
REPENSAR O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA COM GÊNEROS DO 
DISCURSO NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM

RESUMO

No atual cenário alicerçado nas tecnologias, a educação coloca-se 
como uma alavanca central do desenvolvimento da sociedade e da econo-
mia, equilibrando os desafios tecnológicos com os compromissos educati-
vos. A educação, neste sentido, não deixa de ser o instrumento que nos 
permite conferir significados ao mundo que nos rodeia, entendê-lo, adap-
tar-se a ele ou contribuir para a sua transformação. Portanto, este artigo 
objetiva  promover  uma  discussão  sobre  educação,  desenvolvendo  um 
aprofundamento teórico sobre gêneros do discurso, mais especificamente 
sobre  gêneros  de  caráter  argumentativo,  e  suas  relações  sobre 
gêneros/ensino aprendizagem, tomadas na problemática maior das rela-
ções entre discurso/ livro didático. 

Este tema surgiu da constatação das dificuldades que nós, professo-
res de Língua Portuguesa, encontramos em trabalhar o texto na sala de 
aula, acordados com as novas concepções teóricas de ensino aprendiza-
gem, por termos um menor grau de compreensão desta proposta no ensi-
no aprendizagem na prática. Embora os cursos oferecidos pela Secretaria 
de Estado da Educação (SEED) tenha nos dado uma noção, ainda não é 
um suporte suficiente para que a prática se efetive no processo pedagógi-
co de sala de aula.

Palavras-chave: educação, leitura, compreensão, gêneros do discurso. 

ABSTRACT

In the current scenario based technologies in the education poses 
itself as a lever heart of the development of society and the economy, 
balancing the technological challenges with the educational commitments. 
Education in this sense, it is still the tool that allows us to give meaning to 
the world around us, understand it, to adapt to it or contribute to their 
transformation. So, this article aims to promote a discussion on education, 
developing a deeper theory about genres of speech, more specifically on 
genres of  character  motives,  and their  relations on generous/education 
learning,  taken  on  greater  problem  of  relations  between  speech  / 
textbook. 
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This theme emerged from the finding of the difficulties that we as 
teachers  of  Portuguese  Language,  are  working  on  the  text  in  the 
classroom,  agreed  with  the  new  perceptions  theoretical  learning 
education,  to have a lower degree of  understanding of this proposal in 
education in learning custom. Although the courses offered by Secretary of 
State for Education (SEED) has given us a concept, it is not yet sufficient 
to support a practice that is effective.

Key-words: education, reading, listening, genres of speech.

INTRODUÇÃO

Utilizando a linguagem do mercado financeiro, da esfera de admi-

nistração, para refletir sobre a qualidade da educação na oferta do ensino-

aprendizagem do aluno, fez-se uma breve analogia entre escola e empre-

sa, para avaliar o trabalho do professor na sua prática; onde aqui, a edu-

cação será considerada como um bem de consumo. Neste sentido, a esco-

la não oferece produtos, mas presta serviço.

 Uma empresa para estabelecer-se no mercado, necessita sempre 

avaliar seu processo de desempenho. Para isso, certos questionamentos 

são imprescindíveis,  como: rever as metodologias,  planejar,  re-planejar, 

questionar os envolvidos no processo, propor novas estratégias.  Além dis-

so, estabelecem metas com o propósito de superar suas deficiências para 

se posicionar no nível de competitividade junto a outras empresas no mer-

cado. E ainda uma questão sine qua non à empresa, é mensurar a qualida-

de de seus produtos ofertados, com a finalidade específica de evitar des-

perdícios, gastos, aumentarem a demanda, lucratividade e manter sua es-

tabilidade no mercado.  Estes são os princípios do capitalismo: produção e 

lucros.

 Como a educação diferencia-se do objetivo capitalista, mas subor-

dina-se a ele, quando forma o aluno para atender a demanda do mercado 

de trabalho. Portanto a educação deve também estar antenada à velocida-

de dos avanços tecnológicos e as inovações que vem acontecendo nas 
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empresas, por exigirem pessoas polivalentes e com competências, porém 

sem perder o  foco a qual centra-se na formação do conhecimento e na 

formação do sujeito crítico e ativo para atuar na sociedade. 

Esta cada vez mais explícita, na sociedade, a necessidade de que o 

indivíduo saiba ler e escrever, mas, além disso, é necessário que consiga 

compreender e interpretar. Portanto, não basta ter o conhecimento, é ne-

cessário, saber aplicá-lo. No entanto, algumas pessoas não são capazes de 

executar estas atividades de interpretação. Este problema de compreen-

são pode ser chamado de “analfabetismo funcional”, cujo grau de alfabeti-

zação é insuficiente para que exerçam funções básicas nas sociedades 

modernas.

