
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
CENTRO DE HUMANIDADES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AS TEORIAS ARGUMENTATIVAS SUBJACENTES EM PROPOSTAS DE 
PRODUÇÃO DE TEXTO EM LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA DO 

ENSINO MÉDIO 
 

 
 

 
 
 

IRAY ALMEIDA BEZERRA 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZA  
 

2015 



 

IRAY ALMEIDA BEZERRA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AS TEORIAS ARGUMENTATIVAS SUBJACENTES EM PROPOSTAS DE 
PRODUÇÃO DE TEXTO EM LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA DO 

ENSINO MÉDIO 
 

 
 

 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Linguística da 
Universidade Federal do Ceará (PPGL/UFC), 
como requisito parcial à obtenção do título de 
mestre.  
Área de concentração: Linguística. 

 
 

                                                                    
Orientadora: Profª Drª: Maria Margarete 
Fernandes de Sousa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORTALEZA 

2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

Universidade Federal do Ceará 

Biblioteca de Ciências Humanas 
 

 
B574t Bezerra, Iray Almeida. 

As teorias argumentativas subjacentes em propostas de produção de texto em livros didáticos 

de língua portuguesa do ensino médio / Iray Almeida Bezerra. – 2015. 

149 f. : il. color., enc. ; 30 cm. 

 

Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Humanidades, Programa 

de Pós-Graduação em Linguística, Fortaleza, 2015. 

Área de Concentração: Linguística. 

Orientação: Profa. Dra. Maria Margarete Fernandes de Sousa. 

   

1. Argumentação. 2. Análise retórica. 3. Língua portuguesa. 4. Ensino médio. I. Título. 

 
          CDD   411 

 

 
 



 

IRAY ALMEIDA BEZERRA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AS TEORIAS ARGUMENTATIVAS SUBJACENTES EM PROPOSTAS DE 
PRODUÇÃO DE TEXTO EM LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA DO 

ENSINO MÉDIO 
 

 
 

 
 

 
Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Linguística da 
Universidade Federal do Ceará (PPGL/UFC), 
como requisito parcial à obtenção do título de 
mestre.  
Área de concentração: Linguística. 

 
 
 Aprovada em: 26/08/2015 

 
 
 

 
BANCA EXAMINADORA 

 
_____________________________________ 

Profa. Dra. Maria Margarete Fernandes de Sousa (Orientadora) 
Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 
 

________________________________________ 
Profa.Dra. Maria Helenice Araújo Costa 
Universidade Estadual do Ceará (UECE) 

 
 

______________________________________ 
Profa. Dra. Mônica de Souza Serafim 
Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Para Jacinta Eliacy Almeida  
(in memoriam). 



 

AGRADECIMENTO 
 
 

 
A Deus, por me dar forças para concluir esta pesquisa. 

Ao meu pai, pelo ombro amigo, por dar o máximo de si nos meus momentos mais 

difíceis. 

À minha orientadora, Margarete Fernandes, por ter acreditado em mim, desde os 

tempos de graduação. 

Às professoras Mônica Serafim e Mônica Magalhães, pelas contribuições durante a 

pesquisa. 

Aos professores e professoras do Programa de Pós-Graduação em Linguística, pelos 

ensinamentos dentro e fora de sala de aula. 

A todos os amigos da turma de Mestrado 2013, especialmente Alisson Veras e Pauline 

Barreto, pelas conversas e desabafos. 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), pelo apoio 

financeiro nos dois anos de pesquisa. 

Aos amigos Byriane Silva, Mariane Frota, Karyna Marques, Thiago Ribeiro e Claudia 

Tosolini, pela amizade verdadeira e por tornarem mais leve esta jornada. 

A todos, obrigada por tudo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“À guisa de conclusão, o estilo de 
linguagem desconectado revela-se 
apropriado, de sorte que se tenha um 
epílogo e não um novo discurso: ‘Eu disse, 
vós ouvistes, conheceis os fatos, julgai.’” 
(Aristóteles) 



 

RESUMO 
 

O uso de textos argumentativos cresceu muito, hoje, tanto em vestibulares, concursos 

e, mais notadamente, na redação do Enem, que exige um texto dissertativo-

argumentativo. Dada a importância desse tipo de texto para a formação de cidadãos 

críticos e que saibam expressar pontos de vista sobre assuntos polêmicos, faz-se, 

cada vez mais, atenção quanto à formulação da argumentação. Em vista disso, esta 

pesquisa tem como foco o estudo da argumentação nos livros didáticos, para o que 

se vale da perspectiva de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), e a Sequência 

Argumentativa, de Adam (1992, 2008), com o objetivo de investigar quais teorias 

argumentativas estão subjacentes às propostas de produção de texto encontradas 

nos gêneros argumentativos em livros didáticos do Ensino Médio analisados. Para 

selecionarmos os gêneros argumentativos nas três coleções de Língua Portuguesa 

direcionadas ao ensino médio e 37 propostas de produção de texto selecionadas 

baseadas em propostas do Enem e na redação escolar, pautamo-nos em Dolz, 

Noverraz e Schneully (2004). Assim, por meio da análise das propostas, verificamos 

que a maioria das produções de texto são exploradas seguindo os critérios da 

Sequência Argumentativa, como defende Adam, porém, as estratégias 

argumentativas, como propõe a Nova Retórica, passa ao largo. Os resultados nos 

permitem concluir que, nesse tema, o avanço teórico aliado à prática ainda é “tímido”, 

logo, os professores devem ficar atentos para complementar com as informações 

necessárias à construção do texto argumentativo ou dissertativo-argumentativo, como 

quer o gênero redação escolar e a proposta do Enem. 

Palavras-chave: Argumentação Retórica. Sequência Argumentativa. Livro Didático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The use of argumentative texts has grown today, both in vestibular, contests and, most 

notably, in the writing of Enem, which requires a dissertative-argumentative text. Given 

the importance of this type of text to the formation of critical citizens and able to express 

views on controversial issues, it is, more and more attention on the formulation of the 

argument. As a result, this research focuses on the study of argument in textbooks, for 

what is worth the prospect of Perelman and Olbrechts-Tyteca (2005), and the 

Argumentative Sequence, of Adam (1992, 2008), in order to investigate argumentative 

theories which underlie text production proposals found in the argumentative genres 

in textbooks for high school analyzed. Select for the argumentative genres in three 

collections of Portuguese Language directed to high school and 37 texts production 

proposals selected based on Enem proposals and school essay, we support us in Dolz, 

Noverraz and Schneully (2004). Thus, by analyzing the proposals, we find that most 

of the text productions are explored following the criteria of Argumentative Sequence, 

as Adam defends, however, the argumentative strategies, as proposed by the New 

Rhetoric, passes off. It follows that, on this issue, the theoretical allied advance the 

practice is still "shy", so teachers should be alert to complement with the necessary 

information for the construction of argumentative or dissertative-argumentative text, 

whatever school essay and the proposal on Enem. 

 

Keywords: Argumentation Rhetoric. Argumentative Sequence. Textbook. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Ao nos depararmos com o texto de nossos alunos, pensamos no que nós, 

professores de Língua Portuguesa, poderemos fazer para melhorar a competência 

comunicativa de nossos alunos na produção do texto escrito. É comum vermos que 

nossos alunos, geralmente, têm medo do papel em branco, não sabem como iniciar o 

texto, e sentem, ainda, que não sabem escrever. Como diz Passarelli (2012), o aluno 

brasileiro é caracterizado por apresentar um baixo desempenho linguístico e por não 

acreditar em sua competência linguística. Será que, mesmo depois de teorizarmos 

tanto sobre a melhoria do ensino de produção de textos, ainda estamos buscando o 

caminho mais tradicional de ensino? 

Acreditamos que sim. Passarelli (2012) aponta para esse caminho. Ainda 

estamos limitados e presos ao ensino mais tradicional, buscando no tripé Narração-

Descrição-Dissertação uma maneira de nossos alunos produzirem textos 

“excelentes”, visando a forma, esquecendo o conteúdo e apontando os erros. O que 

vale é o produto, é o texto final. O aluno é retirado do processo de escrita – do seu 

próprio texto -; ele escreve para receber a nota. 

Assim, se encararmos a escrita como processo (VIEIRA, 2005), poderemos 

criar mudanças no ensino de produção de texto. O aluno passará a revisar, trocar, 

participar ativamente da composição de seu texto e, por fim, acreditar que aquele texto 

produzido faz parte do funcionamento da sociedade, empregando aqui o termo de 

Marcuschi (2008). Os estudantes passariam, então, a ter mais voz, a se posicionar e, 

assim, transformar o texto desenvolvido em sala de aula em artifício para modificar a 

comunidade em que vivem. 

Nesse sentido, ações governamentais surgiram para melhorar a competência 

linguística de nossos alunos e para mostrar como estes se posicionam diante de 

determinado assunto por meio de seus textos. O Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), por meio do Guia do Estudante de 2013 (INEP, 2013), esclarece que o 

estudante deve produzir um texto de caráter dissertativo-argumentativo sobre um 

tema, deverá defender uma tese e, por fim, chegar a uma proposta de intervenção, 

incitando, então, a capacidade crítica dos alunos. Já a Olimpíada de Língua 

Portuguesa pretende melhorar o ensino de escrita e de leitura, e, com esse intuito, 

realiza uma premiação aos melhores textos produzidos em escola pública. Participam 
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da Olimpíada alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Assim, por meio de 

gêneros, os alunos desenvolvem os seus textos. 

O uso de gêneros textuais no ensino de Língua Portuguesa, apesar de já não 

ser uma novidade para o trabalho de produção de textos – orais ou escritos – ainda é 

o maior facilitador para que o aluno venha a se tornar um produtor de textos 

proficientes. Como vemos, a sociedade está permeada de textos, sejam eles orais ou 

escritos, com temas e estilos diversificados, os quais refletem a diversidade dos 

gêneros textuais. Desde um simples recado a um editorial, por exemplo, os textos 

estão impregnados na vida das pessoas, que interagem por meio desses artefatos 

discursivos.  

Assim, ao produzir diferentes tipos de textos, os alunos têm em mão uma forma 

de agir sobre o meio em que vivem e se posicionar sobre determinado tema polêmico, 

utilizando a argumentação, foco desta dissertação. Isso é uma preocupação dos PCN 

do ensino médio (BRASIL, 2000), que diz que o ensino de Língua Portuguesa 

pretende desenvolver no aluno sua criticidade, bem como a percepção das várias 

possibilidades de expressão linguística e a capacidade de ler vários tipos de textos. 

A relevância desta pesquisa incide indiretamente sobre o fato de reconhecer 

que o uso da linguagem é uma forma de agir socialmente, de interagir com os outros 

e de essa interação se dar por meio de textos, que, por sua vez, correspondem a 

exemplares de gêneros.   

No que tange ao ensino, esta dissertação surge da preocupação com os textos 

produzidos em sala de aula, principalmente no que se refere aos textos 

argumentativos, tipo de texto em que se exige a defesa de uma tese, por meio da 

apresentação/negação de fatos/dados, retomada/destacada na conclusão. Percebe-

se que esse tipo de texto, assim como textos narrativos, descritivos ou explicativos, 

requer certos conhecimentos interacionais, que ativam modelos cognitivos que o 

produtor possui sobre várias práticas interacionais, histórica e culturalmente 

constituídas (KOCH; ELIAS, 2011); conhecimentos enciclopédicos (ou de mundo), 

que  é quando se recorre a tipos de conhecimentos sobre as coisas do mundo que se 

encontram em nossa memória; é como se tivéssemos uma enciclopédia dentro de 

nossa mente, de forma personalizada, por meio de conhecimentos de que ouvimos 

falar ou que lemos, ou que vamos adquirindo em vivências e experiências variadas 

(KOCH; ELIAS, 2011) e conhecimentos de textos,  em que o aluno precisa ativar 

modelos que possui sobre práticas comunicativas presentes em textos, levando em 
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conta elementos que entram em sua composição (modo de organização), conteúdo, 

estilo, função e suporte (KOCH; ELIAS, 2011). 

Isso significa que os produtores devem ter um nível de leitura e interesse por 

assuntos que são discutidos nas várias esferas sociais. Assim, quando o aluno não 

domina esses conhecimentos, o texto tende a apresentar ideias desarticuladas, baixa 

informatividade, frases desconexas, argumentos fracos e, por fim, uma conclusão mal 

estruturada. 

Há de se perguntar, também, o porquê de se utilizar como corpus os livros 

didáticos de uma série já avançada nos estudos e não as séries iniciais. Tal escolha 

deve-se à constatação de que os alunos que, a princípio, já deveriam dominar a 

escrita, encontram ainda grande dificuldade em produzir textos. Esse fato é revelado 

pela grande quantidade de textos, sobretudo argumentativos, que se encontram 

inadequados, seja pela ruptura da coesão/coerência e/ou da 

continuidade/progressão, seja pela baixa informatividade ou ainda pela não 

observância de aspectos ligados à correção da escrita, como a ortografia e a 

pontuação, por exemplo. Diante disso, nosso trabalho enfoca a questão das teorias 

argumentativas subjacentes nas propostas de produção de textos nos livros didáticos 

do ensino médio, com base em duas teorias argumentativas, a Nova Retórica, de 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), e a Sequência Argumentativa, de Adam (1992; 

2008). 

A respeito disso, destacamos alguns trabalhos que utilizam a Nova Retórica. 

Ramos (2006), em dissertação intitulada “Linguagem e argumentação na produção 

escrita de vestibulandos”, descreveu em seu texto as técnicas argumentativas 

propostas por Perelman e Olbrechts-Tyteca e utilizou 20 produções de texto 

desenvolvidas por vestibulandos. O intuito de seu trabalho foi verificar como os 

vestibulandos poderiam utilizar as técnicas argumentativas para a construção da 

argumentação. O autor destacou os seguintes argumentos mais utilizados pelos 

alunos: o argumento pragmático, de definição, de comparação, de divisão, pelo 

exemplo, pelo modelo e  de autoridade. Ao final, Ramos explica que as técnicas 

argumentativas devem ser utilizadas tanto no ensino fundamental como no ensino 

médio, para que os alunos tenham várias possibilidades de construir um texto 

argumentativo. 

Ribeiro (2012), em sua tese “A sequência argumentativa e as categorias de 

argumentos no texto escolar nos níveis de ensino fundamental e médio”, utilizou 
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também as técnicas argumentativas e, ainda, a sequência argumentativa de Adam. 

Assim, o objetivo da autora – mais amplo, por se tratar de análises de produções de 

texto do ensino fundamental e do médio – foi verificar também quais técnicas os 

alunos utilizariam em seus textos e, também, como a sequência argumentativa se 

efetivaria nesses textos. Desse modo, para a autora, de acordo com a série em que 

os alunos estariam (séries iniciais ou finais), eles se utilizariam mais dos argumentos 

que fundamentam a estrutura do real e os baseados na estrutura do real ou de  

argumentos quase-lógicos.  

Esses são apenas alguns poucos exemplos de estudos cujo foco é a 

argumentação na produção textual do aluno (do ensino fundamental ou médio). São 

propostas bastante interessantes que se relacionam ao que investigamos. Porém, 

nosso foco recai nas produções que os “especialistas"1 propõem para os alunos, no 

caso do ensino médio, através do LD. Analisamos essas propostas com o objetivo 

principal de observar se há respaldo teórico coerente subjacente a eles que ajude ao 

professor e/ou alunos também. 

Desse modo, o recorte que faremos em nosso trabalho pauta-se da seguinte 

maneira: 1) recorrer à Nova Retórica e à Sequência Argumentativa como 

fundamentação teórica, no que tange à argumentação; 2) refletir sobre a 

argumentação no livro didático; 3) voltar-se para o ensino médio, ainda hoje carente, 

sim, de práticas de produção de texto, principalmente para a produção de textos 

argumentativos. 

Assim, esta dissertação está dividida da seguinte maneira: no capítulo 1, 

Introdução, traçamos as diretrizes da pesquisa e situamos o leitor quanto a sua 

organização retórica. No capítulo 2, A Nova Retórica, recorreremos a um dos aportes 

teóricos desta pesquisa, fundamentada na Nova Retórica, de Perelman e Olbrechts-

Olbrechts-Tyteca (2005). Nesse capítulo, demos ênfase às técnicas argumentativas 

propostas pelos autores, recorrendo também à Retórica, de Aristóteles. No capítulo 3, 

A Sequência Argumentativa, enfocamos outro aporte teórico, a Sequência 

Argumentativa, proposta por Adam (1992, 2008). 

 

                                                           
1 Chamamos de especialistas os autores dos livros didáticos, de modo geral, por atribuírmos a eles a 
responsabilidade de conhecer as teorias relacionadas aos temas para os quais propõem atividades 
e/ou fazem explicações sobre o conteúdo. 
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Mais adiante, no capítulo 4, Metodologia, está a metologia utilizada neste 

trabalho, incluindo os passos para a escolha e análise do corpus, no caso, as 37 

propostas de produção de texto que englobam a argumentação. 

 No capítulo 5, Análise dos livros didáticos: as teorias subjacentes às propostas 

de produção de texto, analisaremos as 37 propostas de produção de texto inseridas 

nos livros didáticos voltados para o ensino médio, no caso, as três coleções 

apresentadas na metodologia. Também faremos um paralelo com o PNLD 2012/2015, 

já que as edições das coleções escolhidas se apresentam nesses dois planos. 

Já no capítulo 6, estão as considerações finais do trabalho, em que 

apresentamos nossos pontos de vista sobre os resultados da pesquisa, ou seja, 

analisamos/discutimos quais teorias argumentativas estão presentes nas propostas 

de produção de texto. 
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2 A NOVA RETÓRICA 

 

Nesta seção, inicialmente, mostraremos alguns conceitos apresentados na 

Retórica, de Aristóteles, para, depois, apresentarmos a teoria que fundamenta esta 

dissertação, referente à proposta de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) no que diz 

respeito à argumentação, à noção de auditório e, principalmente, no que tange às 

técnicas argumentativas.  

 

2.1 A Retórica, de Aristóteles 

 

A obra em questão, Retórica, é dividida em três partes: Livro 1, Livro 2 e Livro 

3. Segundo Pinto (2010), o Livro 1 estaria relacionado ao orador da mensagem, o 

Livro 2 estaria ligado ao receptor da mensagem e o Livro 3 seria o próprio livro da 

mensagem.  Aristóteles versa sobre a explicação do que é retórica, definida como “a 

faculdade de observar, em cada caso, o que este encerra de próprio para criar a 

persuasão. Nenhuma outra arte possui tal função. Toda outra arte pode instruir e 

persuadir acerca do assunto que lhe é próprio [...]” (2011, p.44). Diz ainda que a 

retórica é vista como “o poder, diante de quase qualquer questão que nos é 

apresentada, de observar e descobrir o que é adequado para persuadir” (2011, p. 44-

45). Mais adiante (2011, p.48), explica que o papel da retórica “é tratar das questões 

sobre as quais deliberamos e a respeito das quais não dispomos  de artes ou sistemas 

que nos guiem”, ressaltando que a reflexão sobre determinado assunto só é 

necessária diante de duas soluções opostas, mas, caso contrário, não há a 

necessidade de partir para a deliberação. 

Sobre o termo persuasão, Aristóteles diz que esse é um tipo de demonstração, 

esta considerada um entimema, ou seja, um tipo de silogismo. Diz, também, que há 

três meios de persuasão: o primeiro dependeria do caráter pessoal do orador (ethos), 

o segundo já estaria relacionado ao poder que o orador tem de levar o auditório a 

certa disposição do espírito (pathos) e o terceiro refere-se ao próprio discurso (logos). 

Devemos levar em conta que o papel do orador é fundamental para se chegar a uma 

persuasão eficaz. Explica, ainda, que “a persuasão é obtida através do próprio 

discurso quando demonstramos a verdade, ou o que parece ser a verdade” (2011, 

p.46). 
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Quanto aos meios de demonstração da persuasão, Aristóteles elenca dois 

tipos, o exemplo e o entimema. O primeiro “consiste no emprego de um caso parecido 

ao que se quer defender, no intuito de se buscar a legitimidade” (PINTO, 2010, p.37) 

e o segundo “corresponde a uma espécie de silogismo, isto é, a partir de uma 

premissa, podemos chegar, necessariamente, a uma nova proposição, tendo-se por 

base a verossimilhança” (PINTO, 2010, p.37). Entretanto, Aristóteles diz que discursos 

baseados em entimemas são mais eficazes, pois causam uma maior impressão. 

