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Resumo: 

Em muitos cursos superiores de várias universidades brasileiras, a disciplina Língua Portuguesa 

ou, como é mais recentemente chamada, Leitura e Produção Textual em Língua Portuguesa, 

aparece geralmente nos períodos iniciais, ou no chamado ciclo básico, ou ainda, nos primeiros 

períodos acadêmicos semestrais dos diversos cursos. Como se sabe, essa disciplina e aquelas 

relativas à organização do trabalho acadêmico e à metodologia da pesquisa devem contribuir 

para o próprio desempenho e letramento acadêmico do aluno na sua trajetória nos cursos de 

graduação para enfrentar novas formas de saber, de entender, de interpretar e de organizar o 

conhecimento. Geralmente, essas disciplinas de cunho instrumental, a despeito de sua 

importância no currículo, têm carga horária reduzida e, por conta disso, torna-se um dilema para 

o professor decidir quais conteúdos e habilidades priorizar diante da defasagem dos alunos em 

relação ao domínio da língua culta e, especialmente, do registro linguístico mais elaborado 

presente nos textos acadêmico-científicos. Esses textos, além da formalidade e da aparente 

impessoalidade; da concisão na exposição das idéias e do vocabulário específico, apresentam 

também um alto grau de argumentatividade que se realiza, na superfície linguística, através de 

marcadores lógicos e discursivos, modalizadores e recursos metadiscursivos (KOCH, 1987; 

2008). Em relação à argumentação, os anos de nossa prática docente na universidade têm 

mostrado que, dentre as dificuldades encontradas nas atividades de leitura e produção de textos 

pelos alunos, estão a compreensão e a comunicação de argumentos na língua oral e na língua 
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escrita e seus dispositivos discursivos, textuais e linguísticos. Diante disso, neste artigo, 

defendemos o ensino implícito e explícito da argumentação como um componente importante 

do discurso e que em muito contribuirá para melhorar o desempenho dos alunos na recepção e 

produção dos gêneros acadêmico-científicos em todas as áreas. A viabilidade de tal proposta foi 

comprovada através de uma pesquisa realizada por Cavalcanti (2010) com alunos iniciantes do 

curso de Letras que utilizou um referencial baseado na noção de tipologia textual e de gêneros 

textuais/discursivos (BAKHTIN, 2003; SWALES, 1990; MARCUSCHI, 2002) na visão 

sociorretórica (MILLER, 1994; SILVEIRA, 2005). A pesquisa mencionada foi caracterizada 

como uma pesquisa-ação colaborativa e contou com procedimentos didáticos que incluíram a 

exposição dos alunos a vários exemplares de gêneros opinativo-argumentativos e práticas de 

escritura e reescritura de textos, após o ensino explícito dos recursos linguísticos que realizam a 

argumentação. Defendemos, portanto, a necessidade de os professores universitários de todas as 

disciplinas, nas suas práticas docentes, atentarem para esse aspecto da linguagem acadêmica, já 

que a argumentação é a tipologia textual que exige um exercício mais elaborado e racional das 

práticas linguageiras. 

Palavras-chave: 

Argumentação; discurso científico; letramento acadêmico. 

 

Introdução – A argumentação: ponto de vista da retórica 

A argumentação é uma relevante atividade discursiva cotidiana que muito contribui para o 

desempenho textual/discursivo eficaz das pessoas nas interações sociais. O termo argumentar, como se 

sabe, significa questionar, deduzir, concluir, raciocinar, discutir.  Assim, por conta dos vários 

significados, devemos admitir que o conceito de argumentar é um tanto polissêmico e está, de certa 

forma, subjugado às práticas linguageiras exercidas nas atividades discursivas diárias nas diversas 

situações e segmentos da sociedade, nas esferas religiosa, científica, filosófica, acadêmicas e 

profissionais, dentre muitas outras, e será “compreendido” de acordo com as relações sociais, a cultura 

e o nível de conhecimento das pessoas em cada  comunidade discursiva. Isso significa que o tipo de 

argumento utilizado dependerá das características e ao tipo do auditório a que a peça argumentativa 

estará se dirigindo. Vale acrescentar que essa disciplina – a retórica –  desde a antiga tradição greco-

latina, sempre teve vinculação com a lógica e a dialética. E assim, a argumentação se relaciona ao 

raciocínio lógico, cujas regras tradicionalmente seguem a teoria do silogismo83. 