 De acordo com Perini (2005, p.78,79),  ”[...] tais analfabetos fun-

cionais incluem-se entre os que detêm o Ensino Médio e que, mesmo com 

a elevação da taxa de escolarização, não foi suficiente para minimizar o 

problema”. Avalia ainda, as conseqüências do analfabetismo funcional ge-

radas na presente situação: “[...] analfabeto funcional é uma criatura sin-

gularmente indefesa [...] impedido de se informar e de formar sua opinião 

sobre uma gama crescente de assuntos, [...] tem oportunidades diárias de 

relembrar sua inferioridade”.

E acrescenta-se a isso, a falta de leitura contribui para agravar o 

analfabetismo funcional, visto que os alunos não gostam de ler, portanto 

fogem a este hábito, o que vem acentuar seu comprometimento que im-

plica na escrita, na compreensão de texto e de mundo, é o que confirma 

Freire (1985, p.22)  “[...] a leitura de mundo precede sempre a leitura da 

palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele”.

 Assim, a escola também deve refletir suas práticas pedagógicas 

em relação às concepções teóricas referentes aos estudos da linguagem e 

seus pressupostos básicos; a exemplo das empresas, rever sua estraté-

gias, metodologias, planejar, re-avaliar seu desempenho, com a finalidade 

de efetivar mudanças significativas no ensino/aprendizagem ( ensino tra-

dicional para o ensino interacionista),  propiciando a formação de um  su-
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jeito, capaz de, através da leitura e escrita, exercer o seu papel de cida-

dão na sociedade. 

Partindo desta reflexão, questiona-se:

• A  escola  tem  ofertado  um  serviço  de  qualidade  ao  seu 

cliente/aluno para inseri-lo com competência no mercado de tra-

balho, ou mesmo, para engajá-lo na sociedade como um sujeito 

ativo? 

• Tem contribuído para uma formação funcional  dos alunos,  no 

que se refere à leitura, produção e compreensão textual, como 

forma de interacionar e defender suas idéias e ideologias na so-

ciedade?

• Utiliza de estratégias que leve o aluno a pensar, a ter suas pró-

prias conclusões, seus pontos de vista?

•  Utiliza o material didático com estes propósitos? 

Logo, essas questões implicam em novos questionamentos a res-

peito sobre as práticas em sala de aula, sobre os planejamentos, sobre 

uma forma de didatizar  textos; textos que tenham significação e atendam 

o interesses e que contribuam para a compreensão crítica do aluno. 

Portanto este artigo objetiva promover uma discussão sobre educa-

ção, desenvolvendo um aprofundamento teórico sobre gêneros do discur-

so, mais especificamente sobre gêneros de caráter argumentativo, e suas 

relações sobre gêneros/ensino aprendizagem, tomadas na problemática 

maior das relações entre discurso/ livro didático.

Com isso, espera-se colaborar para uma melhor compreensão dos 

gêneros do discurso que se desenvolvem sobre a prática pedagógica no 

procedimento das atividades no contexto escolar, tomando como eixo nor-

teador das práticas metodológicas  as Diretrizes Curriculares de Língua 

Portuguesa para o ensino médio do Estado do Paraná.

Assim, Acredita-se que este estudo, fundamentado nas novas con-

cepções teóricas e norteado pelas Diretrizes Curriculares do Ensino Médio 
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do Estado Paraná venha  incindir significativamente na compreensão das 

interpretações construídas sobre a  ação em situação de trabalho em sala 

de aula. 

REPENSAR A EDUCAÇÃO HOJE

Tofler (2001, p. 330) observa que, 

...a sociedade está se diferenciando. Mais ainda, nós nunca, não 
importa quão refinados se tornem nossos instrumentos de preci-
são, seremos capazes de prever a seqüência exata dos estados fu-
turos da sociedade. Nestas circunstâncias, é do maior bom senso 
refrear nossos palpites no que se refere à educação. 

Em vez de um currículo escolar elementar e secundário padroniza-
do, no qual  todos os estudantes são essencialmente expostos à 
mesma base de dados — a mesma História, Matemática, Biologia, 
Literatura, Gramática, Língua Estrangeira etc. — o movimento futu-
rista na educação deve tentar criar uma oferta de dados ampla-
mente diversificada. Cada escola deveria fornecer um certo núme-
ro de temas opcionais, baseados em pressuposições identificáveis 
a respeito das necessidades futuras.

Assim, a educação brasileira vive um processo de transformações 

sócio-econômicas  e  culturais  que  podem claramente  serem visíveis  no 

modo de ser das pessoas e dos valores que estas passaram a incutir como 

prioritários à sua vida.

A instituição escolar passa por um processo de reconstrução do seu 

trabalho pedagógico, de reavaliação do seu papel como ambiente forma-

dor de “mentes”, de cidadãos conscientes prontos para interagir diante de 

uma sociedade capitalista que se preocupa, em demasia, com progresso e 

tão pouco com o próprio ser humano.

