele utilizou? 

6. No quinto parágrafo, o autor retoma os índices apresentados através de uma expressão. 

Transcreva a expressão. 

7. Através da escolha lexical, o autor demonstrou uma opinião negativa sobre a questão 

relacionada à “cerveja”. Imagine que você é um publicitário e escreva um slogan ou um 

pequeno texto em que a referenciação ao termo “cerveja” seja positiva, assim como no 

exemplo a seguir: 

 

Fonte: Última visualização em 1 de abril de 2017: assets.angeloni.com.br/images_editor/Cerveja-

antarctica-sub-zero-gostosa-alem-da-conta-loira-gelada-brejas-angeloni-lata.jpg 

 

 

http://assets.angeloni.com.br/images_editor/Cerveja-antarctica-sub-zero-gostosa-alem-da-conta-loira-gelada-brejas-angeloni-lata.jpg
http://assets.angeloni.com.br/images_editor/Cerveja-antarctica-sub-zero-gostosa-alem-da-conta-loira-gelada-brejas-angeloni-lata.jpg
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A opção por deixá-los mais independentes superou as nossas expectativas, pois os 

estudantes começaram a debater o tema e a discutir entre si, com autonomia, sobre as questões 

propostas. Apesar da pouca idade, a grande maioria da turma consome bebida alcoólica, 

sendo assim, o tema proporcionou não somente uma troca de histórias engraçadas, mas de 

reflexões sérias sobre algumas situações que eles já vivenciaram. 

As questões foram preparadas à luz de alicerces semiolinguísticos visando a uma 

análise aprofundada do texto por parte dos alunos. Iniciamos com uma pergunta para observar 

a medida da compreensão geral do tema do texto. Trata-se aqui de averiguar se os alunos 

foram capazes de perceber “de que fala o texto”, ou seja, “qual é o seu referente”. O referente 

é introduzido no texto para dizer ao leitor de que trata o texto e, de certo modo, indicam que 

esse referente seja gravado na memória. “É uma espécie de acordo sobre o qual se assenta o 

sentido” (KOCH e ELIAS, 2016, p.16). 

Em seguida, elaboramos outra questão para que eles pudessem praticar o 

conhecimento acerca dos mecanismos de coesão referencial trabalhado nas atividades 

anteriores de maneira contextualizada. As perguntas três e quatro foram utilizadas para refletir 

sobre o texto com base no princípio de intencionalidade. Buscamos refletir sobre os possíveis 

objetivos do autor e os efeitos de sentido promovidos devido às escolhas lexicais. Esses dois 

exercícios foram muito importantes por dois motivos principais. 

Primeiramente, os estudantes tiveram a oportunidade de pôr em prática o 

conhecimento teórico trabalhado anteriormente quanto aos mecanismos de coesão referencial 

e os possíveis efeitos de sentido presentes nas escolhas lexicais. Desta maneira, a relevância 

do exercício em tela dá-se devido ao fato de os discentes, além de terem refletido sobre 

diferentes usos dos mecanismos de referenciação, praticarem os saberes desenvolvidos em 

aula e, no momento da correção, apresentarem as dúvidas remanescentes quanto ao conteúdo. 

Outra característica importante desses exercícios foi a reflexão sobre a natureza do 

discurso midiático. Ao discutir essas questões, começamos a pensar com os alunos se existe 

discurso neutro na imprensa. Promovemos um debate centrado na questão: “Muito jornais e 

revistas levantam uma bandeira da neutralidade, pois afirmam que seu compromisso é 

somente com a verdade. Qual é sua opinião sobre esse assunto?”. Os estudantes discordaram 

plenamente, pois, muitas vezes, uma mesma informação é noticiada defendendo um ponto de 

vista ou omitindo alguns fatos que são enfatizados em outra reportagem. 

Depois da resposta supracitada, perguntamos: “Por que isso acontece? Por que os 

noticiários omitem ou não valorizam algumas informações importantes?” Os alunos 
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responderam que a mídia quer nos influenciar a pensar como ela. Então, perguntamos: “Como 

eles tentam fazer isso?". Os educandos responderam que a mídia tenta fazer isso através do 

jeito de falar. Segundo eles, os meios de comunicação sempre tentam usar imagens fortes e 

palavras bonitas para que nós possamos ficar comovidos e acreditar no que eles dizem. Após 

esse momento de discussão, percebemos que os alunos começaram a analisar mais 

profundamente os textos que vieram a posteriori. 

As perguntas cinco e seis fizeram parte da atividade, porque gostaríamos de ressaltar 

como o autor desenvolve a sua ideia e traz credibilidade ao seu texto por intermédio de dados 

que comprovam a sua tese. Durante a correção desses dois exercícios, questionamos a função 

das estatísticas no texto e os educandos ficaram divididos quanto à resposta. Muitos disseram 

que os números eram usados para esclarecer o que estava sendo dito e tornar tudo mais fácil e 

outros disseram que era para dar alicerce aos argumentos desenvolvidos pelo autor. 

Essas perguntas, embora não diretamente relacionadas ao aspecto da coesão 

referencial eleito para um trabalho mais específico do módulo dois, foram importantes para a 

sequência didática em curso, uma vez que possibilitam retomar a exploração de uma das 

dificuldades detectadas na produção inicial dos alunos, qual seja, a da inconsistência 

argumentativa.  

A última questão foi a oportunidade que os alunos tiveram para colocar em prática o 

conhecimento trabalhado na segunda atividade sobre referenciação. Após a discussão sobre a 

intencionalidade presente na escolha das palavras, propusemos um exercício em que os 

educandos pudessem pôr em prática suas estratégias de construção e de retomada dos 

referentes utilizando itens lexicais no âmbito do processo da referenciação. Além disso, 

devido ao objetivo do exercício, os alunos começaram a planejar diferentes maneiras de fazer 

a sua própria argumentação.   

O exercício em tela pautou-se na categoria de tarefas designadas e tarefas 

simplificadas de produção de textos que dá ao aluno possibilidade de concentrar-se de modo 

particular no aspecto específico da produção de um texto (DOLZ, NOVERRAZ e 

SCHNEUWLY, 2004, p.89). 

Ao corrigir as questões, notamos que os educandos conseguiram entender o objetivo 

dos exercícios, pois identificaram as referências presentes no texto e reconheceram a opinião 

entremeada na reportagem.  

A última atividade proposta teve os seguintes objetivos gerais: revisar o conhecimento 

desenvolvido nas atividades anteriores e levar os alunos a refletirem sobre as possíveis 
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intencionalidades presentes no discurso midiático. Além disso, visamos a dois objetivos 

específicos para concluir o módulo: analisar detalhadamente os textos visando reconhecer os 

mecanismo de coesão referencial e como eles constroem um ponto de vista sobre o assunto e 

refletir sobre as estratégias discursivas usadas para evitar o excesso de repetição efetivamente 

comprometedora da fluidez do texto. 

Em vista de demonstrar aos alunos como o sujeito intencional constrói seu ponto de 

vista por intermédio das escolhas lexicais e tenta convencer o outro a respeito de suas teses, 

buscamos duas reportagens sobre o mesmo assunto, porém pertencentes a meios de 

comunicação diferentes.  

Os objetivos da presente atividade estão alicerçados pelo princípio de influência, 

tratado no interior da teoria de Semioliguística do Discurso, pois visamos refletir com os 

alunos como os textos não são construídos de maneira neutra e arbitrária. Charaudeau (2005, 

p.15) afirma que “todo sujeito que produz um ato de linguagem visa atingir seu parceiro, seja 

para fazê-lo agir, seja para afetá-lo emocionalmente, seja para orientar seu pensamento.” 

Desta maneira, discutiremos possíveis razões para esses meios de comunicação terem 

interesse em orientar o pensamento da sociedade. 

A primeira reportagem selecionada foi extraída da revista “Veja” (29/10/2016): 

 

Atividade 5: parte 1, módulo 2 

Crivella crivellou 

Senador contou a VEJA como foi preso e deu sumiço nas evidências. Depois, mudou 

tão radicalmente a história que o fato merece até um verbo novo: crivellar 

Passada uma semana, a Polícia Civil do Rio de Janeiro ainda não sabe como explicar. 

Como VEJA revelou na semana passada, o senador Marcelo Crivella, candidato à prefeitura 

do Rio pelo PRB, foi preso há 26 anos e, durante todo esse tempo, guardou a documentação 

do caso em sua casa. Guardou até os negativos das fotos tiradas na delegacia em 18 de janeiro 

de 1990. A Polícia Civil, até agora, não faz ideia de como o material deixou os arquivos 

policiais, o que é proibido por lei. 

Também não sabe explicar outro mistério perturbador: como os registros reapareceram 

há seis meses em um sistema oficial de buscas? A família do delegado João Kleper 

Fontenelle, que morreu em 2012, reagiu indignada à explicação de Crivella de que ganhara 

tudo — o inquérito e as fotos — de presente do próprio delegado. “Pôr a culpa em alguém que 
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já morreu e não pode se defender é muita falta de escrúpulos”, afirmou a filha de Fontenelle, 

Flávia, que cogita processar o bispo licenciado. 

Líder das pesquisas às vésperas da eleição, Crivella tentou conter os danos com uma 

tática que desafia o bom-senso: mudou por completo a versão do que dissera em conversa 

gravada com VEJA. De tão inusitado, o método merece um verbo em homenagem ao criador: 

Crivella crivellou. Em um vídeo, disse: “Vou esclarecer. Nunca fui preso”. Tentou pulverizar, 

numa única frase, uma fila de evidências: 1) o registro de ocorrência 023/1990, em que foi 

autuado por invasão de domicílio; 2) a fiança de 450 cruzados novos (hoje 320 reais) que 

pagou para sair da cadeia; e 3) sua própria voz dizendo, no áudio postado no site de VEJA: 

“Fiquei preso na carceragem da 9ª DP lotaaaaaaada de gente” 

No mesmo vídeo, crivellou uma segunda vez. Disse que sua única intenção na ida ao 

local da discórdia era “consertar um muro que ameaçava desabar”. No inquérito que o próprio 

Crivella cedeu a VEJA, pessoas que estavam no terreno afirmam que ele chegou com pé de 

cabra e homens armados para expulsá-las. Na entrevista à revista, o bispo ainda disse: “Fiquei 

revoltado” e “arrebentei aquela cerca”. É natural que um candidato queira desviar-se de um 

noticiário desfavorável, sobretudo às vésperas da eleição. É difícil compreender, no entanto, 

as razões que o levam a desmentir a si próprio. Talvez por isso Crivella tenha cancelado as 

entrevistas de que participaria na semana passada. Talvez temesse crivellar de novo. 

 

Revista VEJA, 29/10/2016 

 

 

Após a leitura da reportagem acima, solicitamos que os alunos respondessem às 

seguintes questões:  

 

a) Qual é o tema da reportagem? 

b) Onde e quando foi publicada? 

c) Quais são os termos usados para se referir ao Crivella? 

d) As expressões usadas são positivas ou negativas? 

e) Como é construída a imagem do Crivella através do texto? 

f) Os jornais televisivos ou impressos buscam transmitir textos expositivos 

visando mostrar uma certa imparcialidade em seu discurso.  Você poderia afirmar que 

esse texto é neutro? Por quê? 
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g) Qual seria uma possível intenção do autor ao escrever desta maneira? 

 

Depois de os alunos interpretarem e responderem às questões supramencionadas 

referentes ao primeiro texto, os discentes leram a seguinte reportagem, retirada do jornal  

“Estadão” (20/10/2016): 

 

Atividade 5, parte 2, módulo 2 

Crivella consegue direito de resposta contra 'Veja' e 'O Globo' 

 

Rio de Janeiro - O juiz de fiscalização do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), 

Marcello Rubioli, concedeu na quinta-feira, 27, direito de resposta em favor do candidato 

Marcelo Crivella (PRB) contra a revista Veja e o jornal O Globo. Segundo a determinação, as 

publicações terão de conceder os mesmos "espaço, local, página, tamanho, caracteres e outros 

elementos de realce usados na ofensa". Tanto a revista quanto o jornal ainda poderão recorrer 

da decisão ao TRE. 

No sábado, 22, Veja publicou uma reportagem que revela que o candidato já foi 

fichado na polícia. Segundo a revista, em 18 de janeiro de 1990, Crivella teria sido levado à 9ª 

Delegacia de Polícia, acusado de invasão de domicílio. Então pastor da Igreja Universal do 

Reino de Deus (Iurd), da qual hoje é bispo licenciado, Crivella teria tentado expulsar um 

morador de terreno da Iurd. 

A decisão contra O Globo se deve devido a informações publicadas na coluna do 

jornalista Lauro Jardim. A nota afirmou que o nome de Crivella estaria envolvido em 

investigações da Lava Jato. Segundo a coluna, o candidato teria pedido ajuda financeira à 

então diretora da Petrobrás, Graça Foster, durante a campanha para o Senado. Ela o teria 

encaminhado para o diretor de Serviços, à época, Renato Duque, que teria providenciado a 

impressão de 100 mil banners, avaliados em R$ 12 milhões. As informações constariam na 

delação premiada que Duque negocia com o Ministério Público Federal. Rubioli considerou 

que o texto se baseou em boatos. 

Na decisão, o juiz ressalta que "não pode um candidato a cargo eletivo em campanha 

eleitoral franca, achar que permanecerá a salvo de críticas ou discussões sobre fatos que 

aconteceram em sua vida". Porém, diz que "aqui não cabe afirmar tratar-se de fato 

jornalístico, eis que, como foi cabalmente comprovado pelo representante, este não foi preso, 

mas submetido a jugo de abuso de autoridade do delegado sindicante". 
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"Urge à imprensa responsabilidade na divulgação de fatos, mormente os que são 

sigilosos e não confirmados. É no mínimo estranho que, há menos de dez dias de pleito tão 

importante, talvez o mais importante do País, um fato obscuro, ocorrido há mais de vinte e 

cinco anos seja objeto de matéria de capa do periódico denunciado", justificou, na sentença. 

Para o TRE, Crivella argumentou que o episódio revelado pela revista Veja "não teria 

passado de mero procedimento policial de identificação ilegal, uma vez que o representante, 

engenheiro à época, ter ido verificar muro que ameaçava desabar em terreno ocupado 

clandestinamente e que ao final todas as pessoas que ali se encontravam foram conduzidas à 

autoridade policial para prestar esclarecimentos". 

 

Ao término da leitura do texto acima, os educandos responderam também às seguintes 

questões: 

 

a) Qual é o tema da reportagem? 

b) Onde e quando foi publicada? 

c) Quais são os termos usados para se referir ao Crivella? 

d) As expressões usadas são positivas ou negativas? 

e) Como é construída a imagem do Crivella através do texto? 

f) Qual seria a possível intencionalidade do autor ao escrever desta maneira? 

 

Optamos por analisar as duas listas de perguntas conjuntamente tendo em vista a 

correlação dos exercícios e os objetivos da última atividade. 

Após a quarta atividade, os educandos não apresentaram tantas dificuldades para 

responder às duas perguntas iniciais sobre interpretação de texto e localização do referente.  

Também questões sobre o local e a data das reportagens foram respondidas facilmente. 

Notamos que mais alunos tentaram responder e participar desse momento inicial. 

Acreditamos que isso tenha acontecido porque os alunos estavam mais confiantes e convictos 

acerca de suas respostas. 

 As três questões seguintes tinham como objetivo levar os alunos a refletirem sobre a 

construção da imagem do político no texto por intermédio das estratégias de referenciação 

empregadas. Buscamos ensiná-los técnicas para evitar o excesso de repetições em suas 

produções textuais, mas não o fizemos apenas com uma lista de possíveis sinônimos, 

hipônimos ou hiperônimos. Empenhamo-nos em pensar com os discentes os possíveis efeitos 
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de sentido que suas escolhas lexicais podem produzir no texto, seja para recategorizá-los, 

resumir porções textuais, orientar argumentativamente um dado sentido, conforme os 

pressupostos descritos por Koch e Elias (2016, p.32)  

 Os estudantes precisaram trabalhar em grupos para conseguir responder às três 

perguntas, pois alguns ainda sentiam dificuldades para identificar os termos lexicais utilizados 

para fazer referências no interior dos textos analisados. Durante a correção, perguntamos 

sobre outros possíveis vocábulos que poderiam evitar a repetição do nome do prefeito. Os 

alunos conseguiram pensar em vocábulos como “líder”, “político” e “responsável”.   

O objetivo da última questão foi despertar um olhar mais crítico nos alunos ao lerem 

artigos, reportagens, livros, entre outros. Refletir sobre a possível intencionalidade do sujeito 

ao produzir seu texto pode ajudar os alunos a lerem melhor, compreenderem os diferentes 

tipos de produções textuais, entenderem objetivos dos autores e perceberem que os vocábulos 

não são escolhidos arbitrariamente.  

 Em vista do excesso de palavras, de fato, desnecessariamente repetidas nos textos dos 

alunos, o segundo módulo teve como objetivo o desenvolvimento de estratégias de construção 

e reconstrução de referentes que pudessem ajudar os alunos quanto à coesão de suas 

produções textuais. Buscamos fazer uma trabalho reflexivo e fundamentado nos princípios 

semiolinguísticos no que concerne aos princípios do contrato de comunicação, pois visávamos 

estimular o senso crítico dos discentes e desenvolver suas habilidades linguísticas ao produzir 

seus textos.    

  

 PRODUÇÃO FINAL 

 AULA 6 

 

 Na última etapa da sequência didática, a produção final, a discussão quanto ao tema 

transversal “Ética” e ao recorte temático “Diferentes tipos de violência: origens e 

consequências” foi expressivamente aprofundada. As atividades foram desenvolvidas visando 

à superação dos problemas apresentados no texto, ao enriquecimento do repertório linguístico 

dos estudantes e aprimoramento de suas habilidades linguísticas para produção textual à luz 

da teoria Semiolinguística. 

 Na busca pela conquista desses objetivos, dessemelhantes exercícios, textos e debates 

foram propostos. Durante a aplicação das tarefas, diferentes conceitos do contrato de 

comunicação estavam presentes, ora nas reflexões e debates orais sobre o tema, ora nas 



92 

 

atividades referentes ao gênero discursivo. A expressiva contribuição da Semiolinguística será 

apresentada no decorrer da descrição das atividades feitas em aula, alocada na seção “A 

construção da análise das produções mediadas”. 

 Após diversas discussões sobre os diferentes tipos de violência durante toda a 

aplicação do trabalho, os educandos apresentaram mais confiança e conhecimento ao debater 

o assunto. Desta maneira, a última etapa teve seu início com perguntas relativas ao subtema 

visando estimular os alunos a participarem da reflexão e fomentar o desejo de expressarem 

sua opinião. 

 

Atividade 1 

De onde vem a violência? 

A violência é inata ou influência do meio em que vivemos? Explique. 

Quando os pais batem nos filhos, eles estão promovendo a violência ou educando? 

Na sua opinião, a falta de oportunidade e os problemas sociais interferem nos índices de 

violência? 

Por que a violência tem crescido tanto em Niterói? 

 

As perguntas supramencionadas estão presentes em diversos debates em diferentes 

esferas da sociedade. Assim como em todas as etapas, o educador buscou trabalhar como um 

mediador das discussões e incentivou os estudantes a construírem argumentos sobre o 

assunto. O resultado dessa fase inicial foi extremamente enriquecedor, pois os alunos 

compartilharam reportagens que já viram em meios de comunicação e alguns dividiram 

histórias que vivem dentro de seus próprios lares.  

Após o debate, o seguinte texto do site da revista Super Interessante10 foi apresentado 

aos discentes com o objetivo de aprofundar a discussão e alicerçar seus argumentos: 

 

O homem é violento por natureza ou a sociedade é que o faz assim? 

Por Da Redação 

 

O sangue é expelido com vigor em direção aos locais onde é mais necessário — o 

cérebro, para o raciocínio rápido, e os músculos, que devem trabalhar a plena capacidade. Não 

                                                 
10 Última visualização do artigo: 23 de abril de 2017 

www.super.abril.com.br/comportamento/de-onde-vem-a-violencia 
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falta energia para o combate, pois o fígado passa a sintetizar mais açúcar. Também se 

aceleram os processos de coagulação, reduzindo as consequências de possíveis perdas de 

sangue. Estas são as reações de qualquer mamífero, incluindo o homem, quando numa 

situação de luta. Instintivamente, o corpo se prepara para o ataque, diante de qualquer ameaça 

— real ou imaginária. Essa vontade de brigar tem raízes biológicas? Eis uma grave questão, 

que coloca os cientistas em conflito, prontos para reagir agressivamente. Como qualquer ser 

humano, eles estão dispostos a defender vigorosamente suas posições, neste caso de maneira 

inglória — pois a rigor ninguém sabe ao certo por que se dá um soco. Um modo de tentar 

saber é olhar os bichos. Existem, entre os animais, diversos tipos de agressividade. A mais 

conhecida é a predatória, que faz um carnívoro matar para comer. Em algumas espécies que 

vivem em grupo, como os elefantes, brigas feias também surgem na defesa do território de 

cada um. Além disso, a agressividade pode aparecer na disputa pela fêmea — garanhões 

trocam coices e patadas por uma bela égua, por exemplo. 

Existe ainda a agressividade dominante, imposta por um líder justamente para evitar 

desentendimentos entre os liderados. Nos ratos, há sempre um indivíduo que domina o grupo: 

diante de qualquer desordem, ele se aproxima e faz gestos ameaçadores, como se fosse atacar. 

Nunca chega às vias de fato, mas a encenação inibe os animais que desejam brigar entre si. “A 

mais intensa agressividade é a da mãe na defesa dos filhotes. Devido a mudanças hormonais 

após o parto, qualquer fêmea vira uma leoa”, acredita o professor Frederico Graeff, da 

Universidade de São Paulo – Ribeirão Preto, um dos raros especialistas brasileiros num ramo 

relativamente novo da ciência, a Psicobiologia. 

Há quase vinte anos, Graeff estuda as reações biológicas da agressividade. Fica difícil, 

contudo, comparar uma mulher a uma leoa. “O potencial biológico da agressão existe no ser 

humano”, ele sustenta, “mas esse potencial mudou bastante durante a evolução. 

principalmente desde que o homem saiu de seu ambiente natural e passou a construir seu 

habitat — a selva de pedra das cidades.” Essa mudança de ambiente, para o psicobiólogo, teve 

séries conseqüências. Numa briga entre lobos, para comparar, o perdedor oferece o pescoço. 

O gesto é suficiente para desencadear automaticamente uma série de reações fisiológicas no 

vencedor que aplacam a sua ira. 

Nos animais de uma mesma espécie, a expressão de medo e submissão costuma 

provocar esse efeito calmante. Mas os homens, como se sabe, são capazes de matar sem se 

abalar pelo olhar de súplica de suas vitimas. “Seria ingenuidade afirmar que isso é instinto 

biológico, pois aí o que agiu foi a cultura”, opina Graeff. A idéia de que o homem tem uma 
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fera dentro de si, ou seja, possui uma incorrigível tendência biológica a agir agressivamente, 

não é nova, mas virou moda no final da década de 60, com as teorias do austríaco Konrad 

Lorenz, um dos criadores da Etologia, ciência que compara o comportamento dos animais. 

Para Lorenz, a agressão é desencadeada quando o animal observa algumas características – 

chave de um rival potencial. Isso seria suficiente para provocar um ataque cego, mesmo que o 

outro seja mais forte. Se por algum motivo o ataque não se consumar, a raiva se acumulará 

como numa espécie de reservatório, até que algo ou alguém sirva de gota d’água, fazendo 

transbordar de uma só vez a agressividade reprimida. Se assim fosse, o homem nunca deveria 

reprimir seus impulsos agressivos. Seria ruim para ele e pior para os outros — porque sua 

violência ficaria ainda maior a longo prazo. 

Ocorre, porém, que justamente a capacidade de governar suas emoções — boas ou 

más — é que distingue o homem dos outros animais e permite, apesar de tudo, a vida em 

sociedade. O etólogo austríaco diz que não é preciso ensinar um animal a brigar. Mas parece 

que não é bem assim. Cientistas ingleses descobriram que galinhas criadas isoladas umas das 

outras não adquiriram a noção de perigo: em vez de fugir, passaram a atacar inimigos muito 

mais potentes, como cachorros. E macacas também criadas em isolamento atacaram os 

machos da própria espécie, sem permitir maiores aproximações. Segundo os cientistas, isso 

mostra que Lorenz tinha razão ao afirmar que a agressividade é instintiva, pois ninguém perde 

a oportunidade de brigar; mas errou ao negar a importância do aprendizado. “Ao que consta, é 

o meio que modula a agressividade e ensina os seres a usá-la dentro do contexto”, acredita o 

psicólogo Luiz Cláudio Figueiredo, da Universidade de São Paulo. Especialista em 

comportamento, ele também discorda de Lorenz quanto à possibilidade de se acumular a 

agressividade na pessoa. Existem até experiências negando a teoria de que a agressividade se 

acumula. Peixes mantidos em isolamento — logo, impedidos de brigar — tornam-se mais 

pacíficos, o que indica que não há reservatório biológico algum acumulando gotas de ira. Se 

existisse, os peixes estariam transbordando de raiva, pois isolados não podem dar vazão à 

agressividade. 

Por outro lado, as pesquisas apóiam Lorenz quando ele relaciona os impulsos 

agressivos a mudanças hormonais. O nível de hormônios do estresse — que preparam o corpo 

para grandes esforços — aumenta até 400 vezes em ratos, durante uma briga. Os hormônios 

sexuais masculinos também parecem ter grande importância para as espécies em que a 

propagação passa necessariamente pela competição sexual. Ratos castrados, por exemplo, 

perdem quase toda a agressividade. Mas os hormônios não se acumulam e depois se 
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dispersam, como supõe o cientista austríaco. “Estou convencido de que a agressividade tem 

muitos aspectos biológicos”, admite o psicólogo Luiz Cláudio Figueiredo. “Em laboratório, 

faço ratinhos brigar por comida e assim seleciono sucessivamente os vencedores. Os filhotes 

destes costumam ser bem mais agressivos”, conta. “Da mesma maneira, observo que existem 

pessoas naturalmente mais agressivas do que outras, embora tenham recebido a mesma 

educação e as mesmas influências do ambiente.” 

“De fato, há uma predisposição genética para a agressividade”, confirma o geneticista 

Oswaldo Frota-Pessoa, da Universidade de São Paulo, conhecido por investigar em que 

medida o comportamento humano é herança biológica. Mas ele adverte: “Não existe um gene 

que seja única e exclusivamente responsável por uma crise de cólera”. Segundo Frota-Pessoa, 

durante a evolução, os genes dos indivíduos de qualquer espécie que agiram mais 

adequadamente em relação ao meio foram perpetuados. “Por isso, como a maioria das 

características físicas e comportamentais normais, a predisposição para a agressividade 

também é transmitida por um grupo de genes.” Ou seja, estes apenas determinam a 

probabilidade de a pessoa ser agressiva. O resto é com a vida. 

“Alguém com alta predisposição para a violência e que vive num meio violento é claro 

que terá maiores oportunidades de agir com agressividade, exemplifica o geneticista.Mas uma 

educação ultrapacífica diminui as chances de qualquer um ser agressivo. O ambiente e a 

biologia interagem.” A idéia de interação é partilhada com a antropóloga paulista Carmem 

Cinira Macedo, que pesquisa a questão da violência. “Nos últimos anos, houve uma tendência 

a tratar a violência como um fato natural”, analisa. “Assim é cômodo pensar que bandido é 

bandido e não vale a pena tentar corrigi-lo.” 

Ela cita um trabalho clássico da antropóloga americana Margareth Mead (1901-1978), 

que se preocupou em verificar se de fato o homem é mais agressivo do que a mulher. A 

antropóloga estudou três sociedades primitivas africanas: na primeira, tanto homens quanto 

mulheres eram muito agressivos; na segunda, ambos os sexos eram extremamente dóceis; na 

última, as mulheres eram bem mais agressivas. “Logo, os padrões de agressividade são dados 

pela cultura”, conclui Carmem. “Para ser aceito pelo grupo, o indivíduo tende ou a reprimir 

ou a exacerbar os impulsos agressivos, sempre conforme os valores vigentes. O controle da 

sociedade parece ser a única forma eficaz de conter a agressividade, sejam quais forem as 

suas raízes”. observa. 

Para o sociólogo paulista Sérgio Adorno, que há catorze anos pesquisa a 

marginalidade, “as pessoas sempre agirão agressivamente. A questão é fazer com que essa 
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agressividade permaneça num nível tolerável. O preço de viver em sociedade é controlar os 

impulsos”. Em alguns países, como na Inglaterra, tenta – se deliberadamente desestimular o 

suposto instinto agressivo dos seres humanos. As crianças inglesas não encontram revólveres 

nas prateleiras de lojas de brinquedos nem assistem a filmes e desenhos de super – heróis que 

fazem justiça com muito sangue. 

Isso certamente não faz dos ingleses modelos de pacifismo, como bem sabem os 

torcedores de futebol de toda a Europa. De todo modo, o desestímulo à violência como forma 

de resolver as diferenças entre as pessoas deve fazer-se acompanhar de alternativas 

inofensivas ao exercício da agressividade, pois o homem é o único animal capaz de dar um 

sentido positivo a seus impulsos agressivos. Segundo os psicólogos, quando se participa de 

competições esportivas ou mesmo quando se trabalha com afinco, é a agressividade que está 

sendo colocada para fora. 