                                                           
83 Na teoria retórica, os argumentos podem se basear no logos, ou seja, na racionalidade (raciocínio lógico); no 
pathos, isto é, na emoção, nos sentimentos, e no ethos, em que o retor se preocupa com a sua imagem, que deve 
ser coerente com a argumentação desenvolvida em seu  discurso.   
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O significado do verbo argumentar, ao contrário do que se pensa no senso comum, não seria apenas 

vencer o outro ou forçá-lo a agir de acordo com a nossa vontade, e sim, “convencer, vencer junto com 

o outro, caminhando ao seu lado, utilizando, com ética, as técnicas argumentativas, para remover os 

obstáculos que impedem o consenso” (ABREU, 2008, p.93). Ainda nesse sentido, além de asseverar 

que argumentar é a arte de convencer e persuadir, o citado autor defende que   

Argumentar é [...], em última análise, a arte a de, gerenciando a informação, convencer o 

outro de alguma coisa no plano das idéias e de, gerenciando a relação, persuadi-lo, no plano 

das emoções, a fazer algo que nós desejamos que ele faça (p. 26). 

 

Na organização clássica das disciplinas, segundo Plantin (2008), o estudo da argumentação está 

vinculado a três áreas: à lógica, como arte de raciocinar corretamente; à retórica, como arte de 

expressar-se com propriedade e à dialética, como arte de bem dialogar. Neste trabalho, nos atemos 

mais à concepção retórica da argumentação84. Nesse sentido, necessário se faz algum esclarecimento 

sobre a retórica e sua contribuição para essa importante prática discursiva que é a argumentação.  

A história da retórica, segundo nos informa Lindemann (1982), se estende ao longo de cerca de 2500 

anos, começando com o trabalho de Córax de Siracusa no século V a.C. e se estende até as discussões 

nos dias atuais por aqueles que estudam a linguagem como um meio simbólico de induzir cooperação. 

Resgate-se que, ao longo desses 2500 anos, a palavra retórica assumiu uma larga variedade de 

significados que determinaram períodos de grande prestígio e também de desprestígio no mundo 

acadêmico. No sentido mais popular, as pessoas podem usar o termo para se referir a uma habilidosa, 

porém enganosa eloquência.  

A retórica clássica é caracterizada por certas práticas que a distinguem das dos retoricistas de outros 

períodos. Há de se salientar, primeiramente, que, na antiguidade clássica, a retórica era uma arte falada 

e não escrita. Em segundo lugar, ela focalizava mais  o discurso persuasivo, através do qual ela é 

tradicionalmente definida. Assim, a retórica habilitava os políticos, os advogados e os homens de 

estado a defender casos na corte de justiça (retórica forense ou judicial), a tomar decisões políticas 

sobre o futuro das nações (retórica deliberativa), ou ainda a fazer discursos de elogio ou de 

condenação nas ocasiões cerimoniais (retórica epidíctica).  