Trata-se de uma nova leitura que se faz do mundo a partir das mu-

danças realizadas pela sociedade, e que neste momento, precisa ser orga-
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nizada para que se possa resgatar a valorização do sujeito e o respeito à 

diversidade sócio-cultural.

Tofler (apud FINO, 2000) assinala que na escola, independente-

mente de não estar expressos nos programas nem nos livros de estudo, os 

professores, mesmo que não experimentem uma consciência muito aguda 

desse fato, transmite aos jovens uma série de valores simbolizados na dis-

posição dos lugares na sala de aula, na separação por idades, na distinção 

de classes sociais (em que o professor representa a classe dominante), na 

autoridade do professor e no próprio fato dos estudantes estarem dentro 

da escola e não na própria comunidade.

Nesse contexto, a escola representa um ambiente promissor da di-

versidade polifônica que almeja tornar a educação o alicerce da socieda-

de, para tanto se quer fazer desta luta uma causa nobre, onde toda a co-

munidade passe a preocupar-se com as questões  educacionais,  encon-

trando um verdadeiro significado para a educação. E a disciplina de Língua 

Portuguesa tem grande relevância neste processo, à medida que se reco-

nhece o valor do acesso à leitura e escrita, como meios para se aprender 

outras habilidades, ampliando a autonomia das pessoas com relação ao 

auto-aprendizado. 

 

GÊNEROS TEXTUAIS COMO RECURSOS DA APRENDIZAGEM

Com o advento de novas teorias, sobretudo na década de 80 para 

cá, é que surgem discussões a respeito da teoria interacionista, teoria da 

enunciação, teoria lingüística do texto no trabalho com gêneros do discur-

so ou gêneros textuais, é que embasam as práticas na sala de aula. Gêne-

ros nascem da relação dos interactantes no meio social, de diferentes es-

feras, gerados na necessidade de interação do ser humano e no uso da lín-

gua. Surge na oralidade e na escrita (registro),  numa situação comunicati-

va, num tempo e num espaço. O sócio-interacinismo em que o texto é 
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construído, na dialogicidade do eu e outro, assumindo uma atitude respon-

siva, numa dada situação, num determinado contexto cultural, daí ser con-

siderado sócio-histórico; dentro da concepção bakhtiniana (VYGOTSKY, 2 

000). A teoria da enunciação se dá através de enunciados, ou seja, atra-

vés do pensamento organizado na fala, no discurso, não através de pala-

vras soltas e frases, como tradicionalmente se ensinam nas escolas. Já a 

Teoria lingüística seleciona o léxico e determina a organização do texto 

(sintática, morfologia, ortografia etc.) dando significação ao discurso, con-

siderando as teorias como indissolúveis no uso da linguagem.  

De acordo com a Diretriz Curricular de Ensino - DCE (2006, p. 14) 

“[...] língua só tem sentido se considerar, como ponto de partida, a dimen-

são dialógica da linguagem, presente em atividades que possibilitem aos 

alunos e professores, experiências reais de uso da língua materna”.

 Segundo Marcuschi, (2005) é impossível comunicar verbalmente a 

não ser por um texto. Em outros termos, partimos da idéia de que a comu-

nicação verbal só é possível por algum gênero textual.

A DCE reconhece o objetivo e a importância, não só da leitura, mas 

também da língua oral e escrita às práticas e chama-se atenção para o 

fato de que esse processo interativo é que: ..“ se consolida no decurso da 

vida acadêmica do aluno e não se esgota no período escolar, mas estende 

por toda a sua vida”.

A leitura transcende os limites da autonomia que propicia ao sujeito 

a participação efetiva do fazer, do apreciar e do contextualizar.

Trata-se pois, mais uma vez de dar relevo a função formado-
ra da leitura pois é o seu desenvolvimento que incrementa 
no leitor a capacidade de compreender o mundo e investigá-
lo, e de ao mesmo tempo, por em tela o juízo, o comporta-
mento  que  promove   obras  e  as  considera  boas,  porque 
transmite  valores  socialmente  úteis.  (ZILBERMAN,  1985, 
p.29).

De acordo com a concepção de Bakhtin (2003), as atividades hu-
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manas estão relacionadas diretamente com a utilização da língua,  que 

acontece em forma de enunciados, sejam eles orais ou escritos, com espe-

cificidade e finalidade de cada esfera da atividade humana, definidos por 

temas, pelos recursos selecionados da língua e, sobretudo, por sua cons-

trução composicional;  essa  comunicação é denominada de Gêneros do 

discurso.

Segundo Fairclough (1992, p.126), 

O termo “gênero” é usado por Fairclough para designar  um con-
junto de convenções relativamente estável, que é associado com, 
e parcialmente realiza, um tipo de atividade socialmente aprovado, 
como a conversa informal, a compra de  produtos em uma loja, 
uma entrevista de emprego,  um documentário de televisão,  um 
poema ou um artigo científico. 