Mais adiante, o filósofo destaca os gêneros da retórica, que são três: o 

deliberativo (político), o forense e o demonstrativo (epidítico). O discurso deliberativo 

“nos induz a fazer ou a não fazer algo” (2011, p.53), o forense “comporta a acusação 

ou defesa de alguém” (2011, p.53) e o demonstrativo “ocupa-se do louvor ou da 

censura de alguém” (2011, p.53). 

Aristóteles apresenta algumas definições sobre  a cólera, a benevolência, a 

compaixão, a indignação, a inveja, a emulação (ou ciúme), porém sempre destacando 

a atuação do orador para com seu auditório, como podemos observar na seguinte 

passagem:  

Para suscitar confiança é muito importante, sobretudo na oratória 
deliberativa, mas também na oratória forense, que o orador se mostre em 
uma adequada disposição  de espírito, leve a crer que a experimenta em 
relação aos ouvintes e, reciprocamente, os encontre em uma disposição 
idêntica em relação a ele próprio.  (2011, p.121)   
   

Além disso, destaca que a confiança suscitada pelo orador vem de três causas: 

a prudência, a virtude e a benevolência.  

Aristóteles retoma a questão dos tipos de persuasão: o exemplo, que está 

associado à indução; diz ainda que há dois tipos de exemplos: 1) os relatos de fatos 

reais do passado e 2) a própria invenção do orador. Fala, outra vez, sobre os 

silogismos, destacando, novamente, os seus tipos. Destaca, ainda, que os entimemas 

são divididos em dois grupos, os demonstrativos e os refutativos. Assim, o autor 

explica que “no entimema demonstrativo, conclui-se a partir de premissas aceitas pelo 

opositor; no refutativo, chega-se a conclusões não aceitas pelo opositor” (2011, p.185-

186). 

Explica, também, sobre o estilo e as partes do discurso. Sobre o primeiro, o 

autor diz que a frieza em torno deste está vinculado a quatro causas: a utilização de 

palavras compostas, a utilização de termos dialetais e arcaicos, o uso de epítetos 
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longos, destacando a moderação como item indispensável. Já a quarta causa, seria 

devido ao domínio da metáfora. 

Sobre o discurso, Aristóteles  diz que comporta duas partes: a exposição e a 

argumentação, podendo reconhecer as quatro partes do discurso: o prólogo, a 

exposição, a demostração e o epílogo.    

Os fatos discursivos/retóricos objetos de estudo de atenção de Aristóteles nos 

ajudam a compreender a importância de alguns atores no processo argumentativo, 

foco de nossa atenção. Ao mencionar as condições de produção/execução da 

persuasão, Aristóteles deixa claro qual o papel do orador. Embora não subsista sem 

o interlocutor, isso nos faz refletir sobre como devemos “encarar” o produtor do texto 

que pensamos idealizados no objeto de investigação desta dissertação. 

Assim, definidos brevemente alguns conceitos sobre a Retórica, partiremos 

para o nosso aporte teórico, A Nova Retórica, procurando não quebrar o fio condutor.             

 

2.2 A Nova Retórica 

 

O Tratado da Argumentação, desenvolvido por Perelman e Olbrechts-Tyteca, 

propõe um estudo, ou melhor, uma retomada da retórica clássica. O livro, dividido em 

três partes (Os âmbitos da argumentação, O ponto de partida da argumentação e As 

técnicas argumentativas, respectivamente), já inicia, logo na Introdução, mostrando o 

que pretende: ir além do estudo da retórica clássica, porém conservando desta a ideia 

de auditório, que retomaremos adiante. Ao indicarem que toda argumentação 

pressupõe um contato intelectual, os autores falam da importância do 

interlocutor/ouvinte e que deve-se dar extrema importância a este, mostrando 

interesse pela adesão do interlocutor, a fim de manter o “contato dos espíritos”.  

Assim, nas palavras de Perelman, a teoria da argumentação teria como 

objetivo:  

o estudo das técnicas discursivas que visam a provocar ou a aumentar a 
adesão das mentes às teses que se apresentam ao seu assentimento. Ela 
examinará também as condições que permitem a uma argumentação 
começar  e se desenvolver, assim como os efeitos produzidos por esta. 
(PERELMAN, 1997, p.207). 
 

Um dos pontos importantes da obra diz respeito ao auditório, que os autores 

definem como “o conjunto daqueles que o orador quer influenciar com sua 

argumentação” (2005, p.22). Em outras palavras, o orador deve conhecer bem o 
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auditório que pretende persuadir. Os autores classificam o auditório em três tipos: 

auditório universal, que seria constituído pela humanidade inteira, o auditório formado 

pelo interlocutor, ao qual me dirijo; e o auditório constituído pelo próprio sujeito; o 

orador deverá se adaptar de acordo com as peculiaridades de cada um. 

 Pode-se pensar, entretanto, que a teoria se insere apenas no que tange à 

oralidade, uma vez que a obra é direcionada ao conhecimento jurídico e apela-se 

sempre para a figura do orador. Porém, destaca-se que a teoria está inserida também 

no âmbito da escrita, contribuindo para o fortalecimento desta pesquisa e na escolha 

dessa teoria para embasá-la. Pinto (2010) diz que o fato de a Nova Retórica ser 

vinculada à escrita é um dos diferenciais da retórica clássica:  

 

Primeiramente, preocuparam-se com técnicas argumentativas utilizadas no 
discurso escrito, ao contrário dos antigos que as estudavam no discurso oral. 
Além disso, concentraram-se apenas no condicionamento do auditório pelo 
discurso, dessa forma se detiveram na ordem de apresentação dos 
argumento, visando a um maior efeito. (PINTO, 2010, p. 43-44). 

 

Quanto ao acordo, este seria uma projeção que o orador faz do auditório. À 

medida que o orador vai fundamentando seu discurso, utilizando-se de técnicas, o 

auditório pode aderir ou não ao que o orador profere. Cabe a este, então, adaptar seu 

discurso, diante das respostas do auditório. Sobre os objetos do acordo, estes são 

divididos em duas categorias, uma referente ao real, na qual estão inseridos os fatos, 

as verdades e as presunções e estão relacionados ao auditório universal; a outra é 

referente ao preferível, e abrange os valores, as hierarquias e os lugares do preferível 

e estão relacionados ao auditório particular. 

Em relação às técnicas argumentativas, os autores afirmam que o estudo que 

apontam estão relacionados a exemplos que poderiam ser substituídos por outros, 

mostrando, então, que os exemplos usados são de fácil entendimento para quem vai 

ler a obra. Outro ponto importante que os autores citam é que os discursos proferidos 

pelo orador devem ser meios para a reflexão dos ouvintes: 

 
Enquanto o orador argumenta, o ouvinte, por sua vez, ficará inclinado a 
argumentar espontaneamente acerca desse discurso, a fim de tomar uma 
atitude a seu respeito, de determinar o crédito que lhe deve dar.  O ouvinte 
que percebe os argumentos não só pode percebê-los a sua maneira como é 
autor de novos argumentos espontâneos, o mais das vezes não expressos, 
mas que ainda assim intervirão para modificar o resultado final da 
argumentação (PERELMAN, OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 213). 
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  Entendemos,  como os autores, que a interlocução se dá no sentido de haver 

uma concordância ou contra-argumentação por parte do interlocutor. Para explicar 

certos posicionamentos, há técnicas que se submetem a dois processos: o de ligação 

e o de dissociação. Os processos de ligação são aqueles que “aproximam elementos 

distintos e permitem estabelecer entre estes uma solidariedade que visa, seja 

estruturá-los, seja valorizá-los positiva ou negativamente um pelo outro” (PERELMAN, 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p.215). Já os processos de dissociação são “técnicas 

de ruptura com o objetivo de dissociar, de separar, de desunir elementos considerados 

um todo, ou pelo menos um conjunto solidário dentro de um mesmo sistema de 

pensamento” (PERELMAN, OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p.215). Cabem, aqui, as 

situações de interlocução divergentes. 

Para os processos de ligação, são considerados os argumentos quase-lógicos, 

os argumentos baseados na estrutura do real e os argumentos que visam fundar  a 

estrutura do real. Já para os processos de dissociação, podem ser considerados 

alguns elementos, tais como os pares aparência/realidade, consequência/fato, 

particular/geral, meio/fim. 

Sousa (2001, p.69) resume bem o que são os processos de ligação e de 

dissociação: 

[...] poderemos então afirmar que, em geral, os meios de que se serve o 
orador só serão considerados como retóricos na medida em que se mostrem 
interconexionados e idóneos à obtenção da adesão. Estão nesse caso, em 
primeiro lugar, os próprios argumentos, quer quando servem de ligação para 
transferir para a conclusão a adesão concedida às premissas, quer quando 
revestem a forma de dissociação, para separar os elementos que a 
linguagem ou uma tradição reconhecida tinham anteriormente ligado entre si. 
 

A seguir, mostraremos, resumidamente, as técnicas argumentativas utilizadas 

pelos autores. 

 

2.2.1 Os argumentos quase-lógicos 

 

          Dentre as técnicas argumentativas sobre as quais se debruçam Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2005), há a referente a dos argumentos quase-lógicos, relacionado 

ao raciocínio, às estruturas lógico-formais pensados para causar efeito argumentativo-

persuasivo nos interlocutores.    

Os argumentos quase-lógicos são aqueles que são comparáveis aos 

raciocínios formais, porém “apenas um esforço de redução ou de precisão, de 
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natureza não-formal, permite dar a tais argumentos  uma aparência demonstrativa” 

(PERELMAN, OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p.219), sendo, então, considerados 

quase-lógicos. Simplificando o que foi exposto, Ferreira (2010, p.149) apresenta os 

argumentos quase-lógicos como argumentos que “têm sua força persuasiva na 

proximidade (semelhança) com argumentos formais”. São argumentos quase-lógicos 

os argumentos de contradição e incompatibilidade, identidade total ou parcial, a regra 

de justiça, de reciprocidade, de transitividade, de comparação e o argumento pelo 

sacrifício. 

           Os argumentos quase-lógicos de contradição e incompatibilidade ocorrem 

quando, diante de determinado sistema, encontramos proposições e negações, 

podendo levar a diferentes interpretações, o que levará a uma “incompatibilidade, que 

nisso se parece com uma contradição, que ela consiste em duas asserções entre as 

quais cumpre escolher, a menos que renuncie a ambas” (PERELMAN, OLBRECHTS-

TYTECA, 2005, p.222). Em síntese, Wachowicz (2010, p.103) explica que nesse tipo 

de argumento “um texto não fica inutilizado se forem apresentadas sentenças opostas 

ou contraditórias. Pelo contrário, no acordo dialógico, o discurso levará  o leitor/ouvinte 

a uma escolha”. A autora, então, se utiliza do exemplo seguinte, no qual cabe ao 

auditório a sua preferência: 

 

O ensaio é, ao mesmo tempo, mais aberto e mais fechado do que agradaria 
ao pensamento tradicional. Mais aberto na medida em que, por sua 
disposição, ele nega qualquer sistemática, satisfazendo a si mesmo quanto 
mais sustenta essa negação; [...] Mas o ensaio também é mais fechado 
porque trabalha enfaticamente na forma de exposição. [...] Fonte: Adorno, 
2003, p.37. (WACHOWICZ, 2010, p.104) 

 

 
 

Nota-se que as expressões “mais aberto” e “mais fechado”, atribuídos ao 

ensaio, não expressam efeitos contraditórios, mas sentidos pertinentes às 

características inerentes do gênero em questão, pois ele apresenta aspectos mais 

rígidos (fechado) e aspectos mais amplos (aberto), na medida em que aceita certa 

flexibilização. 

Os argumentos quase-lógicos de identidade estão, assim, dividos: em 

identidade completa, ao usar as definições, e em identidade parcial. As definições são 

consideradas uma argumentação quase-lógica quando reconhecem o definiens com 

o definiendum, e têm as seguintes subdivisões:  
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1) as definições normativas, que indicam a forma em que se quer que uma 
palavra seja utilizada. Tal norma pode resultar de um compromisso individual, 
de uma ordem destinada a outros, de uma regra  que se crê que deveria ser 
seguida por todos; 
2) as definições descritivas, que indicam qual o sentido conferido a uma 
palavra em certo meio, num certo momento; 
3) as definições de condensação, que indicam elementos essenciais  da 
definição descritiva; 
4) as definições complexas, que combinam, de forma variável, elementos das 
três espécies precedentes. (PERELMAN, OLBRECHTS-TYTECA, 2005, 
p.239) 

             

           Wachowicz (2010), complementando  o pensamento dos autores, diz que, para 

esse tipo de argumento, são usados verbos estativos, de preferência os verbos ser, 

designar e significar. Desse modo, de acordo com Sá (2014), o argumento pela 

definição pode ser representado de acordo com o exemplo a seguir:  

 

[...] pode ser identificado em dois momentos, primeiramente, na sequência 
em que o anúncio define a linha de maquiagem: “Natura Aquarela é a 
maquiagem da mulher que vive sua brasilidade com arte”. E, em seguida, no 
trecho em que é definida a mulher a quem se destina a linha de cosmético 
anunciada, evidenciada na passagem: “mulher que valoriza suas tradições e 
reinventa suas histórias com ar moderno e contemporâneo”. (SÁ, 2014, p.99) 

 
A regra de justiça é um argumento quase-lógico em que se aplica o mesmo 

tratamento para determinadas situações que estejam numa mesma categoria. Ferreira 

(2010), ao explicar esse tipo de argumento, cita a seguinte situação: um juiz entrou 

com um pedido na justiça por danos morais, pois um dos empregados não utilizou o 

termo “doutor”, como o juiz gostaria de ser tratado. Inserindo a regra de justiça, o autor 

diz que seriam chamados doutores aqueles que defenderam uma tese. 

Em princípio, ambos estão com a razão, são as regras da nossa sociedade. 

Nós praticamos esse tratamento para esse e outros casos, como advogados, 

dentistas, médicos, porém não o fazemos para outros nem com a defesa da tese, 

como professores, administradores, contabilistas, farmacêuticos, enfermeiros etc. Os 

juízes, no entanto, já se denominam “doutores da lei”. 

Os argumentos quase-lógicos de reciprocidade pretendem atribuir o mesmo 

tratamento a duas situações similares. Perelman e Olbrechts-Tyteca valem-se do 

seguinte exemplo: “Quintiliano fornece como exemplo do mesmo gênero de 

proposições ‘que se confirmam mutuamente’: O que é honroso aprender, também é 

honroso ensinar” (2005, p. 251). 
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Para os argumentos de transitividade, os autores explicam que “a transitividade 

é uma propriedade formal de certas relações que permite passar  da afirmação de que 

existe a  mesma relação entre os termos  a e b e entre os termos b e c, à conclusão 

de que ela exista entre os termos a e c” (2005, p.257). Ilustram, então, o exemplo da 

amizade, em que se estabelece a seguinte máxima: os amigos de nossos amigos são 

nossos amigos. Então, ao receberem o mesmo tratamento, há uma relação transitiva. 

Já  na relação de inclusão, há dois grupos: 1) os argumentos que se limitam a 

demonstrar a inclusão das partes no todo e 2) os argumentos que demonstram a 

divisão do todo em suas partes. 

 No primeiro tipo de argumento, esses “não atribuem  nenhuma qualidade 

particular nem a certas partes, nem ao conjunto: tratam-no como igual a cada uma de 

suas partes” (PERELMAN, OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 262). Como os próprios 

autores citam, esse tipo de argumento está baseado no esquema “o que vale para o 

todo vale para a parte”. 

Já o segundo tipo de argumento, a divisão do todo em suas partes, de acordo 

com Wachowicz (2010, p.109), “toma o todo e suas propriedades e o divide em partes, 

que passam a receber as mesmas propriedades do todo”. Perelman e Olbrechts-

Tyteca ainda acrescentam que esse tipo de argumento “está na base do dilema”, 

quando “forma um argumento em que se examinam duas hipóteses para concluir que, 

seja qual for a escolhida, chega-se a uma opinião, a uma conduta, de mesmo alcance” 

(2005, p.268). Os autores se valem do seguinte exemplo: “Que podiam fazer os 

judeus, seus inimigos? Se eles o recebessem, reconhecem-no com sua recepção, 

pois os depositários da espera do Messias o recebem; se o rejeitam, reconhecem-no 

com sua rejeição” (2005, p.268). 

Os argumentos quase-lógicos de comparação são aqueles em que são 

tomados vários objetos para serem avaliados um em relação ao outro. Ao citarem um 

exemplo como “Paris tem três vezes mais habitantes do que Bruxelas”, os autores 

afirmam que está subjacente uma ideia de medição, mesmo não havendo qualquer 

meio para prová-la e, por isso, são considerados quase-lógicos.  

A lógica, em função da medição, reside no fato de o enunciador mostrar-se (ou 

parecer) conhecedor da realidade ao mencionar que “Paris tem três vezes mais 

habitantes que Bruxelas”. Essa afirmação indica ao seu interlocutor que ele tem 

conhecimento do número de habitantes de ambas as cidades. 
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Os argumentos pelo sacrifício são um tipo de argumento de comparação, em 

que “se está disposto a sujeitar-se para obter certo resultado” (PERELMAN, 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p.281). Os autores dizem que nesse tipo de argumento 

deve-se medir o valor conferido àquilo pelo qual se faz o sacrifício e utilizam como 

exemplo um argumento de Calvino, ao citar a importância que os protestantes dão a 

sua religião:  

 

Mas como eles zombam da incerteza desta, se tivessem de assinar a deles 
com o próprio sangue e à custa de sua vida, poderíamos ver quanto a prezam. 
Nosso compromisso é muito diferente, o qual não teme nem os terrores da 
morte, nem o julgamento de Deus. (PERELMAN, OLBRECHTS-TYTECA, 
2005, p.282) 

 
Pela citação, fica claro o tom de “sacrifício” que aparece na “fala” do interlocutor. 

O apelo é fortemente marcado pelo caráter de abnegação e “curvatura” à vontade do 

inevitável. 

 

2.2.2 Os argumentos baseados na estrutura do real  
 
 
Os argumentos baseados na estrutura do real são aqueles que se valem de 

seu aspecto racional para instaurar “uma solidariedade entre juízos admitidos e outros 

que se procura promover” (PERELMAN, OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p.297).  

Ferreira (2010) diz que esse tipo de argumento se apoia na realidade para estabelecer 

conexões que o orador pretende relacionar com o seu auditório. Os argumentos 

baseados na estrutura do real são os de ligações de sucessão, atrelados à relação de 

causa e efeito, e os de ligações de coexistência, atrelados a uma pessoa e seus atos. 

As ligações de sucessão apresentam os seguintes tipos de argumentos: o 

argumento pragmático, o argumento do desperdício, o argumento da direção, o 

argumento de superação. 

O argumento pragmático é um tipo de argumento em que é permitido 

considerar um ato ou um acontecimento conforme suas consequências, sendo elas 

favoráveis ou desfavoráveis. Ferreira (2010, p.163) cita como exemplo desse tipo de 

argumento as seguintes frases “É bom abrir a piscina, pois o verão chegou” ou “Não 

me maltrate porque sou muito frágil". Sá (2014) avalia que esse tipo de argumento 

pode ser verificado nas situações em que o fabricante de cosméticos, no caso de sua 

pesquisa, quer dar ênfase maior aos efeitos do uso dos cosméticos: 



29 
 

 

[...] pode ser verificado nas passagens destacadas do exemplo (82), que 
destacamos a seguir. Nelas, verificamos a sugestão de uso do produto pelas 
promessas de sucesso dos anunciantes no uso do creme: Cuide-se Bem 
“com textura especial, este gel-creme deixa uma sensação de frescor e 
maciez na pele mista (oleosidade excessiva na testa, nariz e queixo) a oleosa 
(brilho excessivo e poros abertos)” e, ainda, “possui hidratação inteligente e 
prolongada: ação intensa e duradoura, mantendo a pele hidratada mesmo em 
diferentes condições de temperatura e umidade”[...]. (SÁ, 2014, p.105-106).  
 