                                                           
84 Convém esclarecer que, nas teorias linguísticas, a argumentação mereceu um vasto estudo desenvolvido por  
Anscombre & Ducrot  (1983), em que a argumentação é vista como uma atividades inerente à linguagem 
humana e tacitamente marcada na superfície lingüística. Para estes autores, portanto, a argumentação é uma 
atividade constitutiva da linguagem humana; e no Brasil, a ideia de operadores argumentativos passou a circular 
e a motivar trabalhos a respeito da argumentação na língua, como, por exemplo, em Koch (1984).  
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O século XX assistiu ao ressurgimento do interesse pela retórica. De acordo com Lindemann (1982), 

muitos eruditos continuaram a trabalhar nas seculares tradições, reinterpretando-as para defender a 

importância da comunicação humana aqui e agora. Vários autores viam a retórica a partir de diferentes 

perspectivas, mas todos eles estavam principalmente preocupados com os usos da linguagem numa 

sociedade complexa. Outros focos de atenção caíam  nas questões do significado, sobre como nós 

usamos a língua e outros meios para fazer sentido no mundo que nos rodeia. Alguns estudiosos, como 

o norte-americano Weaver, citado por Lindemann (1982), preocupam-se com o problema da ética: 

“Uma vez que a retórica nos confronta com escolhas envolvendo valores, o retoricista é como um 

pregador para nós; ele será nobre se tentar dirigir nossas paixões para fins nobres, e será vil se usar 

nossas paixões para nos confundir e nos degradar” (p. 179).  

Outros valorizam a retórica como um meio de conhecimento. Para estes, a linguagem é crucial para o 

pensamento, para o avanço do conhecimento humano. Stephen Toulmin (1958/1999), por exemplo, 

que considera o silogismo formal uma lógica impraticável, desenvolveu um modelo para os 

argumentos que usa a linguagem não tanto para proclamar a verdade, mas para promover o 

entendimento. Nesse modelo, o construto básico do raciocício é o entimema. 

Finalmente, alguns retoricistas contemporâneos – da Nova Retórica – exploram o impacto da 

linguagem nas relações políticas e sociais, considerando a retórica como um instrumento de mudança 

social. Num certo sentido, a “nova” retórica não é nova; pois ela se volta para a tradição clássica. Mas 

ela também incorpora perspectivas recentes de disciplinas afins, como a linguística, a antropologia, a 

psicologia, a filosofia, a semântica, a política, e mesmo a publicidade; para sintetizar as artes da 

retórica que nossa cultura hoje em dia pratica. 

Há de se considerar que, após um longo período milenar de vigência no ensino e na tradição escolar, a 

retórica sofreu uma espécie de deslegitimação por conta do pensamento científico positivista no século 

XIX. Mas, em meados do século XX, a retórica teve o seu revival através dos trabalhos de alguns 

estudiosos como Perelman & Tyteca (1958) e Toulmin (1958), em que o caráter retórico da 

argumentação foi retomado.   

No Brasil, recentemente tem havido um interesse crescente na retórica e nos estudos sobre a 

argumentação e suas aplicações no ensino da língua, principalmente na língua escrita. Obras 

importantes de introdução à teoria retórica e argumentação, como as de Reboul (1998) e Breton (1999) 

começaram a ser mais publicadas no Brasil contribuindo para a divulgação de vários conceitos da área, 

como os lugares retóricos e os tipos de argumentos, as noções de auditório, adequação dos discursos à 

situação retórica, dentre muitos outros, que têm sido de grande valia para a transposição didática. 

Um outro tópico relevante do referencial teórico e que se liga à questão didática da argumentação é a 

noção de gênero textual. Para o ensino e a aprendizagem da argumentação, convém salientar que os 
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gêneros opinativos, dentre eles, o artigo de opinião, constitui-se de grande valia para iniciar o aluno 

nas técnicas argumentativas. Além disso, pode-se trabalhar com as noções de propósito comunicativo 

e de comunidade discursiva, que ajudam o aluno a perceber a dinâmica da produção e recepção dos 

gêneros acadêmico-cientificos.  