A heterogeneidade dos gêneros discursivos são infinitas, devido às 

diferentes atividades do ser humano e às suas diversidades comunicati-

vas,  logo,  impossível  de categorizá-los,  principalmente com os avanços 

tecnológicos, ampliaram-se as formas de comunicação do ser humano: ce-

lular, chats, blogs, sites, e-mails,fax, etc. ,além dos  existentes em nossa 

situação de comunicabilidade, por exemplo: bilhetes, cartas, romances, fá-

bulas, contos, crônicas entre outros gêneros, daí compreende-se que o gê-

nero é estável e  multifacetado e em constante  processo de crescimento 

e evolução, que diferenciam e se ampliam , sofrendo transformações, de 

acordo com a esfera e seus interesses de comunicabilidade social .

  Sobre a heterogeneidade do gênero, Bakhtin (2003, p.262) coloca,

a riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois 
a variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e cada es-
fera dessa atividade comporta um repertório de gêneros do discur-
so à medida que a própria esfera se desenvolve e fica mais com-
plexa.

Desta forma, o gênero é flexível e maleável, pois assim como a lín-

gua tem suas variações, os gêneros também variam, por isso dizer, que 

são multifacetados e dinâmicos. A compreensão da distinção entre gêne-

ros textual e tipos textual é considerada importante nos trabalho com a 
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produção e compreensão de texto. Defende Marcuschi (2003, 24-25) uma 

posição similar a outros autores:

 

[...] para a noção de tipo textual (narração, argumentação, exposi-
ção, descrição, injunção) predomina a identificação de seqüências 
lingüísticas típicas como norteadoras; já para a noção de gênero 
textual, predomina critérios de ação prática, circulação sócio-histó-
rica, funcionalidade, conteúdo temático, estilo e composicionalida-
de, sendo que os domínios discursivos são as grandes esferas de 
atividades humanas em que os textos circulam. 

Para melhor definição de tipo, tipologia e de gênero textual, veja a 

observação de Marcuschi (2003, p. 26) a respeito:

Em geral, a expressão “tipo de texto”, muito usada nos livros didá-
ticos no nosso dia-a-dia, é equivocadamente empregada e não de-
signa um tipo, mas sim um gênero de texto. Quando alguém diz, 
por exemplo, “...a carta pessoal é um tipo de texto informal”, ele 
não está empregando a termo “tipo de texto” de maneira correta e 
deveria evitar essa forma de falar. Uma carta pessoal que você es-
creve para sua mãe é um gênero textual, assim como um editorial, 
horóscopo, receita médica, poema, piada, conversação casual, en-
trevista jornalística, artigo científico, resumo de um artigo, prefácio 
de um livro. È evidente que em todos os gêneros também esta rea-
lize dois ou mais tipos, ( narração, argumentação, exposição, des-
crição e injunção). Assim, um texto é em geral tipologicamente va-
riado (heterogêneo). Veja-se o caso de uma carta pessoal,  pode 
conter uma seqüência narrativa (conta uma historinha), uma argu-
mentação ( argumenta em função de algo), uma descrição( des-
creve uma situação) e assim por diante.

Daí dizer que, os gêneros não são palavras soltas com significação 

isoladas, ou enunciados isolados, mas são discursos culturais construídos 

historicamente em situações comunicativas. Mesmo que seja transposto 

para um outro gênero, não perde sua característica original, ou seja, uma 

carta não deixa de ser carta, se a autora esquecer de assinar, um artigo 

de opinião escrito em forma de poema, não deixa de ser um artigo de opi-

nião. O que há é uma relação intertextual inter-gêneros, um gênero com a 

função de outro e a heterogeneidade tipológica, um gênero com a presen-

ça de vários tipos, (MARCUSCHI, 2003, p.25).
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A expressão gêneros textuais refere - se “aos textos materializados 

que encontramos em nossa vida diária e que apresentam características 

sócio-comunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, es-

tilo e composição característica.” (MARCUSCHI, 2003, p.22).

Assim, pressupõe-se que todos os textos pertencem a um determi-

nado gênero, logo se prioriza um conhecimento sobre o funcionamento 

dos gêneros a respeito de suas “formas” e “usos” para o domínio da pro-

dução e compreensão de texto, como ações comunicativas. 

Em relação à produção, cabe ressaltar que, o que determina o tex-

to, de acordo com a DCE (2006, p.22), é “[...] as condições em que o texto 

acontece (quem escreve, o que, para quem, para que, por que, quando, 

onde e como se escreve)”.

Conforme Rojo apud Bakhtin (2003) os gêneros do discurso apre-

sentam três dimensões essenciais e indissociáveis na sua composição, en-

tendida como:

• Os temas  conteúdo ideologicamente conformados  que se─ ─  

tornam comunicáveis (dizíveis) através do gênero;

• Os elementos das estruturas comunicativas e semióticas com-

partilhadas pelos textos pertencentes ao gênero (forma compo-

sicional);

• As configurações específicas das unidades de linguagem, traços 

da posição enunciativa do locutor e da forma composicional do 

gênero (marcas lingüísticas do estilo).