Só o homem também é capaz de deixar para amanhã o que não deve fazer hoje — 

agredir o próximo. Mas a capacidade de dissimular acaba às vezes revestindo a agressividade 

humana de sua pior forma — a vingança minuciosamente planejada. Um animal irracional 

pronto para agredir não disfarça — rosna, mostra garras e dentes afiados. O homem, ao 

contrário, pode pronunciar palavras ásperas com voz doce e mansa. Tudo isso, para os 

cientistas, torna muito complicado definir o comportamento agressivo humano 

exclusivamente a partir de uma de suas duas heranças — a genética ou a cultural. Uma coisa é 

certa, pelo menos para nós, humanos da era atômica: a lei do mais forte, Ievada até o fim, 

pode cobrar um preço que a espécie não terá jamais como pagar. 

 

 Ao entregar o artigo de opinião para turma, alguns alunos reclamaram da extensão do 

texto, porém, após começarem a leitura, muitos deles ficaram curiosos e se interessaram pelo 

artigo. Enquanto os alunos liam o texto individualmente, o professor os ajudava tirando 

dúvidas quanto ao vocabulário e buscava fomentar algumas pequenas discussões sobre o 

subtema.  

Esses pequenos debates aconteceram de maneira individualizada e foram de suma 

importância para a discussão que veio a posteriori, pois, quando os estudantes discordaram do 

autor do texto, o educador pediu para eles sublinharem o trecho e pensarem em argumentos 

consistentes que pudessem sustentar sua opinião. Desta maneira, eles puderam se preparar 

melhor para o debate com toda a turma.   



97 

 

 Após a leitura do artigo, o professor começou a reflexão com os educandos com base 

nas questões abaixo:  

Perguntas feitas oralmente aos alunos: 

 

1) Qual é o tema do artigo? 

2) Onde ela foi publicada? Quem é o autor do artigo? O autor escreve para qual tipo de leitor? 

3) Qual é a intenção do autor ao escrever esse artigo? Ele(a) demonstra algum posicionamento 

claro? Justifique. 

5) O autor menciona algumas pessoas durante o artigo, em quais momentos isso acontece? 

Quem são essas pessoas? Quais são os seus posicionamentos? 

6)  Com qual objetivo ele mencionou essas pessoas? 

7) De acordo com o texto, qual é a origem da violência? Você concorda ou discorda? 

8) Na sua opinião, qual é a origem da violência?  

 

 

 A discussão gerou um resultado muito satisfatório por dois motivos principais. 

Primeiramente, todos os educandos participaram do debate, inclusive alunos que não 

estiveram em todas as aulas da sequência didática. Em segundo lugar, os discentes 

apresentaram suas opiniões e buscaram fundamentar seus argumentos. Poucos alunos 

discordaram do artigo, porém aqueles que tinham outro ponto de vista mencionaram 

diferentes fatos difundidos pelos meios de comunicação em geral para justificar seus 

pensamentos. 

  Após o debate, os estudantes leram duas notícias jornalísticas sobre sua cidade. 

Ambas as notícias tratavam do crescimento da violência em Niterói e apresentavam o relato 

de alguns moradores quanto à insegurança presente na vida de todos os cidadãos do 

município.  

 O professor pediu para os estudantes lerem as notícias de O Globo e Fluminense, 

ambos de 30 de outubro de 2016, e sublinharem o que acreditavam ser mais relevante nos 

textos (em anexo). 

Após a leitura, o educador fez as seguintes questões para os estudantes a fim de 

perceber se os discentes ainda apresentavam algum problema de interpretação de texto antes 

da sua última produção textual: 

 



98 

 

 

a) Qual é o tema central das reportagens? 

b) Onde essas reportagens foram publicadas? 

c) O que aconteceu? Onde? Com quem? Quando? 

d) Você tomou conhecimento desses acontecimentos? 

e) Como você poderia resumir essa história? 

f) Os autores mencionam algumas pessoas, quem são? O que elas defendem? 

g) Qual é o posicionamento da polícia? 

h) O que mais chamou sua atenção? Por quê? 

 

Por intermédio das respostas às perguntas supramencionadas, o educador percebeu que 

os estudantes estavam aptos a escrever a última carta de leitor da sequência didática. Sendo 

assim, a seguinte proposta foi feita: 

 

Com base nas notícias em tela, escreva uma carta de leitor para o jornal O GLOBO. 

 

O planejamento da sequência didática foi imensamente complexo devido a diferentes 

razões, a saber: curto prazo para a implantação da sequência didática, problemas básicos para 

compreensão de textos, desinteresse pela leitura e produção de textual, entre outros. Todavia, 

empenhamo-nos para fazer um trabalho com muita seriedade e que pudesse contribuir 

relevantemente para o desenvolvimento dos educandos. O resultado do empenho do professor 

e dos estudantes será apresentado na seção de “A construção da análise das produções 

mediadas”. Entretanto, antes da observação dos resultados, faz-se necessário compreender os 

parâmetros da análise. 

 

 

3.2.2 Parâmetros de análise 

 

 O presente trabalho tem como um dos objetivos observar a contribuição da Análise 

Semiolinguística do Discurso ao ensino de produção textual mediado por uma sequência 

didática. Em vista disso, alguns parâmetros precisam ser estabelecidos para que seja possível 

analisar as produções textuais submetidas à intervenção da sequência didática anteriormente 

proposta. Das cerca de quarenta redações produzidas pelos alunos da turma focalizada neste 
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trabalho, serão analisadas, nesta pesquisa de natureza qualitativa, doze produções textuais 

monitoradas. 

Quadro 2: Produções textuais 

 

Alunos (P.T.111)  

Carta à 

Marizete 

(P.T. 2) 

Carta de 

leitor 

referente à 

Eutanásia 

(P.T. 3) 

Carta de 

leitor 

referente aos 

ataques de 

palhaços e a 

violência 

urbana 

(P.T. 4) 

Carta de 

leitor 

referente a 

origem e 

crescimento 

da violência 

Total 

Anderson Sem título Eutanásia e 

Ortotanásia 

O que nos 

torna tão 

violentos? 

De onde vem 

a violência? 
4 

Douglas Sem título Eutanásia 

permitida no 

Brasil 

Violência por 

toda parte 

Por que a 

violência 

cresceu em 

nossa cidade? 

4 

Pietro Sem título Não a 

Ortotanásia/ 

Eutanásia 

Sem título A falta de 

estrutura gera 

violência 

4 

                                                               Total de produções textuais: 12 

 

O exame das produções textuais será feito consoante à orientação de parâmetros 

atinentes à construção discursiva dos textos, os quais correspondem, por sua vez, aos dados 

externos previstos nos escopo do contrato comunicativo estudado, em consonância com o que 

oferecem as três memórias intrínsecas aos sujeitos em comunidade. São eles: 

 

 

                                                 
11 Produção textual 

Tripla Memória Restrições Situacionais Restrições discursivas 

Memória da situação Finalidade Modos enoncivos 

Identidade Modos enunciativos 

Memória do discurso Propósito Modos de tematização 

Memória da forma do 

signo 

Circunstâncias materiais Modos de semiologização 

Quadro 3: Tripla memória. Restrições situacionais. Restrições discursivas. 



100 

 

Em acordo com Charaudeau (2004, p.26 e p.27): 

 

As restrições situacionais do ato de comunicação devem ser consideradas como 

dados externos, mas elas só têm de ser porque têm por finalidade construir o 

discurso; elas respondem à questão do estamos aqui para dizer o quê?” e, fazendo 

isso, produzem instruções que devem encontrar seu correspondente em um 

“como dizer?” A ligação entre os dados externos e a construção discursiva é de 

causalidade, mas ela não se estabelece em uma correspondência termo a termo. 

Os dados determinam o que deve ser o quadro do tratamento linguageiro no qual 

eles vão se ordenar. Assim, observaremos que os dados da finalidade, pelo viés 

de suas visadas, determinam uma certa escolha dos modos enoncivos 

(descritivo, narrativo, argumentativo) que o sujeito falante deve empregar; os 

dados da identidade dos parceiros determinam certos modos enunciativos 

(alocutivo, elocutivo, delocutivo) nos quais ele deve se engajar; os dados do 

propósito determinam certos modos de tematização, quer dizer, a organização 

dos temas e subtemas a serem tratados; os dados das circunstâncias materiais 

determinam certos modos de semiologização, quer dizer, a organização da mise-

en-scène material (verbal e/ou visual) do ato de comunicação. As restrições 

discursivas não correspondem a uma obrigação de emprego desta ou daquela 

forma textual, mas a um conjunto de comportamentos discursivos possíveis entre 

os quais o sujeito comunicante escolhe aqueles que são suscetíveis de satisfazer 

às condições dos dados externos. (grifos nossos) 

 

Desse modo, o quadro das restrições discursivas – dados internos – merece, por 

necessidade de análise, ser refinado, segundo o que se estabelece a seguir:  

 

 

Restrições Situacionais Restrições formais 

Finalidade e Propósito  Consistência argumentativa 

(modos enoncivos e modos de tematização) 

Identidade Articulação metadiscursiva 

(modos enunciativos) 

Circunstâncias 

Materiais 

Repetição Coesiva 

(modos de semiologização) 

Quadro 4: Restrições situacionais. Restrições formais. 
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Em nome das restrições formais destacadas acima, elaboramos a sequência didática 

descrita na seção anterior. As produções iniciais dos estudantes focalizados mostraram a 

necessidade de se centrar o trabalho sobre três grandes dificuldades levantadas quanto à: 

consistência argumentativa – espaço da finalidade (modos enoncivos) e do propósito (modo 

de tematização); articulação metadiscursiva – âmbito da identidade (modos enunciativos) –; 

repetição coesiva – escopo das circunstância linguageiras do contrato (modos de 

semiologização). 

Nossa atenção, nesse sentido, volta-se para os seguintes aspectos linguístico-

discursivos a seguir descritos. A consistência argumentativa, neste trabalho, está sendo 

tomada no sentido de um respeito à macroestrutura construção argumentativa e a um 

aprofundamento de argumentos. A articulação discursiva está sendo recortada em torno dos 

formuladores textuais, mais especificamente, introdutores de tópico, conforme os postulados 

por Koch e Elias (2016, p. 151).  

 

Há articuladores que servem para introduzir comentários e isso 

pode acontecer ora sobre o modo como o enunciado foi formulado 

(como aquilo que se diz é dito), ora sobre a própria enunciação (o 

ato de dizer). Daí serem chamados de metadiscursivos. (grifo do 

autor) 

 

 No presente trabalho, avaliaremos a inclusão ou exclusão dos introdutores de tópico 

destacados por Koch e Elias (2016, p. 149): “quanto a, em relação a, no que diz que respeito 

a, a respeito de, no que tange a, no que concerne a, com referência a, relativamente a” e como 

a presença ou ausência desses formuladores textuais implicam na consistência argumentativa 

das carta de leitor. 

Tal consistência está considerada no âmbito do modo de organização argumentativo, o 

que para Charaudeau (2014, p. 207) significa que “a argumentação é o resultado de uma 

combinação entre diferentes componentes que dependem de uma situação que tem finalidade 

persuasiva.”  

Ainda tal consistência argumentativa está sendo vista no escopo do modo de 

tematização, que para o teórico quer dizer a seleção e desenvolvimento do tema e  de 

subtemas no interior da argumentação, com base em saberes de crença e conhecimento. Por 

sua vez, a articulação metadiscursiva por formulador textual introdutor de tese está sendo 
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visualizada nos domínios dos modos enunciativos, a saber: alocutivo, elocutivo e delocutivo, 

nos quais há maior ou menos engajamento dos enunciados. 

 Por fim, a repetição coesiva está sendo analisada no quadro dos modos de 

semiologização atinentes às escolhas lexicais dentro do aparelho formal da enunciação, 

conforme afirma Charaudeau (2004, p. 30): 

 

Mas se retrata de classificar textos, é necessário considerar seus pontos 

comuns e não suas diferenças. Seus pontos comuns podem ser 

encontrados em três níveis: (...) na composição textual interna, a saber, 

sua organização em partes, a articulação entre estas e os jogos de 

retomadas e reenvios de uma à outra (por exemplo, a composição de 

uma tese – variável segundo a disciplina – em suas diferentes partes); 

(...) na construção gramatical, a saber, a recorrência dos tipos de 

construção (ativa, passiva, nominalizada, impessoal), das marcas  

lógicas (os conectores) da pronominalização, da anaforização, da 

modalidade e de tudo que diz respeito ao parelho formal da enunciação. 

Talvez devêssemos acrescentar o domínio das recorrências lexicais, mas 

este aspecto das características formais é mais aleatório porque a 

repetição e a isotopia lexical são muito dependentes da temática e não 

são muito determináveis senão nos tipos de textos fortemente marcados. 

 

No próximo momento da pesquisa, elucidaremos os problemas e avanços detectados a 

partir da análise das produções textuais de três alunos da turma sob exame com vistas a 

conferir as possíveis aquisições capitalizadas no bojo de um trabalho respaldado em 

princípios teóricos da Semiolinguística e em procedimentos oriundos da sequência didática. 

Assim, na análise das produções mediadas, as restrições formais serão correspondentes 

aos seguintes itens: a) consistência por argumentos, b) articulação metadiscursiva por 

formulação textual e c) coesão textual por repetição.  

Enfim, na próxima seção, os parâmetros elencados serão aplicados a fim de que se 

faça uma radiografia do corpus e de que as hipóteses possam ser averiguadas.  
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3.3. A construção da análise das produções textuais mediadas 

 

Um capítulo de análise de dados demanda muita atenção, dedicação e cuidado, pois “a 

interpretação dos dados é a essência da pesquisa” (FLICK, 2009, p. 276). Além da 

complexidade de não se analisar dados soltos, o trabalho com gêneros discursivos, isto é, com 

dados em contexto, também é árduo, pois diferentes aspectos linguageiros devem ser levados 

em consideração. Charaudeau (2004, p. 14 e 15) faz a seguinte afirmação quanto à abordagem 

dos gêneros:  

 

Esta rápida revisão das formas de abordar a noção de gênero não tem  

a pretensão de ser exaustiva. Ela nos (re)lembra, entretanto, a 

complexidade da questão. Ela serve, sobretudo, para mostra que o que 

é levado em conta para definir esta noção diz respeito, ora a 

ancoragem social do discurso, ora a sua natureza comunicacional, ora 

as atividades linguageiras construídas, ora as características formais 

dos textos produzidos. 

 

À luz do postulado supracitado por Charaudeau (2004), entendemos que avaliar as 

características predominantes de um gênero discursivo vai além da observação de sua 

estrutura composicional. Embora reconheçamos a relevância da composição do gênero, não 

podemos levar em consideração apenas o domínio do aspecto macroestrutural para apontar o 

avanço dos educandos. Desta maneira, ao analisarmos as produções textuais, refletiremos 

sobre outras características que podem apontar para o (re)conhecimento não somente do 

gênero, mas do contrato de comunicação presente nas relações entre os sujeitos. Em vista 

disso, observaremos a estrutura composicional da carta de leitor, porém nos aprofundaremos 

em outros três parâmetros: consistência argumentativa, articulação metadiscursiva e repetição 

coesiva, correspondentes aos dados externos do contrato, nesta ordem – finalidade/propósito 

temático, identidade e circunstâncias formais.  

A carta de leitor, segundo Alves Filho (2011, p.137) “segue a mesma estrutura das 

cartas em geral, contendo três partes: seção de contato, núcleo da carta e seção de despedida”. 

Compreendendo que as cartas, muitas vezes, são editadas, avaliaremos as marcas 

predominantes apontadas pelo autor, sobretudo, verificadas no “núcleo do texto”:  
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Mas há algo muito particular nela (carta de leitor): o fato de não 

ser publicada no jornal ou revista da mesma forma como foi 

escrita pelo leitor. É comum que desapareça a seção de contato 

e figure apenas o núcleo do texto, a assinatura e dados de 

identificação (cidade, e-mail, profissão). (ALVES FILHO, 

2011, p.137: grifo nosso) 

  

Além das características citadas acima, como já mencionado, analisaremos a 

progressão argumentativa dos textos dos educandos. Em busca de fazer uma análise mais 

profunda, observaremos como os estudantes desenvolveram a sua argumentação – nas busca 

por conferir consistência argumentativa aos textos – levando em consideração a finalidade da 

carta de leitor e o seu propósito temático. 

 

Outro parâmetro utilizado para analisar o progresso dos estudantes ou não é o uso de 

formuladores textuais introdutores de tese, no escopo da articulação metadiscursiva, 

relacionando-o às identidades construídas para o enunciadores por intermédio dessa 

utilização. 

Por fim, analisaremos, no quadro das circunstâncias formais, a coesão textual por 

repetição predominante nas cartas de leitor produzidas pelos estudantes na fase da situação 

inicial. Reconhecemos que esse parâmetro é muito complexo, por isso nos deteremos a 

observá-lo como elemento efetivamente comprometedor da fluidez do texto. Vale ressaltar 

que cada parâmetro supracitado será detalhado no momento da análise.  

Em busca de fazer um estudo aprofundado das produções textuais e observar 

detalhadamente as contribuições da Semiolinguística para o processo de produção de textos, 

optamos por fazer uma análise qualitativa, nos debruçando sobre as produções textuais de três 

alunos da turma 1002. Vale ressaltar que cada aluno escreveu cerca de quatro textos, 

resultando num total de doze cartas. 

Durante o período da aplicação da sequência didática, os alunos fizeram alguns 

exercícios visando à superação dos problemas apresentados na primeira produção. Essas 

propostas de atividades foram apresentadas no capítulo referente à “A construção do 

trabalho”. Neste segundo momento, nos deteremos na exposição e avaliação dos trabalhos 

escritos dos estudantes supramencionados.  

A análise das produções textuais será feita detalhadamente uma a uma respeitando as 

etapas da sequência didática em que foram produzidas. Desta maneira, apresentaremos a 
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primeira etapa e as três produções textuais referentes a esse momento e assim por diante, 

conforme indicado na tabela a seguir. Caso haja exercícios na fase, os objetivos e as relações 

com as dificuldades apresentadas pelos estudantes serão descritos para que sua colaboração e 

aplicação possam ser observadas.  

 

 

Etapa Produção escrita analisada Abordagem  

Apresentação 

da situação 

Produção Textual (1) 

 Carta à Marizete 

a) Debate sobre o tema 

b) Produção textual a partir do 

conhecimento prévio 

Produção  

Inicial 

Produção Textual (2) 

 Carta de leitor sobre a Eutanásia 

a) Debate sobre o tema e o gênero 

b) Produção textual a partir das 

discussões realizadas em aula 

Módulo 1 

 

 

 

Módulo1 

Exercícios e Produção Textual (3) 

Exercícios referentes à 

consistência argumentativa. 

 

Carta de leitor sobre a violência 

urbana. 

a) Debate sobre o tema, o gênero 

e as produções anteriores 

 

b) Produção textual a partir das 

discussões realizadas em aula e 

dos exercícios propostos. 

Módulo 2 Exercícios 

 

 Exercícios sobre 

mecanismos de coesão textual: 

repetição e referenciação. 

 

a) Debate sobre os problemas 

apresentados nas produções 

textuais. 

b) Exercícios focados na solução 

dos problemas presentes nas cartas 

de leitor produzidas. 

Produção 

Final 

Produção Textual (4) 

 

  Carta de leitor sobre a 

origem da violência e seu 

crescimento. 

a) Debate sobre o tema, o gênero 

e as produções anteriores. 

b) Produção textual a partir das 

discussões realizadas e dos 

exercícios propostos durante toda a 

aplicação da sequência didática. 

 

Quadro 5: Etapas. Produções escritas analisadas. Abordagens. 
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Os primeiros textos a serem analisados serão as produções textuais que usamos para 

identificar os problemas gerais da turma e planejar uma Sequência Didática consistente e 

eficaz. Conforme dito no capítulo referente à “A construção do trabalho”, a primeira proposta 

foi escrever uma carta para Marizete em relação à fatalidade que ocorreu em sua família. 

Antes de apresentar o texto, vale ressaltar que usaremos nomes fictícios a fim de preservar a 

identidade dos estudantes. 

 As etapas serão iniciadas com a apresentação das atividades produzidas pelos três 

educandos: Anderson, Douglas e Pietro (nomes fictícios). Essa mesma ordem será repetida 

durante todo o processo de análise visando a uma melhor organização e clareza no momento 

da observação.  
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 SITUAÇÃO INICIAL 

 PRODUÇÃO TEXTUAL 1 

 

 Para melhor visualização da produção textual I na etapa da situação inicial, seguem as 

cartas e as respectivas transcrições disponíveis a seguir, as quais serão analisadas em 

consonância com os parâmetros anteriormente sinalizados: progressão textual (consistência 

argumentativa), articulador metadiscursivo (introdutores de tese) e coesão textual (repetição): 

   

Figura 13: Carta do estudante ANDERSON - 1 

  

 

- Transcrição da carta do aluno ANDERSON - 

Diria para ela ser forte, pois seu pai também foi; para manter a fé, independente do que 

houver e jamais abandonar os objetivos, buscando sempre tentar atingí-los sem derrubar 

ninguém para que o mundo seja um lugar melhor e nenhuma outra família passe também por 

uma situação trágica que ela viveu. 

Anderson (nome fictício) 

Estudante  

Niterói, RJ 
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Figura 14: Carta do estudante DOUGLAS - 1 

 

 

                    - Transcrição da carta do aluno DOUGLAS - 

 

Marizete! É um momento difícil mas levante a cabeça seus filhos precisam de você, 

lembre-se do bomhomem que seu marido era, ele deixou seu legado aqui para sua família, era 

exemplo de pai e de trabalhador, então lembrese de coisas boas do seu marido pois ele não 

gostaria de ver sua família triste.                                           
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Figura 15:  Carta do estudante PIETRO - 1 

 

 

- Transcrição da carta do estudante PIETRO - 

Dona Marizete, Não sei como escrever isso para Srª, Pois estou passando pelo mesmo 

momento que a srª. Sabe, darei um conselho pra srª (um que eu uso). 

Seu marido era um homem (simples) com qualquer outro e ele não merecia isso (como 

qualquer outro), pois, ele era um homem que trabalhava por sua família, Saía a luta” Todos os 

dias para buscar o mantimento e voltava para casa como um homem digno de respeito. Sabe, 

uma das coisas que eu faço para amenizar a Tristeza é lembrar dos momentos felizes ao lado 

da minha avó (que infelizmente me deixou), lembrar das coisas que ela fazia por mim, de 

todos os conselhos e auxílios que ela me dava, (mesmo que isso traga lágrimas, eu fico feliz 

por lembrar de como ela era). Enfim só venho pedir que a srª não ocupe seus pensamentos 

com o momento triste, mas sim com todos os momentos que trouxeram felicidade! 

Pietro. C. Carvalho (1002) 
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A) CONSISTÊNCIA ARGUMENTATIVA/FINALIDADE E PROPÓSITO 

TEMÁTICO 

 

 De acordo com Charaudeau (2005, p.16), “Todo ato de linguagem é um fenômeno de 

troca entre dois parceiros (quer estejam diante um do outro ou não)”. Em uma situação 

comunicativa, os sujeitos são dotados de intencionalidade, sendo assim, o discurso não é 

construído de maneira arbitrária. Na troca entre os parceiros supramencionada há, 

permanentemente, repertório cultural em circulação e um sujeito em busca de convencer o 

outro.  

 Durante a produção de uma carta de leitor, o outro parceiro (leitor) não está presente, 

fisicamente, no momento da construção do texto. Sendo assim, os estudantes – ao serem 

alçados à condição de enunciadores de cartas de leitor – têm tempo para refletirem sobre um 

princípio básico da comunicação: a finalidade. Ao escreverem seus textos, os alunos devem 

sempre se fazer a seguinte pergunta: “Estamos aqui para dizer ou fazer o quê?” 

(CHARAUDEAU, 2005, p.19). Ao pensar sobre essa pergunta e mobilizar recursos 

linguageiros correspondentes à resposta dada, acreditamos que os estudantes acabem por 

conferir mais consistência aos seus textos. 

 Ao avaliar a inconsistência argumentativa nas produções textuais dos alunos, 

fundamentaremos os nossos critérios nas definições de Charaudeau (2014) quanto ao modo de 

organização argumentativo do discurso. Primeiramente, o linguista afirma que o modo 

argumentativo “está em contato apenas com um saber que tenta levar em conta a experiência 

humana, através de certas operações do pensamento” (2014, p.201). Além disso, podemos 

notar a importância de saber argumentar consistentemente, pois “uma argumentação pode ser 

anulada em seu próprio fundamento ou, em todo caso, anulada em sua validade. A 

argumentação desaparece sob a contestação se não logra superá-la.” (2014, p.201). 

 Tendo em vista a relevância da argumentação consistente no texto, Charaudeau (2014, 

p.205) descreve os elementos necessários em uma produção textual para que haja consistência 

nos argumentos apresentados: 

 

Para que haja argumentação, é necessário que exista: 

- Uma proposta sobre o mundo que provoque um questionamento, em 

alguém, quanto à sua legitimidade (um questionamento quanto à 

legitimidade da proposta). 
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- um sujeito que se engaje em relação a esse questionamento (convicção) e 

desenvolva um raciocínio para tentar estabelecer uma verdade (quer seja 

próprio ou universal, quer se trate de uma simples aceitabilidade ou de uma 

legitimidade) quanto a essa proposta. 

- um outro sujeito que, relacionado com a mesma proposta, questionamento 

e verdade, constitua-se no alvo da argumentação. Trata-se da pessoa a que se 

dirige o sujeito que argumenta, na esperança de conduzi-la a compartilhar da 

mesma verdade (persuasão), sabendo que ela pode aceitar (ficar a favor) ou 

refutar (ficar contra) a argumentação. 

 

 Charaudeau (2014, p.205) complementa afirmando que “a argumentação define-se, 

portanto, numa relação triangular entre um sujeito argumentante, uma proposta sobre o 

mundo e um sujeito-alvo”. Desta maneira, observaremos, sob este parâmetro, as 

características supramencionadas para uma argumentação consistente nas produções textuais 

dos estudantes. 

 A primeira carta escrita pelos educandos foi direcionada à Marizete.  Neste texto, eles 

comentaram sobre a fatalidade que atingiu a família da dona de casa. Anderson apresentou 

problemas ao compreender a proposta do exercício, pois o estudante não escreveu uma carta 

para Marizete, mas um texto descrevendo o que diria à Marize, conforme podemos observar a 

seguir: 

 

a) “Diria para ela ser forte, pois seu pai sempre foi”: Primeiramente, o aluno confunde o 

marido com o pai de Marizete. Em seguida, a estudante pede para a dona de casa ser forte, 

pois seu pai (marido) sempre foi e inicia outro tópico. 

b) “buscando sempre tentar atingi-los (os modos) sem derrubar ninguém para que o 

mundo seja um lugar melhor”. No mesmo parágrafo, o estudante tenta consolar Marizete, 

enunciar a relevância de não se perder a fé e dizer a importância de se buscar os sonhos 

honestamente.   

 

Ao observar a carta do estudante Anderson, podemos notar que ele expõe a seguinte 

tese: “Seja forte!”. Todavia, o texto do discente não é composto por argumentos que possam 

fortalecer ou justificar sua tese, resultando, desta maneira, em uma carta inconsistente e pouco 

persuasiva. 
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Podemos notar na carta de Anderson que ele não desenvolve sua argumentação e isso 

resulta em um texto raso e sem consistência. O educando escreve que Marizete precisa ser 

forte porque seu pai também sempre foi. Devido à essa afirmação, surgem as seguintes 

questões: “Por que ela tem que ser forte igual ao pai?”, “Qual é o fundamento que explica 

essa afirmação?” Desta maneira, podemos perceber que seu argumento é baseado em uma 

relação de causalidade infundada.  

Outro aspecto relevante dos trechos destacados diz respeito ao emprego de um 

argumento de finalidade sem fundamentação. O autor pede para que nunca abandone a sua 

família para que o mundo seja melhor. Então, surge um novo questionamento: “O mundo será 

melhor se ela não abandonar a família?”  

Além dessas duas características, o discente não escreve uma conclusão para reforçar 

seus argumentos. Com base nesta análise, podemos perceber que o aluno precisa aprimorar 

sua produção textual, pois sua carta é composta por argumentos superficiais e sem uma 

conclusão definida. Desta maneira, podemos perceber que os elementos da macroestrutura 

argumentativa estão comprometidos, conforme o quadro a seguir: 

 

Macroestrutura 

Argumentativa 

Trechos da carta produzida pelo 

educando 

ANDERSON 

Proposta O estudante concorda com a proposta sobre 

o mundo (identificada por inferência): A 

pessoa tem que ser forte. 

Tese Seja forte! 

Argumentos 1. Porque o marido sempre foi forte. 

2. Para que o mundo seja melhor. 

Conclusão Não contém conclusão  

 

 Charaudeau (2008) nos ensina que argumentar é a atividade discursiva de influenciar 

o interlocutor por meio de argumentos. A partir deste conceito, podemos perceber que a carta 

supracitada não cumpre o seu propósito comunicativo, pois seus argumentos não foram 

devidamente desenvolvidos e suas intenções não estão claras. Vale ressaltar que a carta não é 

organizada argumentativamente, não há introdução e conclusão, fatores que corroboram para 

o insucesso da carta de leitor escrita pelo discente. O problema relacionado a aprofundamento 
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está presente nas outras cartas. Douglas e Pietro também apresentam dificuldades ao 

desenvolver sua argumentação. 

Douglas, apesar de ter produzido um texto breve, conseguiu apresentar um melhor 

desenvolvimento na sua argumentação. O estudante apresenta sua tese à Marizete: “É um 

momento difícil (mas levante a cabeça)” e o argumento, “seus filhos precisam de você”. Além 

disso, descreve como ela pode fazer o que ele diz, “lembre-se do bom homem que seu marido 

era (...)”. Essas três etapas contribuem para sua argumentação e, concomitantemente, para o 

sucesso da sua persuasão.  