 

1. A deficiência na atividade argumentativa entre alunos que entram na universidade  

Além do enfoque retórico, a argumentação, do ponto de vista da linguística textual, pode ser estudada 

como umas das seis principais formas composicionais ou sequências textuais, quais sejam: a narração, 

a descrição, a exposição, a argumentação, a injunção e o diálogo. Nessa perspectiva, ao longo da nossa 

experiência de ensino e pesquisa, temos verificado que os alunos têm desempenho razoável na 

recepção, compreensão e produção de textos-gêneros em que predominam as seqüências narrativas, 

descritivas e expositivas, mas têm dificuldade em textos-gêneros de teor predominantemente 

argumentativo. Isso foi também evidenciado em pesquisa realizada por Farias e Silveira (2010) com 

professoras de séries iniciais do ensino fundamental. A pesquisa, realizada em 2009, utilizou testes de 

compreensão de múltipla escolha e testes cloze, ou seja, textos lacunados. Os dados revelaram que as 

informantes tinham dificuldades, inclusive, na compreensão e no emprego de marcadores e operadores 

argumentativos não só no nível discursivo (modalizadores, por exemplo), como também no nível 

linguístico, como o emprego dos conectores interfrásticos, ou seja, as conjunções, e as relações 

semânticas que elas estabelecem entre as orações.  

A deficiência no exercício da argumentação entre nossos alunos universitários também está, 

naturalmente, associada ao descaso e à deficiente conscientização da importância do exercício do 

raciocínio lógico, principalmente entre os alunos que ingressam nos cursos da área de ciências 

humanas.  Em pesquisa ainda não publicada realizada por um dos autores deste artigo, ao longo dos 

últimos três anos, com alunas iniciantes do curso de Pedagogia85, tem sido evidenciado que boa parte 

dessas estudantes “fogem” das ciências exatas porque exigem “muito raciocínio”. Evidentemente, essa 

atitude dificulta o desenvolvimento consciente e produtivo da argumentação como prática linguageira 

extremamente necessária às produções orais e escritas na universidade, as quais fazem parte do 

chamado letramento acadêmico. Outra consequência da deficiência na argumentação se evidencia na 

difícil familiarização, aceitação e uso efetivo dos gêneros acadêmicos, em que a exposição e a prosa 

argumentativa necessitam de um razoável domínio da língua portuguesa nos seus registros mais 

                                                           
85 Esta pesquisa faz parte de um projeto que visa levantar o perfil do aluno que entra no curso de Pedagogia da 
Universidade Federal de Alagoas, em relação aos aspectos socioculturais e aos aspectos e dados  relacionados à 
educação básica. O projeto ainda está em andamento e visa subsidiar a avaliação do currículo em curso no 
referido curso. 
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formais, além das convenções e normas utilizadas na produção, divulgação e circulação dos textos 

científicos. 

 

2. A pesquisa-ação realizada  

Como já foi dito na introdução, nosso trabalho consistiu de uma pesquisa-ação colaborativa, 

caracterizada também como uma intervenção pedagógica. Assim sendo, a efetivação da proposta se 

consolidou através da realização de uma experiência de ensino, mais especificamente, da aplicação de 

uma unidade didática86, com 35 alunos do curso de Letras do turno noturno de uma universidade 

pública, no interior do Estado de Alagoas.   

As atividades desenvolvidas durante a experiência de intervenção pedagógica foram planejadas 

prevendo-se os seguintes itens: tópico (conteúdos e habilidades); objetivos de ensino; metodologia de 

ensino e atividades; recursos didáticos; avaliação e o tempo estimado para a realização da experiência 

didática (cronograma das aulas). Também constou nesse planejamento a seleção dos textos que, 

inicialmente, foi apresentada ao aluno através de uma Seleta em Prosa e Verso em que havia uma 

grande variedade de gêneros. Depois, vários exemplares do gênero artigo de opinião foram sendo 

introduzidos, lidos e discutidos na sala de aula.   

Quanto à intenção deliberada de dividir a unidade didática em duas fases – a do ensino implícito e a do 

ensino explícito –, tem como racionalidade teórica estudos sobre o processo de aquisição da língua, 

com abordagens sucintas do conexionismo; noutros termos, em estudos que enveredam pela 

metacognição. Grosso modo, a aprendizagem implícita se dá a partir do input significativo, que pode 

ser eficaz, mas não se incorpora ao conhecimento declarativo e consciente do indivíduo. Já a 

aprendizagem explícita organiza a aquisição de itens de forma consciente e ajuda a sistematizar os 

conteúdos para a fixação na memória de longo termo.   