De acordo com a DCE (2006),  cada gênero textual tem suas nor-

mas: a composição, a estrutura e o estilo do texto variam conforme se 

produza uma história, um poema, uma receita, um texto de opinião, ou 

um outro tipo de texto. Isto é, para que um gênero tenha um efeito comu-

nicativo, o tema (o enunciado) deve dar-se em situação real de “uso” da 

linguagem num determinado contexto, propiciando A interação dialógica 

com  autor  (enunciador/locutor)  com  o  leitor  (interlocutor/enunciatário), 

com a configuração dos elementos lingüísticos, critérios de forma, pois é a 

10



seqüência destes elementos que compõe um determinado gênero, e sua 

estrutura  é  que dá subsídios para a compreensão do enunciado, tanto da 

fala como da escrita, numa seqüência gradativa que se dá o discurso. Sen-

do que, este efeito comunicativo (produção do discurso) se concretiza nas 

relações , que são estruturadas  pelas formas de organização e pela “esfe-

ras comunicativas”. Esta designação dada por Bakhtin (2003, p.263-264), 

que a divide em dois grandes estratos, denominados de gêneros primários 

e gêneros secundários: as esferas do cotidiano com o uso da linguagem 

informal, que de acordo com Rojo apud Bakhtin: (2003)  no meio familiar, 

intimas, comunitárias, onde circula as ideologias do cotidiano da enuncia-

ção, e as esferas dos sistemas ideológicos, gêneros secundários, constituí-

dos (da moral social, da ciência, da arte, da religião, da imprensa etc.) . 

Assim, os temas abordados e sua parceria, caracterizado aqui como autor/

leitor, e de interesses acordados sobre a enunciação (tema) de um deter-

minado grupo social que estabeleça relações hierárquicas ou interpessoais 

na seleção dos temas com certa finalidade ou intenção comunicativa. 

A partir desse processo de comunicação, ou seja, do fluxo discursi-

vo dessas esferas é que originam os gêneros mais apropriados ao grupo 

social e de suas relações, refletindo um conjunto de temas e de relações 

nas formas e no estilo de dizer e de enunciar, o que amplia a noção de gê-

nero no sentido de trans-formação, re-novação e re-construção do gênero 

transmutado sem perder seu caráter original.

Logo, os gêneros mostram-se como uma viabilidade de trabalhar a 

língua em suas várias modalidades de uso e de forma, esta mostra uma 

relevância maior, por tratar-se da lingüística aplicada, e que desta forma, 

pode intervir nas práticas metodológicas, através de uma interação possí-

vel de ensino aprendizagem no contexto escolar, na identificação dos gê-

neros. Nessa perspectiva que aponta a DCE de Língua Portuguesa (2006, 

p.24), 

[...] o estudo da língua ancora-se no discurso ou texto, extrapolan-
do o tradicional horizonte da palavra  da frase. Busca-se a análise 
lingüística, verificar como os elementos verbais (os recursos dispo-

11



níveis da língua) e os elementos extra-verbais (os relacionados às 
condições e situação de produção) atuam na construção de sentido 
do texto.

 Considerando que os alunos ao chegarem ao ensino médio, apre-

sentam dificuldades  na  sua interação com a leitura-escrita.  Entende-se 

que a manifestação da linguagem só se dá nas realizações de uso em si-

tuações significativas, o professor pode estimular essas habilidades dos in-

teractantes, de forma a propiciá-los nas suas expressões de idéias, suas 

dúvidas e seus problemas. Conforme é sugerido pela DCE (2006, p.25),

O mais importante é criar oportunidades para o aluno refletir, cons-
truir,  levantar hipóteses, a partir  da leitura e da escrita de dife-
rentes textos, única instância em que o aluno pode chegar à com-
preensão de como a língua funciona e à decorrente competência 
textual.

 Assim  ao  lidar  com  o  texto,  que  o  aluno  perceba  a  relação 

leitura/escrita, como um processamento de linguagem: os propósitos, con-

teúdos, a sintaxe, o léxico da língua no que se refere ao uso nos contextos 

social e situacional, aplicando seus conhecimentos na estruturação e com-

posição de um texto. 