Enquanto, na primeira carta, o aluno não apresentou características claras que 

pudessem contribuir para uma argumentação bem sucedida, a segunda carta de leitor é 

composta por um dos elementos, mesmo que superficialmente neste primeiro momento, que é 

descrito por Charaudeau como essencial à argumentação: a proposta sobre o mundo, dada por 

uma espécie de voz consensual que diz – momentos como esse são difíceis e a pessoa pode 

abaixar a cabeça. Em diálogo com essa proposta, o educando apresenta sua tese e busca 

estabelecer sua verdade, por intermédio do conselho a Marizete (sujeito alvo): “É um 

momento difícil, mas levante a cabeça”.     

 Ao observar as características presentes na carta de Douglas, podemos perceber que 

ele entendeu o objetivo da atividade e foi capaz de expor bons argumentos, porém ele não os 

desenvolve nesta primeira carta. Os elementos comprometedores à carta de Douglas podem 

ser exemplificados através do seguinte quadro: 

 

Macroestrutura 

Argumentativa 

Trechos da carta produzida pelo 

educando 

DOUGLAS 

Proposta O estudante concorda em parte com a 

proposta sobre o mundo (identificada por 

inferência): momentos como esses são 

difíceis e a pessoa abaixa a cabeça. 

Tese É um momento difícil, mas levante a 

cabeça. 

Argumentos 1. Seus filhos precisam de você 

2. Seu marido era um bom homem 

Conclusão Lembre-se do seu marido 
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Conforme dito anteriormente, essa falta de consistência argumentativa também está 

presente na carta de Pietro. Podemos notar que Pietro seguiu a proposta e não fugiu ao tema 

sugerido. O educando apresenta em seu parágrafo inicial o motivo da carta: “(...) darei um 

conselho pra senhora (um que eu uso)”. Ao escrever sua carta, ele cumpre com que o se 

comprometeu a fazer e apresenta sua tese: “ele não merecia isso” e a solução: “lembrar dos 

momentos felizes amenizará a sua tristeza”.  

Vale ressaltar que o estudante apresentou três argumentos (1. O marido era um homem 

bom e trabalhador. 2. O marido era um homem digno de respeito. 3. Relata sua história 

(digressão) visando estabelecer uma certa cumplicidade com Marizete) e busca desenvolvê-

los, porém o desenvolvimento acontece de maneira superficial. O aluno apresenta uma breve 

explicação (“saía a luta”) em busca de comprovar seu argumento quanto ao homem 

trabalhador que o marido de Marizete foi, porém a falta de aprofundamento compromete a 

capacidade de persuasão do leitor por intermédio desta justificativa.  

O educando diz à Marizete que o melhor a ser feito para superar essa situação é 

lembrar dos momentos bons com seu marido. Em vista de comprovar sua tese, ele utiliza 

como solução a sua própria experiência: “uma das coisas que faço para amenizar a tristeza é 

lembrar dos momentos felizes ao lado da minha avó(...)”. Pietro utiliza o procedimento 

semântico concernente ao domínio Pragmático descrito por Charaudeau (2014, p.234). 

Segundo o francês, “os valores desse domínio são fundados na experiência que se apoia tanto 

no que é habitual, durável, frequente e se inscreve, portanto, numa norma de comportamento, 

quanto no que é singular, original, único (...)”. 

 Desta maneira, podemos notar que a produção textual de Pietro é a menos 

problemática quanto à consistência argumentativa dentre as três escolhidas. Entretanto, é 

possível observar que o discente também precisa aprimorar suas habilidades linguísticas 

quanto à argumentação, pois ele rompe abruptamente o desenvolvimento do seu argumento 

para concluir sua produção textual: “(...)lembrar das coisas que ela fazia por mim, de todos os 

conselhos e auxílios que ela me dava, (mesmo que isso traga lágrimas, eu fico feliz por 

lembrar de como ela era). Enfim só venho pedir que a srª não ocupe seus pensamentos com o 

momento triste” (grifo nosso). O discente interrompe sua argumentação e usa o conectivo 

“enfim” para iniciar sua breve conclusão. Entretanto, essa tessitura é feita abruptamente, pois 

o estudante intercepta seu desenvolvimento e inicia sua conclusão, conforme podemos ver 

sistematicamente no quadro a seguir: 
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Macroestrutura 

Argumentativa 

Trechos da carta produzida pelo 

educando 

PIETRO 

Proposta O estudante concorda com a proposta sobre 

o mundo (identificada por inferência): 

pessoas boas não merecem esse destino 

Tese Ele não merecia isso. 

Argumentos 1. O marido era um homem bom e 

trabalhador. 

2. O marido era um homem digno de 

respeito. 

3. Digressão: relato da sua história. 

Conclusão Solução para o problema 

 

A escolha e aplicação de marcadores argumentativos são de suma relevância no texto, 

pois orientam os enunciados para determinadas conclusões e contribuem para a coesão e 

coerência do texto, conforme Koch e Elias (2016, p.26). Além disso, estes operadores são 

fundamentais na relação entre os argumentos e a conclusão, pois o uso indevido pode resultar 

em um resultado equivocado. 

 Em vista das particularidades presentes em cada carta, podemos perceber que os três 

estudantes ainda podem desenvolver expressivamente sua argumentação. Dois discentes 

demonstraram que entenderam a finalidade da carta, pois os dois apresentaram uma tese e 

seus respectivos argumentos, isto é, inscreveram seus textos no bojo do modo de organização  

argumentativo do discurso. Entretanto, Anderson ainda precisa aprimorar suas habilidades 

linguísticas, pois sua tese não está explícita no texto, estando seu texto mais vinculado ao tipo 

injuntivo.  

As características referentes ao propósito temático ainda precisam ser 

significativamente aprimoradas pelos três alunos, pois os educandos mencionam seus 

argumentos ora inconsistentes, ora superficiais conforme o supramencionado. Sendo assim, as 

atividades das etapas seguintes da sequência didática foram planejadas para ajudar os alunos a 

superarem essa dificuldade. 
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B) ARTICULAÇÃO METADISCURSIVA/IDENTIDADE 

 

 Os formuladores textuais introdutores de tese podem ser usados para iniciar um texto, 

parágrafo, argumento, entre outros. Muitas vezes, essas expressões estão tão presentes nas 

situações comunicativas que os estudantes as reproduzem em seus textos escritos. Essas 

fórmulas são amplamente ensinadas em instituições de ensino para ajudar os alunos a 

começarem suas produções textuais. Todavia, faz-se necessário pensar no seu uso, pois elas 

podem reforçar ou enfraquecer a argumentação dos discentes. 

Os textos da maioria dos alunos apresentaram expressões na primeira pessoa para 

demonstrar seus pensamentos. Os educandos incluíram sentenças como “Na minha opinião” e 

“Eu acho” para introduzir sua argumentação. Entendemos que essas expressões podem ser 

apropriadas em algumas situações comunicativas, todavia, elas podem não trazer a mesma 

legitimidade e credibilidade ao argumento caso comparadas à menção feita a um  especialista 

no assunto ou à apresentação de dados comprobatórios. Em vista disso, o estudante pode ter 

problemas também quanto à sua captação por não ser convincente e claro. 

Patrick Charaudeau (2009, p. 18) afirma que “a credibilidade está ligada à 

necessidade, para o sujeito falante, de que se acredite nele (...)”. Em vista disso, esse sujeito 

busca defender uma imagem de si para que possa ser levado a sério e conquiste o seu objetivo 

por intermédio do ato de comunicação. Charaudeau (2009) postula que o sujeito pode adotar 

diferentes atitudes discursivas para reforçar esse ethos, a saber: de neutralidade,  

 

a) de neutralidade: “atitude que leva o sujeito a apagar, em seu discurso, qualquer 

vestígio de julgamento ou avaliação pessoal.”   

 

b) de distanciamento: “que leva o sujeito a adotar a atitude fria e controlada do 

especialista que raciocina e analisa sem paixão, tal como um experto, tanto para explicar as 

causas de um fato, comentar os resultados de um estudo, quanto para demonstrar uma tese.” 

 

c) de engajamento: “que leva o sujeito, contrariamente ao caso da neutralidade, a 

optar (de maneira mais ou menos consciente) por uma tomada de posição na escolha de 

argumentos ou de palavras, ou por uma modalização avaliativa trazida a seu discurso.”  
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Charaudeau (2009) afirma que as atitudes discursivas supramencionadas integram a 

construção da identidade discursiva do sujeito. Em uma produção textual, essas atitudes 

podem ser identificadas por intermédio das escolhas lexicais, mecanismos de coesão e 

coerência, entre outros. Tais atitudes podem contribuir para o sucesso ou fracasso da 

argumentação do sujeito. 

Além das atitudes discursivas supramencionadas, faz-se necessário refletir sobre os 

procedimentos linguísticos da construção do texto, mais especificamente, as categorias 

modais que revelam os sujeitos do contrato de comunicação, no presente trabalho, o autor e o 

leitor das cartas. 

As três categorias modais a serem aprofundadas nesta análise são as alocutivas, as 

elocutivas e as delocutivas. Na categoria alocutiva, o locutor implica o seu interlocutor no ato 

de enunciação; no ato elocutivo, o locutor se posiciona em relação a si mesmo em seu ato de 

enunciação, sem envolver o outro, seu interlocutor; e no ato delocutivo, enunciador impõe-se 

por si mesmo, deixando o locutor e o interlocutor como se estivesse ausente do ato 

enunciativo. 

A primeira carta a ser analisada à luz dos pressupostos supracitados será a do aluno 

Anderson. Primeiramente, o aluno não produz um texto conforme a atividade proposta, pois 

ele não direciona o seu texto à Marizete, mas descreve o que diria à dona de casa. Em seu 

único parágrafo, o autor inicia utilizando um verbo na primeira pessoa ao invés de um 

formulador textual introdutor de tópico, conforme descrevem Koch e Elias (2016, p.151).  

O discente poderia ter apresentado seu tópico conforme o seguinte exemplo: “Dona 

Marizete, em relação ao drama vivido recentemente, a senhora precisa ser forte!” Esses 

articuladores organizam o tópico que será apresentado, porém Anderson projeta sua tese sem 

nenhuma apresentação prévia. 

A identidade do aluno (eu-enunciador) pode ser identificada pelo predomínio da 

categoria elocutiva no âmbito do modo de organização enunciativo. Ao fazer um declaração, 

mais especificamente uma “afirmação”, como a presente na carta do estudante, – “diria para 

ela ser forte” – ele atribui para si um papel de autoridade. Charaudeau (2014, p.98) postula 

que o locutor ao fazer uma “Declaração” na forma de “Afirmação” se restringe a “declarar 

verdadeiro um saber que ele supõe constituir uma dúvida para o interlocutor; ele se atribui, 

com isso, uma posição de autoridade.” 

Conforme o supracitado, o estudante se atribui uma posição de autoridade, todavia, a 

partir dessa estratégia, um questionamento surge: “Qual é a legitimidade do aluno para poder 
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fazer uma afirmação como a presente na carta?” Desta maneira, o conteúdo da carta pode ser 

comprometido devido ao possível desconhecimento de recursos linguístico-discursivos que 

possam agregar maior credibilidade e legitimidade à produção textual. 

A carta seguinte apresenta problemas semelhantes à primeira. O discente Douglas, 

apesar do uso do vocativo “Marizete”, não utiliza um formulador textual para introduzir o 

tópico. O aluno poderia ter iniciado sua carta com a seguinte introdução em busca de 

organizar o tópico que foi apresentado posteriormente: “Marizete, quanto aos momentos 

difíceis vividos pela senhora e sua família (...)”.  

Em relação à categoria modal, podemos notar a presença de duas modalidades: 

alocutivas (“Marizete, (...) levante a cabeça seus filhos precisa de você”) e delocutiva (“é um 

momento difícil”). No primeiro momento, o aluno utiliza uma injunção. Segundo Charaudeau 

(2014, p.87), essa categoria “impõe essa ação ao interlocutor de maneira combinatória 

(‘mandar que’, ‘ordenar que’, ‘intimar’), para que este a execute”.  Sendo assim, o estudante 

atribui a si um estatuto de autoridade absoluta a ponto de poder dar ordens ao seu interlocutor. 

Ao utilizar a modalidade delocutiva, o aluno propõe uma asserção, mais 

especificamente, o educando descreve como algo que é evidente para os dois sujeitos: “é um 

momento difícil”. Ao escolher a delocução, o discente busca se desvincular da afirmação, 

pois, nesta modalidade, “o propósito existe em si” (Charaudeau, 2016, p.100).  

O uso das duas modalidades auxiliou o educando a desenvolver sua carta conforme a 

proposta da etapa em destaque. Douglas escreveu uma carta com o propósito comunicativo de 

alegrar Marizete. O discente utiliza as categorias modais adequadas e consegue desenvolver 

sua proposta apropriadamente 

A terceira carta foi escrita pelo discente Pietro. O aluno inicia sua produção textual 

fazendo uso do vocativo “Dona Marizete”. Em seguida, o discente tenta introduzir o assunto 

por intermédio da seguinte sentença: “Não sei como escrever isso para Srª, Pois estou 

passando pelo mesmo momento que a srª. Sabe, darei um conselho pra srª (um que eu uso)”. 

 Apesar de o aluno não ter iniciado a carta diretamente com o assunto, Pietro poderia 

ter introduzido o tópico de uma maneira que pudesse agregar mais credibilidade ao seu texto, 

evitar a repetição desnecessária (senhora) e eliminar a marca de oralidade (sabe), por 

exemplo: “Dona Marizete, no que diz respeito à perda de uma pessoa querida, posso dizer que 

compreendo o sentimento da senhora, pois estou passando pelo mesmo momento.” Ao fazer 

essa declaração, o estudante poderia agregar maior credibilidade ao seu texto, pois por estar 
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vivendo a mesma situação, o aluno pode apresentar argumentos empíricos para desenvolver 

sua argumentação.  

Quanto à categoria modal, o estudante utiliza, predominantemente, o alocutivo e o  

elocutivo. O alocutivo pode ser observado no uso do vocativo e na proposição de uma 

sugestão: “darei um conselho que uso”. O elocutivo pode ser percebido como um recurso que 

Charaudeau (2014, p.92) define por intermédio da categoria “saber/ignorância” no qual o 

autor afirma se tem ou não conhecimento do assunto em tela, no caso referente à passagem: 

“não sei como escrever (ignorância), darei um conselho (saber)”. 

Além das características supramencionadas da carta de Pietro, vale ressaltar o  uso de 

um vocábulo inapropriado para a produção textual escrita. O estudante escolheu um marcador 

discursivo típico da oralidade para introduzir seus pensamentos, ele utilizou o vocábulo 

“sabe”. Podemos notar que o discente usou essa palavra como mecanismo coesivo 

(característica que será abordada no tópico seguinte: Coesão referencial/circunstâncias 

formais) para introduzir os argumentos pelos quais dona Marizete não deveria ficar triste.  

O vocábulo utilizado pelo aluno é uma marcador discursivo do texto falado. Segundo 

Koch (2008, p.134), as repetições na fala têm “por função ganhar tempo para o planejamento, 

assegurar a posse do turno ou, ainda, simplificar a tarefa de produção discursiva”. Isso aponta 

para uma dificuldade do estudante ao reconhecer as propriedades do texto escrito e falado. 

Nestas situações de engajamento Charaudeau (2014) mostra que, mesmo sendo uma 

carta pessoal endereçada a Marizete, o sujeito (aluno) já deveria estar consciente das 

restrições do gênero discursivo em questão e de que se trata de um texto em modalidade 

escrita (livre de marcas de oralidade), que expressa opinião sobre um determinado assunto a 

ser introduzido por um formulador textual na garantia da adequada articulação 

metadiscursiva. 

 O uso desse termo na carta de Pietro não reforça a sua argumentação e torna sua 

capacidade de persuasão mais frágil. Charaudeau (2014) defende que “persuadir o outro 

equivale, neste caso, a colocá-lo num universo de evidências que exclui a possibilidade de 

discussão.” O vocábulo selecionado por Pietro não é assertivo, opostamente, causa dúvida e 

não evidencia seus argumentos. O educando optou pelo marcador de oralidade “sabe” duas 

vezes, a primeira para introduzir o seu conselho: “Sabe, darei um conselho pra srª (um que eu 

uso).” e a segunda para apresentar sua sugestão: “Sabe, uma das coisas que faço para 

amenizar a Tristeza (...)”.  O uso desse tipo de marcador discursivo pode apontar para 

insegurança, conforme afirma Freitag (2005): “Parte do estigma dos marcadores discursivos 
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deve-se ao fato de o seu uso estar associado à insegurança e falta de domínio do assunto”. 

Desta forma, podemos perceber que Pietro precisa apofundar seu conhecimento sobre 

operadores discursivos. 

 Em vista de aprimorar a capacidade argumentativa dos discentes, uma das atividades 

abordadas no módulo dois da sequência didática traz uma reflexão sobre uma boa e uma má 

argumentação. Buscamos discutir diferentes maneiras sobre como aprimorar a habilidade de 

persuasão dos estudantes e, concomitantemente, sobre sua eficiência ao desenvolver seus 

pensamentos.   

    

  

C) REPETIÇÃO COESIVA/CIRCUNSTÂNCIAS FORMAIS 

 

 Antes de começar a analisar as cartas dos estudantes sob o parâmetro da coesão 

textual, faz-se necessário explicitar os elementos coesivos os quais enfatizaremos. 

Primeiramente, quanto ao conceito de texto, Machado (2013, p.101) afirma que “quando 

estamos diante de um texto, estamos, na verdade, diante de uma rede coerente de ideias 

articuladas entre si: ideias que pressupõem conhecimentos e interpretação de implícitos e que 

nos transmitem informações e opiniões.”. 

Em vista disso, faz-se necessário avaliar a forma com que os alunos têm organizado a 

estrutura dos seus textos e propor uma maneira de ajudá-los a produzir textos mais reflexivos 

e eficazes. Em busca de conquistar esses objetivos, elaboramos exercícios que pudessem levar 

os alunos a refletirem sobre o seguinte mecanismo de coesão textual: a repetição. 

Vale ressaltar que esse mecanismo foi selecionado devido à dificuldade quanto ao 

emprego de estratégias de coesão apresentadas nas cartas dos alunos durante a sequência 

didática. Ao perceber os problemas presentes nas cartas de leitor, elaboramos atividades que 

pudessem auxiliá-los no momento da produção textual. Sendo assim, eis o momento de 

analisar as cartas com base nesse parâmetro e, nas etapas seguintes da sequência didática, 

observar o progresso dos estudantes mediante os exercícios propostos referentes aos 

mecanismos de coesão explorados. 

A carta de Anderson precisa de uma observação aprofundada quanto aos mecanismos 

de coesão empregados, pois, apesar de o estudante evitar o uso de repetições excessivas, seu 

texto carece de organização. O aluno consegue fazer algumas referências anafóricas por 

intermédio do uso de pronomes, a saber: “los” referente a “objetivos” e “ela” referente à 
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“Marizete”. Esse mecanismo de coesão foi praticamente o único presente nas cartas de todos 

os estudantes da turma: “independente do que houver e jamais abandonar os objetivos, 

buscando sempre tentar atingi-los” e “e nenhuma outra família passe também por uma 

situação trágica que ela viveu”. 

Outro aspecto a ser destacado na carta de Anderson é a repetição do “ela”. Segundo 

Koch e Elias (2016, p.100), a referenciação é um dos recursos argumentativos mais 

importantes em uma produção textual. A repetição do termo demonstra inconsciência do 

estudante quanto a esse recurso, ou seja, o discente poderia ter substituído o pronome por 

termos que poderiam trazer mais força argumentativa como “pobre dona de casa” ou “a 

sofrida mãe.” 

Na segunda carta de autoria de Douglas, podemos notar as estratégias de coesão 

textual adotadas por intermédio de pronomes. O estudante utiliza quatro substantivos para se 

referir a Josué: homem, marido, pai e trabalhador. Podemos notar como a imagem de Josué é 

construída através da utilização desses vocábulos e como a identidade do autor também está 

presente ao fazer essas escolhas lexicais. 

O discente Douglas repetiu alguns vocábulos durante a sua breve produção textual, a 

saber: “ele” e “marido”. Podemos notar no texto que essas repetições não são feitas com o 

objetivo de chamar atenção ou enfatizar um determinado assunto. Essas repetições não 

apontam para o uso de uma estratégia de construção e reconstrução de um referente, mas para 

falta de repertório lexical do aluno. 

A carta de Douglas possui não somente repetição de palavras, mas também de ideias: 

“lembre-se do bom homem que seu marido era” e “lembre-se de coisas boas do seu marido”. 

Desta maneira, podemos perceber uma circularidade temática no texto, ao invés de uma 

progressão. 

Já, na carta de Pietro, podemos destacar a imprecisão quanto à organização das ideias 

no texto. O estudante expressa seus pensamentos, porém não os organiza adequadamente. 

Podemos notar que o aluno divide sua produção textual em dois parágrafos, o primeiro é 

usado para introduzir seu argumento e o segundo para desenvolvê-lo e concluí-lo. Visto que a 

construção dos argumentos já foi avaliada no tópico referente à consistência argumentativa, 

podemos nos dedicar à avaliação das repetições na produção textual.  

O estudante repete a palavra “senhora” quatro vezes. Podemos notar que, no início da 

carta, o discente usa a mesma palavra três vezes em duas frases subsequentes. Ao ler, 

percebemos que a repetição não foi utilizada como um mecanismo de coesão para dar ênfase 
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ao vocábulo. O excesso do uso do mesmo vocábulo aponta para um desconhecimento do uso 

de mecanismos linguístico no âmbito da referenciação.  

 Outros termos (“ele, “ela”) se repetem no texto sem que sejam evidências de uma 

aparente estratégia de enfatizar um pensamento ou estimular algum efeito de sentido. 

Podemos notar que Pietro retoma as ideias de “marido” e “avó” sempre usando os mesmos 

pronomes pessoais, o que aponta, neste contexto, para uma necessidade de refinamento das 

suas estratégias coesivas. 

 O uso em excesso das mesmas palavras foi uma caraterística percebida nos textos da 

grande maioria da turma. Em vista disso, tivemos uma etapa da Sequência Didática focada no 

aprimoramento das habilidades linguísticas da turma e, prioritariamente, em estratégias de 

referenciação.  
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 PRODUÇÃO INICIAL 

 PRODUÇÃO TEXTUAL II 

 

 A segunda produção textual distinguiu-se significativamente da primeira. Nesta etapa, 

introduzimos o gênero discursivo “carta de leitor”, promovendo uma discussão sobre suas 

características, reflexões mais aprofundadas sobre as reportagens selecionadas e apresentação 

de conteúdo para amparar os argumentos dos alunos no momento da escritura. Além disso, 

pensamos juntos sobre os trechos de algumas redações anteriores e fizemos um exercício 

escrito de interpretação de texto, atividades que os ajudaram a refletir ao produzir o 

“segundo” texto. 

 Na aula referente à Produção Inicial, introduzimos o seguinte exercício, já apresentado 

na seção “Construção da análise das produções mediadas”: 

 

 Figura 18: Exercício “carta de leitor”  
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 Na sequência, solicitamos a confecção de novo texto com base na seguinte proposta: 

“Com base nas reportagens, escreva uma carta de leitor.” A partir da proposta em questão, 

foram produzidos os textos que seguem, objetos de nossa análise: 

 

Figura 17: Carta do estudante ANDERSON - 2 

 

- Transcrição da carta do estudante ANDERSON - 

11 de outubro de 2016 

Eutanásia e Ortotanásia 

A forma ativa e passiva da Eutanásia  

A Eutanásia é um a prática que e aplica em uma pessoa com uma doença incurável e/ou 

estado terminal, também sendo aplicada a uma pessoa com sofrimento constante e respira por 

aparelhos à uma morte sem dor ou sofrimento. 

Há duas práticas da Eutanásia, a Eutanásia ativa que é a aplicada à pessoas em estado terminal 

/ sofrimento constante, e a Eutanásia passiva, que é mais conhecida como Ortotanásia, que por 

sua vez é uma prática onde os médicos não aplicam a morte aos pacientes que estão em 

sofrimento ou estado terminal, eles simplesmente “deixam” o paciente naquela agonia até 

morrer. 

A prática da Eutanásia ativa, embora seja um crime no Brasil, deveria ser utilizada e 

legalizada no país, pois existem muitas pessoas em estado vegetativo, respirando por meio de 

aparelhos e sofrendo. Na minha opinião, a Eutanásia é a solução, pois um ser humano não 

merece sofrer e a Eutanásia dá ao paciente uma morte sem dor ou sofrimento. 

 

Anderson  
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Figura 18: Carta do estudante DOUGLAS - 2 

 

- Transcrição da carta do estudante DOUGLAS - 

 

11 de outubro de 2016 

Eutanásia permitida no Brasil 

 Eu acho que a eutanásia deveria ser permitida nosso país, mas só em certas 

cirtustancias mais graves, mas antes da pessoa se submeter a isso algumas coisas deveriam ser 

necessárias a fazer. 

 Antes de tudo acontecer, deveria se saber a causa da pessoa querer fazer a eutanásia e 

se não tem algum jeito de cura-la. 

 A família deveria ser mencionada para escutar o que elas acham sobre isso pois uma 

atitude dessa não cabe a pessoa sozinha tomar. 

 Então apenas se fosse uma necessidade se não tivesse como curar a pessoa com 

medicamentos ou com algum método cirurgico e se a família e todos concordassem acho que 

poderia sim ser permitido no nosso país a eutanásia. 

Douglas 

Turma 1002 
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Figura 19: Carta do estudante PIETRO - 2 

 

- Transcrição da carta do aluno PIETRO - 

 

 

Não a Ortotánasia / Eutanásia      Niterói – 11/10/16 

 

        A prática da Eutanásia ou da Ortotánasia na minha opinião não deveria ser 

aprovada, pois nos dois casos o homem acaba tirando a vida de outro. Na caso da Ortotánasia 

a omissão do atendimento acaba deixando em dúvida se a pessoa viveria denovo, ou partiria 

de vez e isso afetaria a família de certa forma, já na Eutanásia, o ato de você interromper a 

vida de um ser humano é inaceitável, mesmo que a pessoa esteja sofrendo o certo (na minha 

opinião) é deixar acontecer naturalmente. 

        Eu tenho como opinião que tanto a Ortotanásia quanto a Eutanásia são práticas 

erradas, pois de jeito nenhum um homem tem liberdade de tirar a vida de outro, por isso eu 

não apoio a legalização dos atos. 

Pietro Carvalho (27) 

Turma 1002 
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A) CONSISTÊNCIA ARGUMENTATIVA/FINALIDADE E PROPÓSITO 

TEMÁTICO 

 

 A consistência argumentativa pode ser observada mais profundamente na segunda 

produção textual, pois os estudantes precisaram apresentar sua opinião quanto à Eutanásia e 

evidenciar argumentos para sustentar seu posicionamento. Desta maneira, poderemos avaliar 

mais precisamente como os educandos desenvolveram suas ideias e aprimoraram sua 

argumentação.  

Charaudeau (2014, p.207) afirma que argumentar é uma atividade discursiva que 

participa de uma dupla busca pelo sujeito argumentante. Segundo o autor, há no sujeito 

argumentante (os educandos) uma “busca de racionalidade” e uma “busca de influência”. A 

primeira busca “tende a um ideal de verdade quanto à explicação de fenômenos do universo”; 

a segunda “tende a um ideal de persuasão, o qual consiste em compartilhar com o outro 

(interlocutor ou destinatário) um certo universo de discurso até o ponto em que este último 

seja levado a ter as mesmas propostas (atingindo o objetivo da comunicação)”. 

Em vista disso, avaliaremos as cartas dos alunos levando em consideração a relação 

triangular (proposta sobre o mundo, sujeito argumentante e sujeito alvo) apresentada no 

primeiro tópico referente à consistência argumentativa e na dupla busca supramencionada. 

Analisaremos as cartas na mesma ordem da primeira etapa com a finalidade de tornar a 

avaliação mais clara e o possível progresso mais evidente.  

 A carta de Anderson apresentou uma evolução expressiva. O discente iniciou seu 

texto explicando minunciosamente a diferença entre Eutanásia e Ortotanásia:  

 

Há duas práticas da Eutanásia, a Eutanásia ativa que é a aplicada à pessoas em estado 

terminal / sofrimento constante, e a Eutanásia passiva, que é mais conhecida como 

Ortotanásia, que por sua vez é uma prática onde os médicos não aplicam a morte aos 

pacientes que estão em sofrimento ou estado terminal, eles simplesmente ‘deixam’ o paciente 

naquela agonia até morrer.”  

 

Ao demonstrar domínio sobre o assunto, o aluno apresenta um texto mais dotado de 

credibilidade e legitimidade. Vale lembrar que Charaudeau (2006, p.67) distingue 

legitimidade de credibilidade da seguinte maneira: a primeira “determina um direito do sujeito 

de dizer ou de fazer”, a segunda, “uma capacidade do sujeito de dizer ou de fazer.” O 
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reconhecimento da legitimidade do autor de uma produção textual só é conquistada após a 

comprovação da sua capacidade de dizer algo ou realizar a ação em foco, ou seja, é 

fundamental a credibilidade do sujeito comunicante na sua busca de persuasão do outro. Ao 

demonstrar domínio sobre o assunto, o educando busca agregar mais credibilidade ao seu 

texto, comprovar sua capacidade de escrever sobre o tema proposto e, consequentemente, 

convencer o leitor de que o seu ponto de vista é o mais apropriado.  