Tanto os exemplos de Ferreira como de Sá mostram atos, no caso, favoráveis, 

como o “uso da piscina no verão” e os efeitos “positivos” (maravilhosos) que a 

consumidora vai obter com o uso do produto. 

Sobre o argumento do desperdício, Ferreira (2010, p.164) diz que “consiste em 

dizer que, uma vez que já se iniciou algo, cumpre prosseguir na mesma direção”. 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) utilizam um exemplo simples, em que um 

banqueiro continua emprestando dinheiro ao devedor, para ajudá-lo a não ter dívidas. 

O argumento de direção “estabelece relação causal entre os fins e os meios – 

o ponto de vista é, ao mesmo tempo, parcial e dinâmico. Pretende tornar uma ação 

solidária aos procedimentos posteriores” (FERREIRA, 2010, p. 164). Perelman e 

Olbrechts-Tyteca dizem que esse tipo de argumento é verificável na relação entre 

patrão e empregados, “quando não se quer parecer ceder ante a força, a ameaça ou 

a  chantagem” (2005, p.321).  

Já o argumento de superação “pretende exaltar uma finalidade. Parte de uma 

insatisfação inerente ao valor de algo. Os obstáculos são vistos como passos 

necessários para atingir um determinado fim” (FERREIRA, 2010, p.165). Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2005) dizem que o mais importante é superar e transcender, não 

importando, necessariamente, um objetivo bem definido: “cada  situação serve, ao 

contrário, de ponto de referência e de trampolim que permitem prosseguir 

indefinidamente numa certa direção” (2005, p.328). 

Wachowicz (2010) diz que, para quem trabalha com produção de textos de 

alunos, os argumentos de ligação (a relação causa-efeito) podem ser verificáveis por 

meio de articuladores textuais causais, como porque, assim, ocorre que, etc. 

Nas ligações de coexistência, destacam-se o argumento de autoridade e o 

argumento de hierarquia dupla. 

O argumento de autoridade, condicionado pelo prestígio, usa “atos ou juízos de 

uma pessoa ou de um grupo de pessoas como meio de prova a favor de uma tese” 

(PERELMAN, OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p.348). Ferreira (2010, p.166) cita um 
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exemplo bem comum: “Se é Bayer, é bom”. Sá (2014) acredita que esse tipo de 

argumento pode ser verificado na seguinte passagem sobre a temática de cosméticos: 

“‘Active Dermato Creme Esfoliante Facial foi desenvolvido pelo Centro de Pesquisas 

da Idade O Boticário um dos laboratórios mais avançados do desenvolvimento de 

tecnologias de cuidados antissinais’”. 

Sá mostra que, ao evocar o “Centro de Pesquisa” e o “Laboratório”, o 

anunciante pretende dar maior veracidade à informação, pois lhe confere status de 

cientificidade. Isso dá “autoridade” para que a marca – Boticário – possa assegurar os 

efeitos positivos do produto. 

O argumento de hierarquia dupla expressa, segundo Perelman e Olbrechts-

Tyteca, “uma ideia de proporcionalidade, direta ou inversa, ou pelo menos um vínculo 

entre termo e termo” (2005, p.384). Nesse tipo de argumento, valemo-nos de noções 

de profundidade, altura, tamanho e consistência. São de natureza quantitativa e 

qualitativa. Quando dizemos que um homem é mais forte que o outro, utilizamos o 

argumento de hierarquia dupla.  

 

2.2.3 Os argumentos que fundamentam a estrutura do real 

 

Os argumentos que fundamentam a estrutura do real, de acordo com 

Wachowicz (2010), constroem suas próprias realidades, partindo para a 

generalização. Esse tipo de argumento é dividido em: a) O fundamento pelo caso 

particular e b) O raciocínio por analogia. O primeiro abrange o exemplo, a ilustração e 

o modelo (antimodelo); já o segundo, a analogia e a metáfora. 

O exemplo, segundo Wachowicz (2010, p.117), “é alçado na argumentação 

para que uma regra seja construída ou fundamentada”. Ou, nas palavras de Perelman 

e Olbrechts-Tyteca: 

 

implica - uma vez que a ela se recorre, certo desarcordo acerca de uma regra 
particular que o exemplo é chamado a fundamentar, mas essa argumentação 
supõe um acordo prévio sobre a própria possibilidade de uma generalização 
a partir de casos particulares ou, pelo menos, sobre os efeitos da inércia 
(2005, p.399). 
 

 

Wachowicz (2010, p.118) cita como argumento pelo exemplo um trecho da 

Revista Carta Capital, em que o ex-jogador Sócrates revela que, provavelmente, 
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haverá desorganização do evento Copa do Mundo, realizado no Brasil em 2014, 

citando como exemplo o que ocorreu com as instalações dos jogos Pan-americanos.  

De acordo com Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p.407), a ilustração “tem a 

função de reforçar a adesão a uma regra conhecida e aceita, fornecendo casos 

particulares que esclarecem o enunciado geral, mostram o interesse deste através da 

variedade  das aplicações possíveis, aumentam-lhe a presença na consciência”, como 

no exemplo referente à Copa do Mundo de 2014. Wachowicz (2010) diz que a 

ilustração difere do exemplo e mostra que isso pode ser comprovado em um texto 

escolar, em que uma aluna relata que sofreu abuso sexual pelo próprio tio e vai 

relatando ao longo do texto essa situação. 

O argumento pelo modelo pode ser assim justificado, nas palavras dos autores: 

“Quando se trata de conduta, um comportamento particular  pode não só servir para 

fundamentar ou ilustrar uma regra geral, como para estimular uma ação nela 

inspirada” (2005, p.413) ou, ainda, diz que, para pessoas ou grupos se servirem de 

modelo, estes devem possuir certo prestígio. O exemplo do abuso sexual sofrido pela 

garota é bastante ilustrativo dessa situação: revela (desvio de) conduta, 

comportamento, que pode servir para que ações corretivas e punitivas sejam 

tomadas. Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) citam um exemplo retirado de 

Rousseau: “O macaco imita o homem, que ele teme, não imita os animais, que 

despreza; julga bom o que é feito por um ser melhor que ele”. Este é outro bom 

exemplo de modelo de conduta. Em geral, os “bichos” imitam as atitudes de seus 

donos: boas ou más. 

A função da analogia, para Wachowicz (2010, p.119), seria “possibilitar a 

formulação de uma hipótese que seria verificada por indução, no caminho dos fatos à 

hipótese”.  Para Ramos (2006), nessa relação, a está para b como c está para d. 

A metáfora, por sua vez, tem um tratamento argumentativo e Wachowicz (2010, 

p.119) cita um trecho de Aristóteles: “Assim como os olhos do morcego são ofuscados 

pela luz do dia, a inteligência de nossa alma é ofuscada pelas coisas mais 

naturalmente evidentes”. A metáfora é um recurso bastante produtivo na construção 

dos sentidos do texto. Quando queremos expressar sentidos de forma “indireta”, 

recorremos às metáforas. 
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2.2.4 A dissociação das noções 

 

Neste tipo de argumento, pretende-se remover uma incompatibilidade, ao 

confrontar uma tese com outra. Os autores mostram o par “aparência-realidade” para 

ser mais fácil a compreensão do que seria a técnica de dissociação e dão o seguinte 

exemplo: 

 

O bastão, parcialmente mergulhado na água, parece curvo, quando o 
olhamos, e reto, quando o tocamos, mas, na realidade, ele não pode ser 
simultaneamente curvo e reto. Enquanto as aparências podem opor-se, o real 
é coerente: sua elaboração terá como efeito dissociar, entre as aparências, 
as que são enganosas das que correspondem ao real. (PERELMAN, 
OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p.472) 

 

Os autores dizem que no par “aparência-realidade”, aparência designa o termo 

I e realidade, o termo II, e que as outras dissociações seriam, assim, demonstradas: 

termo I/termo II. Citam outros pares filosóficos que são verificáveis no pensamento 

ocidental: meio/fim, consequência/fato, ato/pessoa, acidente/essência, 

ocasião/causa, relativo/absoluto, subjetivo/objetivo, multiplicidade/unidade, 

normal/norma, individual/universal, particular/geral, teoria/prática, 

linguagem/pensamento, letra/espírito. 

Desta forma, para mostrarmos como ocorre a argumentação pela dissociação 

das noções, recorremos novamente à Sá (2014). Em sua tese, a autora acredita que, 

por se tratar do gênero anúncio publicitário de cosméticos, os pares mais evidentes 

seriam três: aparência/realidade, tradicional/moderno e velhice/juventude. Os pares 

podem ser identificados por meio dos seguintes exemplos: no par aparência/realidade, 

a autora diz que 

 

o anunciante ampara sua argumentação no fato de o cosmético iluminador 
‘minimizar a aparência de olheiras’ e disfarçar a fadiga da consumidora que 
é revelada no olhar escurecido e cansado. Nesse caso, o anúncio promete, 
através do uso do produto, proporcionar um olhar iluminado que pode ser 
observado na passagem: ‘permite você ter um olhar sublime com a difusão 
de toques de luz com absoluta precisão (2014, p. 114-115). 
 

No par tradicional/moderno, a autora explica que a argumentação “pretende 

convencer a consumidora de que a linha de produtos ‘Natura Faces’ possui produtos 

feitos para o ritmo da jovem mulher moderna” (2014, p.115). Já o par velhice/juventude 

é visto, pela autora, como a essência da argumentação nesse tipo de anúncio. 
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Para Ramos (2006, p.45), a dissociação das noções, “ao procurar confrontar 

uma tese com outras, quer na verdade, fazer uma reestruturação conceitual do real, 

afastar, portanto, qualquer incompatilibidade”. 

Abaixo, está um quadro resumitivo das técnicas argumentativas, para uma 

melhor visualização: 

 

Quadro 1 – Resumo das Técnicas Argumentativas 

 Contradição e 
incompatibilidade 

 Identidade total ou parcial 

 A regra de justiça 

ARGUMENTOS QUASE-
LÓGICOS 

Reciprocidade 

 Transitividade 

 Comparação 

 Sacrifício 

 
 

 Pragmático 

 Desperdício 

ARGUMENTOS BASEADOS 
NA ESTRUTURA DO REAL 

Direção 

 Superação 

 Autoridade 

 Hierarquia dupla 

 

  
Exemplo 

 Ilustração 

LIGAÇÕES QUE 
FUNDAMENTAM A 

ESTRUTURA DO REAL 

Modelo 

 Analogia 

 Metáfora 

 

 parência/realidade 

 meio/fim 

DISSOCIAÇÃO DAS NOÇÕES consequência/ato 

 fato/pessoa 

 Individual/universal 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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A seguir, passaremos ao estudo da Sequência Argumentativa, proposta por 

Adam. 
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3 A SEQUÊNCIA ARGUMENTATIVA 
 
 

Os estudos sobre as sequências textuais ocupam boa parte das pesquisas de 

Adam. O autor defende que as sequências textuais são práticas discursivas 

indispensáveis para a construção dos gêneros textuais/discursivos. Adam (2008) 

elenca cinco tipos de sequência, a saber: narrativa, descritiva, explicativa, dialogal e 

argumentativa, sendo esta objeto de interesse desta pesquisa. 

Antes de nos determos na descrição, exposição, da sequência argumentativa, 

que é nosso propósito, vamos situar, sucintamente, esse tema no contexto da análise 

textual do discurso, teoria desenvolvida por Adam, em que se inserem as sequências 

textuais. 

 

3.1  A análise textual do discurso 

 

Destaca Adam (2008) que, desde seu surgimento (1950), a Análise do Discurso 

e a Linguística Textual desenvolveram-se de modo autônomo. A proposta, então, é 

articular uma Linguística Textual desvencilhada da gramática de texto e uma Análise 

do Discurso emancipada da análise do discurso francesa, haja vista sua proposta de 

análise distinguir-se, substancialmente, da proposta dessa teoria. A Análise Textual 

do Discurso consiste, dentre outros aspectos, nas práticas discursivas 

institucionalizadas, denominadas gêneros do discurso, cuja determinação pela 

história deve ser considerada pelo viés da interdiscursividade.  

A Linguística Textual, para ele, funciona como um subdomínio do campo mais 

vasto da análise das práticas discursivas. Tem como papel, na análise de discurso, 

teorizar e descrever os encadeamentos de enunciados elementares no âmbito da 

unidade de grande complexidade que constitui um texto. Nesse contexto, Adam 

menciona as operações de textualidade – segmentação (tipográfica na escrita; 

pausa, entonação e/ou movimentos dos olhos e da cabeça, na oralidade); operações 

de ligação, que consistem de unidades semânticas e de processos de continuidade 

pelos quais se reconhece um segmento textual (ADAM, 2008). 

Essas considerações são resumidas pelo autor no esquema a seguir. 
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Figura 1 - Análise dos discursos 

Fonte: Adam (2008, p.43). 

 

Sobre o esquema, Adam (2008, p. 43) comenta que:  

 
Esse esquema evidencia o jogo complexo das determinações textuais 
“ascendentes” (da direita para a esquerda) que regem os encadeamentos 
de proposições no sistema que constitui a unidade TEXTO – objeto da 
linguística textual – e as regulações “descendentes” (da esquerda para a 
direita) que as situações de interação nos lugares sociais, nas línguas e nos 
gêneros dados impõem aos enunciados – objetos da análise de discurso. 
Sob o impacto das necessidades de expressão e de interação, os enunciados 
assumem formas infinitas, mas os gêneros e as línguas intervêm como 
fatores de regulação. 
 

Reforça Adam (2008) que a articulação entre gênero discursivo, língua e 

formação sociodiscursiva pode não se estabelecer diretamente num primeiro 

momento em nossa mente, mas, logo que articulamos os conceitos, percebemos que 

estão intrinsecamente relacionados.  

Para ele, todo texto constrói, de forma mais ou menos explícita, seu contexto 

de enunciação. Co-textualmente, uma vez que surge, uma unidade linguística torna-

se candidata potencial de anáforas, ou seja, recorre-se a certo estado da memória. A 

memória discursiva é, ao mesmo tempo, o que permite e o que visa uma interação 

verbal. Em síntese, a Análise Textual do Discurso tem como foco a Pragmática 

textual: 

 a) Gêneros do discurso e interdiscursividade 

 b) Discurso como ação ao texto  

c) Realização de um objetivo 

Quando o texto é definido como uma ocorrência comunicativa, a linguística 

textual pode aparecer como uma pragmática textual. O texto aparece, assim, como 
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uma unidade construída pela análise. A filologia lembra que os textos não são dados, 

mas construções problemáticas decorrentes de diversos procedimentos (ADAM, 

2008). 

Para encerrar esta breve descrição sobre a teoria proposta por Adam, 

observemos o esquema a seguir que resume os elementos constitutivos da referida 

teoria no âmbito da estruturação e análise do texto. 

 

Figura 2 – Níveis ou planos da análise de discurso 

 
  Fonte: Adam (2008, p. 61). 

 

 Sobre esse esquema, Adam (2008, p. 61) explica o seguinte:  
 

A ação linguageira (Nível 1) realizada por meio de um texto explica a eficácia 
de uma ação sociodiscursiva realizada, por exemplo, por meio de “Eu 
acuso...”, de Émile Zola, texto publicado em primeira página do jornal 
L’Aurore, de 13 de janeiro de 1898. A eficácia da publicação (N2) da carta 
aberta (N3) está ligada ao fato de colocar fora da lei o signatário do artigo e 
a redação de L’Aurore. Zola teria podido acusar (N8), sem consequências, se 
as condições de produção e recepção (N2) não houvesse tido o peso legal 
dos artigos 30 e 31 da lei de imprensa da época, isto é, dos textos jurídicos 
que circulam na formação sociodiscursiva (N3). Não era suficiente dizer “Eu 
acuso” (N8), era necessário, ainda, um dispositivo legal e instituições 
(imprensa escrita, tribunais). Os parâmetros apontados pelo Esquema 4 
permitem aprofundar essas observações. 
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Com isso, o autor deixa claro o que toma por nível de texto e de discurso. 

Embora inter-relacionados, não se confundem nem tampouco se configuram status 

equivalentes. Interessante, ainda, é o fato de mostrar, evidenciar a complexidade de 

certos gêneros, representada pelo nível (3). 

 

3.2 A sequência argumentativa 

 

Neste item, abordaremos a sequência argumentativa, desenvolvida por Adam, 

notadamente quanto à noção de prototipicidade com que ele trabalha.  

A proposta de Adam refere-se ao que ele chama de sequências lineares, 

unidades complexas, que se compõem por macroproposições, vistas como se fossem 

uma espécie de período, que é uma unidade ligada a outras macroproposições, 

adquirindo sentido uma em relação a outra. 

Explicita, ainda, que sequência: 

                    é uma estrutura, isto é:  

 uma rede relacional hierárquica: uma grandeza analisável em partes 

ligadas entre si e ligadas ao todo que elas constituem; 

 uma entidade relativamente autônoma, dotada de uma organização 

interna que lhe é própria, e, portanto, em relação de dependência-

independência com o conjunto mais amplo do qual faz parte (o texto). (ADAM, 

2008, p. 205, grifo do autor). 

 

Dependem, então, de combinações pré-formatadas de proposições, que se 

manifestam em sequência narrativa, explicativa, descritiva, dialogal e argumentativa. 

Essas estruturas têm finalidade de ação, ou seja, partilhar uma crença com o objetivo 

de estimular um certo comportamento. É, então, um “tipo de macroato de discurso que 

articula microatos” (ADAM, 2008, p.208), porém, a sequência dialogal é um caso 

particular. Podemos, então, observar o esquema a seguir: 

 

Figura 3 – Macroato de discurso 

 

     Fonte: Adam (2008, p.207). 
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A partir desse momento, contudo, nos deteremos na sequência argumentativa, 

foco de interesse desta dissertação. Estamos analisando, em alguns LD do ensino 

médio, teorias argumentativas subjacentes às propostas de produção textual. 

Entendemos que a perspectiva que subjaz à sequência argumentativa, proposta por 

Adam, é importante e relevante para essa discussão. 

Para darmos continuidade à discussão da sequência argumentativa, vamos nos 

deter em Adam (2008), a fim de complementarmos as definições que ele apresenta. 

A sequência argumentativa está inserida em dois movimentos: “demonstrar-

justificar uma tese e refutar uma tese ou certos argumentos de uma tese adversa” 

(ADAM, 2008, p. 232) e, assim, se justifica um esquema simplificado do que seria a 

sequência argumentativa: 

 

Figura 4 – Esquema base do texto argumentativo 

 

    Fonte: Adam (2008, p. 232). 

 

em que o esquema deve ser completado com um princípio dialógico, no qual o 

discurso argumentativo é inseparável da polêmica, e que quando se defende uma 

tese, defende-se contra outras teses, submetida à refutação, à contra argumentação. 

Porém, com a finalidade de explicar o modelo que, na obra de 2008, parece 

mais complexo, ilustraremos uma análise proposta pelo autor em um exemplo retirado 

dos textos de 1992, em que é usado o enunciado “A marquesa tem as mãos doces, 

mas eu não a amo”. De acordo com a análise do autor, o enunciado é um exemplo 

argumentativo clássico, já que há a presença do conectivo MAS. 

A proposição [A marquesa tem as mãos doces] funciona como um argumento-

dado, o que implicaria uma conclusão não dada, [eu a amo]. Porém, implicitamente, 

temos uma pergunta: por que tu amas a marquesa? Temos, então, uma regra de 
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inferência entre dados e conclusão, que está implícita no enunciado [Os homens 

amam as mulheres que têm as mãos doces].  

 O movimento de inferência está, então, sob a forma de um silogismo: 

Os homens amam as mulheres que têm as mãos doces 

ORA      A marquesa tem mãos doces 

LOGO   eu amo a marquesa. 