GÊNERO DA ORDEM DO ARGUMENTAR

Iniciamos esta discussão com um questionamento: 

Quem de nós não se lembra das aulas do “faça uma dissertação” 
nos últimos anos do Ensino Fundamental, ou mesmo, no colegial? 
Alguém aprendeu a argumentar nas séries iniciais? Por muito tem-
po pensou-se que o ensino de um discurso (por exemplo a narra-
ção) era pré-requisito para desenvolver capacidades para outros, 
mais complexos, como a dissertação. Assim, aprendíamos a narrar 
e a descrever primeiro e depois a argumentar;  o discurso argu-
mentativo, considerado mais difícil, ficava geralmente para as séri-
es  finais  do  Ensino  Fundamental  ou  Ensino  Médio(BARBOSA, 
2008, p. 1). 
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Acrescenta o autor que, os estudos sobre o ensino-aprendizagem 

da língua e linguagem mudaram esta história e hoje podemos contar com 

práticas orientadas por pressupostos teóricos que já concebem a aprendi-

zagem dos discursos argumentativos desde o início da escolaridade 

Embora não se considere fácil o domínio do gênero da ordem do ar-

gumentar, este  é o mais requerido nas provas dos vestibulares, é o que 

nos coloca à prova a todo e em qualquer momento, até mesmo para não 

cair no golpe do celular com seqüestros relâmpagos. Quem já não foi con-

vencido a comprar algo,  que não tivesse necessidade e nem utilidade? 

Com certeza seu interlocutor (vendedor) fez você levar a crer que este 

algo seria de fundamental importância e que teria muita utilidade. Portan-

to, você foi convencido pelo jogo do discurso, persuadido pelos argumen-

tos do outro.  Mesmo, quando quer convencer o outro de algo, utiliza-se de 

argumentos que levem o outro a crer de que você está com a verdade. Só 

para conceituar verdade, de acordo com o  filósofo Tarski ( 2006, p.160) 

”A verdade de uma sentença consiste em sua concordância (ou correspon-

dência) com a realidade”.

O discurso argumentativo está permeado em nossas vidas e cheio 

de propósitos, basta atentar para as propagandas televisivas, virtuais e 

escrita, cartões de crédito, roupas de marca, a fala dos políticos, relatos, 

cartas etc. Os argumentos utilizados pela mídia usam as estratégias da lin-

guagem verbal, como também da não-verbal (as imagens), estão presen-

tes também nos textos da ordem do narrar e nas descrições. Entretanto, 

aqui  restringi-se à linguagem verbal que  remete ao textos dissertativo e 

argumentativo, objeto do nosso estudo, embora considere-se que o pro-

fessor deva trabalhar com toda a diversidade de gêneros no contexto es-

colar.

Vale ainda ressaltar, que há uma discussão entre o que é texto dis-

sertativo e texto argumentativo. Garcia (1985, p.370) define:

[...] dissertação tem como propósito principal expor ou explanar, 
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explicar ou interpretar idéias, [...] expressamos o que sabemos ou 
acreditamos saber a respeito de determinado assunto, externamos 
nossa opinião sobre o que é ou parece ser, ...podemos expor sem 
combater , idéias de que discordamos ou que nos são indiferentes, 
...sem tentar convencer formar-lhes opinião, deixando-os, ao con-
trário, em inteira liberdade de decidirem por qualquer delas. Na ar-
gumentação, além disso, procuramos principalmente formar opini-
ão do leitor ou do ouvinte, tentando convencê-lo de que a razão 
está conosco, de que nós é que estamos de posse da verdade. 
...uma exposição com o propósito de influenciar seus ouvintes, de 
lhes formar uma opinião, ... com o propósito, enfim, de mostrar ou 
provar as vantagens, as conveniências, a verdade [ grifo meu] de 
seus  argumentos.  Argumentar  em última  análise,  convencer  ou 
tentar convencer mediante a apresentação de razões, em face da 
evidência das provas e à luza de um raciocínio coerente e consis-
tente”. 

Já, Koch (2006, p.17-18)  em sua definição entende que,

a interação social por intermédio da língua caracteriza-se, funda-
mentalmente, pela argumentatividade. Como ser dotado de razão 
e vontade, o homem, constantemente, avalia, julga, critica, isto é, 
forma juízos de valores. Por outro lado, por meio do discurso ─ 
ação  verbal  dotada  de  intencionalidade   tenta  influir  sobre  o─  
comportamento do outro ou fazer com que compartilhe determina-
das opiniões. È por esta razão que se pode afirmar que o ato de ar-
gumentar, isto é, de orientar um discurso no sentido de determina-
das conclusões,  constitui  um ato lingüístico  fundamental,  pois  a 
todo e qualquer discurso subjaz uma ideologia, na acepção mais 
ampla do termo. A neutralidade é apenas um mito: o discurso que 
se pretende “neutro” , ingênuo, contém também uma ideologia ─ 
a da sua própria objetividade.

A aceitação desse postulado faz cair por terra à distinção entre o 
tradicionalmente se costuma chamar dissertativo e de argumenta-
tivo, visto que a primeira teria de limitar-se, apenas, à exposição 
de idéias alheias,  sem nenhum posicionamento pessoal.  Ocorre, 
porém, que a simples seleção de opiniões a serem reproduzidas já 
implica, por si mesma, uma opção.   