Para compreendermos melhor a contribuição da teoria conexionista, valemo-nos do trabalho de Borba 

(2009, p.19), segundo o qual os estudos conexionistas apontam, de forma descritiva, a interface entre 

memória e aprendizagem; e têm como meta levar o professor a organizar as estratégias mais eficientes 

de ensino, que ajudem o aluno a se tornar um escritor proficiente em língua materna. Para essa autora, 

os paradigmas conexionistas subsidiam aportes teórico-metodológicos em relação à memória, à 

aprendizagem e à produção textual por meio de gêneros textuais. 

                                                           
86  Atualmente, nos trabalhos sobre o ensino da lectoescritura na perspectiva da noção de gêneros 
textuais/discursivos, emprega-se, mais frequentemente a expressão sequência didática. Entretanto, para dar 
continuidade ao planejamento do professor colaborador, cujos conteúdos eram organizados em unidades 
didáticas, preferimos manter essa nomenclatura.  
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2.1  A aplicação da experiência didática - breve relato das atividades 

As aulas, na sua maioria em forma de oficina, se realizaram duas vezes por semana no horário normal 

determinado pela coordenação do curso de Letras da citada universidade  para a disciplina Leitura e 

Produção de Textos em Língua Materna. Primeiramente, o pesquisador realizou as atividades de 

preparação e diagnóstico da turma para a participação na pesquisa, através da aplicação de 

questionários aos alunos e ao professor colaborador. O questionário para se conhecer o perfil do aluno 

se deu na perspectiva de investigar as práticas relativas à leitura e à escrita nos segmentos anteriores à 

universidade; enquanto que o questionário do professor visou investigar sua formação acadêmica e 

alguns elementos da sua prática pedagógica.  

No cronograma de atividades previsto, contamos com 15 aulas de 100 minutos, no entanto, a 

experiência estendeu-se por 21 aulas devido aos naturais imprevistos que ocorrem na pesquisa-ação. 

Ao longo das aulas, foram aplicados questionários de satisfação entre os alunos objetivando uma 

avaliação contínua para perceber o envolvimento e apreciação do aluno em relação às atividades 

desenvolvidas.  

 

2.2  A produção dos alunos  

Na fase do ensino implícito, foi proporcionada a leitura de exemplares de gêneros variados, discussão 

de temas, produção de textos pelos dos alunos, seguida de reescrita, em que se enfatizaram os 

elementos discursivos, além daqueles tradicionais aspectos gramaticais. Já na fase explícita do ensino, 

a leitura se centralizou em textos argumentativos, especialmente no gênero artigo de opinião, sua 

função social e sua estrutura textual-discursiva e aspectos linguísticos. No âmbito linguístico, houve 

uma ênfase maior no maior no emprego dos marcadores lógicos e discursivos que aparecem 

regularmente no artigo de opinião. Finalmente, a partir de uma proposta de escrita sobre um tema 

polêmico, os alunos escreveram um artigo de opinião, tentando empregar conscientemente os recursos 

gramaticais, textuais e retórico-discursivos do referido gênero. E nessa perspectiva, os artigos escritos 

pelos alunos foram “corrigidos” e submetidos a uma reescritura para o aprimoramento do texto. 

 

2.3  Análise dos dados  

A análise dos dados se deu, primeiramente, a partir dos questionários aplicados para obtenção do perfil 

dos alunos e suas atitudes diante da leitura e da escrita. Quanto ao foco principal da pesquisa – a 

escrita argumentativa dos alunos – a análise foi feita cotejando-se os textos produzidos nas duas fases 
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do ensino (implícita e explícita) e paralelamente, foram analisados os resultados de um questionário de 

satisfação.  