 

em que o dado [A marquesa tem mãos doces] nos levará à conclusão [Eu amo a 

marquesa] por meio de uma inferência apoiada na premissa maior [Os homens amam 

as mulheres que têm as mãos doces]. Há de se notar, também, a presença de uma 

refutação (ou contra argumentação) para ancorar a passagem dos dados à conclusão. 

         Em outras palavras, esclarece o autor que “o esquema de base da 

argumentação é pôr em relação os dados com uma conclusão. Esse colocar em 

relação pode ser implícita ou explicitamente fundamentado (garantia e suporte) ou 

contrariado (refutação ou exceção)” (ADAM, 1992, p.3). 

 Afirma Adam (2008, p. 233) que:  

 

Um discurso argumentativo [...] situa-se sempre em relação a um 
contradiscurso efetivo ou virtual. A argumentação é, por isso, indissociável da 
polêmica. Defender uma tese ou uma conclusão consiste em defendê-la 
contra outras teses ou conclusões, da mesma maneira que entrar em 
polêmica não implica somente em entrar em desacordo [...], mas, sobretudo, 
ter contra-argumentos. Essa propriedade que tem a argumentação de estar 
submetida à refutação me parece ser uma de suas características 
fundamentais, distinguindo-a nitidamente da demonstração ou da dedução 
que, no interior de um dado sistema, se apresentam como irrefutáveis. 
 

A proposta de Adam é proporcionar à sequência argumentativa prototípica uma 

forma que deixe lugar para a contra-argumentação. 
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Figura 5 – Contra-argumentação 

 

Fonte: Adam (2008, p.233) 

 

A estratégia argumentativa, como defende Adam, visa a uma transformação 

dos conhecimentos. O autor desenvolve seu ponto de vista quanto à sequência 

argumentativa, evidenciando diferentes níveis e/ou formas possíveis de o enunciador 

expor sua argumentação.  

Com esse esquema, Adam (2008) evidencia os movimentos argumentativos 

que compõem um texto que se pretende argumentativo, formador de opinião. A P. 

arg.0 forma um período que ele denomina de “encaixado”, pois localiza-se 

“antecedente as” Proposições Argumentativas, propriamente ditas. As demais 

proposições, P. arg. (1), (2), (3) e (4), configuram-se como conjuntos de enunciados 

constitutivamente argumentativos. As Proposições de 1 a 3 formam o justificativo, 

em que as estratégias argumentativas são denominadas pelos conhecimentos 

colocados, e as proposições 0 e 4 formam o dialógico ou contra-argumentativo, 

cuja estratégia argumentativa visa a uma transformação dos conhecimentos. 

Com apoio nesse esquema e em consonância com as técnicas argumentativas 

da Nova Retórica, analisamos as produções textuais propostas nos LD selecionados 

para esta pesquisa. 

Passemos, então, à metodologia deste trabalho. 
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4 METODOLOGIA 
 

Nesta seção, apresentaremos os tópicos relacionados à metodologia utilizada 

nesta pesquisa, com ênfase na natureza da pesquisa, na escolha do corpus e nos 

passos percorridos para chegarmos à delimitação do universo.  

 

4.1 Natureza da pesquisa 
 

Temos como pressuposto a ideia defendida em Gil (1999, p. 26), ao definir 

método científico como “o conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos 

adotados para se atingir o conhecimento”. Assim, buscamos, nesta pesquisa, 

verificar quais teorias argumentativas são subjacentes às propostas de produção de 

texto no livro didático.  

 

4.1.1 Quanto ao método 

 

   O que norteia esta pesquisa, além da teoria destacada anteriormente, é o 

método que foi usado para o trabalho, que se caracteriza como indutivo, uma vez 

que este  “parte da observação de fatos ou fenômenos cujas causas se deseja 

conhecer” (GIL, 1999, p.28). Para o autor, o método 

 

parte do particular e coloca a generalização como um produto posterior do 
trabalho de coleta de dados particulares. De acordo com o raciocínio indutivo, 
a generalização não deve ser buscada aprioristicamente, mas constatada a 
partir da observação de casos concretos suficientemente confirmadores 
dessa realidade.  

 
 

No caso de nossa pesquisa, utilizamos três coleções de livros didáticos 

voltados para o ensino de Língua Portuguesa, do ensino médio, a fim de verificar as 

teorias argumentativas presentes. 

 
 
4.1.2 Quanto ao nível da pesquisa 
 

 
            Esta é uma pesquisa descritiva, que se caracteriza por descrever, explicar o 

“fato” linguístico quanto aos seus aspectos/categorias de análise constitutivas. Assim, 

utilizaremos como categorias de análise os conceitos acerca da Sequência 

Argumentativa, de Adam (1992, 2008), e das técnicas argumentativas, de Perelman e 
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Olbrechts-Tyteca (2005), ao analisarmos as propostas de produção de texto, inseridas 

nos capítulos sobre argumentação e/ou dissertação, notadamente as propostas que 

incluem o texto dissertativo-argumentativo, chamado também de redação escolar, e a 

redação destinada ao Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. 

 

4.1.3 Quanto à técnica de pesquisa 
 
 

Também delineia-se por ser uma pesquisa qualitativa. Pretendemos traçar os 

gêneros argumentativos presentes nos livros didáticos, a fim de delimitarmos que 

gênero argumentativo vamos analisar. Já definido o gênero argumentativo – 

buscamos analisar as propostas de produção de texto dos gêneros argumentativos 

com base em duas perspectivas argumentativas, a Nova Retórica, de Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2005) e a Sequência Argumentativa, proposta por Adam (1992, 

2011). Baseamo-nos no agrupamento de gêneros segundo Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2004). Na tabela seguinte, os autores delineiam os gêneros de acordo 

com a capacidade de linguagem dominantes e com os domínios sociais de 

comunicação: 

 

Quadro 2 – Aspectos tipológicos 

DOMÍNIOS SOCIAIS DE 

COMUNICAÇÃO 

CAPACIDADE DE 

LINGUAGEM 

DOMINANTES 

EXEMPLOS DE 

GÊNEROS ORAIS E 

ESCRITOS 

Cultura literária ficcional NARRAR 

Mimeses de ação através 

da criação de intriga 

Conto maravilhoso 

Fábula 

Lenda 

Narrativa de aventura 

Narrativa de ficção 

científica 

Narrativa de enigma 

Novela fantástica 

Conto parodiado 

Documentação e 

memorização de ações 

humanas 

RELATAR  Relato de experiência 

vivida 

Relato de viagem 
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Representação pelo 

discurso de experiências 

vividas, situadas no tempo 

Testemunho 

Curriculum vitae 

Notícia 

Reportagem 

Crônica esportiva 

Ensaio biográfico 

Discussão de problemas 

sociais controversos 

 
 
 
 
 
 

 

ARGUMENTAR 

Sustentação, refutação e 

negociação de tomadas 

de posição 

Texto de opinião 

Diálogo argumentativo 

Carta do leitor 

Carta de reclamação 

Deliberação informal 

Debate regrado 

Discurso de defesa (adv.) 

Discurso de acusação 

(adv.) 

Transmissão e construção 

de saberes 

EXPOR 

Apresentação textual de 

diferentes formas dos 

saberes 

Seminário 

Conferência  

Artigo ou verbete de 

enciclopédia 

Entrevista de especialista 

Tomada de notas 

Resumo de textos 

“expositivos” ou 

explicativos 

Relatório científico 

Relato de experiência 

científica 

Instruções e prescrições DESCREVER AÇÕES 

Regulação mútua de 

comportamentos 

Instruções de montagem 

Receita 

Regulamento 

Regras de jogo 

Instruções de uso 

Instruções 

Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p.102). 
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Devido aos tipos relativamente estáveis dos gêneros textuais  (BAKTHIN, 1992) 

é que nos baseamos no quadro anterior, uma vez que, ao escolhermos o gênero 

argumentativo como a base de nossa pesquisa, tivemos a preocupação de não nos 

confundirmos quanto ao gênero selecionado – poderíamos cair no erro de separar 

gêneros expositivos ao invés de gêneros argumentativos -  devido à semelhança das 

características dos gêneros em questão. Assim, como foi mostrado na tabela, nossa 

pesquisa se pauta nos gêneros da ordem do argumentar, em que estão incluídos o 

texto de opinião, o diálogo argumentativo, a carta do leitor, a carta de reclamação, a 

deliberação informal, o debate regrado, o discurso de defesa  e o discurso de 

acusação. 

 

4.2 A seleção do corpus 
 

Ao escolhermos como objeto de estudo o livro didático como ferramenta para 

analisar os gêneros argumentativos presentes, no caso, as três coleções voltadas 

para o ensino médio – as coleções Ser Protagonista, Novas Palavras e Português 

Linguagens, detemo-nos em escolher obras que foram aprovadas pelo PNLEM2. 

Baseamo-nos também pelos Guias de Língua Portuguesa de 2012 e 2015, com  o 

qual faremos um paralelo na análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 A aprovação das três coleções, juntas, se deu a partir do PNLEM 2012, como pode ser verificado por 
meio do link: <http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/guias-do-pnld>. Acesso em 20 dez. 
2014. 

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/guias-do-pnld
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Quadro 3 – Coleções analisadas 

COLEÇÃO AUTORES EDITORA 

Ser Protagonista Rogério de Araújo Ramos SM 

Português Linguagens William Roberto Cereja 

Thereza Anália Cochar 

Magalhães 

Saraiva 

Novas Palavras Emília Amaral 

Mauro Ferreira 

Ricardo Leite 

Severino Antônio 

FTD 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Assim, nosso foco recai nas produções de texto de gêneros argumentativos – 

o texto dissertativo-argumentativo, ou redação escolar, e a redação do Enem, e como 

diz o Guia de Língua Portuguesa, as propostas podem colaborar significativamente 

para o desenvolvimento da proficiência escrita, com subsídios consistentes para a 

elaboração temática, que vem da discussão dos textos selecionados para a leitura 

(BRASIL, 2011). 

 
4.3 Delimitação do universo 
 

Assim, para esclarecer como se construiu o nosso percurso metodológico e a 

nossa escolha pelo texto dissertativo-argumentativo, ou redação escolar, e o texto 

voltado para o Enem3, mostraremos, nas tabelas seguintes, a quantidade de gêneros 

argumentativos e quais são os gêneros argumentativos presentes nas coleções. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Apesar de haver controvérsias sobre qual poderia ser o gênero da redação do Enem, encaramos a 
redação do Enem como um texto típico dissertativo-argumentativo, uma vez que o aluno “deverá 
defender uma tese, uma opinião a respeito do tema proposto, apoiada em argumentos consistentes 
estruturados de forma coerente e coesa, de modo a formar uma unidade textual” (INEP, 2013). 
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4.3.1 Coleção Ser Protagonista 

 

Quadro 4 – Coleção Ser Protagonista 

Coleção Ser 
Protagonista 

Nº de gêneros 
argumentativos 

Gêneros 
argumentativos 

Volume 1 3 Dissertação escolar, 
Carta de reclamação e 
Mesa-redonda 

Volume 2 4 Editorial, Resenha 
Crítica, Debate regrado e 
Fala em audiência 
pública 

Volume 3 3  Anúncio publicitário, 
Artigo de opinião e 
Dissertação para o Enem 
e para o vestibular 

Total de textos 10  
Fonte: Elaborada pela autora. 

 
 

Nos três volumes da coleção Ser Protagonista, há a presença de 10 gêneros 

argumentativos, mesclando entre gêneros orais e escritos. Assim, mostramos que os 

gêneros presentes são: Dissertação escolar, Carta de reclamação e Mesa-redonda, 

no volume 1; Editorial, Resenha Crítica, Debate regrado e Fala em audiência pública, 

no volume 2; Anúncio publicitário, Artigo de opinião e Dissertação para o Enem e para 

o vestibular, no volume 3. 

 

4.3.2 Coleção Novas Palavras 

 

Quadro 5 – Coleção Novas Palavras 

Coleção Novas 
Palavras 

Nº de gêneros 
argumentativos 

Gêneros 
argumentativos 

Volume 1 1  O que é dissertar? 

Volume 2 2 Resenha, Dissertação 

Volume 3 6 Dissertação 

Total de textos 9  
Fonte: Elaborada pela autora. 

 
 

 Já na coleção Novas Palavras, percebemos que os volumes não apresentam 

grande diversidade de gêneros argumentativos, mas, sim, atribuem maior importância 

ao texto dissertativo-argumentativo nos três volumes, ressaltando a questão da 

estrutura e os passos para produzir esse tipo de texto. Assim, ao colocarmos no 
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quadro anterior a quantidade de gêneros argumentativos, e apesar de os livros 

apresentarem uma quantidade considerável de capítulos sobre o texto disserativo-

argumentativo, optamos por denominar apenas de “Dissertação” os capítulos 

referentes a esse tipo de texto. 

 

4.3.3 Coleção Português Linguagens 
 
 
Quadro 6 – Coleção Português Linguagens 

Coleção Português 
Linguagens 

Nº de gêneros 
argumentativos 

Gêneros 
argumentativos 

Volume 1 3 Enem, O debate regrado 
público e O artigo de 
opinião 

Volume 2 4 O texto de campanha 
comunitária, A mesa-
redonda, O anúncio 
publicitário e O editorial. 

Volume 3 3 A carta do leitor, As 
cartas argumentativas 
de solicitação e de 
reclamação e O texto-
dissertativo-
argumentativo. 

Total de textos 10  

Total Geral:  29  
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Já a coleção Português Linguagens apresenta também grande diversidade de 

gêneros argumentativos: Enem, O debate regrado público e O artigo de opinião, no 

volume 1; O texto de campanha comunitária, A mesa-redonda, O anúncio publicitário 

e O editorial, no volume 2; A carta do leitor, As cartas argumentativas de solicitação e 

de reclamação e O texto dissertativo-argumentativo, no volume 3. Assim como 

ocorreu com a coleção Novas Palavras, há vários capítulos sobre o texto dissertativo-

argumentativo e, por isso, optamos por chamar apenas de “O texto dissertativo-

argumentativo”, já que os capítulos sobre esse tipo de texto também trabalham com a 

questão da estrutura e dos tipo de argumentos. 

Ao mostrarmos os quadros, percebemos que há uma miscelânia de gêneros 

argumentativos nas três coleções apresentadas, direcionadas aos três volumes do 

ensino médio e, de acordo com o número de gêneros apresentados, 29 textos, 

acreditamos que, se analisássemos todas as propostas de produção de texto 
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apresentadas, a pesquisa se tornaria longa e sem foco. Assim, optamos pelo texto 

dissertativo-argumentativo, ou redação escolar, e a redação do Enem, uma vez que 

esses textos apresentam estruturas semelhantes e estão presentes nas três coleções. 

Apresentaremos, a seguir, um quadro, mais específico, que resume o 

material/corpus de nossa pesquisa, no caso, os textos dissertativo-argumentativos, ou 

redação escolar, e as redações do Enem que analisamos: 

 

 

    Quadro 7 – Resumo das coleções por número de gêneros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fonte: Elaborada pela autora. 

 
 

Assim, definimos os textos que compõem o nosso corpus, os quais analisamos 

nesta pesquisa, segundo as propostas de produção de texto apresentadas nas 

coleções analisadas. A seguir, demonstraremos que tipo de procedimento usamos 

para a análise das propostas de podução de textos nos livros didáticos. 

 

4.4 Procedimentos  

 

Definidos os gêneros argumentativos que analisamos, escolhemos os capítulos 

referentes aos gêneros escolhidos em cada coleção. Desse modo, usaremos como 

imagem as propostas de produção de texto inseridas nesses capítulos e, assim, de 

acordo com os quadros a seguir, mostramos quantas propostas de produção de textos 

serão analisadas4: 

                                                           
4 Em alguns materiais didáticos, observamos que algumas questões pedem que o aluno produza uma 
parte do texto ou crie um parágrafo argumentativo. De acordo com o PNLD 2015, “Tanto as orientações 
do Manual do Professor quanto as atividades propostas aos alunos consideram a escrita como uma 
prática de linguagem socialmente situada. Em consequência, as funções da escrita, assim como os 
objetivos específicos da produção, o leitor pretendido e a circulação prevista para o texto produzido ou 

Coleção Gêneros Nº de gêneros 

Ser Protagonista Dissertação 
escolar e Texto 
voltado para o 

Enem 

2 

Novas Palavras Dissertação 7 

Português 
Linguagens 

O texto 
dissertativo-

argumentativo 

1 

Total geral  10 
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Quadro 8 – Coleção Ser Protagonista. Número de propostas 

Coleção Ser Protagonista Número de propostas 

Volume 1 1 

Volume 2 0 

Volume 3 1 

Total: 2 propostas 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Quadro 9 – Coleção Português Linguagens. Número de propostas 

Coleção Português Linguagens Número de propostas 

Volume 1 2 propostas 

Volume 2 2 propostas 

Volume 3 7 propostas 

Total:  11 propostas 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Quadro 10 – Coleção Novas Palavras. Número de propostas 

Coleção Novas Palavras Número de propostas 

Volume 1 3 propostas 

Volume 2 2 proposta 

Volume 3 19 propostas 

Total: 24 propostas 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

4.5 Análise dos dados 

 

Para a análise dos dados, inicialmente, fizemos um panorama geral da coleção 

analisada e, depois, contextualizamos como os capítulos sobre redação escolar e 

sobre a redação do Enem enxergam o que se entende por argumentação. Também 

apresentamos os pontos positivos e negativos da coleção, com base no PNLD 2012 

                                                           
vêm explicitamente indicados, ou há, no encaminhamento das propostas, passos que conduzem o 
aluno a considerar esses elementos das condições de produção” (BRASIL, 2014, p.22). Desse modo, 
compreendendo que o material proporciona ao aluno a possibilidade de encaminhá-lo para a produção 
de um texto dissertativo-argumentativo completo é que analisamos também esse tipo de proposta. 
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e 2015, principalmente no que se refere  à produção de textos. Com as propostas já 

selecionadas, escaneamos as propostas dos livros e analisamos com base nas duas 

teorias argumentativas. 

Assim, depois de selecionarmos os livros didáticos, de apresentarmos os 

gêneros argumentativos, de selecionarmos, dentre esses gêneros, os gêneros que 

escolhemos e de lançarmos o número de propostas inseridas em cada volume de 

cada livro didático, a quantidade total de propostas de produção de textos analisadas 

contabilizam o número de 37, de acordo com o quadro a seguir: 

 

Quadro 11 – Número total de propostas 

Coleções/Total Propostas analisadas 

Coleção Ser Protagonista 2 propostas 

Coleção Português: Linguagens 11 propostas 

Coleção Novas Palavras 24 propostas 

Total: 37 propostas 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Passamos, então, para a próxima etapa, a análise dos textos selecionados nos 

livros didáticos, com base nas teorias argumentativas subjacentes às propostas de 

produção de texto. 
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5 ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS: AS TEORIAS ARGUMENTATIVAS 

SUBJACENTES ÀS PROPOSTAS DE PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

A ideia para iniciarmos este capítulo parte da concepção de que nas propostas 

de produção de texto podem estar inseridas duas teorias argumentativas, a saber, A 

Nova Retórica, de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), e a Sequência Argumentativa, 

de Adam (1992, 2008). Nesta seção, analisamos três coleções direcionadas ao ensino 

médio. As coleções em questão tratam-se dos títulos Português Linguagens, dos 

autores William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães, a coleção Ser 

Protagonista, obra coletiva desenvolvida pelas Edições SM; e a coleção Novas 

Palavras, dos autores Emília Amaral, Mauro Ferreira do Patrocínio, Ricardo Silva Leite 

e Severino Antônio Moreira Barbosa. 

 

5.1 Análise da coleção Português Linguagens 

 

Neste tópico, vamos analisar duas propostas de produção de textos, que estão 

distribuídas em 2 volumes, o volume 1, direcionado à primeira série do ensino médio, 

e o volume 3, direcionado à terceira série do ensino médio. No volume 2 não 

encontramos propostas de produção de texto que versassem sobre os textos 

dissertativo-argumentativos e a redação do Enem. 