Após apresentar as definições do tema, o discente expressa sua opinião sobre o 

assunto: “A prática da Eutanásia ativa, embora seja um crime no Brasil, deveria ser utilizada e 

legalizada no país (...)”. Em seguida, o aluno expõe seu argumento e reitera sua opinião: 

 

 (...) pois existem muitas pessoas em estado vegetativo, respirando por meio de 

aparelhos e sofrendo. Na minha opinião, a Eutanásia é a solução, pois um ser humano não 

merece sofrer e a Eutanásia dá ao paciente uma morte sem dor ou sofrimento. 

 

O estudante demonstra seu posicionamento e desenvolve-o brevemente. O aluno 

apresenta seu raciocínio para tentar estabelecer uma verdade (a Eutanásia deve ser legalizada 

no Brasil) quanto à proposta temática. Entretanto, sua “busca de racionalidade” e sua “busca 

de influência” foram comprometidas pela falta de desenvolvimento dos seus argumentos. A 

explicação sobre seu ponto de vista e a busca pela persuasão do interlocutor foram 

prejudicadas devido à superficialidade da sua argumentação. 

Anderson defende a legalização da Eutanásia com base nos dados de inúmeros 

pacientes sofrendo em estado vegetativo que não merecem essa condição. O discente tem um 

argumento coerente, relevante e válido com relação à Eutanásia, todavia o aluno o apresenta e 

não o desenvolve. Essa circularidade resulta em uma argumentação frágil, inconsistente, 

superficial e, consequentemente, pouco persuasiva. 

Ao discorrer sobre a estrutura da argumentação proposta por Charaudeau (1992) e 

apresentada na primeira seção relacionada à progressão argumentativa e propósito temático, 

Wander Emediato (2007, p. 162) afirma que “não se pode argumentar bem sem apresentar, 

em um determinado momento, argumentos que possam ser aceitos como plausíveis e 

aceitáveis pelo interlocutor ou pelo auditório”. Anderson expõe seu argumento, porém não 

apresenta todos os alicerces necessários para uma boa argumentação, conforme afirma 

Emediato: “A formulação dos argumentos será, portanto, a parte da argumentação relativa aos 
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tipos de provas, à lógica dos raciocínios e princípios de explicação e justificação que 

fundamentam a tese ou afirmação”.  

Ao analisar a carta de Anderson, percebemos que o estudante apresenta uma prova 

consistente no texto, porém sua carta é composta por circularidade que não aponta para o 

desenvolvimento da prova, conforme o trecho a seguir: 

 

A prática da Eutanásia ativa, embora seja um crime no Brasil, deveria ser utilizada e 

legalizada no país, pois existem muitas pessoas em estado vegetativo, respirando por meio de 

aparelhos e sofrendo. Na minha opinião, a Eutanásia é a solução, pois um ser humano não 

merece sofrer e a Eutanásia dá ao paciente uma morte sem dor ou sofrimento, 

 

Desta maneira, podemos perceber que o aluno ainda tem muitos mecanismos 

linguísticos referentes à argumentação a serem desenvolvidos na sua carta. Entretanto, a 

diferença entre a primeira e a segunda carta é notória. O estudante demonstrou um relevante 

progresso quanto à organização da argumentação na sua produção textual, isto é, demonstrou 

um amplo conhecimento sobre o conteúdo inicialmente e depois apresentou sua tese. Todavia, 

ele ainda precisa aprender a como utilizar os alicerces da argumentação supramencionados 

para que possam tornar sua produção mais consistente e agregar mais credibilidade e 

legitimidade à sua verdade quanto à proposta. Por fim, podemos observar um resumo da 

análise supracitada no quadro a seguir: 

Macroestrutura 

Argumentativa 

Trechos da carta produzida pelo 

educando 

Anderson 

Proposta O estudante expõe a proposta por 

intermédio das definições apresentadas 

sobre a Eutanásia e Ortotanásia.  

Tese A Eutanásia deveria ser autorizada e 

legalizada no país, pois essa prática é a 

solução 

Argumentos 1. O ser humano não merece sofrer 

Conclusão A Eutanásia é a solução para uma morte 

sem dor, pois o ser humano não merece 

sofrer. 
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A segunda carta de leitor a ser analisada foi produzida pelo estudante Douglas. O 

educando utilizou estratégias completamente distintas das identificadas na produção textual 

de Anderson. Além disso, o aluno apresentou um significativo progresso quantitativo e 

qualitativo em relação ao seu texto inicial. 

Primeiramente, vale ressaltar que enfatizaremos a análise qualitativa das produções 

textuais. Todavia, não podemos deixar de valorizar a atenuante diferença quantitativa entre o 

primeiro e o segundo texto de Anderson e Douglas no que diz respeito às dimensões do 

texto. Ambos escreveram apenas um parágrafo (cerca de 50 palavras) em sua primeira 

produção textual. Na segunda etapa, os dois alunos produziram textos com conteúdo mais 

amplo e elaboraram cartas com cerca de 160 palavras. 

A produção textual de Douglas também apresentou uma significativa mudança 

qualitativa, pois o discente conseguiu aprimorar o uso dos mecanismos linguísticos 

observados no presente trabalho. Todavia, reconhecemos que ainda há muitas características 

presentes no seu texto que precisam ser desenvolvidas.  

 O discente inicia sua carta expressando seu ponto de vista sobre o tema: “Eu acho que 

a eutanásia deveria ser permitida no nosso país (...)”. Koch e Elias (2016, p. 165) classificam 

essa estratégia como “declaração inicial” e explicam que “neste tipo de estratégia, é feita uma 

afirmação ou negação logo de saída que será justificada ou fundamentada em seguida.” Desta 

maneira, podemos afirmar que o estudante iniciou sua carta de leitor com uma estratégia 

discursiva apropriada para a situação comunicativa.  

Diferentemente da primeira produção textual apresentada nesta etapa, o educando 

apresenta sua opinião no parágrafo inicial. Em seguida, ele descreve duas condições quanto à 

sua tese: “mas só em certas circunstâncias mais graves.” e “Mas antes da pessoa se submeter a 

isso, algumas coisas deveriam ser necessárias a fazer.” 

Após uma primeira carta composta por diversos equívocos que comprometiam a 

consistência argumentativa, o educando busca desenvolver sua argumentação. O estudante 

não produz seu texto descrevendo os motivos que possam justificar a legalização da 

Eutanásia.  Entretanto, o aluno busca apresentar as condições e ocasiões necessárias para que 

a prática seja permitida. Sendo assim, diferentemente de outras cartas de leitor, o foco do 

texto do estudante não está em apresentar argumentos a favor ou contra a Eutanásia, mas 

explicar as condições para que essa medida seja seguida. 

  A primeira circunstância é que “deveria se saber a causa da pessoa querer fazer a 

eutanásia e se não tem algum jeito de curá-la”. A segunda condição é que “a família deveria 
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ser mencionada para escutar o que eles acham sobre isso (...)”. Segundo o educando, a 

Eutanásia deveria ser legalizada somente nas circunstâncias supramencionadas. 

No parágrafo inicial, o estudante apresenta sua opinião a favor da Eutanásia em 

algumas situações. Em seguida, nos dois parágrafos posteriores, ele descreve as duas 

condições em que acredita ser fundamental o uso da prática. Nesse trecho, esperávamos que o 

educando aprofundasse a sua reflexão e, concomitantemente, seus argumentos, porém ele 

apenas expôs as duas condições e mencionou uma explicação superficial e limitada: “(...) pois 

uma atitude dessa, não cabe a pessoa sozinha tomar.” 

No último parágrafo, o educando repete as duas circunstâncias mencionadas 

anteriormente e conclui seu texto retomando sua opinião exposta no início da carta. Ao ler a 

produção textual do estudante, podemos perceber que ele apresentou sua opinião, expôs duas 

condições pertinentes para comprovar sua tese e escreveu sobre o tema proposto. Entretanto, 

sua argumentação ainda está superficial.  

Dentre as diferentes razões que demonstram a falta de profundidade na carta de leitor 

do discente, selecionamos duas que estão intrinsecamente relacionadas às próximas etapas da 

sequência didática e à relação do presente trabalho com a teoria Semiolinguística:  

 

a) O aluno apresenta a primeira condição, mas não desenvolve sua argumentação: “Antes 

de tudo acontecer, deveria se saber a causa da pessoa querer fazer a eutanásia e se não tem 

algum jeito de cura-la”. O discente expôs a circunstância, mas não desenvolveu argumentos 

que pudessem contribuir para a persuasão do seu leitor.  

 

b) O discente não utiliza mecanismos linguísticos que possam agregar maior legitimidade 

e credibilidade à sua argumentação. A única explicação mencionada pelo educando é “pois 

uma atitude dessa não cabe a pessoa sozinha tomar.” Essa justificativa suscita uma série de 

perguntas: “Por que não?” e “Em que você se baseou para fazer essa afirmação?” 

 

Em vista das avaliações realizadas acerca da carta de Douglas, podemos notar um 

avanço expressivo entre o primeiro e o segundo texto do estudante. Entretanto, o discente 

ainda precisa aprimorar significativamente suas habilidades linguísticas para que sua 

produção textual e sua argumentação sejam mais consistentes. Por fim, podemos observar um 

resumo da análise supracitada no quadro a seguir: 
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Macroestrutura 

Argumentativa 

Trechos da carta produzida pelo 

educando 

DOUGLAS 

Proposta A Eutanásia deve ser permitida 

Tese/Restrição A Eutanásia deve ser permitida no nosso 

país, mas apenas em algumas 

circunstâncias. 

Argumentos 1. A Eutanásia deve ser permitida 

caso o paciente deseje. 

2. A Eutanásia deve ser permitida 

caso a família autorize. 

Conclusão A prática da Eutanásia deve ser autorizada, 

mas somente em casos específicos. 

 

Após a análise dos textos de Anderson e Douglas, avaliaremos a carta de leitor de 

Pietro. A primeira produção textual do estudante estava repleta de mecanismos linguísticos 

relacionados à argumentação que precisavam ser desenvolvidos conforme apontado na 

avaliação da primeira etapa. Entretanto, na sua segunda carta, podemos ressaltar dois aspectos 

importantes: a) o aluno apresentou problemas que não estavam presentes na carta anterior e b) 

o aluno conseguiu superar alguns aspectos salientados como negativos na primeira produção 

textual.  

O discente inicia seu texto expondo sua opinião diante do tema. Em seguida, o 

educando explica a diferença entre Eutanásia e Ortotanásia: “No caso da Ortotanásia, omissão 

do atendimento (...)” e “Eutanásia, o ato de você interromper a vida de um ser humano.” Ao 

apresentar uma definição, o educando explica ao leitor os conceitos necessários para que 

possa entender sua argumentação. Todavia, Koch e Elias (2016, 173) ressaltam que essa 

estratégia pode ir além do compartilhamento dos saberes:  

 

(...) a definição ocorre porque talvez o leitor desconheça a palavra como 

já dissemos. Mas o contrário também pode acontecer e, nesse caso, a 

“obviedade” funciona como um cláusula de um contrato que não gera 

contestação, porque de comum acordo. 

 

 Após a apresentação dos conceitos, Pietro inicia o segundo parágrafo retomando a 

ideia apresentada no primeiro e apresenta a razão pela qual ele discorda das práticas: “o 
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homem não tem o direito de tirar a vida de outro homem”. Em seguida, Pietro não se 

aprofunda no seu argumento, contrariamente, ele conclui seu texto. Em vista dessa 

superficialidade, surge uma questão: como o estudante pode convencer o seu leitor sem a 

apresentação de argumentos consistentes que possam alicerçar a sua tese?   

 Desta maneira, podemos notar que o discente posicionou-se diante da proposta (“A 

prática da Eutanásia ou da Ortotanásia, na minha opinião, não deveria ser aprovada”), 

demonstrou conhecimento ao definir as práticas no primeiro parágrafo e apresentou 

argumentos no primeiro e no segundo parágrafo. Por intermédio dessas características 

presentes no texto de Pietro, podemos notar que o educando apresentou um considerável 

progresso em relação ao texto anterior.  

Outro aspecto que aponta para o avanço do estudante em relação à primeira carta é o 

uso de alguns operadores discursivos, a saber: “pois”, “e”, “já”, entre outros. O uso adequado 

dos marcadores na produção textual é fundamental para o organização da argumentação, 

conforme Koch (2016, p.64):  

 

Os operadores ou marcadores argumentativos são, pois, elementos 

linguísticos que permitem orientar nossos enunciados para determinadas 

conclusões. São, por isso, mesmo responsáveis pela orientação 

argumentativa dos enunciados que introduzem, o que vem a comprovar 

que a argumentatividade está inscrita na própria língua. 

 

Na primeira carta, o discente organizou suas ideias usando um vocábulo característico 

do registro oral (“sabe”). Esse uso inadequado não se repetiu em sua segunda carta. Desta 

maneira, podemos perceber que o aluno começa a elaborar seu texto de forma mais atenta e 

consistentemente. Por fim, podemos observar um resumo da análise supracitada no quadro a 

seguir: 

Macroestrutura 

Argumentativa 

Trechos da carta produzida pelo 

educando 

PIETRO 

Proposta O estudante expõe a proposta por 

intermédio das definições apresentadas 

sobre a Eutanásia e Ortotanásia.  

Tese A Eutanásia não deveria ser autorizada/ 

aprovada 
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Argumentos 1. Nenhum ser humano tem o direito de 

interromper a vida do outro. 

Conclusão Não apoio a prática, porque nenhum um 

homem tem a liberdade de tirar a vida de 

outro. 

 

 Todavia, notamos que o estudante ainda precisa aprender a desenvolver seus 

argumentos a fim de trazer mais credibilidade ao seu texto, aprimorar sua capacidade de 

persuasão e aperfeiçoar sua argumentação. Acreditamos que o discente conseguirá superar 

essa dificuldade após as atividades do módulo 2, pois diferentes estratégias discursivas 

visando a uma boa argumentação serão apresentadas. 

 

 

B) ARTICULAÇÃO METADISCURSIVA/IDENTIDADE 

 

 Os estudantes produziram cartas de leitor com características que poderiam resultar no 

fracasso da sua argumentação. Na seção anterior relacionada à argumentação, ressaltamos 

diferentes aspectos como: superficialidade, imprecisão e desorganização. Além desses 

características, um problema que esteve presente na primeira carta foi a presença de 

expressões como “na minha opinião” e “eu acho”. 

 Com o propósito argumentativo de fundamentar um ponto de vista, buscamos 

apresentar argumentos de autoridade em nossas produções textuais. Antes de analisar 

profundamente as cartas de leitor dos alunos e como a presença de indevidos introdutores de 

tese podem afetar a sua argumentação, faz-se necessário entender o que são argumentos de 

autoridade. De acordo com Emediato (2007, p.174): 

 

Há dois tipos de argumento de autoridade. O primeira visa fazer admitir 

uma tese ou uma ideia remetendo-a a um autor, digno de fé e com 

autoridade reconhecida no assunto. É o que se faz ao elaborar textos 

científicos, quando citamos autores reconhecidos no campo científico. Ao 

fazê-lo, aumentamos a credibilidade de nosso próprio texto e de nossa 

própria argumentação. Com relação aos estilos e normas de citações 

textuais em textos científicos. O segundo tipo de argumento de autoridade é 

aquele onde o sujeito que argumenta se serve de sua própria autoridade 

como força argumentativa. Os gregos denominavam ethos essa força que 
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decorre do próprio caráter do orador, sua legitimidade, credibilidade, enfim, 

sua imagem positiva diante do auditório que ele vista persuadir. 

 

Com base na afirmação supramencionada, podemos perceber que o autor pode se 

incluir na sua produção textual, todavia precisa ter legitimidade e credibilidade para tal feito. 

Os alunos não têm as características necessárias para que possam utilizar o seu ethos para 

reforçar sua argumentação. Sendo assim, eles precisam recorrer à intertextualidade para que 

possam construir e alicerçar seus argumentos. Koch e Elias (2016, p.47) afirmam que “a 

intertextualidade é um expediente de que podemos nos valer na construção de argumentos”.  

Quando os educandos usam expressões como “eu acho” ou “na minha opinião”, eles 

não agregam a credibilidade necessária para fundamentar seus argumentos. Desta maneira, o 

conhecimento e a utilização de mecanismos de intertextualidade, como a citação de pessoas 

que têm legitimidade no assunto, colaborariam para uma argumentação mais persuasiva e, 

concomitantemente, uma carta de leitor mais eficaz. Diante deste panorama, eis o momento 

de analisar os introdutores de tese presentes na carta dos educandos. 

O estudante Anderson concluiu sua carta apresentando seu pensamento e introduziu o 

seu ponto de vista com a expressão “na minha opinião”. O discente não menciona nenhum 

argumento de autoridade para que o seu ponto de vista seja convincente e inquestionável. 

Sendo assim, o aluno precisa aprender a como aplicar diferentes mecanismos linguísticos que 

possam reafirmar a sua tese e agregar mais legitimidade ao seu discurso. 

O educando Douglas inicia sua carta de leitor com a expressão “eu acho”. No 

dicionário12 de Língua Portuguesa, o termo “achar” tem diversos sinônimos e definições. Um 

desses sinônimos é o verbo “supor” que segundo o mesmo dicionário significa “afirmar sem 

ter certeza”. Em vista dessa definição, podemos perceber que o aluno, além de não incluir nos 

seus  textos elementos que pudessem agregar mais credibilidade, ele utiliza uma expressão 

que pode indicar imprecisão ou incerteza quanto aquilo que se fala ou escreve. Isto posto, 

como o estudante poderá convencer o seu leitor introduzindo a sua opinião com expressões 

que exprimem falta de certeza sobre aquilo em que ele acredita? 

Apesar de o aluno ter apresentado um significativo progresso com relação à sua 

primeira carta, o estudante ainda precisa desenvolver suas habilidades linguísticas quanto à 

produção de cartas de leitor. Os dois textos analisados carecem de elementos discursivos que 

                                                 
12 (Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa, 2004)  
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possam funcionar como recursos de autoridade e, concomitantemente, aprimorar os 

argumentos dos educandos. 

A terceira carta a ser analisada, escrita pelo aluno Pietro, distingue-se das anteriores, 

pois o educando não usou expressões introdutórias para demonstrar seu ponto de vista como: 

“Na minha opinião”, “Eu tenho como opinião” e “Eu acho”. Todavia, esses termos estão 

presentes em sua segunda produção textual. Esses vocábulos não são normalmente utilizados 

nesse tipo de texto, pois esse modelo de carta pressupõe uma sugestão, opinião ou 

reivindicação. Desta maneira, o uso destas expressões pode, além de enfraquecer a 

argumentação pelos motivos supramencionados, ser redundante devido ao propósito do 

gênero discursivo carta de leitor.  

 Sendo assim, podemos notar uma primeira questão que podemos desenvolver na 

produção textual do aluno à luz da Semiolinguística, pois o reconhecimento do contrato 

comunicativo pode ajudá-lo a pensar e aprimorar as suas estratégias discursivas. Além disso, 

ao refletir sobre as características dos leitores do jornal e do contrato entre os sujeitos 

envolvidos na situação de comunicação, o estudante pode produzir seu texto com maior 

objetividade e planejar melhor sua argumentação. 

 

C) REPETIÇÃO COESIVA/CIRCUNSTÂNCIAS MATERIAIS 

 

 Dentre os diversos aspectos que podem ser avaliados ao se analisar a coesão textual, 

buscamos observar a repetição que possa demonstrar falta de recursos linguísticos variados e 

estrategicamente relacionados às produções textuais, isto é, repetições que não foram usadas 

como uma estratégia discursiva e, concomitantemente, prejudicam a fluidez do texto. 

 A maioria da turma produziu a carta de leitor com o excesso de uso do mesmo 

vocábulo. Todavia, vale ressaltar que alguns estudantes não repetiram excessivamente apenas 

palavras, mas também ideias. A primeira carta a ser avaliada está repleta de repetições. O 

discente Anderson buscou dividir seu texto em três parágrafos, organizar suas ideias e, 

consequentemente, apresentar um texto mais coerente.  

 Apesar do notório progresso presente no texto de Anderson, podemos perceber 

algumas características que precisam ser desenvolvidas. Em vista do objetivo do presente 

trabalho, enfatizaremos o uso inapropriado da repetição na nossa análise. O excesso do uso de 

palavras como Eutanásia (7 vezes), estado (4 vezes), sofrimento (4 vezes), pessoa (4 vezes) 
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apontam para necessidade do aprimoramento do uso de mecanismos coesivos que podem 

contribuir para construção do sentido e organização textual. 

 O conhecimento sobre os fatores de coesão é fundamental para o desenvolvimento do 

texto, pois são eles “que dão conta da sequenciação superficial do texto, isto é, os mecanismos 

formais de uma língua que permitem estabelecer, entre os elementos linguísticos do texto, 

relações de sentido” (Marcuschi, 1983 apud Koch). Além disso, conhecer mecanismos 

discursivos como a referenciação, por exemplo, pode ajudar os discentes a desenvolver sua 

argumentação. Segundo Machado (2013, p.107) “ao reconstruir o real, não só trazemos 

informações ao nosso texto, mas também, interagimos, manifestamos opiniões, argumentamos 

sobre/com ele”. Sendo assim, pretendemos ajudar os estudantes a pensar sobre a reconstrução 

do real e sobre o uso do léxico, apontando para o fato de como essa escolha é relevante para 

sua argumentação, conforme afirma Machado (2013, p.107): “Léxico é visão de mundo, não é 

só movimento sintático, é movimento semântico também”.  

 Durante a aplicação dos exercícios baseados nos pressupostos da Teoria 

Semiolinguística do Discurso, dois exercícios foram propostos com a finalidade de ajudar os 

alunos a refletirem sobre a repetição, as estratégias de referenciação e os operadores 

argumentativos. Diante do exposto, esperamos auxiliar os educandos a construírem um texto 

mais consistente e com uso mais acurado dos elementos coesivos. 

 A segunda carta, escrita pelo estudante Douglas, é composta por diversas 

características que precisam ser aprimoradas. Embora seu texto apresente melhoras 

significativas em relação à primeira, reconhecemos que sua produção textual necessita de 

aprimoramento quanto ao emprego de itens de coesão textual. 

 Ao ler o texto de Douglas, podemos notar que o estudante repete algumas palavras em 

sua carta, porém não há um excesso expressivo de modo geral.  Na presente produção textual 

existem apenas dois vocábulos que são repetidos em excesso: “pessoa” e “se”. O primeiro 

vocábulo poderia ser substituído por sinônimos: “ser humano” ou “indivíduo”. A repetição 

excessiva do operador argumentativo “se” influencia significativamente na argumentação 

presente na carta de leitor. 

 A utilização das conjunções intervém diretamente na argumentação do texto. Segundo 

Emediato (2007, p.45, grifo do autor): “A conjunção pode funcionar, portanto, como índice de 

atitude argumentativa.” Sendo assim, entender o uso apropriado dos conectivos é de suma 

importância para os educandos, pois seu emprego inadequado pode alterar completamente o 
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sentido do texto e, concomitantemente, interferir no desenvolvimento da argumentação do 

discente. 

 

 O excesso do conectivo “se” no texto de Douglas enquadra-se na circunstância 

apresentada na introdução deste tópico, pois a repetição das ideias resultou na repetição dos 

vocábulos, por exemplo: “se não tem algum jeito de cura-la.” e “se não tivesse como curar a 

pessoa”. Quanto à repetição de ideias, Koch e Elias (2016, p.102) apresentam o seguinte 

comentário:  

 

Se, no paralelismo, tem-se a repetição de uma estrutura que a cada 

vez é preenchida com um conteúdo diferente, na paráfrase ocorre o 

contrário: tem-se o mesmo conteúdo, apresentado sob formas 

estruturais distintas. O conteúdo quando representado, sofre algum 

tipo de alteração como reformulação, ajuste, desenvolvimento, 

síntese etc. (...)a paráfrase chama a atenção do leitor não para o 

conteúdo que está sendo alterado, mas, principalmente, para a 

alteração ocorrida e o objetivo que a justifica, aumentando as 

chances de êxito no empreendimento argumentativo. 

 

 

Em vista desta afirmação, podemos notar que a paráfrase é um recurso linguístico-

discursivo com grande valor argumentativo. Além disso, uma das funções da paráfrase é 

chamar a atenção do leitor para o que julga ser mais importante, esse mecanismo é feito por 

intermédio das alterações ocorridas para retomar a ideia. 

Embora a paráfrase seja um recurso linguístico-discursivo completamente adequado 

para os propósitos comunicativos da carta de leitor, ao avaliar as repetições de ideias 

presentes no texto, podemos notar que elas não corroboraram para o desenvolvimento da sua 

argumentação. Em vista disso, na carta do estudante, as repetições apontam para uma 

necessidade de aprimoramento do repertório linguístico-discursivo, mais especificamente, do 

conteúdo e seleção lexical.  

A abundante utilização do operador discursivo “se” contribuiu para a construção de 

um texto repleto de orações subordinadas adverbias condicionais, no qual o discente busca 

demonstrar as circunstâncias em que a Eutanásia deveria ser permitida. Entretanto, podemos 

notar que o desenvolvimento da sua argumentação foi comprometido, pois o uso em excesso 
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de orações condicionais sobrepôs, por exemplo, a busca por argumentos de autoridades que 

pudessem trazer mais credibilidade ao seu texto.  

A avaliação do uso excessivo de condicionais e, concomitantemente, a repetição de 

ideias presentes na carta de leitor do discente corroboram a análise realizada no tópico 

“Consistência Argumentativa” da presente etapa. O uso expressivo da partícula “se” para 

abordar as condições nas quais a Eutanásia deveria ser legalizada resultou em uma carta de 

leitor repleta de circunstâncias, porém com poucas justificativas que pudessem trazer mais 

legitimidade e credibilidade para argumentação do educando.  

Sendo assim, podemos notar que o aluno ainda precisa desenvolver recursos 

linguísticos relativos à coesão textual para conferir até mesmo mais consistência à sua 

argumentação. Nas etapas seguintes da sequência didática, os exercícios serão focados em 

reflexões sobre diferentes mecanismos que pudessem tornar os argumentos dos educandos 

mais consistentes e persuasivos. 

 Na última carta, o estudante Pietro repete os seguintes vocábulos mais de três vezes: 

“opinião”, “Eutanásia” e “Ortotanásia”. Essas repetições poderiam ter sido evitadas por 

intermédio de sinônimos e , pronomes, entre outros. O excesso de repetições em uma carta 

argumentativa pode enfraquecer a argumentação, pois, conforme o mencionado 

anteriormente, há a possibilidade de indicar um conhecimento limitado e um capacidade de 

argumentação frágil. Beaugrand e Dressler (1997, p.98, apud Nóbrega, 2011, p.39) chamam 

atenção para repetição inapropriada: “a repetição, se for processada de forma indevida, isto é, 

sem apresentar um motivo para dizer a mesma coisa mais de uma vez, prejudica o nível de 

informatividade do texto”. 

Além disso, faz-se necessário conscientizar que a retomada de ideias e substituições 

não são feitas de maneira arbitrária; por meio da referenciação, o autor pode construir seu 

ponto de vista e sua identidade. Os estudantes precisam estar atentos as esses mecanismos de 

coesão no texto para que possam se tornar leitores e escritores mais críticos. 

Por fim, podemos notar que Pietro avançou em relação aos aspectos relacionados à 

coesão textual, pois conseguiu diminuir o número de repetições inadequadas e utilizou 

diferentes conectivos para organizar seu texto: “(...)tanto a Ortotanásia quanto a Eutanásia são 

práticas erradas, pois de jeito nenhum um homem tem liberdade de tirar a vida de outro, por 

isso eu não apoio a legalização dos atos” (Grifo nosso).  

Vale ressaltar que, embora o aluno tenha apresentado um importante progresso nesta 

carta de leitor quanto à coesão textual, mais especificamente, o uso de repetições, outras 
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características presentes na sua produção textual ainda precisam ser aprimoradas. No segundo 

módulo, aplicamos diversos exercícios relacionados à coesão referencial, conforme descrito 

na seção 3.2. Em vista disso, eis o momento de observar o desempenho dos estudantes na 

terceira produção. 
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 MÓDULO 1 

 PRODUÇÃO TEXTUAL 3   

 

Nesta fase, os educandos refletiram sobre alguns trechos das redações anteriores e 

algumas situações do dia a dia, nas quais eles precisam convencer uma outra pessoa acerca de 

alguma ideia levantada. Neste momento, eles começaram a pensar sobre o que é uma boa e 

uma má argumentação em um texto. Quanto às expressões boa e má argumentação, 

Charaudeau (2014, p. 207) afirma:  

 

A argumentação é o resultado textual de uma combinação entre 

diferentes componentes que dependem de uma situação que tem 

finalidade persuasiva. Esse texto, total ou parcialmente, poderá 

apresentar-se sob forma dialógica (argumentação interlocutiva), escrita 

ou oratória (argumentação monolocutiva), e é nesse quadro que poderão 

ser utilizadas as expressões ‘desenvolver uma boa argumentação’, ‘ter 

bons argumentos’, ‘bem argumentar’, etc. 

 

Pensando justamente nos “diferentes componentes” defende(...) Após o debate sobre 

argumentos bons e ruins, houve uma discussão sobre a argumentação presente em uma tirinha 

do Calvin (a tirinha foi apresentada na página 68). O objetivo desse momento inicial foi 

pensar sobre a importância da argumentação e as possíveis estratégias discursivas para 

aprimorá-la. 