 No tocante à atividade de escrita dos alunos colaboradores, a experiência pôde ser considerada como 

positiva, pois o produto final – o artigo de opinião – foi elaborado por uma parte considerável dos 

alunos, dentro das características prototípicas desse gênero. Nos textos produzidos, foram enfatizados 

os marcadores discursivos (de temporalidade, de subjetividade, conectores interfrásticos, dentre 

outros) e o uso de vários tipos de argumento, dos lugares argumentativos, destacando-se o argumento 

de autoridade.   

No que se refere ao grau de satisfação dos alunos, a experiência também foi proveitosa. Com efeito, 

97% dos alunos afirmaram que melhoraram seu processo de compreensão de leitura e escrita depois de 

ter vivenciado a unidade didática. Em relação às duas fases do ensino, 48% dos alunos afirmaram que 

se sentiram mais estimulados para escrever a partir da fase explícita de ensino; 42% deles nas duas 

fases, e apenas 10% se sentiram mais estimulados na fase implícita.  

Consideramos os exemplares produzidos como razoavelmente prototípicos do artigo de opinião, 

obviamente, guardadas as restrições impostas pelas condições de produção, seriamente marcadas pela 

defasagem que os alunos apresentam quanto ao desempenho da produção escrita ao chegarem à 

universidade. 

 

Considerações Finais 

A decisão de se levar a efeito uma intervenção pedagógicaa efetiva, ou seja, uma pesquisa-ação em 

forma de uma experiência didática se deu pela nossa forte convicção de que o professor pesquisador 

que se integra em atividades de estudos na graduação e na pós-graduação deve ter a necessária 

consciência social para contribuir de modo efetivo na melhoria do ensino básico e universitário da 

nossa região. Nesse sentido, consideramos que a experiência realizada cumpriu um pouco desse 

desiderato, na medida em que seus resultados contribuíram efetivamente para o aprimoramento dos 

usos da língua portuguesa entre estudantes, principalmente. Por ter sido realizada com alunos do curso 

de Letras, a experiência teve um duplo papel: tentar melhorar o nível da produção escrita dos 

licenciandos e, ao mesmo tempo, familiarizá-los com técnicas e procedimentos de ensino que poderão 

ajudá-los na sua futura prática pedagógica, quando estiverem trabalhando nas escolas. 

Nossa experiência de ensino de Português em cursos de graduação de outras áreas, licenciaturas e 

bacharelados, além do curso de Letras, nos permite dizer que o ensino explícito da argumentação é 

muito necessário para o aprimoramento discursivo dos estudantes, e a experiência realizada durante a 

pesquisa-ação aqui sumariamente relatada pode ser aplicada em qualquer curso universitário, 

obviamente, adaptada às peculiaridades temáticas de cada área. Apesar de a experiência didática ter 
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sido baseada no gênero artigo de opinião, acreditamos que ela pode servir de base para a 

argumentação nos gêneros científicos e acadêmicos, além de ajudar a conscientização dos alunos em 

relação às peculiaridades formais dos gêneros textuais, ou seja, às suas formas composicionais e às 

especificidades lexicais e estilísticas.  
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Sousa, Waleska Dayse Dias de [Univers. Federal do Triângulo Mineiro] 

Resumo: 

Esse estudo discute a identidade do docente no curso de medicina da Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro – UFTM e suas possibilidades de profissionalização a partir da análise de 

quatro elementos do contexto institucional:  expansão universitária, vivências curriculares, 

condições de trabalho e  experiência do docente de medicina. Os objetivos propostos foram: 

analisar o papel do docente no contexto histórico, político, social em que se deram a criação do 

curso de medicina da UFTM, analisar as possíveis relações entre currículo de medicina e 

identidade docente, conhecer as condições de trabalho do docente na instituição e reconhecer na 

experiência do docente de medicina, possibilidades de profissionalização da docência. Tivemos 

como referência para análise, a produção científica da área, documentos que retratam a história 
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