Portando, subjaz a distinção que se faz de dissertação e argumen-

tação, por entender, que o homem ao fazer sua seleção , já o faz  natural-

mente, ao constituir seu discurso na sua interação com o outro. 

Conforme afirma Malaman (2008, p. 2).

O texto argumentativo tem o objetivo de persuadir, influenciar seu 
público leitor ou ouvinte. Além disso, esse texto busca combater 
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uma tese, uma opinião ou fato. E esse combate se dá por meio de 
uma linha de raciocínio lógico e uma apresentação de razões con-
vincentes.   A base de um texto argumentativo é o resultado da 
conjunção da consistência do raciocínio e da evidência das provas. 
Essas provas podem ser:  fatos, que devem ser notórios para me-
lhor provarem a tese do argumentador. 

O desenvolvimento de um texto argumentativo pressupõe, geralmen-

te, as seguintes etapas de trabalho:

- tomada de posição em relação ao tema (contra ou a favor);
- justificativa da posição assumida, com base em argumentos;
- antecipação de possíveis argumentos contrários ao seu ponto de 
vista, contestando-os;
- conclusão do texto, reforçando-se a posição assumida (DUTRA, 
2008, p. 2).

Este tipo de discurso, retórico, considerado complexo, surgiu no sé-

culo V antes de Cristo, em Atenas, considerada o berço da eloqüência, é a 

teoria da arte oratória, que se refere à Retórica dos antigos, no sistema 

educacional era considerada como uma disciplina na época. Os sofistas 

formam os precursores, porém o tratado de Retórica que se tem acesso é 

o de Aristóteles que para ele era como “a faculdade de descobrir todos os 

meios  possíveis  de  persuadir  sobre  qualquer  assunto”.   Cabe ressaltar 

como se apresenta sua estrutura e funções para melhor compreensão:

Quanto a sua estrutura:
a)  Forma: prosa
b)  Conteúdo: subjetivo e objetivo-subjetivo, assuntos sociais.
c)  Composição: expositiva
Quanto ao  estilo:
• Retórica  estudo teórico das regras que dizem respeito ao─  

uso articulado das palavras;
• Eloqüência; talento natural ou adquirido do discurso fluente.
Quanto a sua intenção:
• Finalidade: convencer inteligências e influenciar ou persuadir 

de suas vontades/verdades (TAVARES, 1981, p.142-143).

Assim, o gênero não é somente uma ferramenta para a comunica-

ção, mas deve constituir, também, um objeto de aprendizagem para o alu-

no, se lhe forem dadas as condições adequadas (DUTRA, 2008, p. 1). 

Essa  definição  que  Tavares  (1981)  dá,  denominada  por  Koch 
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(2006), de modalidade do discurso, não se distancia da concepção bakhti-

niana  na caracterização do gênero:, exceto pela sua dinamicidade e por 

se dar em diferentes esferas de seu grau de interesse, e por ser o argu-

mento considerado estratégia do jogo de linguagem está implícita no ho-

mem nas suas relações de práticas sociais  de forma natural,  portanto 

constitui-se no gênero de opinião, expositivo ou explicativo.

 De acordo com Koch (2006, p.54) “em termos bakhtiniano, um gê-

nero pode ser assim  caracterizado: além do plano composicional, distin-

gue-se pelo conteúdo temático (assunto) e pelo estilo ( recursos lexicais)”.

Os articuladores textuais ou operadores do discurso são os que vão 

dar encadeamento de segmentos por períodos, parágrafos, subtópicos, se-

qüências textuais ou o texto todo (Koch, 2006, p.55), garantindo a tessitu-

ra (coesão) do texto.

Portanto, num processo de interação, de acordo com a DCE (2006, 

p. 28)

[...] é papel do professor de Língua Portuguesa e Literatura garan-
tir aos estudantes o aprimoramento do domínio discursivo no âm-
bito da oralidade, da leitura e da escrita, de modo a permitir que 
compreendam e interfiram nas relações de poder com seus pró-
prios pontos de vista, fazendo deslizar o signoverdadepoder em di-
reção a outras significações que permitam, aos mesmos estudan-
tes, a sua emancipação e a autonomia em relação ao pensamento 
e às práticas de linguagem imprescindíveis ao convívio social.

Ainda que, na visão de alguns, o papel do professor  continue sen-

do o mesmo, não há dúvida de que estamos diante de uma expressiva 

transformação, seja das características formais da dedicação dos professo-

res seja das exigências que são impostas a eles (ZABALZA, 2004). 

“É a partir da intervenção do professor que os alunos aprenderão a 

debater assuntos ordenadamente, a respeitar seu interlocutor, a dar sua 

opinião e sustentá-la sempre que for necessário” (DUTRA, 2008, p.1). 
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Também, como afirma Celestino (2008, p.1 )

O trabalho com a dimensão argumentativa requer das pessoas di-
vergências de idéias na tentativa de chegar a uma dada conclusão. 
O ambiente escolar composto por práticas em que as pessoas se-
jam estimuladas a argumentar e discutir sobre temas sociais rele-
vantes pode propiciar a emergência de vivências mais democráti-
cas dentro da escola e em outros espaços.