Após esse período de reflexão sobre a argumentação, debatemos sobre o tema da aula 

por intermédio de vídeos e reportagens. Em linhas gerais, os educandos discutiram sobre as 

aparições de palhaços macabros em diferentes partes do mundo e seus atos de violência. Em 

vista dessa temática, pedimos para que os alunos escrevessem uma carta de leitor comentando 

os fatos ocorridos com os palhaços e manifestassem sua opinião sobre o assunto. 

Seguem as cartas dos alunos: 
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                  Figura 20: Carta do estudante ANDERSON - 3 

 

- Transcrição da carta do estudante ANDERSON- 

 

1º de Novembro de 2016 

O que nos torna tão violentos? 

É notório ver que a violência cresceu; todos os dias vemos e ouvimos através dos 

meios de comunicação algum tipo de relato sobre violência que ocorreu, e na maioria das 

vezes esses tipos de violência são cometidos por jovens de menos de 29 anos que moram em 

favelas ou lugares mais desprezados pela sociedade. Mas o que os leva a estarem envolvidos 

com esses tipos de violência? 

De acordo com Marcelo Andriotti, diretor da ONG Favela Mundo “As cidades foram 

segmentadas entre os que têm e os que não têm direito a itens fundamentais para um 

desenvolvimento pleno e sadio. (...) Tudo de melhor estava em uma parte da cidade e o 

restante ficava com o que sobrava. (...) Começaram a queres essas coisas também. E, se não 

podiam tê-las pelas maneiras tradicionais, o fariam de alguma outra forma. Dariam um 

“jeito”, mesmo errado. Enquanto uns baseavam o seu ser naquilo que tinham, outros o fizeram 

através do poder, pela força bruta.” 

Como um jovem, sei como a pressão social, o almejo pelo poder, a falta de atenção 

dos pais e até a discriminação atrai ira à cabeça e nos deixa instáveis, o comportamento desses 

jovens que praticam a violência pode ser talvez até um pedido de socorro ou a busca para 

obter uma vida melhor por não ter direito a milhares de coisas que para alguns jovens de 

classe média alta é completamente acessível. 
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A realidade da juventude que convive em favelas é precária e assustadora, isto tudo 

sempre obtém certo tipo de influência, uma vez onde o destino de vários jovens é morrer de 

fome, por bala perdida ou por drogas já que não têm acesso a uma qualidade de educação e 

vida melhores. 

Anderson 1002 

Estudante 

Niterói - Rj 

 

Figura 21: Carta do estudante DOUGLAS – 3 

 

 

- Transcrição da carta do estudante DOUGLAS - 

 

1º de novembro de 2016 

Violência por toda parte 

 A violência vem acontecendo por muito tempo em diversos lugares do Brasil, e do 

mundo por muito tempo, frequentemente entre jovens e adolescentes em Escolas áreas, 

urbanas ou em qualquer outro lugar público. Varios motivos podem levar a pratica da 

violência na rua, as vezes o comportamento agressivo dos pais ou de um familiar dentro de 

casa faz com que isso entre na cabeça do jovem como uma influencia para fazer isso com 

outras pessoas a sua volta, existem outros motivos para que também ocorra a violência, 

motivos como urbanização, política, conflitos religiosos, abusos, desigualdade social etc. tudo 

isso contribui no aumento da violência 

Estudante 

Largo da Batalha Niterói R.J 

Douglas 
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                    Figura 22: Carta do estudante PIETRO – 3 

 

 

- Transcrição da carta do estudante PIETRO - 

 

1º de Novembro de 2016 

A violência na juventude de uma pessoa que foi nascida e criada na classe baixa ocorre 

por meio de influência e por falta de sabedoria na hora de fazer as escolhas. A influência do 

local, das pessoas, da convivência e do clima atual interfere muito no momento em que o 

jovem tem que fazer uma escolha. 

Segundo Marcelo Andriotti -> (Diretor da ONG Favela Mundo), os jovens de classe 

baixa começaram a desejar coisas que não podiam ter (as coisas que os jovens de classe média 

tinham), e pra isso começaram a usar do poder (força bruta, violência) para conseguir as 

coisas que desejavam. 

Muitos dos jovens das comunidades optam pela violência para conseguir o que 

desejam pois muitas das vezes não tem oportunidade de um vida melhor ou não tem opção 

para alcançar o que almejam a não ser usando a VIOLÊNCIA. 

A pessoa é levada a praticar violência porque não conseguem obter o que desejam de 

forma Normal, com trabalho e esforço. Não que eles não queiram trabalhar (alguns não 

querem mesmo) mas porque eles não tem oportunidade de emprego e nem de educação e para 

conseguir o sustento/mantimento recorem a violência, pois é uma forma mais rápida e direta. 

 

*Pietro C Carvalho.  *Estudante *Niterói - Rj 
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A) CONSISTÊNCIA ARGUMENTATIVA/FINALIDADE E PROPÓSITO 

TEMÁTICO 

 

O estudante Anderson produziu sua carta de leitor utilizando mecanismos linguísticos 

que organizaram o seu texto e reforçaram sua opinião. O aluno introduziu seu discurso 

comentado a realidade em que vivemos: “É notório ver que a violência cresceu; todos os dias 

vemos e ouvimos através dos meios de comunicação algum tipo de relato sobre violência que 

ocorreu (...)”. Em seguida, o discente incita o leitor a refletir sobre a temática e a instauração 

da tese por intermédio de um questão: “Mas o que os leva a estarem envolvidos com esses 

tipos de violência?”  

Vale ressaltar que em temos de finalidade, podemos observar respeito à 

macroestrutura argumentativa subdividindo o texto em: proposta, tese, argumentos e 

conclusão. Além disso, há já produção de maior consistência argumentativa em seu texto. 

O discente começa a sua resposta mencionando um especialista que tem autoridade 

para tratar do assunto, o diretor da ONG Favela Mundo. Ao apresentar o depoimento de um 

expert na temática proposta, Anderson produz um efeito de autenticidade em seu texto e, 

consequentemente, escreve uma carta com maior consistência argumentativa. Quanto à 

citação de dados ou referências em textos, Charaudeau (2014,p.240) afirma: 

 

A citação consiste em referir-se, o mais fielmente possível, (ou pelo 

menos dando uma impressão de exatidão) às emissões escritas ou 

orais de um outro locutor, diferente daquele que cita, para produzir na 

argumentação um efeito de autenticidade. A citação funciona como 

uma fonte de verdade, testemunho de um dizer, de uma experiência, 

de um saber (...) 

 

Desta maneira, podemos notar que Anderson iniciou sua carta de leitor de forma 

completamente diferente das anteriores, pois, nos parágrafos iniciais, o aluno conseguiu 

apresentar o contexto da temática, incitar o leitor à reflexão e agregar maior credibilidade e 

legitimidade ao texto por intermédio da citação.  

Vale ressaltar que diferentemente das cartas de leitor anteriores produzidas pelo 

discente, nesta etapa, ele foi capaz de respeitar a macroestrutura do texto, portanto, observou 

com sucesso os aspectos acerca da finalidade. Além disso, o estudante foi capaz de escrever 
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uma carta com maior consistência argumentativa, respeitando desta maneira o propósito 

temático. Por fim, podemos observar um resumo da análise supracitada no quadro a seguir: 

 

Macroestrutura 

Argumentativa 

Trechos da carta produzida pelo 

educando 

Anderson 

Proposta O estudante expõe a proposta por 

intermédio de uma pergunta inicial: o que 

nos torna tão violentos? 

Tese O comportamento violento dos jovens pode 

ser um pedido socorro ou uma busca por 

uma vida melhor. 

Argumentos 1. A realidade precária dos jovens que 

moram em comunidades. 

Conclusão A realidade assustadora dos jovens 

influencia em seu comportamento social 

 

Já, a carta de Douglas apresentou problemas graves. Embora um intenso trabalho 

quanto à argumentação tenha sido feito no primeiro módulo, podemos perceber que o discente 

não aprofundou seus argumentos e, concomitantemente, não incluiu nenhum dos elementos 

linguísticos e discursivos, mencionados anteriormente, capazes de agregar maior credibilidade 

e legitimidade ao seu texto.  

 O educando escreveu uma carta com diversos problemas estruturais e coesivos que 

dificultaram a compreensão dos seus argumentos. Primeiramente, o estudante inicia seu texto 

da seguinte maneira: “A violência vem acontecendo por muito tempo em diversos lugares do 

Brasil, e do mundo por muito tempo, frequentemente entre jovens e adolescentes em escolas 

áreas, urbanas ou em qualquer outro lugar público”. 

Ao refletir sobre a introdução, podemos notar que o educando apresenta uma 

significativa desorganização em relação ao seu pensamento, pois ele inicia sua carta com 

afirmações generalizadas que não serão aprofundadas a posteriori e apresenta informações 

sem base empírica, exemplificando o que Charaudeau (2004) assevera como saber de crença. 

Os saberes de crença estão associados a uma verdade exterior ao sujeito e são 

fundamentais para uma comunicação bem-sucedida. Todavia, a argumentação não pode ser 

baseada apenas na subjetividade do sujeito ou em saberes virtualmente partilhados. Uma 
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argumentação consistente precisa ser amparada conjuntamente pelo saber de conhecimento do 

mundo, pois é por intermédio da apresentação de fatos e estudos que o educando pode trazer 

mais credibilidade e legitimidade à sua carta de leitor. 

Após o trecho introdutório supramencionado, o estudante expõe seu primeiro 

argumento para explicar a causa da violência: “Vários motivos podem levar a pratica da 

violência na rua, as vezes o comportamento agressivo dos pais ou de um familiar dentro de 

casa faz com que isso entre na cabeça do jovem como uma influencia para fazer isso com 

outras pessoas a sua volta (...)”. O discente ressalta a relevância do comportamento parental 

na formação do jovem. Embora o educando tenha escolhido um argumento expressivamente 

pertinente, ele restringiu sua justificativa a esse sucinto trecho. Sendo assim, o estudante, 

assim como um significativo número de alunos nesta etapa, conseguiu apresentar um 

argumento relevante, porém não o desenvolveu. 

Essa superficialidade torna-se mais evidente no último trecho da carta de Douglas, 

pois, além de não ter aprofundado o seu primeiro argumento, o discente menciona outras 

razões para o crescimento da violência e não as desenvolve, a saber: “existem outros motivos 

para que também ocorra a violência, motivos como urbanização, política, conflitos religiosos, 

abusos, desigualdade social etc. tudo isso contribui no aumento da violência”. 

 A carta de leitor do estudante Douglas demonstrou que o educando ainda precisa 

desenvolver seu conhecimento quanto aos mecanismos linguístico-argumentativos capazes de 

atribuir mais credibilidade e legitimidade ao seu texto. Apesar de o aluno ter apresentado um 

argumento relevante e, concomitantemente, aprimorado a consistência argumentativa da sua 

carta em relação ao texto da etapa anterior, o discente ainda precisa de maior repertório 

cultural para desenvolver seus argumentos com mais profundidade. Sendo assim, podemos 

observar que em termos de finalidade, há respeito a macroestrutura argumentativa, porém, em 

termos de propósito, há inconsistência, conforme o quadro a seguir: 

Macroestrutura 

Argumentativa 

Trechos da carta produzida pelo 

educando 

DOUGLAS 

Proposta O estudante concorda com a proposta 

exposta no título do seu texto: (há) 

“violência por toda parte” 

Tese Há violência em toda parte e diferentes 

motivos podem ocasionar esse problema. 
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Argumentos 1. O comportamente agressivo dos familiares. 

2. Urbanização, política, conflitos religiosos, 

abusos, desigualdade social. 

Conclusão Todos os fatores mencionados no texto 

contribuem para onipresença da violência 

 

Já Pietro não apresentou problemas ao compreender a finalidade comunicativa da 

presente carta de leitor. O estudante expressou suas ideias e aprimorou significativamente sua 

argumentação.  

 O estudante começou seu texto afirmando de onde vem a violência: “A violência na 

juventude de uma pessoa que foi nascida e criada na classe baixa ocorre por meio de 

influência e por falta de sabedoria na hora de fazer as escolhas.” O aluno apresenta um grande 

progresso, pois não escreve sua opinião como verdade absoluta, porém busca apresentar 

fontes para solidificar seus argumentos. 

 Em vista disso, ele busca o especialista Marcelo Andriotti para que possa fundamentar 

seu pensamento. Neste momento, Pietro começa a transformar seu texto com argumentos mal 

desenvolvidos ou superficiais em um texto respaldado em argumentos dotados de maior 

consistência. Segundo Koch e Elias (2016), a citação direta é uma importante estratégia 

utilizada no processo argumentativo e funciona como recurso de autoridade para o texto 

escrito ou oral. Sendo assim, podemos afirmar que o discente passa a fundamentar sua 

produção textual em saberes de conhecimento. Essa mudança resulta em um texto mais 

consistente e crível, pois ele apresenta o argumento de uma pessoa que tem credibilidade no 

assunto para corroborar a sua ideia. 

 O estudante apresenta sua tese no primeiro parágrafo: “A violência na juventude de 

uma pessoa que foi nascida e criada na classe baixa ocorre por meio de influência e por falta 

de sabedoria na hora de fazer as escolhas.” Em seguida, ele apresenta seus argumentos para 

defender sua tese: “A influência do local, das pessoas, da convivência e do clima atual 

interfere muito no momento em que o jovem tem que fazer uma escolha.” 

Após a apresentação da sua tese e do argumento principal, o educando se aprofunda na 

sua argumentação no segundo parágrafo. Em vista de defender seu pensamento, ele cita o 

diretor da ONG Favela Mundo para reforçar seus argumentos: “Segundo Marcelo Andriotti 

(diretor da ONG Favela Mundo), os jovens de classes baixa começaram a desejar as coisas 

que não podiam ter”. Podemos perceber o progresso do estudante ao tentar reforçar sua ideia 

mencionando um especialista.  
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Em seguida, o estudante apresenta mais dois parágrafos desenvolvendo seus 

argumentos e comentando o pensamento do diretor. No terceiro parágrafo, ele apresenta um 

fato sobre a relação entre os jovens e a violência: “Muitos dos jovens das comunidades optam 

pela violência para conseguir o que desejam pois muitas das vezes não tem oportunidade de 

uma vida melhor (...)”. 

Por fim, o discente concluiu seu texto reforçando o argumento apresentado na 

introdução e solidificado pelo pensamento do diretor: “A pessoa é levada a praticar violência 

porque não conseguem o que desejam de forma normal, com trabalho e esforço. Não que eles 

não queiram trabalhar (...)”. Koch e Elias (2016, p.207) lembram da importância da conclusão 

para argumentação: “(...) um momento importante do processo argumentativo é o desfecho, a 

conclusão”. Desta maneira, podemos perceber que a conclusão é fundamental para a 

negociação entre os sujeitos, porém alguns estudantes ainda precisam desenvolver sua 

capacidade de introduzir ou concluir seus textos.   

A presente carta de Pietro apresentou um expressivo progresso com relação ao seu 

maior problema até o módulo 1: a consistência argumentativa. As estratégias discursivas 

utilizadas na presente produção resultaram em uma carta de leitor mais consistente e capaz de 

persuadir o leitor. Além disso, o aluno apresentou maior domínio quanto à macroestrutura 

argumentativa (finalidade) e ao repertório utilizado (propósito temático), conforme atestamos 

pelo quadro disposto a seguir: . 

 

 

 

 

Macroestrutura 

Argumentativa 

Trechos da carta produzida pelo educando 

PIETRO 

Proposta As influências externas interferem nas escolhas 

dos jovens 

Tese A influência do local, das pessoas, da 

convivência e do clima interfere nas escolhas 

dos jovens 

Argumentos 1. Os jovens começaram a desejar coisas que não 

podiam comprar. 

2. Não há outras opções, além da violência, de se 

conquistar o que almeja. 

3. O trabalho e o esforço não levam à pessoa a obter 

tudo que desejam. 

Conclusão A falta de oportunidade e os problemas sociais 

resultam em jovens violentos, pois ele não 

conseguem alcançar o que desejam. 
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B) ARTICULAÇÃO METADISCURSIVA/IDENTIDADE 

 

 As fórmulas introdutórias presentes nos textos anteriores (“na minha opinião”, “eu 

tenho como opinião”) que podem resultar em descrédito à produção textual já não estão 

presentes nas cartas de leitor dos discentes. Opostamente, os alunos tiveram outra atitude 

discursiva. Ao invés de se colocar no texto usando as expressões destacadas acima, buscaram 

ter uma atitude de “neutralidade”, o que resultou em um texto mais crível, considerando-se o 

gênero em tela. 

 Charaudeau (2009, p.320) afirma que “(...) a condição de credibilidade se traduz por 

um discurso de autenticação dos fatos, com o reforço dos depoimentos das testemunhas.” 

Podemos notar que a exclusão do uso da primeira pessoa do singular e a inclusão de um 

sujeito com legitimidade para discorrer sobre o assunto resultou em uma produção textual 

mais consistente. 

 A primeira carta de leitor a ser analisada foi escrita pelo estudante Anderson. 

Podemos observar que a produção textual do discente tem características predominantemente 

do modalidade delocutiva, porém, podemos notar a modalidade elocutiva sobressaindo no 

terceiro parágrafo em que o estudante se atribui legitimidade para discorrer sobre assunto. 

O discente busca utilizar o discurso relatado, mais especificamente a citação, para 

agregar maior credibilidade ao seu texto, conforme podemos ver no trecho a seguir: 

 

De acordo com Marcelo Andriotti, diretor da ONG Favela Mundo “As cidades foram 

segmentadas entre os que têm e os que não têm direito a itens fundamentais para um 

desenvolvimento pleno e sadio. (...) Tudo de melhor estava em uma parte da cidade e o 

restante ficava com o que sobrava. (...) Começaram a queres essas coisas também. E, se não 

podiam tê-las pelas maneiras tradicionais, o fariam de alguma outra forma. Dariam um 

“jeito”, mesmo errado. Enquanto uns baseavam o seu ser naquilo que tinham, outros o fizeram 

através do poder, pela força bruta.” 

  

 

Após incluir o discurso de um sujeito repleto de legitimidade para discorrer sobre o 

assunto, o educando se coloca na carta de leitor. Entretanto, vale ressaltar que o discente não 

utiliza expressões como “eu acho” ou “na minha opinião. Em contrapartida, ele busca agregar 

legitimidade ao seu discurso ao afirmar que é jovem como os que são apresentados nos 
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jornais, portanto, sabe e pode discorrer sobre o que eles vivenciam, conforme podemos ver no 

trecho a seguir: 

 

Como um jovem, sei como a pressão social, o almejo pelo poder, a falta de atenção 

dos pais e até a discriminação atrai ira à cabeça e nos deixa instáveis, o comportamento desses 

jovens que praticam a violência pode ser talvez até um pedido de socorro ou a busca para 

obter uma vida melhor por não ter direito a milhares de coisas que para alguns jovens de 

classe média alta é completamente acessível. 

  

 

Em vista do trecho destacado, podemos perceber que o discente altera o uso da 

modalidade, pois, ao buscar legitimar seu ato de dizer, ele utiliza a modalidade alocutiva, 

mais especificamente, referente ao “saber” (CHARAUDEAU, 2014, p.92) para desenvolver 

sua argumentação. 

A segunda carta de leitor a ser analisada foi escrita por Douglas. A produção textual 

do discente foi escrita respeitando predominantemente os princípios da modalidade 

delocutiva. Podemos observar esse predomínio no trecho: “Varios motivos podem levar a 

pratica da violência na rua (...)”, pois o educando busca demonstrar diferentes possibilidades 

para confirmar sua argumentação e não expõe sua opinião por intermédio de introdutores 

como “eu acho” conforme a sua primeira carta. O aluno busca se desvincular do texto para 

agregar maior credibilidade, porém não apresenta nenhuma informação que possa legitimar as 

afirmações realizadas na carta.   

Ao comparar a carta de leitor em tela com as anteriores, podemos notar que o 

progresso do aluno foi relacionado ao desuso dos introdutores de tese que estavam presentes 

nas cartas anteriores e não agregavam credibilidade à sua argumentação.  

A última carta a ser analisada foi produzida pelo aluno Pietro. Ao comparar o presente 

texto às produções textuais anteriores, podemos observar que no texto de Pietro estão 

presentes as três atitudes discursivas mencionadas por Charaudeau para reforçar o ethos. A 

neutralidade pode ser percebida por intermédio da citação do diretor e seus pensamentos; o 

distanciamento, ao comentar o argumento do diretor: “Muitos dos jovens das comunidades 

optam pela violência para conseguir o que desejam pois muita das vezes não tem 

oportunidade de uma vida melhor (...)”; e o engajamento, ao posicionar-se na escolha dos 
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argumentos: “Não que eles não queiram trabalhar (alguns não querem mesmo) mas porque 

eles não tem oportunidade de emprego (...)”. 

Devido os trechos destacados, podemos concluir que a modalidade predominante no 

texto de Pietro foi a delocutiva. O discente utilizou esse recurso para agregar maior 

credibilidade e legitimidade por intermédio dos discursos relatados. Ao utilizar uma 

autoridade no assunto, o discente aumenta as chances de ser bem sucedido quanto ao seu 

propósito comunicativo de captar o seu leitor. 

Desta maneira, podemos perceber que o educando conseguiu aprimorar 

expressivamente sua argumentação ao buscar uma atitude discursiva composta de mais 

neutralidade e de exclusão das fórmulas introdutórias comprometedoras de credibilidade 

presentes em produções anteriores. 

 

C) REPETIÇÃO COESIVA/CIRCUNSTÂNCIAS MATERIAIS 

 

 Devido à amplitude de uma análise relacionada à coesão textual, quanto ao presente 

critério de avaliação, pretendemos nos aprofundar quanto à análise dos excessos de repetições 

no texto, assim como realizado nas etapas anteriores. Entretanto, a carta do primeiro discente 

a ser avaliada apresenta uma característica alarmante. 

 A produção textual de Douglas foi construída em apenas um parágrafo. O discente 

não organizou seu texto apropriadamente e, consequentemente, a argumentação e a clareza 

ficaram comprometidas. Além disso, a desorganização ao produzir a carta resultou em um 

texto no qual as ideias não estão bem coordenadas, pois, em um mesmo trecho, o aluno 

escreve sobre a situação dos jovens no Brasil e no mundo, menciona um argumento, apresenta 

outros exemplos distintos e encerra o texto, sem fazer aprofundamento dos dados levantados.  

Em vista das características supracitadas, podemos perceber que o discente precisa 

desenvolver suas técnicas de produção textual. Além do aprimoramento quanto à estrutura do 

texto, o aluno precisa desenvolver mecanismos linguísticos que possam evitar a repetição de 

termos, expressões e ideias presentes em sua carta, a saber: “(...) por muito tempo em 

diversos lugares do Brasil, e do mundo por muito tempo (...)”; no exemplo a seguir, a 

repetição do pronome “isso” torna o referente impreciso, “as vezes o comportamento 

agressivo dos pais ou de um familiar dentro de casa faz com que isso entre na cabeça do 

jovem como uma influencia para fazer isso com outras pessoas a sua volta (...)”. Por fim, a 
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última repetição poderia ter sido evitada por um sinônimo como o termo “razão política”: 

“existem outros motivos para que também ocorra a violência, motivos como urbanização”.  

Lembramos que a repetição não é um problema em si mesmo, mas será bom levar o 

aluno a perceber que a troca de um termo por outro, no bojo da referenciação, pode aumentar 

o potencial argumentativo do texto. 

Podemos notar que o discente ainda precisa aprimorar expressivamente a sua produção 

textual, pois suas recorrências não são remetidas aos recursos linguístico-discursivos como  

paráfrases e repetições não problemáticas.  Todavia, vale ressaltar que o estudante não 

produziu o seu texto com o mesmo excesso de repetições presentes na carta anterior. Em vista 

disso, podemos perceber o educando progredindo paulatinamente.  

O segundo aluno, Anderson, apresentou uma grande evolução ao produzir sua terceira 

carta. O discente escreveu um texto coeso e coerente, no qual podemos observar seus 

argumentos expostos organizadamente. Além disso, o educando conseguiu aprimorar seu 

texto quanto ao uso das repetições, pois apenas o vocábulo “violência” é repetido 

excessivamente e apenas no momento inicial da produção textual, conforme o trecho a seguir 

(grifo nosso):  

 

“É notório ver que a violência cresceu; todos os dias vemos e ouvimos através dos 

meios de comunicação algum tipo de relato sobre violência que ocorreu, e na maioria das 

vezes esses tipos de violência são cometidos por jovens de menos de 29 anos que moram em 

favelas ou lugares mais desprezados pela sociedade. Mas o que os leva a estarem envolvidos 

com esses tipos de violência?”  

 

 Os exercícios da próxima etapa – conforme já descrito na seção – estão relacionados 

ao uso de mecanismos que podem auxiliar os educandos a evitarem o excesso de repetição e a 

refletirem sobre como a escolha por sinônimos, hiperônimos e outros não é feita de maneira 

arbitrária. Sendo assim, o aluno poderá escrever um texto mais coeso, consistente e crítico, 

pois refletirá sobre como a seleção de um léxico está repleta de intencionalidade. 

 A última carta a ser analisada nesta etapa foi escrita pelo aluno Pietro. O discente 

também apresentou um avanço relevante em seu texto em relação às circunstâncias materiais. 

Além da adequação linguística, o estudante conseguiu aprimorar o uso dos mecanismos de 

coesão. Ao compararmos com seus primeiros textos, podemos perceber que o estudante 
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evitou o excesso de repetições e começou a utilizar mais conectivos para organizar suas 

ideias, a saber: “pois”, “segundo”, “porque” e outros. 

O discente conseguiu, ainda não de forma plena, evitar os excessos de repetição em 

sua produção e organizou suas ideias em parágrafos de introdução, desenvolvimento e 

conclusão pela primeira vez. Esse avanço resultou em um texto mais claro, coeso e 

consistente, pois conduziu organizadamente os seus argumentos e pensamentos para o leitor. 

Em busca de entender o desenvolvimento dos estudantes quanto os mecanismos de 

coesão textual, mais especificamente, a repetição, faz-se necessário observar a explicação 

sobre coesão de Emediato (2007, p.231): 

  

Um texto é sempre composto de informações e de termos que se 

repetem. Informações e termos mencionados em um período são 

retomados em um período subsequente. Para se evitar a repetição de 

termos e de informações já presentes na memória de trabalho do leitor, 

empregamos expressões remissivas que retomam ou substituem os 

termos já mencionados. 

 

Em vista desta afirmação, podemos notar que os estudantes estão mais próximos da 

produção de um texto coeso e menos enfadonho do que na primeira etapa da sequência 

didática, quando investigamos uma situação problemática quanto à produção textual. 

Acreditamos que um dos motivadores desse progresso tenha sido a abordagem do problema, 

pois durante todas as etapas refletimos sobre a linguagem e os seus usos à luz da Teoria 

Semiolinguística do Discurso e do contrato comunicativo. Sendo assim, os educandos 

puderam ver que o estudo relacionado à produção textual vai além do emprego de regras 

gramaticais sem propósito. 
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 MÓDULO 2 

 EXERCÍCIOS 

 

 

O segundo módulo difere das outras etapas, pois, nesta fase, os alunos não produziram 

cartas de leitor. O objetivo deste momento foi auxiliar os alunos a aprimorarem o seu texto 

por intermédio de exercícios que focassem-se nas dificuldades presentes na maioria das 

produções textuais. Vale lembrar que os textos selecionados foram relacionados à propaganda 

de cerveja e ao prefeito Marcelo Crivella e os exercícios foram relativos à “coesão 

referencial” e suas implicações. Tendo em vista que o propósito e a formulação das atividades 

foram detalhadamente descritos no tópico “A construção do trabalho”, realizaremos uma 

avaliação mais abrangente quanto às respostas dos estudantes e mais detalhada quanto aos 

aspectos mais relevantes dos exercícios.  

 Os alunos não conheciam todos os mecanismos de coesão apresentados na primeira 

atividade. Sendo assim, fizemos uma breve abordagem do conteúdo e apresentamos alguns 

exemplos. De maneira geral, os estudantes não demonstraram dificuldade ao aplicar o 

conceito aos exercícios propostos. Os três educandos selecionados foram observados durante 

a realização da atividade e apenas Douglas teve dificuldade para conseguir fazer os exercícios 

proficuamente. O discente entendeu a proposta, porém afirmou não encontrar vocábulos para 

substituir as palavras em destaque. Podemos notar que essa dificuldade aponta para falta de 

repertório linguístico. Em vista disso, na próxima etapa, diferentes textos serão apresentados 

em busca de oferecer mais conteúdo ao texto dos discentes e, consequentemente, um 

repertório mais apurado.  

 Vale ressaltar que o discente Douglas, após auxílio do professor, conseguiu responder 

às questões do primeiro exercício, a saber: 

 

 

Resposta do discente Douglas: 

Os alunos ocuparam a escola semana passada. Os alunos querem uma reforma na educação. 

(Sinônimo): Os estudantes querem uma reforma na educação. 

 

Os militares foram às ruas para solucionar o problema. Os militares foram feridos. 

(Hipônimo): Os policiais foram feridos. 
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A segunda atividade pode ser considerada um dos pilares da etapa, pois foi o momento 

em que discutimos sobre a referenciação. Durante o segundo exercício, muitos alunos ficaram 

impressionados sobre a diversidade de intenções possíveis que as escolhas dos vocábulos 

podem conter. A grande maioria nunca havia observado a relevância da seleção lexical para 

construção do discurso. Fomentamos uma grande discussão sobre as frases presentes na 

atividade (“Jovem é estuprada por 33 homens”, “A causadora do crime é menor de idade” e 

“A vítima é menor de idade”) e pensamos sobre as possíveis concepções implícitas nas 

palavras “causadora” e “vítima”.  

