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1. Introdução

Neste trabalho, apresentaremos uma reflexão acerca de como um capítulo do terceiro
volume da coleção de livros didáticos Português: linguagens (Cereja e Magalhães 2010) propõe o
ensino de um gênero argumentativo: a carta de leitor. A reflexão intenciona observar se o ensino
proposto pelo livro didático (doravante LD) colabora com a aprendizagem de aspectos
linguísticos, além dos retóricos, no que concerne à argumentação. Esta reflexão faz parte de uma
pesquisa de mestrado, ainda em andamento, desencadeada em virtude da nossa percepção acerca
da ausência dos aspectos linguísticos como constituintes da argumentação, quando investigadas
as atividades referentes aos gêneros argumentativos. No momento, a pesquisa se ancora nas duas
coleções mais utilizadas no Ensino Médio nas dez maiores escolas da rede pública estadual da
cidade de João Pessoa, PB (vide Anexo 1 e Anexo 2).

Por ser um recorte da pesquisa mencionada anteriormente, cabe esclarecer que a escolha
pelo livro Português: linguagens foi feita tendo em vista que seis escolas, dentre as dez maiores,
adotam (e adotarão até o final da vigência do PNLD1 2012, em dezembro de 2014) esta coleção.
Já a escolha pelo terceiro volume deu-se em virtude deste trabalho ser apenas um artigo, não
havendo a possibilidade de deixar aqui as análises de toda a coleção.

Por estes motivos e tomando-se por base a Teoria da Argumentação na Língua
(doravante TAL) postulada por Oswald Ducrot (1988), este trabalho espera contribuir com os
estudos da Semântica Argumentativa, através da análise da relevância dos elementos linguísticos
na produção de textos argumentativos. Espera-se também contribuir com o ensino de língua
materna, em função de se tratar de uma análise de livros didáticos cujo enfoque teórico está nos
estudos dos gêneros textuais. Em razão disto, este trabalho tem como objetivo apresentar o
resultado da nossa observação acerca da existência (ou não) de alguns conceitos relacionados à
Semântica Argumentativa no LD mencionado, quando este apresenta questões referentes à leitura
e produção do gênero carta de leitor. Com isso, refletiremos a contribuição da TAL, a partir da
investigação sobre a concepção (retórica e/ou linguística) que embasa as atividades; analisaremos
as atividades propostas e explicaremos a importância da apresentação de aspectos linguísticos,
tomando como base a TAL, e deixaremos sugestões a fim de modificar as atividades propostas no
LD, conforme os moldes da análise linguística (cf. Geraldi 1984).

Nas duas próximas seções, serão apresentados alguns conceitos sobre a teoria dos
gêneros textuais, bem como sobre a TAL, considerados basilares para o desenvolvimento deste
trabalho.

1 Programa Nacional do Livro Didático 2012
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Na terceira seção deste artigo, iremos descrever o encaminhamento das atividades
propostas no segundo capítulo da segunda unidade do LD em questão, bem como
desenvolveremos a análise objetiva do trabalho. Na análise, colocaremos à prova nossa hipótese
de que de que os elementos linguísticos da argumentação devem ser explorados. Outrossim,
informamos que a produção textual dos alunos não faz parte da pesquisa em questão.

Por fim, na última seção, proporemos uma atividade complementar aos moldes da
Análise Linguística (doravante AL) na tentativa de balancear as concepções retórica e linguística
presentes nas atividades.

2. Texto - O que é? Como funciona?

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) concebem o texto enquanto uma unidade
básica do ensino de língua materna e recomendam que o ensino tenha por objetivo levar o aluno a
dominar as situações de comunicação através da leitura e produção dos gêneros textuais
existentes no mundo social de hoje. Além disso, todo o conteúdo do LD de Língua Portuguesa
(LP) está vinculado, seja em que época for, a uma forma específica de lidar com a língua. Logo,
desde a concepção dos documentos oficiais, que passaram a nortear a elaboração dos livros
didáticos, é consenso que as aulas de língua materna devam se dar através dos estudos dos
gêneros textuais (Marcuschi 2008: 51). Os gêneros textuais, por serem socialmente constituídos,
pressupõem a interação por meio da linguagem, o que mostra a sua dimensão discursiva. Sabe-se
que a sala de aula é o ambiente propício para que os alunos entrem em contato com textos
escritos de caráter argumentativo, aprendam a reconhecer suas características estruturais e
enfrentem o desafio de produzi-los de modo eficiente.

Por isso:

Se o objetivo é que o aluno aprenda a produzir e a interpretar textos, não é
possível tomar como unidade básica de ensino nem a letra, nem a sílaba, nem a
palavra, nem a frase que, descontextualizadas, pouco têm a ver com a
competência discursiva que é questão central.
Dentro desse marco, a unidade básica de ensino só pode ser o texto, mas isso
não significa que não se enfoquem palavras ou frases nas situações didáticas
específicas que o exijam.
[...]
Não se formam bons leitores oferecendo materiais de leitura empobrecidos,
justamente no momento em que as crianças são iniciadas no mundo da escrita.
As pessoas aprendem a gostar de ler quando, de alguma forma, a qualidade de
suas vidas melhora com a leitura (Brasil 1997: 29).