Importante ainda as palavras de Boavida (2008, p. 6) que salienta:

que  orientar  o  ensino  para  o  envolvimento  dos  alunos  em 
actividades de argumentação, é uma actividade muito complexa, 
mas não impossível, que requer um investimento simultâneo em 
vários domínios e aspectos. É nas teias de relações que se vão 
tecendo  entre  raciocínio  e  discurso,  entre  cognição  e  afectos, 
entre propósitos e vontades, entre tarefas e abertura do discurso 
da  aula  às  ideias  dos  alunos  considerando-as  com  seriedade, 
entre papéis e funções que o professor vai assumindo para criar e 
manter  uma  certa  cultura  de  sala  de  aula,  que  se  funda  a 
possibilidade  dos  alunos  se  envolverem  em  actividades  de 
argumentação  matemática.  Construir  uma  cultura  de 
argumentação  tem  a  ver  com  todos  estes  aspectos  e  investir 
apenas  num  deles  parece  condenado  ao  fracasso.  Tudo  isto 
“requer um tipo de conhecimento que não pode simplesmente ser 
adquirido  e  depois  aplicado.  Requer,  simultaneamente, 
preparação e a capacidade de inventar a prática no momento. 

Acrescenta-se  que,  exige,  também,  um  pensar  holístico  sobre  o 

trabalho do docente,  sobre a emoção e a razão.  Lembrando que, é do 

professor o papel de organizar situações de aprendizagens, intervenções 

pedagógicas que auxiliem seus alunos em suas próprias construções, que 

considere  seus  conhecimentos,  mas  para  isto,  é  fundamental  que  o 

professor conheça seu aluno, seus conhecimentos prévios, ou seja, o que 

os  alunos  sabem  sobre  o  objeto  de  conhecimento  para  assim  poder 

introduzir um novo conhecimento, pois este relacionará o conhecimento 

que possui com o novo; e os mecanismos envolvidos nesta construção, 

além das questões relacionadas à didática do objeto a ser ensinado, no 

caso, a Língua Portuguesa.

Entretanto,  conforme Zabalza  (2004)  o desafio  da formação dos 

professores é ter uma orientação distinta para sua função, é transformá-

los em profissionais da “aprendizagem”, em vez de especialistas que co-

nhecem bem um tema e sabem explicá-lo, deixando a tarefa de aprender 
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como função exclusiva do aluno, o qual terá de esforçar-se muito até con-

seguir assimilar, de fato, o que o professor lhe ensinou.

Antes do compromisso com sua disciplina, está o compromisso do 

docente com seus alunos, motivo pelo qual ele deve servir como facilita-

dor,  fazendo o que estiver ao seu alcance para que os alunos tenham 

acesso intelectual aos conteúdos e as práticas da disciplina. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, está-se a assistir ao emergir de uma nova civilização, que 

traz consigo novas alterações na forma de conceber a educação. A educa-

ção, neste sentido, não deixa de ser o instrumento que se permite conferir 

significados ao mundo que nos rodeia,  entendê-lo,  adaptar-se a ele ou 

contribuir para a sua transformação.

Neste cenário, deve-se associar a alfabetização  ao desenvolvimen-

to social do indivíduo, sendo fundamental para que este obtenha resulta-

dos positivos tanto pessoal quando profissionalmente.  Portanto, a alfabe-

tização, hoje, implica na capacidade de domínio de certas habilidades bá-

sicas de leitura, interpretação e competências de raciocínio e comunica-

ção. No entanto, para que as mudanças se efetivem, o professor deve es-

tar  envolvido e comprometido  no processo de ensino-aprendizagem do 

aluno, mediadas pela leitura das teorias e fundamentações que alicercem 

a sua prática pedagógica no contexto escolar. 

 Deste modo, o presente artigo ressaltou a importância do trabalho 

docente com gêneros no ambiente escolar e num processo de interação 

professor/aluno, por possibilitar trabalhar com a língua em seus mais di-

versos usos no cotidiano e as formas através dos gêneros discursivos, é 

que permite uma observação maior,  tanto na oralidade como na escrita 

em seus usos culturais, mas sem forçar a criação de gêneros que circulam 

apenas na escola.  
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Assim, a intervenção do professor sobre gêneros trabalhados em 

sala de aula, virá propiciar uma reflexão e análise de nossa prática, ao 

mesmo tempo, que funciona como um instrumento que a reforce. 

Vale  lembrar  que,  cada  aluno  tem  seu  processo  particular  de 

aprendizagem. Cabe ao professor conhecê-lo e acompanhá-lo, fazendo as 

interações necessárias, através de trabalhos em grupos, no qual ele deve 

agir de maneira motivada e menos expositiva. 
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