 Após a reflexão sobre os dois vocábulos, os estudantes conseguiram desenvolver 

respostas objetivas e bem-sucedidas, como exemplo: 

 

(As duas últimas questões foram selecionadas, pois os educandos precisaram explicar 

suas respostas.) 

 

 

Os termos usados têm sentidos semelhantes? Como você poderia defini-los? 

 

Resposta do discente Anderson: 

Não. Causadora se refere à quem causa ou provoca. Vítima é quem sofre o cometido. 

Resposta do discente Pietro: 

Não. Causadora: fez com que acontecesse. Vítima: sofre o ato. 

 

 

A escolha lexical apresenta pontos de vista diferentes dos autores? Explique. 

 

Resposta do discente Douglas: 

Por que cada um tem sua opinião sobre um determinado assunto, e modo do pensar. A escolha 

lexical dos autores apresenta pontos de vista diferentes onde 1 a jovem é culpada e no outro 

vítima. 
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Resposta do discente Pietro: 

SIM. Na primeira escolha mostra um ponto de vista no qual mostra a jovem culpada pelo 

crime, na segunda mostra a jovem sofrendo o crime e não tendo culpa do ato. 

 

 Em vista dos exemplos supramencionados, podemos perceber que os alunos 

conseguiram desenvolver suas respostas conforme o objetivo do exercício. Desta maneira, por 

intermédio dos dois exercícios iniciais, buscamos fornecer não apenas os mecanismos 

coesivos para que os educandos pudessem aprimorar o seu texto, mas visamos fomentar uma 

reflexão para que o uso dos elementos linguísticos podem ser aplicado de forma crítica à carta 

de leitor. 

 O terceiro exercício foi elaborado para contextualizar as reflexões desenvolvidas nos 

dois exercícios iniciais e motivar os educandos a fazerem leituras mais aprofundadas. Os 

alunos apresentaram deficiências significativas quanto à interpretação de texto. Vale ressaltar 

que alguns estudantes precisaram de auxílio para entender aspectos básicos do texto como “o 

tema principal.” Esses estudantes disseram que não têm o hábito de ler e justificaram 

afirmando que não leem porque, muitas vezes, não entendem o texto e o consideram 

desinteressante. Em vista da séria dificuldade desses discentes ao interpretar o texto, 

buscamos acompanhá-los com maior atenção visando motivá-los e ajudá-los. Desta maneira, 

fizemos a leitura de alguns trechos e refletimos sobre alguns exercícios juntos. 

Em relação aos três discentes escolhidos para análise, todos apresentaram dificuldades 

quanto à interpretação textual. Há questões que os três estudantes responderam 

equivocadamente, por exemplo: 

 

 

No quarto parágrafo, (texto: propaganda a ser limitada), o autor utiliza expressões 

quantitativas para se referir às mortes causadas pelo consumo de álcool. Quais 

expressões ele utilizou?  

Resposta do discente Anderson: 

Esses números 

Resposta do discente Douglas: 

Doenças, ferimentos 

Resposta do discente Pietro: 

Esses números           
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Resposta adequada: 

As expressões utilizadas são 3,2% e 1,8 milhão. 

            

 Embora os discentes apresentem algumas extrapolações quanto à interpretação textual, 

faz-se necessário destacar que a quantidade e qualidade de respostas corretas sobrepujaram o 

número de atividade incorretas, como podemos ver a seguir: 

 

Ao longo do texto, o objeto de discurso “cerveja” é retomado por diversas 

expressões nominais. Transcreva duas delas. 

Resposta do discente Anderson: 

Bebida alcoólica e álcool  

 

As expressões nominais selecionadas pelo autor constroem efeito negativo ou positivo 

sobre a “cerveja”? 

Resposta do discente Douglas: 

Negativo. 

 

Através da escolha lexical, o autor demonstrou uma opinião negativa sobre a questão 

relacionada à “cerveja”. Imagine que você é um publicitário e escreva um slogan ou um 

pequeno texto em que a referenciação ao termo “cerveja” seja positiva, assim como no 

exemplo a seguir: 

Resposta do discente Pietro: 

Nessa verão, não passe calor tome uma gelada e fique subzero. 

 

 

Após a introdução dos mecanismos de coesão, a reflexão sobre o uso da referenciação 

e aplicação dos conceitos no primeiro texto, avaliamos com os alunos duas reportagens para 

concluir o trabalho da etapa em tela.  

 Os estudantes leram dois textos referentes ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro, 

Marcelo Crivella, e fizeram os exercícios relacionados às reportagens. As perguntas propostas 

nas atividades são similares, pois um dos nossos objetivos foi mostrar que dois meios de 

comunicação retrataram um fato sobre o político, porém construíram uma imagem 

completamente distinta por intermédio dos elementos coesivos. Em vista disso, enquanto os 
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educandos efetuavam os exercícios, promovemos algumas discussões sobre as possíveis 

intenções que um meio de comunicação poderia ter ao construir uma imagem positiva ou 

negativa de uma pessoa. 

 Muitos educandos não conseguiram concluir essa última etapa do segundo módulo 

devido ao tempo. Alguns alunos precisavam de um tempo muito longo para interpretar os 

textos e essa delonga refletiu no resultado final da atividade. Dentre os três discentes 

selecionados, um não conseguiu concluir o último exercício. O aluno Douglas apresentou 

diversos problemas quanto à interpretação texto e não terminou a última atividade. 

Os dois últimos exercícios apresentaram resultados distintos. Os estudantes 

compreenderam a proposta, porém, continuaram cometendo alguns problemas quanto à 

interpretação do texto. Desta maneira, destacamos algumas respostas dos educandos para 

demonstrar o seu empenho: 

 

 

Exercício 4 

Qual é o tema da reportagem? 

Resposta do discente Douglas 

Crivella crivellou. (Resposta inadequada) 

 

Resposta do discente Anderson 

Crivella foi preso e desmentiu. (Resposta adequada) 

 

Quais são termos usados para se referir ao Crivella? 

Resposta do discente Douglas 

Senador e bispo. (Resposta adequada) 

 

Resposta do discente Pietro 

Bispo. (Resposta adequada) 

 

Os jornais televisivos ou impressos buscam transmitir textos expositivos visando 

mostrar uma certa imparcialidade em seu discurso.  Você poderia afirmar que esse texto 

é neutro? Por quê?  
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Resposta do discente Anderson 

Não. Esse texto mostra apenas um lado de Crivella, que é o lado negativo. (Resposta 

adequada) 

 

Resposta do discente Douglas 

Não, por que nenhuma imprensa que trabalha com informações, os discentes  sempre 

impregão uma palavra lexical que demonstra opinião. (Resposta adequada) 

 

Qual seria uma possível intenção do autor ao escrever desta maneira? 

Resposta do discente Anderson: 

Seria a intenção de levar o leitor a ver o lado negativo de Crivella. 

 

Resposta do discente Pietro 

Passar uma ideia negativa do candidato. 

 

 Podemos perceber, no quarto exercício, alguns equívocos, porém a maioria das 

respostas estão adequadas. Reconhecemos que algumas atividades estão incompletas, mas 

buscamos analisar se a resposta estava apropriada, demonstrava a interpretação compatível 

com o texto e apresentava a aplicação dos conceitos trabalhados. 

 Notamos nos exercícios supramencionados que os educandos conseguiram reconhecer 

algumas referentes existentes no texto. Além disso, os estudantes apresentaram uma análise 

mais aprofundada das reportagens após os exercícios anteriores e conseguiram discutir sobre 

as possíveis intencionalidade presente nos textos. 

No quinto exercício, as respostas dos discentes Pietro e Anderson foram 

expressivamente distintas: 

 

As expressões usadas são positivas ou negativas? 

Resposta do discente Anderson   

Positivo. 

Resposta do discente Pietro 

Negativo 
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Como é construída a imagem do Crivella através do texto? 

Resposta do discente Anderson   

O candidato foi acusado por algo que não fez e tentou justificar. 

 

Resposta do discente Pietro 

O texto mostra ele como um político corrupto. 

 

Qual seria a possível intenção do autor ao escrever desta maneira? 

Resposta do discente Anderson   

Defender Crivella e convence as pessoas a elegerem e apoiarem ele na eleição. 

Resposta do discente Pietro 

Passa uma ideia negativa sobre ele. 

  

Podemos perceber, no último exercício, que algumas respostas estão completamente 

diferentes. Em vista disto, faz-se necessário avaliá-las para que possamos compreender mais 

profundamente o resultado dos discentes. 

 O segundo texto relacionado ao prefeito Crivella não é construído por referentes que 

denigrem a imagem do político. Opostamente, os itens de coesão referencial presentes no 

texto (pastor, candidato e outros) produzem a imagem de um candidato corrupto ou bandido. 

Em vista disso, podemos notar que Pietro teve uma interpretação equivocada do texto 

e, consequentemente, não respondeu às perguntas adequadamente. O aluno incluiu 

informações presentes no texto anterior na sua atividade13 e se confundiu ao fazer o exercício. 

Em contrapartida, Anderson conseguiu analisar mais detalhadamente o texto e essa dedicação 

resultou em um exercício mais apurado. 

O nosso grande objetivo nesta etapa foi apresentar mecanismos linguísticos para os 

estudantes desenvolverem seu texto e refletirem sobre seus usos para que suas produções 

textuais sejam mais críticas e seus argumentos mais consistentes. Desta forma, concluímos o 

segundo módulo e o resultado de todos os exercícios efetuados não somente na presente etapa, 

mas durante toda Sequência Didática, poderão realmente ser avaliados por intermédio do 

avanço dos estudantes ao realizarem a Produção Final. 

 

 

                                                 
13 As atividades completas estão em anexo. 



162 

 

 PRODUÇÃO FINAL 

 PRODUÇÃO TEXTUAL 4 

 

A produção final constitui a última etapa da Sequência Didática. Nesta fase, o aluno 

tem a oportunidade de demonstrar, por intermédio do seu texto, os conhecimentos adquiridos 

ao logo de todo o processo.  

Todas as atividades propostas na sequência didática foram elaboradas à luz da teoria 

Semiolinguística do Discurso. Em vista disso, avaliaremos a presença dos conceitos 

trabalhados em sala de aula no âmago dos parâmetros escolhidos para analisar as cartas de 

leitor desde o princípio. Essa relação foi realizada durante todas as análises, todavia, nesta 

última etapa, ela acontecerá mais profundamente em busca de demonstrar a relevância das 

aplicações dos pressupostos semiolinguísticos no desenvolvimento das produções textuais dos 

discentes. 

 

Figura 23: Carta do estudante ANDERSON - 4 

 

 

- Transcrição da carta do estudante ANDERSON- 

 

 

 

 

 



163 

 

 

Figura 24: Carta do estudante DOUGLAS – 4 

 

 -  

- Transcrição da carta do estudante DOUGLAS - 

Por que a violência cresceu em nossa cidade? 

 A violência em Niterói tem crescido muito nos ultimos tempos, Assaltos, homicidios 

e a Guerra entre facções amedronta a nossa sociedade. Niterói divide opiniões de 

especialistas, quando questionados sobre como reduzir os índices de criminalidade na cidade. 

 Alguns estudiosos já tentaram explicar como surge a violência no homem, para o 

sociologo Sérgio Adorno, que há catorze anos pesquisa a marginalidade, “as pessoas sempre 

agirão agressivamente. A questão é fazer com que essa agressividade permaneça num nível 

tolerável, o que não acontece em nossa cidade. 

 Acredito que “o marginal perdeu temor pelas leis”, e as medidas que o estado vem 

tomando em relação a isso não está adiantando em nada. é precisso monitorar melhor os 

acessos à cidade, é preciso aumentar as operações policiais nas entradas da cidade, colocar 

guardas e policiais em varios pontos da nossa cidade principalmente a noite, para tentar retirar 

esses criminosos das ruas e passar mais segurança para nossa cidade. 

 

Assinatura:                                                                              Profissão: Estudante 

Local: Niterói/Rj 
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Figura 25: Carta do estudante PIETRO 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

- Transcrição da carta do estudante PIETRO - 

O aluno percebeu que o seu texto ainda estava incompleto e pediu para incluir o 

seguinte parágrafo na página seguinte. Na transcrição da carta, faremos a inclusão conforme a 

solicitação do estudante. 

 

25 de novembro de 2016 

A Falta de estrutura gera violência. 

 

Os problemas de Niterói não serão resolvidos enquanto não houver Estrutura para o 

trabalho da segurança. Segundo o presidente do Conselho Municipal de Segurança Pública, 
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Leandro Santiago, “a Pólicia tem a disposição o monitoramento da cidade, mas não gente para 

ir atrás dos criminosos.”  

De acordo com a redação de um site “Os humanos da era atômica levam a lei dos mais 

forte até o fim”, ou seja, no tempo em que vivemos quem estiver mais preparado para 

enfrentar as situações estarão a frente, e por enquanto a falta de estrutura é uma desvantagem 

no sistema de forças da Segurança!.  

A falta de recursos e o baixo efetivo da corporação, gera uma série de crimes não 

resolvido e também gera novos crimes, Pois com a impunidade os criminosos tendem a 

cometer mais crimes. 

Sem repressão ao crime, moradores de vários locais da cidade tem medo de sair de 

suas casas, “quem vive em Niterói sabe muito bem que não podemos sair ás 22h da noite pois 

corremos risco de ser assaltado”, diz uma moradora de santa rosa  ao mostrar insegurança. 

Não é só a falta de estrutura que preocupa, mas também a falta de colaboração da 

Polícia. Segundo a Prefeitura de Niterói “Apesar de todas as instalações estarem prontas, a 

polícia não liberou os acesso ao banco de dados da região de São gonçalo e Niterói”. Não 

basta apenas ter estrutura, mas tem que haver colaboração da Polícia , da Prefeitura e da 

Secretária de segurança. 

A violência é gerada por vários fatores, mas principalmente pela falta de estrutura, 

pela influência da cultura e por falta de oportunidades 

- Pietro Carvalho 

- Estudante -Niterói-Rj 
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A) CONSISTÊNCIA ARGUMENTATIVA/FINALIDADE E PROPÓSITO 

TEMÁTICO 

 

 O docente e os discentes trabalharam arduamente em busca de aprimorar a 

consistência argumentativa presente nas cartas de leitor produzidas. Nos dois módulos, 

diversos exercícios foram produzidos a fim de trazer reflexões sobre elementos linguísticos 

que pudessem tornar o texto mais consistente. 

   Em vista do aprimoramento das cartas de leitor dos estudantes, utilizamos os 

conceitos que Charaudeau (2005) apresenta como essenciais em um texto, a saber: 

legitimidade, credibilidade e captação. Os conceitos foram desenvolvidos nas atividades 

propostas aos alunos e nos debates em sala de aula. 

  Charaudeau (2005) ressalta que os três saberes supracitados são fundamentais em um 

texto ao abordar o nível do discursivo: 

 

nível do discursivo constitui o lugar de intervenção do sujeito falante, 

enquanto sujeito enunciador, devendo atender às condições 

de legitimidade (princípio de alteridade), de credibilidade (princípio de 

pertinência) e de captação (princípio de influência e de regulação), 

para realizar os “atos de discurso” que resultarão num texto.  

 

Em vista da relevância desses saberes presentes no texto, analisaremos a presença 

desses elementos na última carta de leitor e como eles agregam maior consistência 

argumentativa à produção textual dos discentes. 

A primeira produção a ser analisada será do aluno Anderson. O discente apresentou 

um grande progresso ao longo da sequência didática e dedicou-se a sempre implementar à sua 

escrita os conhecimentos desenvolvidos em sala de aula.  

O estudante começa sua carta com o seguinte título: “De onde vem a violência?”. 

Iniciar um texto com uma pergunta é uma estratégia com muito valor argumentativo, pois 

além de incitar o leitor, a questão orienta as respostas que serão apresentadas durante o texto, 

conforme afirmam Koch e Elias (2016, p. 168): 

 

 

Mais importante do que saber responder é saber perguntar, dizem. 

Concordamos com a afirmação e dizemos mais; isso fica evidenciado 
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quando o assunto é argumentar. E se o espaço destinado à pergunta é no 

início do texto, o peso é ainda maior para essa estratégia, pois é ela 

quem vai orientar as respostas que hão de vir no desenrolar do texto. 

 

Em vista do postulado de Koch e Elias (2016), podemos perceber que o educando 

iniciou seu texto com uma pertinente estratégia argumentativa. Em seguida, o discente relata o 

acréscimo da violência na sociedade e aborda o caos que a população da sua cidade tem 

vivido. Vale ressaltar que o aluno começa seu texto não dando margem à questionamento 

sobre o seu discurso (sua reposta), pois, após afirmar que há violência em toda parte, ele já 

escreve que isso “é inegável” e concorda com a proposta consensual sobre a violência nas 

grandes cidades.    

 Em seguida, Anderson descreve a reação do povo em relação aos fatos e ressalta que 

a grande maioria desses crimes são feitos por jovens. Em vista disso, o aluno apresenta uma 

questão que pretende desenvolver no seu texto: 

 

Em toda parte há violência, isso é inegável; agressões físicas, psicológicas, crimes, 

terror, estupros e etc. No Brasil, especificamente em Niterói, Rj, a violência tem crescido 

drasticamente ao longo dos anos e colocado a sociedade assustada com tudo o que tem 

ocorrido ultimamente. Mas de onde as pessoas ao redor do mundo tiram tanto ódio para 

cometer tanta violência? (Grifo nosso) 

 

 

Além da pergunta no título do texto, o educando termina o parágrafo introdutório com 

um novo questionamento: “Mas de onde as pessoas ao redor do mundo tiram tanto ódio para 

cometer tanta violência?” Charaudeau (2014, p.242) afirma que o questionamento tem valor 

argumentativo e “permite ao questionador mostrar que ele sabe e assegurar eventualmente sua 

superioridade sobre aquele que é questionado”. Desta maneira, o estudante assume uma 

posição de sabedor e, concomitantemente, de autoridade, pois responderá a pergunta proposta 

no texto.  

Diferentemente das cartas iniciais compostas por argumentos advindos do senso 

comum, o estudante inicia a argumentação do seu texto demonstrando domínio sobre o 

assunto. O educando responde à pergunta relatando que a violência pode ser cultural ou 
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biológica. Em busca de fortalecer seu argumento, ele expõe fatos que corroboram para o seu 

pensamento quanto à origem da violência, a saber: 

 

 

A violência pode ser tanto cultural quanto biológica, vários fatos contribuem para 

originalizá-la em nosso meio, isso vem desde o reino animal com o macho brigando para 

conquistar a fêmea, e ela por sua vez defendendo o seu território de predadores que também 

fazem parte desse meio de violência. 

  

O aluno desenvolve sua argumentação sobre a origem da violência apresentando “fatos 

atestados”. Tais fatos são argumentos empíricos baseados em acontecimentos observados e 

relatados. Wander Emediato (2007, p. 173) considera que esses fatos podem pesar 

significativamente sobre argumentos e opiniões, ressalvando que não incontestáveis. Em vista 

disso, apesar de o aluno ter iniciado sua produção textual com uma argumentação melhor 

fundamentada do que a das cartas anteriores, o educando ainda precisa planejar outras 

estratégias argumentativas que possam trazer mais credibilidade, legitimidade e, 

concomitantemente, captar o leitor. 

Nos dois parágrafos seguintes, o educando menciona um especialista no assunto para 

reforçar o ponto de vista defendido no texto. Ao apresentar um expert no tema, o aluno agrega 

maior credibilidade à sua carta de leitor. Koch e Elias (2016,p.43) afirma que uma citação 

direta funciona como recurso de autoridade no texto. Desta maneira, podemos notar a 

evolução do estudante ao incluir em seu texto um recurso que possa agregar maior 

legitimidade ao seu discurso. 

Vale ressaltar que, além de mencionar o geneticista, o estudante relaciona os 

argumentos apresentados pelo especialista com os seus apresentados anteriormente. Ao 

estabelecer essa relação, o educando busca fundamentar seu ponto de vista nas afirmações dos 

especialistas, conforme o trecho destacado a seguir: 

  

De acordo com o geneticista Oswaldo Frota-Pessoa “há uma predisposição genética 

para a agressividade”, mas ele adverte que: “Não existe um gene que seja única e 

exclusivamente responsável por uma crise de cólera”. Segundo Frota-Pessoa, durante a 

evolução, os genes dos indivíduos de qualquer espécie que agiram mais adequadamente em 

relação ao meio foram perpetuados. “Por isso, como a maioria das características físicas e 
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comportamentais  normais, a predisposição para agressividade também é transmitida por um 

grupo de genes”. Ou seja, estes apenas determinam a probabilidade de a pessoa ser agressiva. 

O resto é com a vida. 

“Alguém com alta predisposição para a violência e que vive num meio violento é claro 

que terá maiores oportunidades de agir com agressividade, exemplifica o genecista. Mas uma 

educação ultrapacífica possui as chances de qualquer um ser agressivo. O ambiente e a 

biologia interagem.” 

   

O discente apresentou no primeiro parágrafo a situação da sociedade e uma introdução 

à resposta proposta no título. No segundo parágrafo, ele desenvolveu a resposta buscando 

demonstrar que a violência pode ser cultural ou biológica. Nos dois parágrafos seguintes, o 

educando desenvolveu seus argumentos com base na fala de um especialista e agregou maior 

credibilidade e legitimidade à sua argumentação e, concomitantemente, ao seu texto.  

O educando produz seu último parágrafo retomando o seu argumento de que a 

violência é resultado de raízes culturais e biológicas. Além disso, comenta uma possível 

solução para diminuir esses índices alarmantes da violência: educação. Entretanto, o aluno 

ressalta o fato que mesmo com a influência da educação, o ser humano ainda pode responder 

aos seus impulsos devido às circunstâncias da vida, conforme o ponto de vista defendido 

durante todo o texto. 

 

Logo, a violência vem tanto do berço pela nossa própria personalidade e índole como 

vem de onde convivemos e nosso ambiente; a educação ajuda a diminuir os impulsos 

agressivos, porém as características violentas tende a vir pela própria vida, como vingança ou 

ódio que nos leva a um patamar maior na violência que gera pessoas de personalidade fria e 

calculista.      

 

Dentre as estratégias discursivas para construção da conclusão mencionadas por Koch 

e Elias (2016), podemos notar que o aluno utilizou parcialmente duas. O educando 

primeiramente elaborou uma síntese retomando os argumentos desenvolvidos anteriormente 

e, em seguida, apresentou uma possível solução para diminuir a violência: a educação. Vale 

ressaltar que, mesmo expondo a solução, o aluno conclui que a origem agressiva do humano 

supera até mesmo a sua sugestão o que reforça sua tese desenvolvida durante toda a carta de 

leitor.  
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Em vista da análise realizada na carta de leitor do discente Anderson, podemos 

observar um expressivo progresso relativamente ao seu desempenho na modalidade escrita 

filiada ao gênero carta de leitor organizada pelo modo argumentativo do discurso. A sua 

última carta é composta de todos os mecanismos linguísticos desenvolvidos durante a 

Sequência Didática a fim de agregar mais consistência argumentativa à sua produção textual. 

O quadro a seguir sumariza a boa macroestrutura argumentativa depreendida do texto em 

questão  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além disso, podemos perceber os elementos descritos por Charaudeau como 

essenciais na composição do texto, pois a carta de leitor do discente é composta por grande 

credibilidade, legitimidade e, concomitantemente, sua capacidade de captação do leitor se 

expandiu devido à consistência de sua argumentação. 

A segunda carta de leitor a ser analisada é do discente Douglas. O estudante utiliza 

uma estratégia similar à escolhida por Anderson em sua carta: a utilização de uma pergunta 

no título. Como dito anteriormente, incluir uma questão na fase inicial do texto incita o leitor 

e orienta os argumentos que serão apresentado posteriormente. 

 O estudante inicia sua carta reportando a situação da cidade de Niterói e, em resposta à 

pergunta do título, introduz a seguinte tese: “A violência em nossa cidade ultrapassou o nível 

do tolerável.” 

Macroestrutura 

Argumentativa 

Trechos da carta produzida pelo 

educando 

Anderson 

Proposta O estudante expõe a proposta: há violência 

em toda parte. 

Tese A violência pode ser tanto cultural quanto 

biológica 

Argumentos 1. Relação com o reino animal 

2. Predisposição genética/personalidade 

Conclusão A personalidade, genética e impulsos 

biológicos resultam em características 

violentas. 
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A violência em Niterói tem crescido muito nos ultimos tempos, Assaltos, homicidios e 

a Guerra entre facções amedronta a nossa sociedade. Niterói divide opiniões de especialistas, 

quando questionados sobre como reduzir os índices de criminalidade na cidade. 

 

 Dois aspectos de suma importância nessa introdução a serem destacados são: o aluno 

introduz seu texto utilizando uma estratégia descrita por Koch e Elias (2016, p.163) como a 

descrição de fatos. As autoras afirmam que “o fato assume grande valor no início de uma 

argumentação, uma vez que possibilita ancorar a reflexão em algo cuja existência pode ser 

constatada, valendo, portanto como prova”. 

Outro aspecto a ser ressaltado é que os argumentos a serem apresentados são de 

especialistas na área, pessoas que possuem legitimidade para discorrer sobre o assunto.  Desta 

maneira, o educando busca agregar maior credibilidade ao que será apresentado. 

Em seguida, o estudante inclui uma citação (destacada no trecho a seguir) para 

reforçar o que afirmou no parágrafo introdutório quanto às opiniões de estudiosos. Faz-se 

necessário destacar que o aluno usa duas informações para fortalecer a legitimidade do 

especialista: “sociólogo” e “que há catorze anos pesquisa a marginalidade”.  

A primeira referência remete ao fato de que um sociólogo tem autoridade para 

discorrer sobre sociedade. A segunda enfatiza o longo tempo que o estudioso tem se dedicado 

ao tema e, logo, pode discorrer sobre o assunto.  Ao utilizar esse recurso de autoridade, o 

aluno agrega maior credibilidade ao seu texto. 

 

 

Alguns estudiosos já tentaram explicar como surge a violência no homem, para o 

sociologo Sérgio Adorno, que há catorze anos pesquisa a marginalidade, “as pessoas sempre 

agirão agressivamente. A questão é fazer com que essa agressividade permaneça num 

nível tolerável, o que não acontece em nossa cidade.” (Grifo nosso) 

 

No parágrafo de conclusão, o estudante expõe sua tese e sua opinião sobre o assunto. 

Enquanto, em um primeiro momento, ele menciona outros autores em busca de fundamentar 

os seus argumentos, no final, ele coloca sua opinião e utiliza expressões como “nossa cidade” 

para demonstrar uma relação de pertencimento e, logo, agregar uma maior argumentativa à 

sua carta de leitor. 
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Além disso, o discente levanta o problema quanto à marginalização e conclui sua 

produção seguindo uma das estratégias argumentativas mencionadas por Koch e Elias (2016), 

a finalização com solução para um problema, conforme o trecho a seguir: 

 

Acredito que “o marginal perdeu temor pelas leis”, e as medidas que o estado vem 

tomando em relação a isso não está adiantando em nada. é preciso monitorar melhor os 

acessos à cidade, é preciso aumentar as operações policiais nas entradas da cidade, colocar 

guardas e policiais em varios pontos da nossa cidade principalmente a noite, para tentar retirar 

esses criminosos das ruas e passar mais segurança para nossa cidade.  

  

O estudante propõe novas medidas de segurança como solução para diminuir a 

violência mencionada no texto, porém, para fortalecer sua proposta, o educando utiliza um 

argumento “fundado em uma confrontação”. Segundo Wander Emediato (2016, p.174), nesse 

tipo de argumento, “existe uma confrontação entre uma pessoa, um ato e o que se espera dela. 

A confrontação pode ser feita também entre duas ordens de grandeza, duas hierarquias 

comparáveis”.  

Em vista dessa definição, podemos notar, no parágrafo de conclusão, que o estudante 

ressalta a ineficiência do Estado, pois ele não faz o que se espera dele: oferecer segurança à 

população. Ao comparar e desqualificar a ação do outro, o aluno fortalece a sua 

argumentação. Charaudeau (2014, p.237) faz a seguinte afirmação quanto à comparação em 

um texto argumentativo: 

 

A comparação participa, ao mesmo tempo, de duas categorias de língua: a 

Qualificação e a Quantificação. A comparação participa da Qualificação, 

porque quase sempre as propriedades são focalizadas para que sejam 

destacadas a semelhança ou a dessemelhança entre elas (...). 

No âmbito da argumentação, a comparação é utilizada para reforçar a 

prova de uma conclusão ou de um julgamento, produzindo um efeito 

pedagógico (comparar para ilustrar e fazer compreender melhor) quando a 

comparação é objetiva, ou um efeito de ofuscamento (desviar a atenção do 

interlocutor para um outro fato analógico que, por ser semelhante ao outro, 

impede que se examine a validade da prova) quando a comparação é 

subjetiva. 
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Com base na afirmação de Charaudeau (2014), podemos perceber que o aluno, ao 

concluir sua carta de leitor com uma comparação, foi capaz de desenvolver uma 

argumentação consistente não somente no parágrafo introdutório e no desenvolvimento, mas 

também na sua conclusão.  Ao estabelecer a comparação, o discente não apresenta e focaliza 

apenas em uma solução idealizada, porém enfatiza o que não tem sido feito, reforçando, desta 

maneira, os seus argumentos desenvolvidos na carta de leitor. 

 A última produção textual do estudante Douglas apresenta grandes avanços quanto ao 

uso de recursos autoridade, procedimentos discursivos e estratégias linguístico-

argumentativas que agregam maior credibilidade e legitimidade à sua carta de leitor. Além 

disso, todos esses fatores presentes no texto corroboram para a captação (persuasão) do seu 

sujeito alvo resultando em uma carta com todos os elementos elencados por Charaudeau 

(2014, p.205) necessários em um argumentação.  