Nessa perspectiva, o ensino de LP através do estudo dos gêneros textuais tem se tornado
praticamente algo consensual entre a academia, os documentos oficiais, os livros didáticos e,
inclusive, para a maioria dos professores que estão em sala de aula atualmente. O processo de
ensino-aprendizagem da língua materna está se modificando, pois o texto vem ganhando um
lugar de destaque em virtude dos avanços nos estudos Semântico-Pragmáticos, da Linguística
Textual e da Análise do Discurso, que muito vêm contribuindo no intuito de corroborar o ‘papel’
do texto no ensino da língua.

Indo ao encontro do que foi dito anteriormente, pode-se afirmar que se um docente
dedica um tratamento adequado ao ensino dos gêneros textuais, os alunos passam a criar a
consciência de que os gêneros não são entidades estanques, mas entidades “culturais e cognitivas
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de ação social corporificadas de modo particular na linguagem” (Marcuschi 2008: 156), ou seja,
são entidades dinâmicas. Mas, mesmo assim, cada gênero possui a sua própria identidade no que
diz respeito ao léxico, à forma ou à natureza do tema que ele se propõe. Além disso, é preciso que
tenhamos em mente que tipologia e genericidade textual não são conceitos que se contrapõem,
mas que se complementam bem como se integram. Um não vive alheio ao outro, “são formas
constitutivas do texto em funcionamento” (Marcuschi 2008: 156).

Os estudos dos gêneros, de uma forma geral, partem da concepção apresentada por
Bakthin (1997: 279), quando este afirma que:

Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão
sempre relacionadas com a utilização da língua. (...) Que se efetua (...) em forma
de enunciados (orais e escritos), concretos e únicos, que emanam dos integrantes
duma ou doutra esfera da atividade humana. (...) Qualquer enunciado
considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de utilização da
língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que
denominamos gêneros do discurso.

A fim de complementar, há ainda uma dicotomia que consideramos importante
mencionar aqui, apresentada por Bakthin, que é a divisão dos gêneros discursivos em primários e
secundários. Os primeiros são gêneros mais simples: a conversa, o relato do dia-a-dia, a carta, por
exemplo. Já os secundários são gêneros mais complexos e necessitam de um processo de
elaboração escrita como, por exemplo, o romance, a peça de teatro, o discurso científico, o
discurso ideológico, a carta de leitor, entre outros. Bakhtin (1997: 281) argumenta que:

Os gêneros secundários absorvem e transmutam os gêneros primários (simples)
de todas as espécies, que se constituíram em circunstâncias de uma comunicação
verbal espontânea. Os gêneros primários, ao se tornarem componentes dos
gêneros secundários, transformam-se dentro destes e adquirem uma
característica particular: perdem sua relação imediata com a realidade existente e
com a realidade dos enunciados alheios.

Vê-se que, de um lado, há a inter-relação entre os gêneros primários e secundários e, do
outro, temos o processo histórico de formação dos gêneros secundários.

Por isso, cabe à escola criar um ambiente propício para que o aluno possa protagonizar
ações que façam com que eles se familiarizem com a finalidade dos gêneros existentes.

Por conseguinte, é indispensável que façamos a exposição de conceitos considerados
essenciais nessa teoria, visto que, constantemente, há ainda uma crença levada pelos alunos, e até
por professores de língua materna, de que os textos se classificam apenas em narrativos,
descritivos ou dissertativos. Baseados em Marcuschi (2002: 2008), faremos a distinção entre tipo
textual e gênero textual.

Os tipos textuais são sequências linguísticas e, muitas vezes, são caracterizados como
modos textuais. Pode-se dizer que os tipos textuais são as marcas gramaticais ou lexicais que
tendem a aparecer nos textos. Segundo Marcuschi (2002), os tipos textuais abrangem um
conjunto limitado de categorias determinadas por aspectos lexicais, sintáticos, relações lógicas e
tempos verbais. Portanto, dependendo das categorias, o texto pode ser caracterizado como
descritivo, narrativo, instrutivo (ou injuntivo) e argumentativo. Já os gêneros textuais são os
textos, escritos ou orais, que encontramos diariamente e que seguem alguns padrões de
comunicação caracteristicamente sócio-comunicativos, dependendo do contexto histórico ou
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social aos quais estão inseridos. Ou melhor, os gêneros textuais são “os textos empíricos, ou seja,
textos concretos, que circulam socialmente” (Oliveira 2010: 84). Para uma melhor compreensão
da distinção abordada por Marcuschi, temos o seguinte quadro:

Quadro 1 – Tipologia Textual e Genericidade Textual
TIPOS TEXTUAIS GÊNEROS TEXTUAIS

Constructos teóricos definidos por propriedades
linguísticas intrínsecas;

Constructos teóricos definidos por propriedades linguísticas
intrínsecas;

Constituem sequências linguísticas ou sequências de
enunciados e não são textos empíricos;

Constituem textos empiricamente realizados cumprindo
funções em situações comunicativas;

Sua nomeação abrange um conjunto limitado de
categorias teóricas determinadas por aspectos lexicais,
sintáticos, relações lógicas, tempo verbais;

Sua nomeação abrange um conjunto aberto e praticamente
ilimitado de designações concretas determinadas pelo canal,
estilo, conteúdo, composição e função;

Designações teóricas dos tipos: narração,
argumentação, descrição, injunção e exposição.