 

5.1.1 Panorama geral da coleção 

 

A primeira coleção do Ensino Médio que analisaremos será Português 

Linguagens. Os três volumes da coleção trazem em seu conteúdo temáticas sobre 

Literatura, Produção de Texto e Gramática. Nosso interesse recai, então, sobre a 

segunda, a Produção de Texto, porém com ênfase nos gêneros argumentativos 

escritos, uma vez que a coleção (assim como as outras duas coleções posteriormente 

avaliadas) apresenta textos orais e escritos. 

Uma das características desta coleção refere-se à divisão dos conteúdos. 

Literatura, Produção de Texto e Gramática estão distribuídos aleatoriamente, porém 

a coleção apresenta na abertura de suas unidades títulos sobre Literatura. No que 

tange à Produção de Texto, a coleção apresenta uma estrutura fixa, em que, em um 

primeiro momento, é apresentado o gênero ao aluno, na seção “Trabalhando o 
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gênero”. Em seguida, o livro traz exercícios sobre o gênero, instigando os alunos a 

buscar as características do gênero em questão. Depois, o livro parte para a seção 

“Produzindo”, em que os alunos devem fazer um texto. Nas palavras dos autores, a 

coleção pretende que o aluno tenha: 

condições para que produza, com adequação e segurança, textos verbais, 
orais e escritos, de diferentes gêneros, como um seminário, um debate, um 
relatório científico, uma carta argumentativa de reclamação, um poema, um 
anúncio publicitário, um editorial, um texto dissertativo-argumentativo para o 
vestibular, etc. (CEREJA; MAGALHÃES, 2010, p.3) 

 
Assim, na próxima seção, analisaremos o que diz o PNLD 2012/2015 sobre 

essa coleção e, depois, passaremos para uma análise aprofundada dos três volumes, 

com ênfase nas propostas de produção de texto. 

 

 

5.1.2 O que diz o PNLD 2012/2015 

 

A coleção Português Linguagens que analisamos faz parte do PNLD 2012, já 

que a edição que temos em mão refere-se à sétima e não à nona, como está presente 

no PNLD 2015. O que se destaca na resenha feita pelo PNLD 2012, já no primeiro 

parágrafo, é a articulação entre os eixos da modalidade da linguagem – a oralidade e 

a escrita -, baseados em várias possibilidades de estudo com gêneros textuais. 

No que se refere à análise da parte de produção de texto, destacam-se: 1) A 

leitura e análise de exemplares de vários gêneros; 2) Propostas articuladas à 

comunidade escolar e ao professor; 3) A avaliação que o aluno faz de seu próprio 

texto. 

Assim, depois de breves explicações do material didático, passemos à análise 

das propostas do volume 1. 
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5.1.3 Análise das propostas do volume 1 

 

 

Figura 6 – Coleção Português Linguagens, volume 1 (1) 

 

Fonte: Cereja; Magalhães  (2010, p.87). 

 

A primeira proposta a ser analisada faz parte da seção “Em dia com o Enem e 

o vestibular”, que aparece no final das 4 unidades presentes no livro. Assim, o primeiro 

exemplo de produção é uma reprodução de uma proposta do Enem, em que são 
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apresentados três textos motivadores para o aluno escrever um texto dissertativo-

argumentativo com base no tema “O desafio de viver com a diferença”.  

O que podemos notar é que nesse tipo de proposta (sem considerar as 

características do tipo de texto destinado ao Enem) é que fica mais evidente a questão 

da utilização de argumentos baseados em “conhecimentos adquiridos e as reflexões 

feitas ao longo de sua formação”, como está indicado, o que poderíamos aproximá-la 

com a Nova Retórica. Porém, mesmo indicando um possível uso de argumentos, a 

proposta em si não diz que tipo de argumentos os estudantes poderiam utilizar em 

seu texto.  

 

    Figura 7 – Coleção Português Linguagens, volume 1 (2) 

 

Fonte: Cereja; Magalhães  (2010, p.173). 
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Figura 8 – Coleção Português Linguagens, volume 1 (3) 

 

Fonte: Cereja; Magalhães  (2010, p.173). 

 

 

Nas duas figuras anteriores, 7 e 8, verificamos que o mesmo esquema da figura 

8 é usado neste exemplo, no qual utiliza-se um tema de redação direcionado ao Enem. 

Assim, o texto-dissertativo argumentativo que os alunos devem fazer indicam um 

possível uso de argumentos, sem, no entanto, indicar que tipos de argumentos os 

estudantes poderiam utilizar. 

Assim, o volume 1 dessa coleção não direciona o aluno para a produção de 

textos dissertativo-argumentativos, ou redação escolar, mas apenas reproduz duas 

propostas direcionadas ao Enem, em uma seção à parte do livro e que, talvez, os 

alunos não a considerem relevante para usar neste momento, uma vez que são 

poucos os gêneros textuais que apresentam a argumentação. Acreditamos, então, 
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que este volume não orienta o aluno no que tange às produções de texto, muito menos 

àquelas relacionadas com possíveis teorias argumentativas. 

Passemos à análise das propostas do volume 2. 

 

5.1.4 Análise das propostas do volume 2 

 

Figura 9 – Coleção Português Linguagens, volume 2 (1) 

 

Fonte: Cereja; Magalhães (2010, p. 233). 
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Figura 10 – Coleção Português Linguagens, volume 2 (2) 

 

Fonte: Cereja; Magalhães (2010, p. 233). 
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No volume 2 da presente coleção, verificamos que os exemplos apresentados 

constituem-se do mesmo modo dos apresentados no volume 1, no qual é usado um 

exemplo direcionado ao Enem. Desse modo, as figuras 9 e 10 deste volume seguem 

as mesmas orientações das figuras anteriores, em que é apresentado ao aluno textos 

motivadores para a feitura de um texto dissertativo-argumentativo voltado para o 

Enem.  

Desse modo, acreditamos que as duas teorias argumentativas, a Sequência 

Argumentativa e as técnicas argumentativas da Nova Retórica, são utilizadas de 

acordo com o conhecimento de mundo do aluno, cabendo a ele, pois, a escolha de 

argumentos para a sustentação de sua tese. 
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Figura 11 – Coleção Português Linguagens, volume 2 (3) 

 

Fonte: Cereja; Magalhães (2010, p. 425). 
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Figura 12 – Coleção Português Linguagens, volume 2 (4) 

 

Fonte: Cereja; Magalhães (2010, p.425). 
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No exemplo anterior, das figuras 11 e 12, há também uma reprodução de uma 

produção de texto, direcionada ao vestibular do ITA (Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica), em que podemos verificar a presença de um texto motivador, 

“Encomendando uma pizza em 2010”, pelo qual o aluno teria que identificar o tema. 

Assim, elenca alguns pontos interessantes: 1) pede que o aluno argumente a favor de 

um ponto de vista; 2) pede clareza e consistência de argumentos. 

Desse modo, por se tratar de um vestibular, acreditamos que, da mesma forma 

que a proposta passada, do Enem, há uma mescla no que diz respeito às teorias 

subjacentes nessa proposta, na qual Sequência Argumentativa e técnicas 

argumentativas devem ser usadas pelo estudante de acordo com o seu conhecimento 

de mundo. Do aluno é que viriam os tipos de argumentos para sustentar seu ponto de 

vista. 

Passemos, agora, à análise do volume 3 da coleção. 

 

5.1.5 Análise das propostas do volume 3 

 

Procedemos, então, à análise das propostas de produção textual do volume 3, 

da coleção Português Linguagens. Como vimos praticando, selecionamos algumas 

produções representativas do conjunto de propostas. 

As propostas de atividade que os autores apresentam são produções de 

vestibulares ou produzidas pelos próprios autores, como o exemplo a seguir, referente 

às figuras 13 e 14, que é uma reprodução da proposta do vestibular da Pontifícia 

Universidade Católica -  PUC-Rio Grande do Sul.  

 

Figura 13 – Coleção Português Linguagens, volume 3 (1) 

 

Fonte: Cereja; Magalhães (2010,Volume 3, p.136). 
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Figura 14 – Coleção Português Linguagens, volume 3 (2) 

 

Fonte: Cereja; Magalhães (2010, p.137). 

 

A proposta de produção de texto apresenta três temas e orienta que o 

estudante escolha um. Os temas, apresentados a seguir, pedem que o aluno faça 

uma produção de texto dissertativo com base nos temas apresentados:  

 Qual o momento certo de entrar na universidade?/Que etapas da vida o 

estudante já deve ter percorrido para que possa apropriar-se, com 

maturidade, da complexidade dos conhecimentos científicos?/Quais as 

dificuldades enfrentadas por quem ainda não está preparado para esse 

momento? (Tema 1) 

 Quais são as causas e as consequências da pressa na vida das 

pessoas?/Como vencer as pressões do dia a dia e melhorar a qualidade de 

vida? (Tema 2) 

 O verdadeiro amor dura para sempre? (Tema 3) 

 

O interessante da proposta é que, a partir das perguntas variadas, indicadas 

pelos autores, aos alunos (no caso dos temas 1 e 2), já lhes dá um direcionamento 

que lhes possibilita exercitar as várias possibilidades de argumentar e, assim, poder 

incluir os vários tipo de argumentos no seu texto, mesmo que não saibam que usam 

um tipo de técnica argumentativa específica.  
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É mais provável que o aluno possa se lembrar mais da estrutura do texto 

dissertativo-argumentativo (tese inicial – dados/argumentos – refutação/contra-

argumentação – nova tese/conclusão), que se pode direcionar à proposta de Adam 

quanto à Sequência Argumentativa, mas quanto às técnicas argumentativas, aos 

argumentos, esses podem, até, ser ativados de acordo com o conhecimento de 

mundo do aluno. 

Observemos a Figura 15 e 16, a seguir, que abordam um tema bastante 

polêmico, atualmente: o desinteresse do jovem/aluno pelo estudo. A figura 17 culmina 

com a proposta de produção propriamente dita. 
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Figura 15 – Coleção Português Linguagens, volume 3 (3) 

 

Fonte: Cereja; Magalhães (2010, p. 288). 
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Figura 16 – Coleção Português Linguagens, volume 3 (4) 

 

Fonte: Cereja; Magalhães (2010, p. 289). 
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Figura 17 – Coleção Português Linguagens, volume 3 (5) 

 

Fonte: Cereja; Magalhães (2010, p. 290). 

 

A proposta relacionada às figuras 15, 16 e 17 é um exemplo relacionado ao 

capítulo 5 (O texto argumentativo: a seleção de argumentos), no qual são 

apresentados os tipos de argumentos5, a saber: comparação, alusão histórica, 

argumentos com provas concretas, argumentos consensuais, argumentos de 

autoridade ou de exemplo, argumentos de presença e argumentos de retorção. Fica 

claro que esse capítulo faz referência às técnicas argumentativas, que relacionamos 

à Nova Retória de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) e, assim, as propostas que se 

seguem apresentam o mesmo modelo. 

                                                           
5 Ver anexos A, B e C. 
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A proposta traz, antes da parte de produção do texto escrito, uma parte 

dedicada à prática do debate regrado, no qual são feitos alguns questionamentos 

(CEREJA; MAGALHÃES, 2010, p. 290): 

 O direito de sonhar dos jovens de hoje tem sido roubado? 

 A educação oferecida à juventude brasileira tem sido capaz de 

apresentar uma perspectiva real de futuro para que ingressem na vida 

adulta? 

 O ensino médio deve ser profissionalizante ou preparar para o ensino 

superior? 

 A formação profissional ocupa o primeiro lugar nas preocupações dos 

jovens? 

Depois das perguntas, os alunos teriam que empregar os vários tipos de 

argumentos (comparação, alusão histórica, argumentos com provas, entre outros) 

para fazer sua produção escrita.  

Ao propor que aluno produza o texto, a proposta dá algumas instruções 

(CEREJA; MAGALHÃES, 2010, p.290), dentre as quais destacamos as seguintes: 

a) Tenha em vista o perfil dos leitores. Seu texto será divulgado no mural da 

classe ou do colégio, ou num blog ou num fórum de debates da Internet. 

Logo, seus leitores serão na maioria jovens como você. 

b) Tome uma posição sobre o assunto e, logo nos primeiros parágrafos, 

deixe claro qual é o seu ponto de vista. 

c) Selecione e organize numa sequência os melhores argumentos adotados. 

d) Observe se os argumentos apresentam variedade quanto ao tipo, isto é, 

se há argumentos baseados em comparação, alusão histórica, provas 

concretas, exemplos, argumentos de autoridade, etc. Se necessário, 

desista de certos argumentos ou inclua novos. 

 

O item A, além de trabalhar com a questão da circulação do texto, trabalha a 

questão do perfil do leitor, ou seja, o auditório a quem o autor se dirige. Voltamo-nos, 

aqui, para a definição de auditório formado pelo interlocutor, definido por Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2005) como aquele tipo de auditório ao qual me dirijo e no qual o 

orador, no caso o aluno que produz o texto, deve se adaptar de acordo com as 

peculiaridades desse público. 
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O item B nos revela que, ao tomar uma posição sobre o assunto, o aluno terá 

que munir-se de vários argumentos para tornar claro o que pensa sobre o assunto, o 

que nos indica, ou ao menos nos dá indícios, uma ligação com a Nova Retórica, ao 

usar possíveis estratégias argumentativas. 

O item C pede ao aluno que  organize/elenque os argumentos em uma 

sequência. Voltamo-nos, então, para a Sequência Argumentativa (porém, sem nos 

prendermos à palavra “sequência” presente no item), pela qual os alunos se voltariam 

para a estrutura do texto dissertativo-argumentativo (tese inicial – dados/argumentos 

– refutação/contra-argumentação – nova tese/conclusão) e, assim, organizariam os 

argumentos.  

Já o item D está claramente voltado à Nova Retórica, no que tange às técnicas 

argumentativas. Neste item, a proposta oferece subsídio aos alunos ao elencar 

possíveis tipos de argumentos (comparação, alusão histórica, provas concretas, 

exemplos, argumentos de autoridade): explica que o aluno pode utilizar argumentos 

quase-lógicos de comparação, argumentos baseados na estrutura do real – 

argumentos de autoridade – e argumentos que fundamentam a estrutura do real – os 

exemplos.  

Podemos constatar, então, que esta proposta pede que o aluno utilize as duas 

teorias, a Sequência Argumentativa e a Nova Retórica. A sequência argumentativa 

deve surgir espontaneamente, pois é condição necessária para a construção do texto 

argumentativo. 

Analisemos, a seguir, mais uma proposta. Para isso, observemos a figura 18, 

que trata de um tema atual, ainda, e bastante polêmico: a cultura do “aparecer”, 

especialmente entre os jovens. É mais uma atividade de produção textual referente 

ao vestibular. A Figura 19 traz a proposta. 
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Figura 18 – Coleção Português Linguagens, volume 3 (6) 

 

Fonte: Cereja; Magalhães (2010, p. 319). 

 

Figura 19 – Coleção Português Linguagens, volume 3 (7) 

 

Fonte:  Cereja; Magalhães (2010, p. 319). 

 

A proposta referente às figuras 18 e 19 trata-se também de uma reprodução de 

vestibular, da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, em que são 
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apresentados dois textos motivadores sobre o tema: A exposição pessoal de 

adolescentes via internet: caso de exibicionismo ou violação de privacidade?  

A proposta não indica, especificamente, qual ou quais teorias argumentativas 

estariam inseridas nela, mas, tratando-se de uma proposta de vestibular, apenas 

orienta: “Produza um texto coeso e coerente, com um mínimo de 20 linhas e máximo 

de 25 linhas, de cunho argumentativo, posicionando-se a respeito do tema proposto: 

[...]”. O contexto e a expressão “cunho argumentativo” nos autorizam a inferir que os 

autores esperam ativar os conhecimentos dos alunos acerca da estrutura do texto 

dissertativo-argumentativo, exigência que se faz necessária à vida escolar do aluno 

até chegar a esse momento: o vestibular. Nesse momento, eles deverão ser capazes 

de desenvolver e expressar os tipos de argumentos, de acordo com sua vivência, pelo 

menos. 
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Figura 20 – Coleção Português Linguagens, volume 3 (8) 

 

Fonte:  Cereja; Magalhães (2010, p. 319). 

 

Figura 21 – Coleção Português Linguagens, volume 3 (9) 

 

Fonte: Cereja; Magalhães (2010, p. 319). 
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As duas propostas referentes às figuras 20 e 21 também são reprodução  de 

um vestibular, cujos temas “A relação entre estados de humor e experiências da vida 

cotidiana” e “Como e por quais motivos a corrupção contribui para o desenvolvimento 

da violência e da miséria nas sociedades modernas?” conduzem os alunos à reflexão 

e exposição de pontos de vista. 

As propostas, como as anteriores, também não indicam, com clareza, teorias 

argumentativas norteadoras, mas, assim também como as anteriores, inferimos por 

tratar-se de proposta de vestibular e pela orientação: “Desenvolva um texto 

dissertativo-argumentativo [...]”. Acreditamos que as propostas estariam inclinadas a 

ativar os conhecimentos dos alunos acerca da estrutura do texto dissertativo-

argumentativo, aprendidos durante a vida escolar, e também os tipos de argumentos, 

de acordo com a vivência de cada aluno, ponto de vista que já defendemos em 

comentário anterior. Analisemos mais uma proposta. 
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Figura 22 – Coleção Português Linguagens, volume 3 (10) 

 

Fonte: Cereja; Magalhães (2010, p. 338). 
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Figura 23 – Coleção Português Linguagens, volume 3 (11) 

 

Fonte: Cereja; Magalhães (2010, p. 339). 
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Figura 24 – Coleção Português Linguagens, volume 3 (12) 

 

Fonte: Cereja; Magalhães (2010, p. 340). 

 

Figura 25 – Coleção Português Linguagens, volume 3 (13) 

 

Fonte: Cereja; Magalhães (2010, p. 340). 
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A proposta referente às figuras 22, 23, 24 e 25 apresenta três textos 

motivadores e apresenta quatro perguntas: 

 O que é preconceito? 

 Como se pode identificar o preconceito? 

 Existe preconceito no Brasil? 

 De que tipo: racial, social, linguístico? 

 

Depois de debater em sala de aula sobre a temática, os alunos partiriam para 

a produção escrita. Os autores dão algumas instruções, dentre as quais destacamos 

as seguintes: 

a) Pense em seus leitores. Seu texto poderá ser divulgado no mural ou no jornal 

de sua escola, num blog ou num fórum de debates da Internet, cujos leitores 

são, na maioria, jovens como você. 

b) Organize o texto em parágrafos. Você pode apresentar a ideia principal (a 

tese) no 1º ou 2º parágrafos e, nos parágrafos seguintes, os argumentos que 

a fundamentam. No último parágrafo deve constar a conclusão. Outra 

possibilidade é estruturar o texto em um esquema, por exemplo: 

 

Tese: 

Desenvolvimento: 

   1º argumento: 

   2º argumento: 

   3º argumento: 

Conclusão 

 

Da mesma forma que consta na proposta referente às figuras 15, 16 e 17, o 

item a trabalha com a questão da circulação do texto e com a questão do perfil do 

leitor, ou seja, o auditório a quem se refere. Voltamo-nos, aqui, também, para a 

definição de auditório formado pelo interlocutor, definido por Perelman e Olbrechts-

Tyteca (2005) como aquele tipo de auditório para o qual o locutor/orador se dirige e 

com o qual o orador, no caso o aluno que produz o texto, deve se adaptar de acordo 

com as peculiaridades desse público. 

O item b nos revela que, ao pedir ao aluno que ele organize o texto em 

parágrafos, voltamo-nos para a Sequência Argumentativa, segundo a qual os alunos 
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se voltariam para a estrutura do texto dissertativo-argumentativo (tese inicial – 

dados/argumentos – refutação/contra-argumentação – nova tese/conclusão), 

organizariam os argumentos e chegariam à conclusão, protótipo defendido por Adam 

(1992; 2008), embora os autores não o mencionem, como têm procedido ao longo das 

propostas de atividades que analisamos. 

Percebemos, então, que, nessa proposta, há “vestígios” das duas teorias, a 

Sequência Argumentativa e a Nova Retórica, quando os autores solicitam que o aluno 

utilize determinados processos a elas inerentes, como registramos.  

Continuemos com a análise. 