 

Macroestrutura 

Argumentativa 

Trechos da carta produzida pelo 

educando 

DOUGLAS 

Proposta O estudante propõe uma pergunta inicial 

que revela o seguinte: A violência  em 

Niterói está desmedida 

Tese O aluno consente com a proposta e discorre 

sobre a seguinte tese: A violência em 

Niterói ultrapassou o nível do tolerável. 

Argumentos 1. Diversos tipos de violência têm 

acontecido na cidade. 

2. O criminoso não teme as leis 

3. As medidas de segurança não resolvem 

os problemas. 

Conclusão É preciso melhorar as medidas de 

segurança para acabar com a violência na 

cidade. 

 

 Após analisar minuciosamente as cartas de leitor dos estudantes Anderson e Douglas, 

eis o momento de analisar a produção textual de Pietro. A última carta de leitor a ser 

analisada é composta por características diferentes das produções textuais analisadas 

anteriormente. 
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 O primeiro aspecto dessemelhante é o título escolhido pelo discente. O aluno não opta 

por iniciar sua carta com uma pergunta, mas faz uma declaração “A falta de estrutura gera 

violência”. O estudante aponta no título a tese que será desenvolvida em sua carta de leitor. 

 No parágrafo introdutório, o educando utiliza uma estratégia denominada por Koch e 

Elias (2016, p. 165) como “declaração inicial”: “neste tipo de estratégia, é feita uma 

afirmação ou negação logo de saída que será justificada ou fundamentada em seguida”.  Em 

busca de fundamentar sua declaração, o educando inclui um especialista no assunto para 

reforçar sua afirmação, conforme destacado no trecho a seguir: 

 

Os problemas de Niterói não serão resolvidos enquanto não houver Estrutura para o 

trabalho da segurança. Segundo o presidente do Conselho Municipal de Segurança 

Pública, Leandro Santiago, “a Pólicia tem a disposição o monitoramento da cidade, mas 

não gente para ir atrás dos criminosos.” (Grifo nosso) 

 

Desta maneira, podemos notar que o parágrafo inicial do estudante é composto por 

estratégias linguístico-discursivas que reforçam a afirmação realizada no título do texto. 

Entretanto, no parágrafo seguinte, o aluno, ao fazer uma citação para trazer mais peso à sua 

argumentação, não se atenta para algo que compromete sua consistência argumentativa. 

Em busca de trazer mais fundamentação para os seus argumentos, o estudante faz uma 

citação que corrobora para o ponto de vista defendido no texto. No entanto, ao tentar utilizar 

esse recurso, o aluno escreve: “De acordo com a redação de um site (...)”. Embora a escolha 

pela citação tenha sido uma estratégia pertinente, a falta de inclusão do nome do site traz à 

tona questionamentos (“Que site é esse?”, “Quem escreveu isso?”, “Qual é a legitimidade que 

o autor tem para fazer tal afirmação”, entre outros) que comprometem a credibilidade e 

legitimidade14 da citação e, concomitantemente, a consistência argumentativa, como pode se 

observar a seguir: 

 

 De acordo com a redação de um site “Os humanos da era atômica levam a lei dos 

mais forte até o fim”, ou seja, no tempo em que vivemos quem estiver mais preparado para 

enfrentar as situações estarão a frente, e por enquanto a falta de estrutura é uma desvantagem 

no sistema de forças da Segurança!.  

                                                 
14 Neste tópico, nos deteremos a relacionar esse problema à argumentação do estudante, todavia, no próximo 

capítulo aprofundaremos a discussão sobre como essa desatenção afetou a credibilidade e legitimidade do texto 
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Após a citação, o estudante faz uma paráfrase para reforçar a citação, mas não 

consegue “o êxito no empreendimento argumentativo”, como Koch e Elias (2016, p.102) 

afirmam ser o objetivo da utilização da paráfrase.  

Nos dois parágrafos seguintes, o educando continua desenvolvendo sua tese 

mencionada no título. O aluno afirma que falta de recursos e profissionais resultam na 

violência da cidade. Ao apresentar seu argumento, o discente inclui uma nova citação em seu 

texto, porém, assim como a realizada no parágrafo introdutório, a citação direta agrega mais 

credibilidade ao seu texto e fundamenta sua argumentação, como podemos ver no trecho a 

seguir: 

 

A falta de recursos e o baixo efetivo da corporação, gera uma série de crimes não 

resolvido e também gera novos crimes, Pois com a impunidade os criminosos tendem a 

cometer mais crimes. 

Sem repressão ao crime, moradores de vários locais da cidade tem medo de sair de 

suas casas, “quem vive em Niterói sabe muito bem que não podemos sair ás 22h da noite pois 

corremos risco de ser assaltado”, diz uma moradora de santa rosa ao mostrar insegurança. 

 

O estudante utiliza o discurso de uma moradora da cidade para reforçar seus 

argumentos. Sendo assim, ele recorre ao procedimento discursivo descrito por Charaudeau 

(2014, p. 240 e 241) como citação de uma experiência. Segundo o autor, essa citação se refere 

“às declarações de alguém que testemunha o que viu ou ouviu”. Charaudeau (2014, p.240) 

acrescenta afirmando que “a citação funciona como uma fonte de verdade, testemunho de 

dizer, de uma experiência, de uma saber”.  

Além das citações supramencionadas, ainda vale ressaltar duas características do 

trecho em tela. Primeiramente, o aluno não cometeu o mesmo equívoco do parágrafo anterior. 

Ao fazer a citação, o estudante incluiu o responsável pela citação para agregar maior 

credibilidade ao seu texto.  

Em segundo lugar, o estudante utilizou um recurso de coesão referencial (a falta de 

estrutura – a falta de recursos e o baixo efetivo da corporação) que introduziu seu segundo 

argumento do texto e é descrito por Emediato (2007, p.180) como “o argumento que parte do 

geral para caracterizar o particular”. Segundo o autor:  
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Trata-se de um estratégia argumentativa cujo objetivo é persuadir 

alguém de que um objeto possui uma certa propriedade pelo fato de 

pertencer a um conjunto que possui ele mesmo essa propriedade. As 

qualidades do conjunto (do todo) são assim transferidas para as 

qualidades das partes. 

 

Em vista destes postulados, podemos perceber que Pietro conseguiu retomar a 

consistência da sua argumentação nos dois parágrafos seguintes devido às estratégias 

discursivas utilizadas.  

 No penúltimo parágrafo, o educando apresenta mais uma citação para reafirmar a sua 

tese defendida durante toda a carta de leitor, a saber:  

 

Não é só a falta de estrutura que preocupa, mas também a falta de colaboração da 

Polícia. Segundo a Prefeitura de Niterói “Apesar de todas as instalações estarem prontas, a 

polícia não liberou os acesso ao banco de dados da região de São gonçalo e Niterói”. Não 

basta apenas ter estrutura, mas tem que haver colaboração da Polícia , da Prefeitura e da 

Secretária de segurança. 

 

Neste trecho, podemos ver que Pietro sempre busca relacionar a sua argumentação à 

citação. Durante toda a produção da carta de leitor, o educando utilizou sujeitos que pudessem 

trazer maior credibilidade ao seu texto e proporcionou comentário sobre o que os especialistas 

afirmavam e seu ponto de vista.  

Além disso, podemos ressaltar o uso dos operadores discursivos para intensificar o seu 

argumento, conforme afirma Koch e Elias (2016, p. 62): “(...) há enunciados de uma classe 

argumentativa que podem apresentar uma gradação de força (crescente ou decrescente)”. 

Desta maneira, podemos notar que o estudante busca reforçar seus argumentos por intermédio 

de uma gradação advinda das escolhas dos operadores argumentativos, a saber: “não só (...) 

mas também”. 

 Por fim, o educando escreve um breve parágrafo de conclusão elaborando uma 

síntese, estratégia discursiva mencionada por Koch e Elias (2016, p.208). O aluno conclui sua 

carta de leitor retomando os principais pilares de sua tese: “A Falta de estrutura gera 

violência”, conforme o trecho a seguir: 
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A violência é gerada por vários fatores, mas principalmente pela falta de estrutura, 

pela influência da cultura e por falta de oportunidades 

 

Em vista desses postulados, a carta de Pietro pode ser representada através do 

seguinte quadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir das análises realizadas quanto à consistência argumentativa, podemos 

observar que os argumentos presentes nas cartas de leitor dos educandos estão mais 

consistentes devido ao uso de mecanismos linguístico-discursivos oferecidos à luz da Teoria 

Semiolinguística do Discurso trabalhados em sala de aula.  

Em busca de entender a evolução dos estudantes com maior clareza, um comparativo 

será realizado na seção: “Contraponto”. 

Macroestrutura 

Argumentativa 

Trechos da carta produzida pelo 

educando 

PIETRO 

Proposta O estudante expõe a proposta por 

intermédio da fala do especialista: “a 

polícia tem a disposição o monitoramento 

da cidade, mas não gente para ir atrás dos 

criminosos.” 

Tese 1. A violência advém da falta de estrutura 

para o trabalho da segurança. 

2. A falta de colaboração da polícia 

dificulta a solução do problema. 

Argumentos 1. Precisa-se estar preparado para 

combater a violência. 

2. A falta de impunidade resulta em mais 

crimes. 

3. Moradores da cidade de Niterói não 

saem de casa devido à insegurança. 

4. A polícia tem instalação à disposição, 

mas não colaboraram para que os 

problemas sejam resolvidos. 

Conclusão Diferentes problemas sociais colaboram 

para a insegurança da cidade. 
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B) ARTICULAÇÃO METADISCURSIVA/IDENTIDADE 

 

 No tópico anterior, analisamos a consistência argumentativa das cartas de leitor dos 

estudantes. Na presente análise, observaremos a articulação metadiscursiva presente nas 

produções textuais dos educandos, mais especificamente, analisaremos como os introdutores 

de tópico são relevantes para organização e credibilidade do discurso. 

 Conforme analisado em etapas anteriores, os estudantes produziram suas cartas 

repletas de expressões como “na minha opinião” e “eu acho” que prejudicavam a 

credibilidade da sua argumentação. Durante as reflexões realizadas durante as aulas, à luz dos 

pressupostos teóricos da Teoria Semiolinguística do Discurso, os alunos perceberam que há 

outros recursos que podem agregar mais credibilidade e legitimidade ao seu texto. Sendo 

assim, eis o momento de analisar como os educandos empregaram o conhecimento 

desenvolvimento em sala de aula. 

 A primeira carta de leitor a ser analisada foi escrita pelo discente Anderson. A 

primeira carta do estudante era composta por problemas graves como o não cumprimento da 

proposta. Entretanto, na produção final do educando, podemos perceber uma grande evolução 

na produção textual do aluno.  

A carta de leitor é predominantemente escrita seguindo a modalidade delocutiva. O 

aluno busca se desvincular explicitamente do texto para trazer mais credibilidade e recorre a 

argumentos de autoridade para legitimar seu discurso e captar o seu leitor. Podemos perceber 

que diferentemente do seu segundo texto, na última carta de leitor do aluno, não há a presença 

de expressões como “na minha opinião”. Em contrapartida, o educando expõe seu 

posicionamento a partir de “asserções de constatação” (Charaudeau, 2014, 101): “isso é 

inegável”.  

 Além disso, podemos notar que o aluno usou frases para introduzir os tópicos a serem 

desenvolvidos posteriormente, conforme os trechos destacados a seguir: 

 

Em toda parte há violência, isso é inegável; agressões físicas, psicológicas, crimes, 

terror, estupros e etc. No Brasil, especificamente em Niterói, Rj, a violência tem crescido 

drasticamente ao longo dos anos e colocado a sociedade assustada com tudo o que tem 

ocorrido ultimamente. 
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A violência pode ser tanto cultural quanto biológica, vários fatos contribuem para 

originalizá-la em nosso meio, isso vem desde o reino animal com o macho brigando para 

conquistar a fêmea, e ela por sua vez defendendo o seu território de predadores que também 

fazem parte desse meio de violência. 

  

 

 Desta maneira, podemos perceber que o aluno conseguiu organizar seus argumentos 

mais adequados ao gênero textual em questão por intermédio de articuladores 

metadiscursivos, mais especificamente, formuladores textuais e mecanismos coesivos 

(característica que será abordada na seção seguinte). Sendo assim, podemos afirmar que a 

credibilidade e a legitimidade do texto não foram comprometidas devido ao uso de expressões 

de cunho pessoal ou marcas de oralidade como as presentes em cartas anteriores.  

 A segunda carta de leitor a ser analisada foi produzida pelo aluno Douglas. O texto do 

estudante é predominantemente delocutivo, todavia, existe a presença da modalidade 

elocutiva como estratégia argumentativa para atingir o propósito da carta de leitor. 

 Nos dois parágrafos iniciais, o estudante expõe sua tese e argumentos com 

características predominantes da modalidade delocutiva, mais especificamente, o discurso 

relatado (Charaudeau, 2014, p.104). O discente busca se desvincular do texto e relaciona os 

argumentos apresentados ao sujeitos que têm legitimidade para discorrer sobre o assunto: 

“Niterói divide opiniões de especialistas (...)” e “Alguns estudiosos já tentaram explicar como 

surge a violência no homem, para o sociólogo Sérgio Adorno, que há catorze anos pesquisa a 

marginalidade (...)”. 

 No entanto, após preparar os pilares da sua argumentação, o discente recorre a 

modalidade elocutiva de opinião(1) e obrigação(2): 

 

 

Acredito que (1) “o marginal perdeu temor pelas leis”, e as medidas que o estado vem 

tomando em relação a isso não está adiantando em nada. é preciso (2) monitorar melhor os 

acessos à cidade, é preciso (2) aumentar as operações policiais nas entradas da cidade, 

colocar guardas e policiais em varios pontos da nossa cidade principalmente a noite, para 

tentar retirar esses criminosos das ruas e passar mais segurança para nossa cidade.  



180 

 

  

 

A estratégia linguístico-discursiva utilizada por Douglas é muito eficaz, pois antes de 

expor seus argumentos, ele contextualiza o seu leitor sobre a problemática, apresenta a 

opinião do especialista e, apenas no último parágrafo, após ter conduzido o leitor para a 

vertente que acredita ser a correta, revela sua posição em relação ao problema. 

Em relação aos formuladores textuais introdutores de tópico, a carta de Douglas não 

contém nenhum dos articuladores elencados por Koch e Elias (2016, p. 151). Ao analisar a 

carta do discente, podemos perceber que ele só introduz, por intermédio de uma frase inicial, 

a citação mencionada no segundo parágrafo, conforme o trecho destacado a seguir: 

 

Alguns estudiosos já tentaram explicar como surge a violência no homem, para o 

sociologo Sérgio Adorno, que há catorze anos pesquisa a marginalidade, “as pessoas sempre 

agirão agressivamente. A questão é fazer com que essa agressividade permaneça num nível 

tolerável, o que não acontece em nossa cidade. 

 

 Sendo assim, podemos notar que o educando aprimorou muitos suas técnicas de 

argumentação e suas estratégias linguístico-discursivas, porém ainda precisa desenvolver o 

uso de formuladores textuais. Vale ressaltar que não existe mais a presença de expressões 

introdutórias de tese que podem comprometer a credibilidade do texto e o estudante escreveu 

toda a carta de leitor sem marcas de oralidade, apontando para um significativo progresso. 

 A última carta de leitor a ser analisada foi escrita pelo aluno Pietro. O texto do 

discente corresponde predominantemente à modalidade delocutiva, pois o estudante recorre 

ao “discurso relatado” (CHARAUDEAU, 2014, p. 102) para reforçar sua argumentação ao 

longo de quatro dos seis parágrafos presentes na carta de leitor. Sendo assim, o discente 

procurou desvincular sua imagem do texto e enfatizar a citação dos especialistas e 

testemunhas para agregar mais credibilidade aos seus argumentos, como podemos ver nos 

trechos a seguir: 

 

Os problemas de Niterói não serão resolvidos enquanto não houver Estrutura 

para o trabalho da segurança. Segundo o presidente do Conselho Municipal de Segurança 

Pública, Leandro Santiago, “a Pólicia tem a disposição o monitoramento da cidade, mas 

não gente para ir atrás dos criminosos”. 
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Não é só a falta de estrutura que preocupa, mas também a falta de colaboração 

da Polícia. Segundo a Prefeitura de Niterói “Apesar de todas as instalações estarem 

prontas, a polícia não liberou os acesso ao banco de dados da região de São gonçalo e 

Niterói”. Não basta apenas ter estrutura, mas tem que haver colaboração da Polícia , da 

Prefeitura e da Secretária de segurança. 

 

 Em vista das citações, podemos ver como o aluno organiza a sua argumentação. Ele 

produz uma frase inicial nos parágrafos e desenvolve seu argumento a partir dessa afirmação 

introdutória. Essa estratégia resulta na ausência de formuladores textuais introdutores de 

tópicos apontados por Koch e Elias (2016, p. 151). Entretanto, o planejamento foi tão eficaz 

que não comprometeu a organização da argumentação do estudante. 

Faz-se necessário ressaltar uma estratégia inédita nesta última carta de leitor. O 

discente utiliza o verbo “viver” na primeira pessoa do plural. Desta maneira, ele não apenas se 

inclui no texto, como estabelece uma cumplicidade com seu leitor sobre a realidade que 

compartilham.  

 Com base nesses postulados, podemos perceber que o estudante teve um grande 

progresso quanto às estratégias linguístico-discursivas adotadas. Embora, não tenha utilizado 

os formuladores textuais, o educando usou uma estratégia discursiva que foi capaz de 

organizar o seu texto e reforçar sua argumentação. Além disso, ao optar por escrever uma 

carta de leitor predominantemente composta pela modalidade delocutiva, mais 

especificamente a citação no discurso relatado, o estudante foi capaz de agregar maior 

credibilidade e legitimidade ao texto e, concomitantemente, expandir a capacidade de 

captação do seu leitor. 

 

 

 

C) REPETIÇÃO COESIVA/CIRCUNSTÂNCIAS MATERIAIS 

 

 Ao analisar os textos anteriores dos estudantes, podemos observar produções com 

excesso de palavras repetidas. Buscamos, durante toda a sequência didática, enfatizar para os 

alunos que a repetição não é necessariamente um problema e que pode ser usada como um 



182 

 

mecanismo linguístico dependendo da intencionalidade do discurso.  Todavia, a utilização em 

excesso das repetições nas produções textuais apontava para uma necessidade de 

desenvolvimento do repertório linguístico dos estudantes e de uma maior consciência acerca 

do uso argumentativo dos itens lexicais. 

 Em vista dessa necessidade, buscamos elaborar exercícios que levassem os alunos a 

ampliarem não apenas seu repertório linguístico, mas que pudessem refletir sobre seu uso. 

Desta maneira, debatemos sobre as diferentes possibilidades de evitar o excesso das 

repetições, mas sempre levando em consideração que a escolha lexical é repleta de 

intencionalidade e, concomitantemente, constrói a imagem do sujeito. Isto posto, podemos 

analisar a última carta de leitor do aluno Anderson. 

 O aluno conseguiu aprimorar a sua carta no que se refere à repetição coesiva. Na carta 

de leitor do estudante é possível notar que ele buscou usar diferentes mecanismos linguísticos 

para organizar sua produção textual. O termo que o discente mais precisa utilizar na carta é 

“violência”. Em alguns momentos, ele repete a palavra, em outros ele utiliza pronomes para 

retomar o referente, conforme o exemplo a seguir: 

 

A violência pode ser tanto cultural quanto biológica, vários fatos contribuem para 

originalizá-la em nosso meio, isso vem desde o reino animal com o macho brigando para 

conquistar a fêmea.” 

  

 Ao retomar o vocábulo por meio da pronominalização, o estudante utiliza uma 

estratégia de construção textual definida por Koch e Elias (2016, p.87) por coesão anafórica. 

Sendo assim, podemos perceber que o educando conseguiu evitar o excesso de repetição sem 

um propósito comunicativo definido. No trecho destacado a seguir, podemos observar outra 

evidência do progresso do estudante quanto ao uso dos referentes: 

 

De acordo com o geneticista Oswaldo Frota-Pessoa “há uma predisposição genética 

para a agressividade”, mas ele adverte que: “Não existe um gene que seja única e 

exclusivamente responsável por uma crise de cólera”. 

 

Na sequência, quanto o estudante refere-se ao geneticista, ele utiliza apenas o 

sobrenome do especialista. Essa estratégia aponta para o progresso do aluno em relação aos 

recursos de coesão referencial e utiliza a repetição do nome em prol da fundamentação da sua 
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argumentação, assim como buscou-se lembrar durante as aulas que a repetição não é um 

problema, mas um recurso que utilizado apropriadamente pode reforçar a argumentação do 

autor do texto. 

Além dos trechos supramencionados e a utilização da coesão anafórica, o aluno 

precisa fazer uma referência no último parágrafo a uma ideia apresentada durante o 

desenvolvimento da carta. O discente utiliza termos que possam retomar o pensamento 

descrito anteriormente: 

 

Segundo parágrafo: 

A violência pode ser tanto cultural quanto biológica (...) 

 

Último parágrafo: 

Logo, a violência vem tanto de berço pela nossa própria personalidade e índole como vem 

de onde convivemos e nosso ambiente (...) 

 

O tipo de referenciação presente no último quadro é diferente dos anteriores. Koch e 

Elias (2016, p. 91) classificam essas formas nominais como os referentes que são empregados 

para “apresentar e reapresentar à medida que o texto avança”: 

 

Nesse movimento de introdução e retomada de referentes, as formas 

nominais vão orientando argumentativamente o leitor para uma dada 

conclusão. Então, não é difícil constatar como o emprego de expressões 

nominais na retomada de referentes opera a “transformação” desses 

objetos, isto é, de que forma tais objetos, ao longo do texto, vão sendo 

(re)construídos de determinada maneira, atendendo aos propósitos 

comunicativos de quem fala/escreve. (KOCH e ELIAS, 2016, p.91) 

 

Outra característica da carta de Anderson é o uso de um recurso de coesão trabalhado 

nos exercícios propostos no módulo 2. O aluno retoma a ideia do vocábulo “violência” 

utilizando hipônimos: “agressões físicas, psicológicas, crimes, terror, estupros e etc”. Desta 

maneira, podemos observar a aplicação do conteúdo trabalhado durante a sequência didática à 

última carta de leitor produzida pelo discente. 

Em vista da análise da carta de leitor produzida por Anderson, podemos perceber o 

aprimoramento e desenvolvimento da produção textual do discente. Uma outra característica 



184 

 

que precisa ser ressaltada no texto é a utilização de operadores argumentativos (mas, ou seja, 

e, logo, porém) resultando em um texto melhor elaborado e coeso.  

Reconhecemos que Anderson ainda precisa desenvolver muitas características em 

seus textos, porém seu expressivo progresso em um curto período de aulas é indubitável. O 

discente não apenas incluiu em sua carta de leitor diferentes saberes abordados durantes as 

etapas da sequência didática, como demonstrou maior consciência na escolha lexical da sua 

produção textual respeitando o contrato comunicativo entre os sujeitos. 

A segunda carta de leitor a ser analisada foi escrita por Douglas. O discente repete 

alguns vocábulos na produção textual, a saber: “cidade”, “Niterói” e “violência”. Todavia, 

vale ressaltar que não há excesso de repetições no texto. O texto do educando é composto por 

estratégias de referenciação bem elaboradas e que funcionam como importantes recursos 

argumentativos na carta de leitor.   

O aluno inicia sua carta utilizando uma estratégia que Koch e Elias (2016, p.89) 

classificam como “categorizar e recategorizar o referente”. O estudante utiliza o léxico 

“Niterói” e depois usa a palavra “cidade” para evitar o excesso de repetição, visto que o 

vocábulo “Niterói” já tinha sido selecionado duas vezes no parágrafo inicial, conforme o 

trecho a seguir: 

 

A violência em Niterói tem crescido muito nos ultimos tempos, Assaltos, homicidios e 

a Guerra entre facções amedronta a nossa sociedade. Niterói divide opiniões de especialistas, 

quando questionados sobre como reduzir os índices de criminalidade na cidade. 

 

Em seguida, o educando utiliza duas formas nominais referenciais para legitimar o 

autor da citação que será mencionada posteriormente, a primeira relativa à sua profissão e a 

segunda referente à sua experiência: 

 

Alguns estudiosos já tentaram explicar como surge a violência no homem, para o 

sociólogo Sérgio Adorno, que há catorze anos pesquisa a marginalidade, “as pessoas 

sempre agirão agressivamente. 
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 Koch e Elias (2016, p. 98 e 99) definem essa forma nominal como recurso para 

“orientar argumentativamente num dado sentido”. As autoras fazem o seguinte postulado 

quanto à essa estratégia de referenciação: 

 

A orientação argumentativa que pode ser configurada por meio de um 

nome-núcleo ou pelo acréscimo de modificadores avaliativos (positivos ou 

negativos) evidencia a relação íntima entre formas nominais referencias e 

argumentação. 

 

 Desta maneira, podemos observar que o aposto empregado pelo estudante opera como 

um estratégia de referenciação para legitimar o sujeito responsável pelo discurso e, 

concomitantemente, reforçar a credibilidade da argumentação presente na carta de leitor do 

educando. 

 Por fim, o discente também faz uso de uma coesão anafórica por intermédio da 

pronominalização, conforme o trecho destacado a seguir: 

 

Acredito que “o marginal perdeu temor pelas leis”, e as medidas que o estado vem 

tomando em relação a isso não está adiantando em nada. 

 

  Em vista da análise supramencionada, podemos concluir que o discente fez uso de 

três estratégias de construção e retomada de referentes diferentes. Desta maneira, podemos 

perceber o desenvolvimento da argumentação do educando e, concomitantemente, da sua 

capacidade de persuasão devido aos referentes selecionados. Koch e Elias (2016, p.100) 

afirmam que “a referenciação por meio de formas nominais é um dos mais importantes 

recursos argumentativos que a língua oferece”. Em vista disso, podemos notar que o estudante 

apresentou um expressivo progresso quanto à argumentação presente na sua carta de leitor. 

 A última carta de leitor a ser analisada foi escrita pelo aluno Pietro. O estudante 

apresentou um expressivo progresso quanto aos dois parâmetros anteriores, porém, devido a 

sua última produção, podemos perceber que o educando ainda precisa aprimorar suas técnicas 

para evitar o excesso de repetição no texto. A produção textual do aluno é composta por 

diversas repetições sem um propósito comunicativo evidente. 

 Entretanto, analisaremos duas estratégias de construção e retomada de referentes 

presentes no texto. O primeiro referente utilizado pelo autor é quanto à expressão “falta de 
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estrutura”. O discente repete essa expressão três vezes, todavia, no trecho destacado abaixo, o 

educando utiliza uma estratégia eficaz de referenciação: 

 

De acordo com a redação de um site “Os humanos da era atômica levam a lei dos mais 

forte até o fim”, ou seja, no tempo em que vivemos quem estiver mais preparado para 

enfrentar as situações a frente, e por enquanto a falta de estrutura é uma desvantagem no 

sistema de forças da Segurança!.  

A falta de recursos e o baixo efetivo da corporação, gera uma série de crimes não 

resolvido e também gera novos crimes, Pois com a impunidade os criminosos tendem a 

cometer mais crimes. 

 

 O estudante retoma a ideia da “falta de estrutura” utilizando duas formas nominais 

referenciais: “falta de recursos” e “baixo efetivo da corporação”. Koch e Elias (2016, p. 91) 

afirmam que essa transformação acontece para atender aos propósitos comunicativos de quem 

fala/escreve. De acordo com o trecho em destaque, podemos perceber que o discente busca 

enfatizar que o problema é a falta de estrutura, porém devido à amplitude dessa expressão, o 

educando retoma a ideia utilizando um recurso de coesão trabalhado durante a aplicação da 

sequência (hiponímia) para se referir à desestruturação e reforçar sua argumentação: “a falta 

de recursos” e “o baixo efetivo da corporação”.  

  A segunda forma referencial utilizada pelo aluno é quanto à citação presente 

no trecho a seguir: 

 

De acordo com a redação de um site “Os humanos da era atômica levam a lei dos 

mais forte até o fim”, ou seja, no tempo em que vivemos quem estiver mais preparado 

para enfrentar as situações estarão a frente, e por enquanto a falta de estrutura é uma 

desvantagem no sistema de forças da Segurança!.  

  

 O aluno reescreve a citação em busca de reafirmá-la e reforça sua argumentação. 

Segundo Koch e Elias (2016, p.139), o uso de termos como “ou seja” funcionam para corrigir 

e redefinir e têm grande valor argumentativo: 

 

Correção/redefinição: relação que se estabelece quando através de um 

segundo enunciado se corrige, suspende ou redefine o conteúdo do 
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primeiro, se atenua ou reforça o comprometimento com a verdade do que 

nele foi veiculado ou, ainda, se questiona a própria legitimidade de sua 

enunciação. 

 

 Além disso, podemos perceber que o educando utiliza uma estratégia argumentativa 

que aumenta “as chances de êxito no empreendimento argumentativo” (KOCH e ELIAS, 

2016, p. 102): a paráfrase. Desta maneira, o aluno utilizou um recurso de repetição de 

conteúdo semântico para reforçar a sua argumentação, uso que aponta para o seu progresso 

em relação às produções anteriores. 

 Em vista da análise das últimas cartas de leitor, podemos perceber um grande 

progresso dos educandos em diferentes aspectos da sua carta de leitor. Devido à detalhada 

observação das produções textuais, podemos perceber que os alunos tiveram diferentes tipos 

de avanços. Desta maneira, faz-se necessária uma seção de contraponto que demonstre 

sistematicamente o progresso, regresso ou estagnação dos educandos nhoque diz respeito à 

produção textual filiada ao gênero carta de leitor.  
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4. CONTRAPONTO 

   

Com o objetivo de verificarmos de forma mais clara e didática o desempenho dos 

estudantes no curso da sequência didática proposta nesta pesquisa, elaboramos um quadro 

comparativo entre a primeira e a última produção dos estudantes. Entretanto, antes de 

apresentá-lo, faz-se necessária uma breve avaliação sobre um progresso significativo dos 

educandos que não foi relatado na seção “A construção da análise das produções textuais 

mediadas” por não estar diretamente vinculado aos parâmetros propostos. 

O reconhecimento do gênero discursivo é fundamental para a comunicação bem-

sucedida dos alunos. Em vista disso, “precisamos pensar e planejar, buscando apoio teórico 

relevante, as práticas que urgem tomar parte do cotidiano escolar a fim de que, de fato, 

orientemos os alunos a lidarem com a dinamicidade, a concretude, a riqueza e a utilidade dos 

gêneros”, afirma Alves Filho (2011, p. 73) 

Além do progresso dos discentes com relação aos parâmetros selecionados, os 

estudantes também apresentaram um grande desenvolvimento em relação ao reconhecimento 

do gênero discursivo carta de leitor em sentido amplo.  

Durante as aulas e as atividades propostas no bojo da Teoria Semiolinguística do 

Discurso, o docente e os discentes também discutiram sobre os processos de composição da 

carta de leitor. Em vista disso, podemos notar que os alunos apresentaram produções iniciais e 

finais completamente distintas, não somente em relação às características estruturais de 

composição do gênero como data, assinatura e local, mas também quanto à linguagem e ao 

propósito comunicativo da carta de leitor. 

Na última produção textual dos discentes, podemos perceber predominantemente dois 

dos propósitos comunicativos descritos por Alves Filho (2011, p. 131 e 132): “Recorrer às 

empresas jornalísticas para estas lhes servirem de porta-voz diante do Poder Público” e 

“Participar mais ativamente do mundo em que vivem através da expressão de opinião e da 

discussão de assuntos da atualidade.” 

Em vista desta afirmação, podemos perceber que ao buscar desenvolver sua 

argumentação e reforçá-la por intermédio de recursos de autoridade sobre um tema presente 

em sua realidade, os estudantes foram capazes de entender o objetivo da carta de leitor, pois 

recorreram às empresas jornalísticas para expressar sua opinião crítica e consistente sobre 

assuntos da atualidade.   



189 

 

Isto posto, eis o momento de observar o progresso dos estudantes por intermédio dos 

quadros comparativos. 

Quadro 6: Discente: Anderson 

Parâmetros 

              

Especificações Primeira produção Última produção 

Consistência  

Argumentativa 

Modo enoncivo 

argumentativo 

(Macroestrutura) 

- Argumentação 

comprometida: A carta 

não responde ao 

exercício proposto, os 

argumentos são 

inconsistentes e não 

apresenta conclusão. 

- Argumentação consistente: 

A carta é composta por tese, 

argumentos e conclusão bem 

sucedidos. Os argumentos 

são compostos por recursos 

de autoridade e a conclusão 

propõe uma solução. 

Modo de tematização 

(Repertório/saberes) 

Articulação  

Metadiscursiva 

(formuladores 

textuais 

introdutores de 

tópicos) 

Modo enunciativo  

(Elocutivo, Alocutivo e 

Delocutivo) 

- Modo predominante: 

elocutivo.  

- O texto não possui 

elementos linguístico-

discursivos que possam 

agregar credibilidade, 

legitimidade e contribuir 

para a captação do 

leitor. 

- Modo predominante: 

delocutivo 

- O aluno agrega maior 

credibilidade e legitimidade 

ao texto por intermédio de 

citações, consegue apagar as 

marcas de oralidade e evitar 

a inclusão de expressões 

introdutórias 

inapropriadas, como “eu 

acho”, ao gênero e ao 

modo de organização do 

discurso. 

Repetição 

Coesiva  

Modo de 

semiologização 

(Variação dos 

mecanismos de coesão) 

- A carta não é composta 

por elementos de coesão 

referencial que possam 

orientar a argumentação 

do aluno e acrescentar a 

capacidade de captação 

do leitor. 

- Repetição em excesso 

sem propósito 

comunicativo evidente. 

  

- A carta é composta por 

recursos gramaticais que 

evitam a repetição exagerada 

do léxico sem um propósito 

comunicativo definido. 

- A carta de leitor é composta 

por elementos de coesão 

referencial que reforçam os 

argumentos apresentados. 
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                                                  Quadro 7: Discente: Douglas 

Parâmetros 

              

Especificações Primeira produção Última produção 

Consistência  

Argumentativa 

Modo enoncivo 

argumentativo 

macroestrutura 

- Argumentação comprometida: 

é composta por tese, argumentos 

e conclusão. Todavia, os 

argumentos não possuem 

aprofundamento e a conclusão é 

apenas a repetição de um dos 

argumentos. 

- Argumentação 

consistente: A carta é 

composta por tese, 

argumentos e conclusão 

bem sucedidos. Os 

argumentos são compostos 

por recursos de autoridade 

e propõe uma solução na 

conclusão 

Modo de 

tematização 

Repertório/saberes 

Articulação  

Metadiscursiva 

(formuladores 

textuais 

introdutores de 

tópicos) 

Modo enunciativo  

Elocutivo, 

Alocutivo e 

Delocutivo 

- Modos predominantes: 

alocutivo e delocutivo. 

- A carta não possui elementos 

linguístico-discursivos que 

possam reforçar a tese e agregar 

maior credibilidade e 

legitimidade ao texto. 

- Modo predominante: 

delocutivo e elocutivo. 

- O aluno agrega maior 

credibilidade e legitimidade 

ao texto por intermédio de 

citações e  consegue apagar 

as marcas de oralidade. 

- Utiliza o modo elocutivo 

adequadamente para 

fundamentar seus 

argumentos. 

Repetição 

Coesiva  

Modo de 

semiologização 

(variação dos 

mecanismos de 

coesão) 

- A carta não é composta por 

elementos de coesão referencial 

que possam orientar a 

argumentação do aluno e 

acrescentar a capacidade de 

captação do leitor. 

- Repetição de vocábulos em 

excesso sem propósito 

comunicativo evidente. 

- Repetição de ideias que 

resultam na circularidade dos 

argumentos na carta. 

- A carta é composta por 

recursos gramaticais que 

evitam a repetição 

exagerada do léxico sem 

um propósito comunicativo 

definido. 

- A carta de leitor é 

composta por elementos de 

coesão referencial que 

reforçam os argumentos 

apresentados. 
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                                                   Quadro 8: Discente: Pietro 

Parâmetros 

              

Especificações Primeira produção Última produção 

Consistência  

Argumentativa 

Modo enoncivo 

argumentativo 

macroestrutura 

- Argumentação admissível: a 

carta é composta por tese, 

argumentos e conclusão. O autor 

busca desenvolver os argumentos 

e apresenta uma solução na 

conclusão. Os argumentos 

precisam ser aprofundados e a 

conclusão melhor desenvolvida. 

- Argumentação consistente: A 

carta é composta por tese, 

argumentos e conclusão bem 

sucedidos. Os argumentos são 

compostos por recursos de 

autoridade, porém a conclusão 

ainda precisa ser melhor 

elaborada, pois apresenta um 

final inesperado, i.e. elementos 

que não foram desenvolvidos 

antes. 

Modo de 

tematização 

Repertório/ 

saberes 

Articulação  

Metadiscursiva 

(formuladores 

textuais 

introdutores de 

tópicos) 

Modo 

enunciativo  

Elocutivo, 

Alocutivo e 

Delocutivo 

- Modos predominantes: 

alocutivo, elocutivo e delocutivo. 

- Marcas de oralidade na 

modalidade escrita. 

- Ausência de recursos 

linguístico-discursivos que 

possam trazer maior autoridade à 

argumentação . 

- Modo predominante: 

delocutivo 

- O aluno agrega maior 

credibilidade e legitimidade ao 

texto por intermédio de 

citações, consegue apagar as 

marcas de oralidade e evitar a 

inclusão de expressões 

introdutórias inapropriadas, 

como “eu acho”, ao gênero e 

ao modo de organização do 

discurso. 

Repetição 

Coesiva  

Modo de 

semiologização 

(variação dos 

mecanismos de 

coesão) 

- A carta não é composta por 

elementos de coesão referencial 

que possam orientar a 

argumentação do aluno e 

acrescentar a capacidade de 

captação do leitor. 

- Repetição de vocábulos em 

excesso sem propósito 

comunicativo evidente. 

- A carta de leitor é composta 

por excesso de repetições. O 

estudante ainda precisa 

desenvolver mais sua 

habilidade de utilizar os 

elementos de coesão 

referencial, embora tenha o 

feito em alguns trechos da 

carta.  
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 Com base nos quadros destacados, podemos notar que os alunos ainda precisam aprimorar 

suas produções textuais. Entretanto, ao avaliar a primeira e a última carta, podemos perceber que os 

educandos conseguiram superar os três aspectos em que apresentaram maior dificuldade na primeira 

etapa da sequência didática.  

Em vista disso, faz-se necessário observar detalhadamente os resultados não somente dos 

educandos, mas das hipóteses e dos questionamentos propostos por este trabalho. Sendo assim, duas 

perguntas surgem: “Os questionamentos do início da pesquisa foram respondidos?” e “As hipóteses 

foram confirmadas?”. Os resultados dessas inquietações serão apresentados no capítulo a seguir. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As instituições de ensino do Brasil têm enfrentado diversas dificuldades para a 

realização de uma aprendizagem de qualidade. Os exames internacionais apresentam 

resultados lastimáveis quanto às avaliações escolares e inúmeros estudiosos apontam as 

deficiências da educação brasileira, principalmente no que concerne ao ensino de produção 

textual.  

O presente trabalho buscou contribuir para o ensino de produção textual à luz dos 

pressupostos da Teoria Semiolinguística do Discurso. Em vista disso, fundamentamo-nos, 

após a investigação em sala de aula dos problemas apresentados nas produções textuais, nos 

princípios desta teoria para a formulação das etapas da sequência didática e para a elaboração 

dos parâmetros de análise. 

Sendo assim, a presente pesquisa pode ser considerada de grande complexidade, pois 

preocupou-se em trabalhar com uma teoria com escassos registros de pesquisas voltadas para 

a sua aplicação no ensino, elaborar uma sequência didática no bojo desta teoria que pudesse 

solucionar as deficiências observadas nas produções textuais dos educandos, criar os 

parâmetros de análise para essa avaliação crítica e apresentar uma investigação detalhada dos 

textos dos discentes para que se possa observar seu desenvolvimento ou não em cada etapa da 

sequência. 

 Durante a elaboração e aplicação do trabalho, buscamos levar os alunos à produção de 

cartas de leitor consistentes e compostas por análises críticas sobre a sociedade. Fomentamos 

o debate sobre temas que fazem parte da realidade dos discentes e propusemos atividades que 

pudessem desenvolver sua capacidade argumentativa para produzir textos. 

  Em busca de melhorar a argumentação presente nas cartas de leitor dos educandos, 

durante as discussões supracitadas, diferentes questões (à luz dos pressupostos do contrato de 

comunicação) sobre a linguagem, apresentadas na seção “A construção do trabalho”, foram 

propostas para os alunos com o objetivo de levá-los à reflexão dos diferentes mecanismos 

linguístico-discursivos para a construção de uma boa argumentação segundo os postulados 

descritos por Charaudeau (2014). 

Em vista disso, faz-se necessário observar o desempenho dos três alunos selecionados 

(Anderson, Douglas e Pietro) para descobrir se as hipóteses levantadas no momento inicial 

desta pesquisa foram confirmadas. 
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  O discente Anderson apresentou um grande progresso quanto à produção de sua 

carta de leitor. Seu primeiro texto, além de não corresponder à proposta da atividade, não era 

composto por elementos linguístico-discursivos que pudessem agregar maior credibilidade e 

legitimidade ao seu texto. A produção textual do aluno também não continha argumentos 

consistentes e conclusão. Essa deficiência resultou em uma argumentação frágil e pouco 

persuasiva. 

Em contrapartida, a última carta de leitor do discente é composta por todos os 

componentes da macroestrutura argumentativa (proposta, tese, argumentos e conclusão), 

elementos discursivos que agregam maior credibilidade e legitimidade ao texto e, 

concomitantemente, agregam maior capacidade de persuasão do leitor e recursos de coesão 

referencial que reforçam a sua argumentação. Sendo assim, podemos observar um grande 

desenvolvimento do educando quanto à consistência argumentativa dos seus textos, ao 

engajamento com os modos enoncivos e enunciativos e ao reconhecimento do contrato 

comunicativo diante do seu leitor. 

 O segundo discente, Douglas, também conseguiu desenvolver suas habilidades 

linguísticas quanto à produção textual. O educando escreveu sua primeira carta com uma 

argumentação admissível, porém superficial. Diferentemente do primeiro aluno, Douglas 

entendeu a ativiidade e produziu um texto com proposta, tese e conclusão, todavia, seus 

argumentos não foram aprofundados. O texto produzido pelo aluno, além de conter excesso 

de repetições que resultaram em uma circularidade dos argumentos, não era composto por 

elementos que pudessem agregar maior credibilidade e legitimidade à sua argumentação. 

Entretanto, a última carta de leitor escrita pelo discente Douglas teve características 

diferentes das anteriores com relação às restrições situacionais e formais. Enquanto, a 

primeira produção textual do aluno conteve argumentos superficiais, a sua última carta de 

leitor foi composta por uma argumentação consistente alicerçada por recursos de autoridade e 

uma solução como conclusão. Além disso, o aluno conseguiu apagar a inclusão de expressões 

introdutórias como “eu acho” que comprometem a credibilidade do seu texto e observar o 

modo enunciativo mais adequado para a situação comunicativa. Por fim, o estudante ainda foi 

capaz de utilizar elementos de coesão referencial que fortalecem os seus argumentos, 

corroboram para persuasão do leitor e apontam para o seu amadurecimento quanto ao modo 

de semiologização.  

O terceiro aluno, Pietro, produziu o melhor texto inicial dentre os alunos selecionados. 

A sua carta era composta por proposta, tese, argumentos e conclusão. O discente tentou 
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desenvolver seus argumentos, porém, precisavam ser aprofundados assim como a conclusão. 

A carta produzida pelo educando é composta por marcas de oralidade e um excesso de 

repetição de vocábulos sem um propósito argumentativo evidente. 

Todavia, a última carta de leitor produzida pelo estudante aponta para um progresso 

significativo do aluno em relação ao reconhecimento dos modos enoncivos, enunciativos e de 

tematização. O educando desenvolve sua tese por meio de argumentos baseados em recursos 

de autoridade e demonstra domínio sobre diferentes mecanismos textuais que podem atribuir 

maior credibilidade e legitimidade à sua produção textual. Embora sua conclusão ainda 

precise ser melhor desenvolvida e a utilização de recursos linguísticos atinentes aos conceitos 

relacionados ao modo de semiologização precisem ser aprimorados, o discente é capaz de 

desenvolver sua argumentação com aprofundamento e com o uso de diferentes elementos que 

agregam maior consistência ao seu texto. 

Reconhecemos que as produções textuais dos educandos ainda possuem características 

que precisam ser aperfeiçoadas, todavia, o desenvolvimento dos alunos é notório. Em vista 

disso, podemos concluir que as reflexões e os exercícios à luz da Teoria Semiolinguística do 

Discurso realizados em sala de aula no bojo da sequência didática construída e aplicada 

contribuíram para uma mudança expressiva nas cartas de leitor dos estudantes, confirmando 

as duas hipóteses levantadas no início deste trabalho. 

O ensino de produção textual – filiada ao gênero carta de leitor – mediado pelo 

conhecimento das restrições do contrato comunicativo contribuiu significativamente para o 

desenvolvimento das produções textuais dos educandos e ampliou as possibilidades de um 

ensino reflexivo que forneça meios para os alunos progredirem na vida profissional ou em 

estudos superiores, conforme as Leis de Diretrizes e Bases da educação nacional apontam no 

artigo 22.  

Além disso, a tomada de consciência das restrições comunicativas e discursivas ajudou 

os alunos a planejarem melhor as estratégias discursivas que contribuíram para o alcance do 

sucesso dos seus objetivos comunicativos em suas cartas de leitor. Entendemos, desta 

maneira, que assim como o trabalho com a carta de leitor, uma abordagem aprofundada à luz 

da Teoria Semiolinguística do Discurso pode colaborar também para o estudo de outros 

gêneros em sala de aula e alcançar os propósitos estipulados pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais.  

Encerramos este trabalho com a expectativa de termos contribuído significativamente 

para o ensino de produção textual. Durante toda pesquisa, buscamos aliar a Teoria 
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Semiolinguística do Discurso à prática real do ensino da produção de textos na sala de aula. 

Em vista disso, vale ressaltar que as cartas de leitor foram enviadas para a redação do jornal O 

Globo ao término do trabalho.  Por intermédio dos resultados, concluímos que é possível a 

aplicação dos pressupostos desenvolvidos neste trabalho em busca de uma educação 

realmente transformadora e que pode mudar o destino de muitos educandos das instituições de 

ensino do Brasil empoderando-os de um fazer por meio de um dizer mais consistente, 

adequado e claro. 
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ANEXOS 

 

Figura 26: Extra – Quando a dor é maior que a razão – Produção Inicial  

 

 

Figura 27: O Globo – Entre a dor do luto e o dever de desligar aparelho – Produção 

Inicial 
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Figura 28: G1 – O que está por trás da onda de palhaços assustadores nos EUA – 

Módulo 1 

 

11/10/2016 11h59 - Atualizado em 11/10/2016 11h59 

O que está por trás da onda de palhaços assustadores nos EUA 

Palhaços macabros foram vistos também no Reino Unido e no Canadá e dão trabalho 

para autoridades. 

Da BBC 

 

Pegadinha começou nos EUA e vem se espalhando pelo mundo. Na foto, máscaras de 

palhaço à venda em loja em Easton, Maryland (Foto: Kim Watson/AFP) 

Basta escrever a palavra "palhaço" ou "clown" (em inglês), em alguma ferramenta de busca 

para que o resultado seja bem diferente da ideia normalmente associada a risos e diversão. 

"Histeria", "macabros", "horríveis", "aterrorizantes" e "assassinos" são algumas das associações de 

palavras encontradas. 

A moda de pessoas vestindo máscaras aterradoras de palhaços tem se estendido por 

diversas cidades dos EUA e agora dá trabalho às polícias britânica e canadense. O que começou 

como uma simples travessura para dar sustos em pessoas parece estar se tornando algo mais 

perigoso. 

Na semana passada, na cidade de Bardstown, no Estado americano do Kentucky, um 

homem disparou tiros para o alto com seu fuzil AR-15 depois de sua mulher o alertar sobre a 

presença de "palhaços horrorosos" na rua. No entanto, tratava-se apenas de uma mulher que estava 
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passeando com seu cachorro na rua à meia-noite, segundo explicou à BBC Mundo (o serviço em 

espanhol da BBC) o porta-voz do departamento de polícia de Bardstown, Reece Riley. 

"Não queremos ver ninguém se ferindo e vamos lidar com essa situação", afirmou Riley, 

para quem o mal-entendido é um exemplo das consequências negativas das ações dos palhaços. 

Nas mídias sociais, têm surgido vídeos de pessoas tentando resolver a questão por conta 

própria - "caçadores de palhaços". Algumas situações resultaram em brigas. 

O site americano Heavy.com fez um levantamento de relatos de incidentes envolvendo 

palhaços e descobriu que houve registros em 40 dos 50 Estados dos EUA. As aparições ocorrem 

tanto em centros urbanos movimentados como Nova York como também em regiões rurais. 

Já foram vistos palhaços no interior de Kentucky, Indiana e Kansas. No Texas e no 

Alabama, houve fechamento de escolas e a polícia fez uma série de prisões. 

A preocupação chegou à Casa Branca, e o porta-voz do presidente Barack Obama, Josh 

Earnest, teve que responder a perguntas sobre os incidentes durante um briefing de imprensa. 

"As autoridades locais estão analisando a situação com seriedade e deve investigar 

apropriadamente se perceberem que há ameaças à segurança pública", disse. 

O que fazem os palhaços  

Muitas das pessoas que se vestem de palhaços usam as roupas coloridas que todos nós 

conhecemos, mas a diferença está no uso de máscaras com expressões de terror. 

Normalmente, os palhaços andam pelas ruas à noite, em parques e locais menos 

iluminados, de onde aparecem de forma repentina para assustar pedestres e motoristas. Uma conta 

no Twitter, intitulada "Avistamento de Palhaços", tem mais de 100 mil seguidores e dezenas de 

fotos e vídeos feitos nos EUA e em outras partes do mundo. 

"Estava andando perto do cemitério de Sheltorpe (Inglaterra), quando se aproximou de 

mim algo que posso apenas descrever como um palhaço com um machado. Nunca tive tanto medo 

na vida", comentou um usuário britânico. 

No Canadá, a polícia recebeu queixas em diversas cidades, incluindo grandes centros como 

Toronto e Ottawa. As autoridades britânicas já receberam dezenas de denúncias, mas também 

tiveram que lidar com falsos relatos e rumores. 

Andy Boyd, chefe da polícia da região de Thames Valley, nos arredores de Londres, disse 

fez um apelo para que as pessoas pensem duas vezes antes de fazer a brincadeira. 

"Não queremos ser acusado de impedir que as pessoas se divirtam, mas pedimos que 

também pensem no impacto de seu comportamento sobre os outros. Suas ações poderão provocar 
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medo em alguns e ansiedade nos outros. E se isso for percebido como intimidação, trata-se de um 

delito", afirmou. 

Nova onda  

A onda dos palhaços foi observada pela primeira vez na década de 80, quando um grupo de 

estudantes do Estado de Massachusetts relatou que um palhaço os convidadou a entrar em um 

furgão. É que conta Benjamin Radford, autor de um livro sobre o assunto. O comentarista cultural 

Timothy Evans diz que é um típico comportamento de ostensão - no caso, a exibição com a 

personificação de uma lenda urbana. 

Mas há casos mais trágicos: em 2014, duas meninas do Estado americano de Wisconsin 

esfaquearam uma amiga para demonstrar sua lealdade ao personagem fictício de terror 

Slenderman. Evans explica que o personagem pode estar inspirando os palhaços. 

Também em 2014, a polícia francesa deteve 14 adolescentes que assustavam pessoas na 

rua, vestidos de palhaço, e portando armas. 

Por que temos medo  

Mark Griffiths, professor de Psicologia da Universidade de Nottingham Trent, no Reino Unido, diz 

que palhaços assustam por causa da aparência exagerada e de sua representação maléfica em 

filmes de terror. "A maioria das pessoas não têm medo no dia a dia, mas a cara de palhaço passou a 

fazer parte de uma cultura de sustos. Há o estereótipo do palhaço malvado, também reforçado em 

filmes graças ao Coringa ou do vilão em It, A Coisa" , diz Griffiths. 

Autor do livro que deu origem a It, o escritor americano Stephen King envolveu-se no 

debate sobre os palhaços: publicou no Twitter um pedido para que as pessoas se acalmassem. "É 

hora de darmos um tempo na histeria. A maioria dos palhaços é boa, diverte as crianças e faz a 

gente rir", escreveu King. 

Moda passageira?  

Lendas urbanas existem há muito tempo, mas caso como o dos "palhaços assassinos" ganharam 

força e poder de disseminação graças à Internet, explica Evans. Porém, diferentemente de lendas 

urbanas mais clássicas, a moda dos palhaços tende a chegar em ondas e desaparecer. 

Mas Benjamin Radford, que estudou casos entre 2013 e 2015, diz duvidar que a moda vá 

simplesmente desaparecer. 

"Dentro de cinco a seis anos teremos mais palhaços horrorosos". Mas tanto ele quanto 

Evans acreditam que os avisamentos deverão diminuir após os Dia das Bruxas, em 31 de outubro. 
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Figura 29: A TRIBUNA - Palhaços macabros nas ruas da Baixada Santista? Polícia não 

confirma! – Módulo 1 

 

Palhaços macabros nas ruas da Baixada Santista? Polícia não confirma! 

Nos últimos dias, muita gente publicou no Facebook ter visto pessoas fantasiadas para 

assustar a população 

 

 

Na internet muitos assuntos surgem e são esquecidos a todo instante. Entre eles, é 

claro, muitas histórias são verdadeiras e outras não passam de boatos. Fato, é que nos últimos 

dias um assunto tem ganhado destaque e causado pânico em muitos moradores da Baixada 

Santista. Pessoas vestidas de palhaço e com máscaras assustadoras estariam vagando pelas 

cidades à noite, com facões, martelos, entre outros. A polícia, entretanto, garante que não há 

registros de ocorrências. 

Nos Estados Unidos, existem diversos canais no Youtube com pegadinhas que 

utilizam personagens vestidos de maneira semelhante e algumas de suas fotos têm sido 

divulgados em páginas do Facebook da região e do Brasil. 

Muitas reproduções dessas cenas estão disponíveis na internet e podem ser utilizadas 

para causar temor na população ou servir de inspiração a quem quiser se vestir de palhaço. 

Em alguns lugares do País já existem pessoas se fantasiando, como é possível comprovar em 

sites de vídeos. 

“Na região não temos registro de ocorrência desse caso. Isso é coisa de americano”, 

diz Gaetano Vergine, diretor da Polícia Civil na Baixada Santista e Vale do Ribeira. 

https://www.youtube.com/watch?v=p3vrb7ZHeT8
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O delegado orienta as pessoas a não se vestirem dessa forma para fazer qualquer tipo 

de pegadinha nas ruas. “É um absurdo esse tipo de brincadeira. Isso pode ocasionar uma 

reação diferente (agressões a quem estiver fantasiado)”. 

Na região 

As cidades de Santos e São Vicente foram mencionadas em publicações da internet, 

como locais onde apareceram tais palhaços. Muitas dessas fotos, inclusive, têm sido 

desmascaradas por outros internautas. 

 

 

Imagens de palhaços americanos têm sido divulgadas no Facebook como se 

estivessem no Brasil 

 

Em uma das fotos, um palhaço aparece mascarado e com uma bexiga na mão. A 

descrição da imagem indica que foi flagrado na Ponta da Praia, em Santos. Mas bastaram dois 

comentários para invalidar a informação. 

“Ponta da Praia com 'cerquinha' (usada em casas americanas)? Isso definitivamente é 

nos Estados Unidos”, disse Marcus Paulo. 

Abaixo do comentário, outro internauta informou a origem da foto. “American Horror 

Story, série da Fox, o povo acredita em tudo que vê mesmo”, escreveu Jonathan Andrade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.christiantoday.com/article/american.horror.story.season.4.spoilers.john.carroll.lynch.most.terrifying.twisted.clown/39161.htm
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Figura 30: VEJA –  Onda dos palhaços macabros faz nova vítima: Ronald Mcdonald – 

Módulo 1 

 

Onda dos ‘palhaços macabros’ faz nova vítima: Ronald McDonald 

misteriosa onda de aparições de palhaços com ares sombrios nos EUA 

Por Da redação 

access_time11 out 2016, 18h31 - Publicado em 11 out 2016, 18h26 

 

O palhaço Ronald McDonald, símbolo da rede McDonald's (Nick 

Laham/ALLSPORT/Getty Images) 

A onda de aparições de “palhaços macabros” que se espalhou pelos Estados Unidos 

nos últimos meses e chegou também a outros países, como Austrália e Reino 

Unido, causou o sumiço temporário de um dos palhaços mais famosos do mundo empresarial: 

Ronald McDonald. A rede McDonald’s decidiu reduzir a exposição de seu mascote por causa 

do estranho fenômeno. 

Assista a algumas aparições dos palhaços macabros nos Estados Unidos: 

“O McDonald’s e seus franqueados estão cientes do clima atual em torno de 

avistamentos de palhaços. Assim, as aparições de Ronald McDonald em eventos estão sendo 

reavaliadas”, disse ao site Business Insider o porta-voz da rede, Terri Hickey. 

As aparições de palhaços com ar sombrio começaram em Greenville, no Estado da 

Carolina do Sul, em agosto, quando várias crianças disseram às autoridades que um grupo de 

palhaços ofereceu-lhes dinheiro para segui-los para a floresta. Os suspeitos nunca foram 

encontrados. 

Desde então, os relatos sobre avistamentos se multiplicaram. Em alguns casos, houve 

registro de violência. Na semana passada, por exemplo, uma pessoa vestida de palhaço 

ameaçou passageiros do metrô em Nova York empunhando uma faca e perseguiu um 

adolescente do lado de fora de um trem. 

 

http://veja.abril.com.br/mundo/palhacos-misteriosos-tentam-atrair-criancas-para-a-mata-nos-eua/
http://veja.abril.com.br/mundo/video-palhaco-assustador-e-espancado-na-australia/
http://veja.abril.com.br/mundo/palhaco-armado-com-faca-persegue-criancas-no-reino-unido/
http://veja.abril.com.br/mundo/palhaco-armado-com-faca-persegue-criancas-no-reino-unido/
http://veja.abril.com.br/noticias-sobre/mcdonalds/
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Figura 31: O GLOBO – Crimes ganham as redes e clima de medo aumenta – Produção 

Final 
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Figura 32: O FLUMINENSE – Violência em Niterói precisa ser combatida, dizem 

especialista – Produção Final 
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Figura 33: Registro de uma das aulas e da festa surpresa – Inesquecível!  

 

 