 

Figura 26 – Coleção Português Linguagens, volume 3 (14) 

 

Fonte: Cereja; Magalhães (2010, p. 364). 
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Figura 27 – Coleção Português Linguagens, volume 3 (15) 

 

Fonte: Cereja; Magalhães (2010, p. 365). 
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Figura 28 – Coleção Português Linguagens, volume 3 (16) 

 

Fonte: Cereja; Magalhães (2010, p. 366). 

 

Figura 29 – Coleção Português Linguagens, volume 3 (17) 

 

Fonte: Cereja; Magalhães (2010, p. 366). 

 

A proposta referente às figuras 26, 27, 28 e 29 segue, basicamente, a mesma 

análise presente na proposta anterior, apenas modificando o tema, sobre o jovem 

atual. A proposta indica alguns questionamentos para debate em sala de aula e, 

assim, os alunos partiriam para a produção do texto escrito.  

Em síntese, o volume 3 apresenta as duas teorias em suas propostas, tanto 

aquelas que são uma reprodução de vestibulares como aquelas que foram produzidas 

pelos autores. Notadamente, há uma ênfase maior quanto à Sequência Argumentativa 

e alguns indícios do uso de técnicas argumentativas. 

Passemos, então, à coleção Novas Palavras. 
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5.2 Análise da coleção Novas Palavras 

 

Para darmos continuidade à nossa pesquisa, pautamo-nos em mais uma 

análise de livro didático, com a coleção Novas Palavras, direcionada ao ensino médio, 

dos autores Emília Amaral, Mauro Ferreira, Ricardo Leite e Severino Antônio. 

Analisamos três propostas de produção de texto no volume 1, duas propostas no 

volume 2 e  19 propostas no volume 3, totalizando 24 propostas analisadas. 

 

5.2.1 Panorama geral da coleção  

 

Os três volumes da coleção Novas Palavras estão divididos em 3 temáticas: 

Literatura, Gramática e Redação e Leitura. No volume 1, a parte de Redação e Leitura 

é composta por dez capítulos, sendo dois deles referentes à Argumentação, a saber, 

As modalidades clássicas: descrever, narrar, dissertar (Capítulo 4) e O que é 

dissertar? (Capítulo 10). O volume 2 apresenta oito capítulos e apenas um sobre 

Argumentação, a saber, A dissertação (Capítulo 8).  

Já o volume 3 é inteiramente dedicado à Argumentação. Os sete capítulos do 

volume apresentam temas sobre a dissertação e sua estrutura, a saber, O mundo 

dissertativo (Capítulo 1), Dissertar e descrever: a delimitação do tema (Capítulo 2), 

Dissertar e narrar: assumindo um ponto de vista (Capítulo 3), A argumentação causal. 

A importância dos exemplos (Capítulo 4), A estrutura do texto dissertativo (Capítulo 

5), Estratégias lógico-expositivas (Capítulo 6) e Revisão Geral (Capítulo 7). 

Na abertura do capítulo 4, no volume 1, há a apresentação de cada modalidade 

– descrever, narrar e dissertar – e, quanto a este último, o capítulo diz que: 

Dissertar é expor e debater. Na dissertação expositiva, predomina a 
apresentação pormenorizada de determinados temas e conhecimentos; na 
dissertação argumentativa, por sua vez, predomina a defesa de pontos de 
vista a respeito de uma questão posta em debate, visando convencer, 
persuadir o ouvinte/leitor. (AMARAL et al, 2013, p. 339). 

 

Mais adiante, no capítulo 10, o volume 1 complementa a noção do que é 

dissertar, mostrando um quadro6 no qual são apresentadas as diferenças entre o texto 

dissertativo expositivo e o texto dissertativo argumentativo, apresentando as três 

partes que constituem o texto argumentativo: 1) Introdução: apresentação do assunto 

                                                           
6 Ver anexo D 



82 
 

sobre o qual se escreve e do ponto de vista assumido em relação a ele; 2) 

Desenvolvimento: a fundamentação do ponto de vista e sua defesa com argumentos; 

e 3) Conclusão: retomada do ponto de vista para fechar o texto de modo mais 

persuasivo. O que pode se notar é que, ao definir o texto dissertativo-argumentativo, 

há uma aproximação com o esquema de Adam, no qual há a presença de uma tese 

inicial, o uso de dados (e uma contra-argumentação implícita) e uma conclusão ou 

nova tese.  

No volume 2, porém, percebemos que o capítulo 8 enfatiza a dissertação 

argumentativa como um modo de expor ideias, como podemos constatar na citação 

seguinte: 

 

Ao ler, discutir ou dissertar sobre um texto, reaprendemos a pensar pela 
própria cabeça, procurando uma elaboração pessoal de ideias, com liberdade 
e lucidez. Reaprendemos a analisar e comentar dados e fatos, temas e teses. 
Reaprendemos a discutir e a argumentar, a defender o que pensamos, a 
fundamentar, justificar, provar, explicar nosso ponto de vista  e convencer, 
persuadir quem nos ouve ou lê. Reaprendemos, enfim, a organizar o 
pensamento lógico, a arquitetar nossos textos com sequência, coesão, 
coerência e clareza. (AMARAL et al, 2013, p. 386). 

 

Ao indicar que devemos discutir, argumentar, convencer quem nos ouve, 

pensamos que o volume 2 estaria mais voltado às questões de estratégias 

argumentativas, de que modo poderíamos persuadir nosso ouvinte, porém, sem dizer 

como isso poderia ser feito.  

No volume 3, observamos uma extensão do volume 2, uma vez que, ao 

verificarmos os títulos dos capítulos 4 – A argumentação causal. A importância dos 

exemplos – e 6 – Estratégias lógico-expositivas, notamos que há um vínculo com a 

noção de técnica/estratégia argumentativa, de Perelman e Olbrechts-Tyteca, mais 

claramente neste último, em que são apresentadas as várias estratégias expositivas, 

como cita o livro: por definição, comparação, citação, histórico, exemplo, estatística, 

resumo e pergunta7, em que podemos ver o uso de argumentos quase-lógicos, como 

a comparação e a definição, um argumento baseado na estrutura do real, a citação 

(se levarmos em conta que a citação pode ser encarada como argumento de 

autoridade), e um argumento que fundamenta a estrutura do real, a definição.  

                                                           
7 Ver anexos E, F e G. 
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Com base nessa concepção de argumentação, observamos as propostas de 

produção textual, que foram analisadas, bem como as orientações propostas pelo 

material norteador, como o PNLD, o qual situamos a seguir. 

 

5.2.2 O que diz o PNLD 2015 

 

A edição que utilizamos para análise trata-se da segunda edição de 2013, 

portanto, a que foi resenhada pelo PNLD 2015, apesar de a coleção também estar 

presente no PNLD 2012. 

O PNLD 2015 destaca que a coleção, no que tange à produção escrita, não 

trabalha com muitos gêneros textuais, fato que o guia considerou como ponto fraco,  

tanto que o volume 1 da coleção dedica-se à definição do descrever, narrar e dissertar, 

explorando uma variedade de gêneros apenas no volume 2 – são considerados como 

objeto de estudo o diário pessoal, o relatório, a resenha, o relato, o conto e a 

dissertação - , e no volume 3 há uma atenção especial ao dissertar. Sobre isso, o 

PNLD 2015 diz que: 

Apesar das limitações mencionadas, é possível que a insistente atenção 
desta obra à forma do texto – nos planos global e local – capacite os 
estudantes a escrever redações escolares e obter aprovação em processos 
seletivos para postos em empregos públicos e ingresso em cursos 
universitários. (BRASIL, 2014, p. 48). 

 

Ao nosso ver, o propósito final da coleção consiste exatamente nisso: fazer com 

que o aluno vá adquirindo conhecimento sobre outros gêneros para, quando chegar à 

terceira série do ensino médio, ele se dedique inteiramente à dissertação e, assim, 

esteja preparado para fazer o vestibular. 

Observemos como as atividades são exploradas no volume 1. 

5.2.3 Análise das propostas do volume 1 

A proposta do volume 1 está presente no capítulo 4, que apresenta as 

definições de descrever, narrar e dissertar e, assim, ao longo do capítulo, há propostas 

de leitura e produção de textos nas três modalidades. A atividade 4, a seguir, é um 

exemplo dessa mescla de leitura e produção. 
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Figura 30 – Coleção Novas Palavras, volume 1 (1) 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p. 343). 

 

Nesta proposta, vimos que os autores utilizam apenas um texto motivador e 

pedem que o aluno exprima uma opinião sobre o conteúdo do texto. Adiante, além de 

defender um ponto de vista, ele deve verificar o posicionamento dos colegas quanto 

ao assunto em questão, apesar de esse posicionamento ser no âmbito da oralidade. 

O que chama a atenção nesta proposta é que se procura “conhecer as opiniões 

alheias, a fim de reafirmar e/ou rever suas opiniões”, o que aproxima essa proposta 

com a Sequência Argumentativa de Adam, uma vez que, ao lançar mão de possíveis 

contra-argumentos, o discurso argumentativo “situa-se sempre em relação a um 

contradiscurso efetivo ou virtual” (ADAM, 2008, p. 233). 

Observemos mais uma proposta cuja análise reforça nosso ponto de vista 

quanto ao direcionamento dos autores. Vejamos a Figura 31. 
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Figura 31 – Coleção Novas Palavras, volume 1 (2) 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p. 347). 

 

Já na segunta proposta, referente à figura 31, temos apenas um trecho de um 

texto do qual o aluno deve extrair um tema. Sem maiores explicações, os autores 

apenas solicitam ao aluno que faça uma introdução do texto. Esta orientação nos 

autoriza a inferir que se trata de uma proposta voltada para a questão estrutural do 

texto, quando, geralmente, há uma tese inicial, aproximando-se, assim, da Sequência 

Argumentativa, segundo Adam (2008), referencial teórico que nos serve de suporte 

para esta análise. 

 

Figura 32 – Coleção Novas Palavras, volume 1 (3) 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p. 388). 

 

Já a terceira proposta, referente à figura 32, é apresentada como um “exercício 

argumentativo”, no qual o aluno deverá responder aos questionamentos apresentados 

usando “argumentos, exemplos e informações convicentes”. Diferentemente do que 

foi feito na proposta anterior, esta vem dar ênfase ao desenvolvimento do texto 
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dissertativo-argumentativo, uma vez que, no desenvolvimento, o aluno deve 

fundamentar seu ponto de vista e defendê-lo com argumentos.  

Ao visar a defesa de um ponto de vista, ao utilizar argumentos e exemplos, 

visualizamos procedimentos, orientações da Nova Retórica, teoria segundo a qual o 

aluno deve utilizar um argumento que fundamenta a estrutura do real, no caso, o 

exemplo, o que é interessante. Destacamos que o volume 1 não nos deu indícios do 

uso de técnicas argumentativas. 

Analisadas as propostas do volume 1, passemos, então, ao volume 2 da 

coleção. 

 

5.2.4 Análise das propostas do volume 2 

 

As duas propostas a seguir, referentes às figuras 33 e 34, foram retiradas do 

vestibular da Universidade de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul, e apresentam dois 

temas, a saber, 1) a necessidade/importância de ter atitudes benéficas em relação às 

outras pessoas; e 2) a importância de as pessoas desenvolverem seus talentos depois 

de fazerem suas escolhas profissionais. Desse modo, o aluno terá que se beneficiar 

de um texto motivador para cada proposta. 

Nas propostas, claramente, não está explícito que tipo de teoria argumentativa 

embasa suas propostas de atividades. Contudo, inferimos a presença da Sequência 

Argumentativa, de Adam, no volume 1, o que nos possibilita pensar que o aluno, ao 

entrar em contato com esse volume, poderia transferir os conhecimentos adquiridos 

para o estágio seguinte: volume 2, ou seja, a teoria referente à Sequência 

Argumentativa de Adam e, no volume dois, entraria em contato com as estratégias 

argumentativas, em consonância com a Nova Retórica de Perelman e Olbrechts-

Tyteca.  
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Figura 33 – Coleção Novas Palavras, volume 2 (1) 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p. 387). 

 

Figura 34 – Coleção Novas Palavras, volume 3 (2) 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p. 388). 

 

Analisadas as propostas do volume 2, passemos, então, ao volume 3 da 

coleção. 

 

 

5.2.5 Análise das propostas do volume 3 

 

O volume 3 da coleção Novas Palavras é inteiramente dedicado, na parte de 

Redação e Leitura, à Argumentação, em que todos os capítulos falam sobre o tema, 

a estrutura e o uso de argumentos no/do texto dissertativo.  
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As duas propostas a seguir, referentes às figuras 35 e 36,  são uma mescla de 

leitura e produção de texto, nas quais o aluno deverá ler os dois textos motivadores 

e, então, fazer o que as propostas pedem. Nos textos “No meio do silêncio” e “Chega-

se a Marte, mas não se chega ao semelhante”, os autores pedem que o aluno  

identifique o tema, o ponto de vista e os argumentos principais. Com isso, notamos 

que, ao aluno, cabe selecionar os tipos de argumentos que ele pode encontrar ao 

longo do texto e, quem sabe, classificá-los em estratégias argumentativas.  
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Figura 35 – Coleção Novas Palavras, volume 3 (3) 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p. 311). 
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Figura 36 - Coleção Novas Palavras, volume 3 (4) 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p. 312). 

 

Na proposta A, da figura 36,  pede-se que o aluno produza não um texto 

dissertativo-argumentativo completo, mas, apenas um parágrafo, expressando sua 

opinião acerca do referido tema. Já na proposta B, da figura 36, pede-se que o aluno 

produza um parágrafo, expondo seu ponto de vista sobre o assunto e, ainda, que dê 

dois exemplos para justificar sua opinião.  

Notamos que, apesar de o capítulo ser introdutório quanto à noção de 

argumentação, quando orienta as propostas de forma fragmentada, vemos a 

presença, nas propostas, de um direcionamento teórico voltado para a Nova Retórica, 

uma vez que admite o uso de exemplos, a fim de legitimar sua opinião, já que o 

exemplo é uma técnica argumentativa que faz parte do grupo dos argumentos que 

fundamentam a estrutura do real. 

A proposta a seguir, referente às figuras 37 e 38, toma um rumo diferente do 

que vimos nas propostas anteriores, tanto do volume 3, como do volume 1 e 2. Ao 
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invés de investir outra vez no texto dissertativo-argumentativo, ou redação escolar, 

apresenta ao aluno uma proposta direcionada ao Enem.  

 

 

Figura 37 - Coleção Novas Palavras, volume 3 (5) 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p. 314). 
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Figura 38 - Coleção Novas Palavras, volume 3 (6) 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p. 315). 

 

Na proposta, há a presença de um texto multimodal (quadrinho) e três 

depoimentos e, por meio desses textos motivadores, o aluno deverá escrever um texto 

dissertativo-argumentativo e, ao final, incluir uma proposta de ação social. 

Ao “selecionar, organizar e relacionar os argumentos”, vemos nessa proposta 

uma mescla das duas teorias argumentativas, discutidas nesse trabalho: a Sequência 

Argumentativa (ADAM, 1992, 2008), centrada na construção/organização 

composicional do texto, e a Nova Retórica (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 

2005), uma vez que aponta para a defesa de um ponto de vista e pede que o aluno 

inclua argumentos consistentes, porém, sem se aprofundar em quais estratégias os 

alunos poderiam utilizar. Contudo, inferimos que o estudante acionaria o seu 

conhecimento de mundo para fundamentar seu texto. 
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Figura 39 - Coleção Novas Palavras, volume 3 (7) 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p. 316). 
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Figura 40 - Coleção Novas Palavras, volume 3 (8) 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p. 317). 

 

A proposta referente às figuras 39 e 40, reprodução (e adaptação) do vestibular 

da Vunesp, Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista, de São 

Paulo, mescla leitura, discussão e produção de texto. Apresenta dois textos 
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motivadores (A descoberta do mundo, de Clarice Lispector, e Manual do roteiro, de 

Syd Field), cujo tema é Escrever: o trabalho e a inspiração. Em seguida, na 

proposta há  alguns questionamentos que os estudantes poderiam ter ao longo de sua 

vida escolar:  

 Afinal, para que escrever? 

 Para que fazer uma boa redação? Só para passar no vestibular? 

 Na era da internet, para que eu tenho de aprender a redigir, se a 

comunicação visual funciona muito melhor? 

 Eu não sou escritor, não preciso saber criar textos 

 

que servem como guia para o aluno se posicionar sobre o tema em questão.  

De forma geral, a proposta também não permite visualizar uma maior relação 

com o tipo de teoria com a qual embasa suas propostas de atividades - a Sequência 

Argumentativa ou as técnicas/estratégias argumentativas -, porém, por se tratar de 

uma proposta voltada para o vestibular, acreditamos que os alunos estariam 

inclinados a buscar, em seu conhecimento de mundo e da vida escolar, o 

entendimento sobre a estrutura do texto dissertativo e a melhor escolha de 

argumentos para fundamentar seu ponto de vista. 

 

 Observemos as figuras a seguir. 

 

Figura 41 - Coleção Novas Palavras, volume 3 (9) 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p. 325). 
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Figura 42 - Coleção Novas Palavras, volume 3 (10) 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p. 326). 

 

A proposta referente às figuras 41 e 42 apresenta um texto motivador para a 

criação de uma introdução. O texto, de Xuan Thuan Trinh, fala sobre o poder da 

ciência e sobre a espiritualidade e apresenta, no que chamamos de desenvolvimento 

de texto, dois argumentos que fundamentam a estrutura do real, o argumento pelo 

exemplo, na seguinte passagem: “A ciência aplicada pode fazer muito bem, mas 

também muito mal. Por exemplo, as reações nucleares no Sol geram a energia que é 

fonte de vida na Terra. Mas a energia nuclear é também a das bombas que foram 

lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki”. 

Desse modo, notamos que a proposta estaria inclinada a ter como base teórica 

a Nova Retórica, justamente por dar ao aluno a possibilidade de colher argumentos e, 

assim, conhecendo a temática e os argumentos apresentados, ele estaria preparado 

para fazer o parágrafo introdutório. 

 Passemos às figuras seguintes, representativas de mais uma proposta. 
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Figura 43 - Coleção Novas Palavras, volume 3 (11) 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p. 327). 
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Figura 44 - Coleção Novas Palavras, volume 3 (12) 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p. 328). 

 

A proposta referente às figuras 43 e 44 traz ao aluno a reprodução de uma 

proposta do Enem, com 5 textos motivadores a partir do seguinte tema: 

Desenvolvimento e preservação ambiental: como conciliar os interesses em 
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conflito? Assim, a proposta elenca alguns textos de organizações não 

governamentais – Greenpeace e WWF – que se investem de autoridade sobre a 

temática da preservação ambiental, o que já inclinaria o aluno a tomar como 

pressuposto a ideia de que a proposta tem indícios de argumentos baseados na 

estrutura do real, uma vez que utiliza o argumento de autoridade, defendido pela Nova 

Retórica. 

Por se tratar de uma proposta direcionada ao aluno concluinte do ensino médio 

e pela presença dessa proposta no último volume da presente coleção, defendemos 

que a proposta insere-se, também, no domínio teórico da Sequência Argumentativa, 

uma vez que os alunos usariam seus conhecimentos sobre essa sequência, 

lembrando que ela está inserida em dois movimentos: “demonstrar-justificar uma tese 

e refutar uma tese ou certos argumentos de uma tese adversa” (ADAM, 2008, p. 232)8. 

Ao usar a Nova Retórica, utilizariam o seu conhecimento de mundo adquirido na vida 

escolar e, também, nos outros dois volumes do LD em questão.  

Analisemos outra proposta cujo tema se manifesta nas figuras a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Ver figura 4, do capítulo 3 – A sequência argumentativa. 
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Figura 45 - Coleção Novas Palavras, volume 3 (13) 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p. 336). 

 

As questões 2 e 3, das propostas da figura 45, serão analisadas 

separadamente com objetivo de tornar a descrição mais clara e objetiva.  
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Na questão 2, há duas propostas com dois posicionamentos diferentes em cada 

uma: 

Proposta 1: A) Pense duas vezes antes de agir. B) Aja duas vezes antes de 

pensar. 

Proposta 2: A) Na hora de escolher uma profissão, é preciso seguir a vocação, 

para que se tenha felicidade profissional. B) Na hora de escolher uma profissão, é 

preciso seguir o mercado, para que se tenha sucesso profissional. 

Como se nota, as propostas apresentam duas possibilidades de 

posicionamento, em que uma posição anula o outro posicionamento e a outra serve 

de contra-argumentação. Reforçamos esse pensamento com a presença do quadro 

“Fique atento”, que apresenta as possibilidades de tomar uma posição - “Podemos 

concordar com A (e discordar de B) ou concordar com B (e discordar de A)”. Isso nos 

leva a considerar que há uma tendência, na proposta, de seguir a teoria relacionada 

à Sequência Argumentativa de Adam, uma vez que inferimos a possibilidade do uso 

da contra-argumentação e, nas palavras do próprio autor, a argumentação “situa-se 

sempre em relação a um contradiscurso efetivo ou virtual” (2008, p. 233) e, por isso, 

inseparável da polêmica. 

Na questão 3, há a reprodução de uma proposta da Fuvest, de São Paulo, na 

qual são apresentados três pequenos textos motivadores. É interessante notar que a 

proposta, como nas anteriores, não indica que tipo de teoria estaria subjacente a ela, 

mas se nos concentrarmos nas recomendações acima da reprodução da proposta da 

Fuvest, veremos indícios de um posicionamento teórico argumentativo. 

As orientações são as seguintes: 

 Ler os textos 

 Identificar o que distingue cada um 

 Compreender os diferentes pontos de vista 

 Escolher os elementos relevantes para a construção da redação 

 

Quando partimos da ideia de “compreender os diferentes pontos de vista”, 

voltamo-nos para a questão de usar os mais variados pontos de vista acerca do 

assunto, levando em consideração a contra-argumentação. Assim, lembramos de 

Adam, quando este diz que “o esquema de base da argumentação é pôr em relação 

os dados com uma conclusão. Esse colocar em relação pode ser implícita ou 

explicitamente fundamentado (garantia e suporte) ou contrariado (refutação ou 
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exceção)” (ADAM, 1992, p.3), direcionando a proposta para a teoria da Sequência 

Argumentativa. Esse direcionamento não só orienta o aluno como organiza e dá 

sentido ao seu discurso. 

Passemos às próximas figuras, que representam mais uma proposta do volume 

3 da coleção em análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

Figura 46 - Coleção Novas Palavras, volume 3 (14) 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p. 337). 
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Figura 47 - Coleção Novas Palavras, volume 3 (15) 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p. 338). 

 

A proposta referente às figuras 46 e 47 é uma reprodução de uma proposta do 

Enem, na qual são apresentados três textos motivadores e o aluno versará sobre o 

seguinte tema: O trabalho na Construção da Dignidade Humana. 

Como as outras propostas que são uma reprodução do Enem, a proposta não 

apresenta fortes indícios de presença de teoria argumentativa como base de 

sustentação, porém, por se tratar de uma proposta direcionada ao aluno concluinte, e 

também pela presença dessa proposta no último volume da presente coleção, 

inferimos que a proposta insere-se no domínio teórico da Sequência Argumentativa, 

uma vez que os alunos usariam seus conhecimentos sobre essa sequência, 

lembrando, assim como na proposta anterior do Enem, que ela está inserida em dois 

movimentos: “demonstrar-justificar uma tese e refutar uma tese ou certos argumentos 

de uma tese adversa” (ADAM, 2008, p. 232). Além disso, encontra apoio, também, no 

domínio teórico da Nova Retórica, quando permite que o aluno utilize o seu 

conhecimento de mundo adquirido, conhecimento adquirido na vida escolar e, 

também, nos outros dois volumes do LD em questão.  

 Vejamos mais uma proposta. 
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Figura 48 - Coleção Novas Palavras, volume 3 (16) 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p. 359). 

 

Figura 49 - Coleção Novas Palavras, volume 3 (17) 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p. 360). 
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Figura 50 - Coleção Novas Palavras, volume 3 (18) 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p. 361). 

 

A proposta referente às figuras 48, 49 e 50 é diferente das propostas anteriores, 

pois solicita ao aluno que ele complete os textos apresentados, dando uma introdução 

e uma conclusão a eles. 

Ao nosso ver, está subjacente a esta proposta a Sequência Argumentativa, pelo 

fato de, ao dispor dos argumentos para os alunos, eles podem iniciar ou concluir os 

textos, o que está em consonância com o que Adam fala sobre relacionar os dados 

com uma conclusão, de acordo com a figura 4, presente no capítulo 3 desta 

dissertação. 

Acreditamos, porém, que deve ser difícil para o estudante fazer uma introdução 

e conclusão de dois textos, principalmente a conclusão, já que nos parece haver uma 

conclusão (ou indícios dela) ao final dos textos. Tal procedimento pode se configurar 

como fator complicador. 

 

Figura 51 - Coleção Novas Palavras, volume 3 (19) 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p. 363). 
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Figura 52 - Coleção Novas Palavras, volume 3 (20) 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p. 364). 
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Figura 53 - Coleção Novas Palavras, volume 3 (21) 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p. 365). 

 

A proposta referente às figuras 51 e 52, sendo a figura 53 a proposta 

propriamente dita, é uma reprodução do vestibular da Fuvest, de São Paulo, em que 

são apresentados cinco textos sobre o tema: Participação política: indispensável 

ou superada? 

O interessante da proposta é que, além de indicar duas possibilidades de 

posicionamento, como na passagem “Os textos aqui reproduzidos falam de política, 

seja para enfatizar sua necessidade, seja para indicar suas limitações e impasses no 

mundo atual” (certamente foi reproduzida do vestibular), ela também ainda faz uma 

análise da proposta, o que, certamente, foi um adicional à questão (partiu dos autores 

da coleção Novas Palavras), deixando ainda mais claro os posicionamentos acerca 

do tema nos textos e fazendo possíveis links entre eles, como na passagem a seguir: 

“Enquanto os textos 1 e 3 defendem a ideia de que a ação política é indispensável, o 

texto 4 reconhece a alienação da sociedade contemporânea em relação a ela. Os 

textos 2 e 5, por sua vez, fornecem elementos para que se compreenda e se questione 
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tal alienação (texto 2: resgate do significado original do termo “idiota”; texto 5: 

ironização que faz o termo ‘apolítico’ deslizar para ‘ignorante’)”.  

Ao nosso ver, a questão de “confrontar” um texto com o outro, ou torná-los 

complementares, é mais uma proposta em que estaria subjacente a Sequência 

Argumentativa. Desse modo, o aluno exercitaria o uso da contra-argumentação, uma 

das características fundamentais da argumentação, na visão de Adam (2008).  

 

 

 

Figura 54 - Coleção Novas Palavras, volume 3 (22) 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p. 366). 
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Figura 55 - Coleção Novas Palavras, volume 3 (23) 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p. 367). 

 

Já a proposta referente às figuras 54 e 55 é mais uma reprodução da redação 

do Enem, que versa sobre o seguinte tema: O direito de votar: como fazer dessa 

conquista um meio para promover as transformações sociais de que o Brasil 

necessita? 

 Como as outras propostas que são uma reprodução da redação do Enem, a 

proposta em questão não apresenta indícios de teoria argumentativa que a ampare, 

porém, como vimos defendendo, por se tratar de uma situação/atividade direcionada 

ao aluno concluinte, e também pela presença dela no último volume da presente 

coleção, acreditamos que esta se insere no domínio teórico da Sequência 

Argumentativa, uma vez que os alunos usariam seus conhecimentos sobre essa 

sequência, lembrando, assim como no exemplo anterior do Enem, que ela está 

inserida em dois movimentos: “demonstrar-justificar uma tese e refutar uma tese ou 

certos argumentos de uma tese adversa” (ADAM, 2008, p. 232). Encontra, também, 

abrigo no domínio teórico da Nova Retórica, pois o aluno utiliza o seu conhecimento 

de mundo, bem como o conhecimento adquirido na vida escolar e, também, nos outros 

dois volumes do LD em questão para solucionar a questão.  

 Continuemos com a descrição das propostas da coleção em análise. 
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Figura 56 - Coleção Novas Palavras, volume 3 (24) 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p. 373). 

 

A proposta referente à figura 56 versa sobre o tema da ambivalência da 

televisão e apresenta duas charges com pontos de vista distintos: uma charge faz 

referência à alienação das pessoas e a outra, ao desenvolvimento de conhecimento 

e reflexão. 

Na proposta, pede-se, então, que o aluno faça não um texto completo, mas 

apenas um parágrafo introdutório, como já aconteceu em proposta anterior, sobre 

esses dois posicionamentos e que utilize dois processos lógico-expositivos diferentes. 

Desse modo, o aluno teria que estar atento ao capítulo 69, que apresenta as várias 

possibilidades  de argumentos, ou, como cita o LD, as várias estratégias expositivas: 

por definição, comparação, citação, histórico, exemplo, estatística, resumo e pergunta, 

em que podemos ver o uso de argumentos quase-lógicos, como a comparação e a 

definição; um argumento baseado na estrutura do real, a citação, e um argumento que 

fundamenta a estrutura do real, a definição, aproximando esta proposta da teoria 

argumentativa referente à Nova Retórica. 

 

 

 

 

                                                           
9 Ver anexos. 
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Figura 57 - Coleção Novas Palavras, volume 3 (25) 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p. 374). 
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A proposta referente à figura 57 é outra reprodução de vestibular, dessa vez do 

vestibular da UFAM, que consiste em apresentar dois textos motivadores (“Efeito 

estufa e falta de água” e “Pelo uso sustentável da água”) sobre o tema “Água”.  

Como a maioria das propostas de vestibulares, estamos inclinados a considerar 

que esse tipo de proposta mescla as duas teorias argumentativas, a Sequência 

Argumentativa e a Nova Retórica. 

 

Figura 58 - Coleção Novas Palavras, volume 3 (26) 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p. 375). 
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A proposta referente às figuras 57 (questão 4) e 58 também é mais uma 

reprodução de proposta de vestibular, da Unb, de Brasília, com o tema: Tornar o 

mundo melhor é responsabilidade de todos e de cada um. 

Assim como a proposta anterior, essa também não nos diz claramente que tipo 

de teoria argumentativa estaria subjacente a ela, se a Sequência Argumentativa ou a 

Nova Retórica, então, defendemos o mesmo argumento:  por se tratar de uma 

proposta direcionada ao aluno concluinte, e também pela presença dessa proposta 

no último volume da presente coleção, acreditamos que a proposta insere-se no 

domínio teórico da Sequência Argumentativa, uma vez que os alunos usariam seus 

conhecimentos sobre essa sequência. Além disso, também encontra apoio no domínio 

teórico da Nova Retórica, ao utilizar o seu conhecimento de mundo, conhecimento 

adquirido na vida escolar e, também, nos outros dois volumes do LD em questão.  

 

 

Figura 59 - Coleção Novas Palavras, volume 3 (27) 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p. 382). 

 

Figura 60 - Coleção Novas Palavras, volume 3 (28) 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p. 383). 
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A proposta referente às figuras 59 e 60 apresenta seis temas, de diferentes 

vestibulares, para se fazer um texto dissertativo e nos traz a recomendação de 

estruturar o texto em, no mínimo, três parágrafos, com as seguintes divisões e 

explicações: 

 Introdução: apresentação do ponto de vista do autor. 

 Desenvolvimento: argumentos que comprovem o ponto de vista. 

 Conclusão: reafirmação do ponto de vista, devidamente comprovado por meio 

de argumentos. 

Nota-se, então, a clara referência ao modelo de Adam, no que tange à 

Sequência Argumentativa, se lembrarmos do esquema base da sequência10, que leva 

os dados a uma conclusão, e fizermos um link com as subdivisões dos parágrafos. 

 

Figura 61 - Coleção Novas Palavras, volume 3 (29) 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p. 386). 

 

A proposta referente à figura 61 também é uma reprodução de um vestibular, 

da UFSM, do Rio Grande do Sul, que tem como tema a questão da esmola. Assim, a 

proposta trabalha com várias possibilidades de posicionamento e, no caso, diz que o 

tema gera polêmica e elenca as várias possibilidades de opinião: 

 A esmola é tola e ociosa diante do tamanho da tragédia social do Brasil 

 A esmola reproduz a cultura do favor, que está na raiz do paternalismo 

brasileiro, mas, numa sociedade injusta como a nossa, é preciso ter uma 

certa dose de generosidade 

                                                           
10 Ver figura 4, do capítulo 3 – A sequência argumentativa. 



116 
 

 A esmola é um sinal de que as pessoas ainda não amadureceram 

inteiramente diante da miséria 

 A esmola pode servir para que as crianças fiquem na rua e aprofundem sua 

marginalização social 

Tomando como base o quadro “Fique atento”, da figura 45, que apresenta as 

possibilidades de tomar uma posição - “Podemos concordar com A (e discordar de B) 

ou concordar com B (e discordar de A)”,  acreditamos que as possibilidades de opinião 

sobre a esmola (esmola: tola/ociosa/marginalização social versus esmola: 

generosidade/sociedade injusta), em que uma opinião “favorável” nos levaria a usar 

os argumentos “desfavoráveis” sobre a temática, leva-nos a acreditar que há uma 

tendência, na proposta, de seguir a teoria relacionada à Sequência Argumentativa de 

Adam, uma vez que inferimos a possibilidade do uso da contra-argumentação e, nas 

palavras do próprio autor, a argumentação “situa-se sempre em relação a um 

contradiscurso efetivo ou virtual” (2008, p. 233).  

 

 

Figura 62 - Coleção Novas Palavras, volume 3 (30) 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p.386). 
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Figura 63 - Coleção Novas Palavras, volume 3 (31) 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p. 387). 
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A última proposta analisada é referente às figuras 62 e 63 e uma reprodução 

do vestibular da Unesp, de São Paulo, sobre o tema: Os padrões sociais e a 

liberdade do indivíduo. 

Com dois pontos de vista diferentes sobre o tema, o pedagógico e o ético, 

acreditamos que esta proposta mescla as duas teorias argumentativas e que, por se 

tratar de uma proposta direcionada ao aluno do último ano do ensino médio, e também 

pela presença dessa proposta no último volume da presente coleção, consideramos 

que a proposta insere-se no domínio teórico da Sequência Argumentativa, uma vez 

que os alunos usariam seus conhecimentos sobre essa sequência e que se apoiariam, 

também, no domínio teórico da Nova Retórica, utilizando o seu conhecimento de 

mundo adquirido na vida escolar e, também, nos outros dois volumes do LD em 

questão.  

De uma maneira geral, a coleção Novas Palavras apresenta várias propostas 

de produção de texto retiradas de vestibulares e, portanto, estas versam sobre as 

duas teorias, mais destacadamente a Sequência Argumentativa de Adam (1992; 

2008), apesar de haver, no conteúdo do volume 3, capítulos referentes a estratégias 

argumentativas, que, ao nosso ver, seriam uma referência direta à Nova Retórica, 

notadamente às técnicas argumentativas propostas por Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(2005), porém, foi pouco explorada nas propostas.  

Passemos à análise da coleção Ser Protagonista. 

 

 

5.3 Análise da coleção Ser Protagonista 

 

Nesta seção, analisamos duas propostas referentes ao volume 1 e ao volume 

3 da coleção Ser Protagonista, porém, reforçamos que no volume 2 não há a presença 

de capítulos com textos dissertativo-argumentativos ou com redação do Enem, como 

já verificamos e esclarecemos na seção Introdução e Metodologia e registramos, 

inclusive, no sumário da coleção11. Comecemos por traçar o perfil da coleção em 

análise. 

 

 

                                                           
11 Ver anexo H. 
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5.3.1 Panorama geral da coleção 

 

A coleção desenvolvida pela editora SM parte da ideia de que o aluno deve 

participar ativamente da sociedade e, assim, por meio da Literatura, Linguagem e 

Produção de Texto, ele poderá se tornar um cidadão crítico, ponto de vista com que 

concordamos, pois defendemos que são práticas que colocam o aluno (indivíduo) em 

contato com o meio social, o outro indivíduo. Na apresentação da coleção, Ramos 

questiona sobre isso:  

 

Como lidar com esses conteúdos de forma crítica, indo além da 
superficialidade? Como transformar tanta informação em conhecimentos  que 
contribuam para a formação de cidadãos éticos e autônomos, em vez de 
simples consumidores das novidades do momento? (RAMOS, 2013, p. 3). 

 

Para isso, Ramos tenta organizar os conteúdos dos volumes em estudo de 

modo a tentar responder as questões que formulam. No nosso entendimento, essas 

questões estão mais fortemente atreladas à capacidade de ler e compreender texto, 

razão porque nos ocupamos das produções textuais, ponto de vista que acreditamos 

deve ser do autor também.  

Desse modo, os três volumes da coleção estão divididos em três eixos, 

Literatura, Linguagem e Produção de texto, sendo a Literatura o maior eixo, fruto, 

provavelmente, da convicção do próprio criador da coleção. Entendemos, contudo, a 

interrelação entre esse eixo e os demais que compõem toda a obra. Nosso interesse, 

contudo, nesta pesquisa, recai no eixo da produção textual, sobre o qual trataremos a 

seguir. 

No que tange à Produção de Texto, o volume 112 apresenta nove capítulos, 

divididos em quatro unidades – Narrar, Relatar, Expor e Argumentar. Quanto à última 

unidade, temos três capítulos destinados à Argumentação – dissertação escolar 

(Capítulo 31), carta de reclamação (Capítulo 32) e mesa-redonda (Capítulo 33), 

porém, analisamos apenas o capítulo sobre a dissertação escolar, cujas razões já 

esclarecemos na capítulo metodológico. No volume 313, também verificamos três 

capítulos destinados à Argumentação – anúncio publicitário (Capítulo 37), artigo de 

opinião (Capítulo 38) e dissertação para o Enem e para o vestibular (Capítulo 39). 

                                                           
12 Ver anexo I. 
13 Ver anexo J. 
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Desse modo, também nos detemos no capítulo referente à dissertação para o Enem, 

pelos mesmos motivos: vamos analisar somente o gênero dissertação ou redação 

escolar, cuja sequência dominante é a argumentativa, pois tem como objetivo comum 

“preparar” o aluno para ingressar no ensino superior. 

Além de situar o leitor/aluno quanto ao gênero dissertação ou redação escolar, 

os autores mostram preocupação em situar também quanto à sequência com que 

descrevem, constroem esse gênero: a argumentação ou sequência argumentativa. 

Em geral, os autores (con)fundem argumentação e sequência argumentativa14. 

Na seção de abertura sobre Argumentação, no volume 1, lemos que “a vida em 

sociedade exige dos seres humanos um posicionamento em relação ao mundo em 

que vivem” (RAMOS, 2013, p. 261) e, em seguida, que: 

 

Usando o raciocínio lógico e articulando conhecimentos de diversas áreas do 
saber, o discurso argumentativo defende um ponto de vista, lançando mão 
de argumentos que procuram levar o interlocutor a concordar com a posição 
defendida.” (RAMOS, 2013, p. 261) 
 
 

 o que, ao nosso ver, fornece-nos indícios de que tipo de teoria argumentativa estaria 

por trás dos exercícios propostos, uma vez que, ao apontar o “raciocínio lógico” e a 

defesa de um ponto de vista para fazer o interlocutor aceitar uma posição ao lançar 

argumentos, podemos ver traços da Sequência Argumentativa proposta por Adam, ao 

lembrar que “o esquema de base da argumentação é pôr em relação os dados com 

uma conclusão” (ADAM, 1992, p. 3), justificando ou refutando uma tese ou 

argumentos de uma tese. 

 Quando o autor (ou interlocutor) “lança mão de argumentos”, pensamos que 

esse discurso argumentativo usa técnicas argumentativas, e, assim, a Sequência 

Argumentativa e a Nova Retórica são usadas como complementares. Desse modo, 

verificamos se essas duas teorias estão presentes ao longo da coleção, em seus três 

volumes.  

Com base nessa concepção de argumentação, observamos as propostas de 

produção textual, que foram analisadas, bem como as orientações propostas pelo 

material norteador, como o PNLD, o qual situamos a seguir. 

 

                                                           
14 Embora reconheçamos que há autores (e professores) que ainda fazem confusão quanto aos 
procedimentos de argumentação e sequência argumentativa, neste trabalho, não nos alongaremos 
nessa discussão. Faremos uma exposição de como os textos apresentam a Sequência Argumentativa, 
tendo como parâmetro Adam (2008). 
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5.3.2 O que diz o PNLD 2015 

 

A edição que utilizamos para análise trata-se da segunda edição de 2013, 

portanto, a que foi resenhada pelo PNLD 2015. Assim, o PNLD 2015 reconhece que 

a parte de produção de texto da coleção em análise está dividida em tipologias e 

nessas tipologias há vários gêneros para se trabalhar, tais como anúncio publicitário, 

seminário, artigo de opinião, etc. Apresenta como ponto forte da coleção a presença 

da produção de texto, pelo que podemos comprovar quando afirma que o material é 

abundante “em atividades que oferecem múltiplas formas de abordagem dos textos”  

(BRASIL, 2014, p.71). 

Concordamos com o manual, também, quando este cita que há “uma atenção 

a todas as etapas do processo de escrita dos gêneros” (BRASIL, 2014, p. 74). Ao 

chegar à seção de Produção de texto, a coleção  apresenta a proposta  em si, o 

planejamento do texto, em que estão inseridas as características do tipo de texto em 

questão, a elaboração, que seria a própria escrita do texto, a avaliação, na qual há 

a troca de textos entre os alunos e, por fim, a reescrita do texto, etapa bastante 

recomendada, atualmente. 

É interessante notar que, ao mesmo tempo em que a coleção pretende 

proporcionar a troca de textos entre os alunos, fazendo-os circular naquela esfera 

discursiva, a sala de aula, notamos que as propostas não (ou não há indício) 

direcionam esses textos para além do espaço em sala, como diz o PNLD: “A maioria 

das atividades de produção de textos não promove a circulação dos textos depois de 

produzidos. Essas propostas assumem a condição de uma suposta circulação, 

pensada hipoteticamente” (BRASIL, 2014, p. 71).  

Essa é uma etapa que deve ser sanada pelo professor, que precisa ter o 

conhecimento e a disposição para complementar as atividades e fazer a parte que o 

LD não alcançou, ainda, porém, indispensável para a aprendizagem do aluno e para 

o exercício da cidadania na sala de aula. 

Observemos como as atividades são exploradas no volume 1. 
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5.3.3 Análise das proposta do volume 1 

 

No volume 1 da coleção Ser Protagonista, a proposta de produção de texto do 

capítulo 31 refere-se à Dissertação escolar e, assim, em sua abertura, verificamos um 

vestígio sobre o tipo de teoria argumentativa presente na proposta. A seção “O que 

você vai estudar”15 mostra que, dentre os tópicos de estudo do capítulo, está a 

Sequência Argumentativa, apesar de não haver uma explicação sobre o que é a 

sequência, pelo menos não da forma como a concebemos, de acordo com Adam. 

Mais adiante, no capítulo, encontra-se o que se entende por Sequência 

Argumentativa, expresso por meio de um silogismo16: tese, premissa maior, premissa 

menor e conclusão. 

Na proposta de produção de texto, que está na seção “Produzir uma 

dissertação escolar”, reproduzida a seguir, o aluno deverá ler e interpretar os três 

textos motivadores, algo que consideramos positivo, uma vez que os alunos 

buscariam inspiração na hora de elencar seus argumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Ver anexo  K. 
16 Ver anexo L. 
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Figura 64 – Coleção Ser Protagonista, volume 1 (1) 

 

Fonte: Ramos (2013, p. 368). 

   

Na proposta: “A partir da leitura dos textos a seguir, escreva uma dissertação 

escolar. Você deve posicionar-se diante do tema proposto e apresentar argumentos 

para sustentar o seu ponto de vista”, percebemos que a sustentação de um ponto de 

vista aponta para o uso de estratégias argumentativas, o que se faz, certamente, 

através da estruturação de textos construídos com a Sequência Argumentativa, como 

denomina Adam, uma vez que, para o autor, a argumentação está  em “demonstrar-

justificar uma tese e refutar uma tese ou certos argumentos de uma tese adversa” 

(ADAM, 2008, p. 232). 

Ao apontar “apresentar argumentos”, o autor (enunciador) faz o uso de técnicas 

argumentativas, como se reportam Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005). Na proposta 

de atividade, porém, não verificamos menção, nem a presença, nem a possibilidade 

de que os alunos poderiam usar essas técnicas na construção de seu texto, o que, ao 
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nosso ver, seria importante para guiar os alunos durante o desenvolvimento da 

dissertação escolar e, assim, tornar mais eficaz o propósito final da argumentação. 

Entendemos que não seria possível nem oportuno que os alunos dominassem a teoria 

ou terminologia referente à teoria argumentativa na nova retórica, mas poderia haver 

“fórmulas” adaptadas, orientadoras dessas técnicas, que poderiam ser utilizadas pelos 

alunos.  

Na seção “Planejamento”, ilustrada a seguir, fica mais evidente o uso da 

Sequência Argumentativa, além disso, há indícios de presença das técnicas 

argumentativas. Vejamos a figura  a seguir. 

 

Figura 65 – Coleção Ser Protagonista, volume 1 (2) 

 

Fonte: Ramos (2013, p. 368). 

 

Ao citar o quadro com as características da dissertação escolar, como o uso do 

gênero textual, o público, a finalidade, o meio e a linguagem, os autores esperam que 

os alunos reconheçam a tese, os argumentos e os demais elementos que constroem 

os textos dos respectivos gêneros discursivos. Deixam claro, em suas questões, 

preocupação particular quanto à sequência dominante do texto (“Elabore uma 

sequência argumentativa [silogismo]”).  

Como parte das orientações, os autores indicam o item “incluir”. Nele, 

entendemos a presença de argumentos, nos moldes da Nova Retórica (exemplos, 
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comparações, explicações, análises). Assim, acreditamos que o aluno se beneficiaria 

dos argumentos quase-lógicos de comparação que, segundo Perelman e Olbrechts-

Tyteca (2005), são aqueles em que são tomados vários objetos para serem avaliados 

um em relação ao outro, e, também, por meio de um argumento que fundamenta a 

estrutura do real, como o argumento pelo exemplo.  

A exemplo dessa estratégia, que parece de forma “velada”, consideramos, 

perfeitamente possível e viável, a orientação das outras estratégias que contribuíriam 

com a composição do texto e com o norte do aluno ao produzir sua “dissertação”. 

Passemos à proposta seguinte: Volume 3. 

 

 

5.3.4 Análise das proposta do volume 3 

 

No volume 3 da coleção Ser Protagonista, o tom que guia o aluno é “estratégia 

de argumentação”, que fica evidente na abertura da seção “Argumentação”.  

No capítulo referente à Dissertação para o Enem e para o vestibular, o autor 

diz que é importante dominar as técnicas argumentativas. Embora não faça referência 

à forma de expressão, isso nos autoriza a relacionar sua fala às técnicas 

argumentativas de Perelman e Olbrechts-Tyteca. Porém, na proposta que apresenta, 

vemos que dá uma orientação que não corresponde ao que sugere sob o aspecto 

teórico: “Os textos a seguir são o ponto de partida para a produção de uma 

dissertação para o Enem e para o vestibular. Leia-os com atenção”. Essa forma de 

comando não guia o aluno para uma produção textual que considere aspectos 

referentes à teoria argumentativa. Apenas, apresenta dois textos motivadores para o 

aluno nortear-se, ou seja, prioriza de forma exclusiva o conteúdo, tema; nada que 

oriente quanto à forma composicional, exceto que deve ser dissertativo, comando 

que aparece logo após os textos. Observemos a proposta.  

 

 

 

 

 

 

Figura 66 – Coleção Ser Protagonista, volume 3 (1) 
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Fonte: Ramos (2013, p. 390). 

 

Na seção “Planejamento”, ao citar o quadro com as características da redação 

do Enem, como o uso do gênero textual, o público, a finalidade, o meio e a linguagem, 

há também a orientação “incluir”, que aponta para as estratégias argumentativas de 

conclusão, reflexões pessoais e título. Aqui, percebemos que não há consonância 

com o termo a que o autor se refere. As estratégias argumentativas antecedem a fase 

de conclusão.  
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Figura 67 – Coleção Ser Protagonista, volume 3 (2) 

 

Fonte: Ramos (2013, p. 390). 

 

Na seção “Elaboração”, transcrita a seguir, Ramos cita o que entende por 

estratégias argumentativas que seriam os títulos originais, citações, perguntas 

retóricas, pontuação expressiva, argumentos de autoridade, dados atuais, 

conhecimento de outras áreas, clareza, objetividade, resposta antecipada a 

argumentos adversários, “chave de ouro”. Desses, alguns se encaixam no que 

concebemos, com Perelman e Olbrechts-Tyteca, como um argumento baseado na 

estrutura do real, o argumento de autoridade, o que aproxima, então, a proposta da 

teoria referente à Nova Retórica. 

 

Figura 68 – Coleção Ser Protagonista, volume 3 (3) 

 

Fonte: Ramos (2013, p. 391). 
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Salientamos que a coleção Ser Protagonista explora, ainda, um artigo de 

opinião (O olor fugaz do sexo das meninas, de José Miguel Wisnik)17, em que são 

utilizadas as várias estratégias argumentativas que os alunos podem utilizar, além do 

argumento de autoridade18, definido como argumentos que “conferem credibilidade ou 

aceitação das opiniões que sustentam. Tem a função de autorizar determinadas 

afirmações ou desqualificar ideias opostas” (RAMOS, 2013, p. 381). Mostra que o 

estudante pode utilizar também um argumento que fundamenta a estrutura do real, a 

metáfora. Porém, como o exemplo faz parte do capítulo sobre artigo de opinião, 

deixaremos como anexo. A intenção, aqui, é apenas evidenciar que o material 

analisado contempla os diversos gêneros que possibilitam um trabalho reflexivo com 

os alunos na sala de aula. 

Percebemos, ao analisar essas duas propostas, que não houve, no volume 1, 

nenhuma referência às estratégias/técnicas argumentativas,  o que, ao nosso ver, 

pode comprometer a qualidade da produção textual do aluno. Em contrapartida, 

detectamos que a ideia de Sequência Argumentativa, embora pouco explorada, foi 

mencionada, apenas, no volume 1 por meio de um silogismo. Apenas no volume 3, o 

assunto acerca das técnicas argumentativas é explorado com um pouco mais de 

clarividência.  

A seguir, apresentamos um quadro resumitivo dos resultados da análise: 

 

Quadro 12 – Resumo dos resultados da análise 

Coleções/Teorias 

argumentativas (nº 

de propostas) 

Sequência 

Argumentativa 

Nova 

Retórica 

Duas 

teorias 

Português 

Linguagens 

1 proposta  10 

propostas 

Ser protagonista 0 1 proposta 1 proposta 

Novas Palavras 9 propostas 5 propostas 10 

propostas 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

                                                           
17 Ver anexo M. 
18 Ver anexo N. 
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Na coleção Português Linguagens observamos uma grande quantidade de 

propostas retiradas de vestibular e do Enem, com a presença de vários textos 

motivadores. Nelas, notamos que, por se tratar de propostas direcionadas aos alunos 

que terminaram o ensino médio, os estudantes lançariam mão dos conhecimentos 

adquiridos durante a vida escolar, usando o que sabem sobre esse tipo de texto, tanto 

em sua estrutura, como no uso de estratégias argumentativas.  

Tal fator, no entanto, pode ser visto como complicador para o professor em sala 

de aula, já que este apenas contaria com três propostas inéditas que o livro didático 

em questão oferece. Notamos que, por se tratar do volume 3, justamente aquele 

direcionado ao estudante concluinte, há uma tendência em mostrar as variedades de 

argumentos que os alunos poderiam utilizar em seu texto. Caberia ao professor buscar 

alternativas para melhorar as propostas de vestibulares, direcionando os alunos na 

feitura de “exercícios argumentativos”, nos quais os alunos poderiam exercitar as 

várias possibilidades de técnicas argumentativas, ou, ainda, utilizar a contra-

argumentação a seu favor.  

Na coleção Ser Protagonista, notamos que uma proposta deixa mais evidente 

o uso da Nova Retórica e, na outra, o uso das duas teorias. O ponto mais interessante 

da coleção em questão é que não há apenas a produção do texto em si, mas 

apresenta etapas para a produção do texto escrito. Se a coleção peca, por um lado, 

em não oferecer grande quantidade de propostas de produção de texto, por outro 

mostra flexibilidade, para aluno e professor, ao elencar as etapas de escrita. 

Na coleção Novas Palavras, observamos que há grande quantidade de 

propostas, inclusive no que se refere à utilização das teorias argumentativas; na 

coleção, estão equilibradas o uso das duas. Um ponto forte da coleção em relação às 

propostas é a diversidade de exercícios propostos para a feitura do texto 

argumentativo; tanto as questões propostas relacionadas à criação de argumentos 

como aquelas voltadas para o texto completo servem de apoio, a nosso ver, ao aluno 

e ao professor. 

No geral, vimos que as coleções, juntas, apresentam uma tendência em se 

utilizar da Sequência Argumentativa como teoria subjacente, apesar de encontrarmos 

capítulos referentes às técnicas/estratégias/tipos de argumentos, mas, a nosso ver, a 

Nova Retórica não foi discutida de forma aprofundada nas propostas; o que vimos em 

relação a essa teoria é que os argumentos apenas foram lançados aos alunos e 

caberia a eles utilizar a que melhor se adequasse ao tema do texto. Deixamos claro, 
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também, a utilização das duas teorias nas questões de vestibulares e naquelas 

voltadas para o Enem. 
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6 CONCLUSÃO 
 
 

O presente trabalho teve como principal objetivo observar se há respaldo 

teórico coerente subjacente às propostas de produção de texto em livros didáticos do 

ensino médio. Consideramos como aporte teórico para a realização da análise, duas 

teorias argumentativas, a saber, a Sequência Argumentativa, de Adam (1992; 2008), 

e a Nova Retórica, de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005). O corpus da pesquisa foi 

composto por três coleções de Língua Portuguesa, utilizadas no ensino médio, a 

saber, a coleção Português Linguagens, a coleção Novas Palavras e a coleção Ser 

Protagonista. 

Levamos em consideração que deveríamos fazer um recorte quanto às 

propostas presentes nos livros didáticos, dado o número considerável de gêneros 

estudados nos manuais e, assim, utilizamos como teoria de base para elencar os 

gêneros que consideramos mais relevantes para esse estudo o agrupamento de 

gêneros descritos por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2010). Dessa forma, ao 

verificarmos a variedade de gêneros argumentativos, escolhemos dois, o texto 

dissertativo-argumentativo, também chamado de redação escolar, e a redação do 

Enem, justamente porque esses dois tipos de texto apresentam, em sua estrutura, 

aspectos semelhantes. 

Ao considerarmos esses dois tipos de textos, verificamos 37 propostas de 

produção de texto para ser analisadas, sendo que na coleção Português Linguagens 

havia 11 propostas, na coleção Novas Palavras, 24 propostas e, na coleção Ser 

Protagonista, 2 propostas. 

Uma das considerações referentes à nossa pesquisa é de que o maior número 

de textos, que têm como estrutura o tipo dissertativo-argumentativo, está presente no 

terceiro volume de cada coleção. Um dos pontos para essa conclusão deve-se ao fato 

de a terceira série do ensino médio visar bons resultados no que tange à redação do 

Enem e os vários vestibulares que têm como porta de entrada para o ensino superior 

o texto de caráter argumentativo. 

Nas coleções, notamos, também, um grande número de propostas de produção 

de textos retiradas de vestibulares de IES privadas, estaduais ou do Enem. Apesar de 

não deixar de ser uma vantagem para os estudantes colocar em prática a feitura 

desses textos, fazendo com que estes tenham contato com essas propostas de 

produção, vemos que os autores das coleções poderiam não apenas reproduzir tais 
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propostas desses vestibulares, já que se corre o risco de sobreposição excessiva de 

propostas entre as coleções, mas também produzir propostas de produção de texto 

inéditas, feitas pelos próprios autores dos livros didáticos. Assim, seria interessante 

para os autores elaborar propostas de produção de textos mais viáveis para os 

estudantes, com a inclusão das duas teorias argumentativas, a Sequência 

Argumentativa e a Nova Retórica 

Observamos que, embora as duas teorias argumentativas (Sequência 

Argumentativa e Estratégias Argumentativas) tenham perpassado as propostas de 

produção textual das coleções analisadas,  fica mais evidente o uso, nas propostas, 

da Sequência Argumentativa de Adam. As estratégias argumentativas da Nova 

Retórica mostraram-se pouco presentes nas orientações das propostas de atividades 

de produção textual das mesmas coleções analisadas, das quais se conclui uma maior 

preocupação com a questão estrutural das produções textuais requeridas.  

Por considerarmos as duas teorias argumentativas igualmente importantes e 

facilmente imbricadas, propomos estratégias de ensino de produção textual com base 

nas técnicas argumentativas de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) e na Sequência 

Argumentativa de Adam (1992; 2008), de modo que o professor trabalhe em sala de 

aula, visando o desenvolvimento da proficiência do aluno para a produção de textos 

dissertativo-argumentativos. Assim, utilizando também o livro didático, o professor 

poderá utilizá-lo e desenvolver mais ferramentas para melhorar a produção textual do 

aluno.  

Com este estudo, tentamos contribuir com o trabalho do professor na 

orientação da produção escrita do texto dissertativo-argumentativo do aluno, 

auxiliando-o na compreensão da produção dessa “modalidade” textual tão importante 

nessa fase escolar. Quanto ao aluno, esperamos que ele seja beneficiado por 

intermédio de uma orientação mais coerente e eficiente para o seu objetivo quanto à 

produção do texto dissertativo-argumentativo. 

Por fim, esperamos que este estudo inspire outros cujo objetivo seja a 

compreensão e a adequação de teorias linguísticas ao efetivo uso em sala de aula. 
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ANEXO A -  OS TIPOS DE ARGUMENTOS 
 

 
Fonte: Cereja; Magalhães (2010, p.286) 
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ANEXO B – OS TIPOS DE ARGUMENTOS (2) 
 

 
Fonte: Cereja; Magalhães (2010, p.287) 
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ANEXO C – OS TIPOS DE ARGUMENTOS (3) 
 

 
Fonte: Cereja; Magalhães (2010, p.288). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



139 
 

ANEXO D – A ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p.385). 
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ANEXO E – AS ESTRATÉGIAS LÓGICO-EXPOSITIVAS 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p.369). 
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ANEXO F – AS ESTRATÉGIAS LÓGICO-EXPOSITIVAS (2) 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p.370). 
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ANEXO G – AS ESTRATÉGIAS LÓGICO-EXPOSITIVAS (3) 

 

Fonte: Amaral et al (2013, p.371). 
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ANEXO H – SUMÁRIO DA COLEÇÃO SER PROTAGONISTA, VOLUME 2 

 

Fonte: Ramos (2013, p.11). 
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ANEXO I – SUMÁRIO DA COLEÇÃO SER PROTAGONISTA, VOLUME 1 

 

Fonte: Ramos (2010, p.11). 
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ANEXO J – SUMÁRIO DA COLEÇÃO SER PROTAGONISTA, VOLUME 3 

 

Fonte: Ramos (2013, p.11). 
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ANEXO K – A DISSERTAÇÃO ESCOLAR. SEQUÊNCIA ARGUMENTATIVA 

 

Fonte: Ramos (2013, p.362). 
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ANEXO L – SILOGISMO 

   

                   Fonte: Ramos (2013, p.367). 
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ANEXO M – ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS 

 

Fonte: Ramos (2013, p.380). 
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ANEXO N – O ARGUMENTO DE AUTORIDADE NO ARTIGO DE OPINIÃO 

 

Fonte: Ramos (2013, p.381). 

 

 