Sua nomeação abrange um conjunto aberto e praticamente
ilimitado de designações concretas determinadas pelo canal,
estilo, conteúdo, composição e função;

Portanto, vê-se que os tipos textuais envolvem os textos narrativos, descritivos,
injuntivos, expositivos e argumentativos, enquanto que os gêneros textuais são infinitos. Além
disso, há algumas condições sine quibus non para que um determinado gênero textual exista, a
citar: o contexto em que ele é produzido; quem o produziu; quais são os leitores interessados em
lê esse determinado gênero; quais as intenções e os objetivos do escritor ao produzir esse gênero
textual.

Outro conceito relevante é o de domínio discursivo o qual Marchuschi (2008: 194)
define muito bem como sendo “uma esfera da vida social ou institucional (religiosa, jurídica,
jornalística, pedagógica, política, industrial, militar, familiar, lúdica, etc.) na qual se dão práticas
que organizam formas de comunicação e respectivas estratégias de compreensão”. Ou seja, os
domínios discursivos constituem-se de práticas discursivas às quais identificamos os gêneros
textuais.

E o como poderíamos definir o LD nessa teoria? Segundo Marcuschi (2008), o LD é um
suporte textual, pois contém diversos gêneros textuais, embora os gêneros encontrados no LD
possuam outra funcionalidade sem perder a suas identidades. Ou seja, um artigo de opinião,
quando apresentado no interior de um LD, continua a ser um artigo de opinião com todas as suas
características e não muda apenas por estar fazendo parte de uma unidade didática de um livro. O
próprio Marcuschi (2008: 179) assevera que “Bakhtin nunca teria classificado o livro didático
entre os gêneros secundários e sim como um conjunto de gêneros.”. Mesmo que neste trabalho
esteja sendo analisada apenas a carta de leitor, na pesquisa como um todo, verifica-se que há
diversos exemplos dos gêneros ditos argumentativos em apenas um LD.

Nessas condições, a argumentação predomina em vários gêneros textuais,
principalmente, nos chamados gêneros opinativos, cuja exigência em exames de vestibulares e no
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) vem aumentando consideravelmente. É notório,
portanto, que a apresentação dos conceitos da Semântica Argumentativa nas aulas de produção
textual em LP, no Ensino Médio, objetiva promover a reflexão sobre os recursos semântico-
discursivos da língua, desenvolvendo, consequentemente, as competências linguística e
comunicativa dos alunos e esclarecendo os mecanismos de funcionamento da língua.

Na seção seguinte, apresentaremos algumas considerações acerca da argumentação,
focando a TAL (Ducrot 1988).
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3. A argumentação

Antes de iniciarmos as considerações acerca da teoria de Ducrot, cabe explanar
brevemente acerca da teoria de Chaim Perelman, a Nova Retórica, haja vista que o nosso objetivo
não é rechaçar a concepção retórica nas atividades do LD, mas informar que ambas as
concepções são relevantes para o incremento da capacidade argumentativa dos alunos.

A Nova Retórica não se preocupa com as abordagens especificamente linguísticas, pois
se interessa mais pelo estudo empírico das técnicas argumentativas, ou seja, preocupa-se mais
com a força, a intensidade e a solidez de um argumento.

Isto é, na teoria de Perelman, para que a argumentação seja possível, é necessário que
ocorra um “contacto (sic) dos espíritos” (1999: 31), uma espécie de comunhão intelectual que
acontece: (a) se a argumentação estiver inserida num determinado contexto e em um lugar
específico; (b) se ela for dirigida a um determinado auditório; (c) quando há uma linguagem em
comum; (d) quando existe a vontade de estabelecer a comunicação; (e) quando há a valorização
da adesão do interlocutor; e (f) quando há a possibilidade de ser ouvido e compreendido. Diante
disso, temos que na concepção de argumentação retórica de Perelman, não importa se as
premissas são estabelecidas como verdadeiras ou falsas, o importante é que elas sejam bastante
convincentes ou persuasivas, a fim de ganhar a adesão do auditório (Nascimento e Silva 2011).

Todavia, Chaim Perelman não aprofundou a questão do papel da língua na
argumentação, pois o foco dos seus estudos voltou-se para a argumentação factual e não
linguística. Essa perspectiva é abordada por Oswald Ducrot e seus colaboradores na TAL.

A perspectiva de estudos linguísticos da argumentação desenvolvida por Oswald Ducrot
(1988) e colaboradores opõe-se às teorias e às práticas defendidas pelos estudos retóricos. Para a
TAL, a argumentação está inscrita no funcionamento da língua e pode servir de instrumento para
a argumentação retórica. Nos termos da teoria do linguista, quando um falante de uma
determinada língua natural produz um enunciado, já é possível predizer o que ele dirá em
seguida, ou seja, Ducrot passou a estudar, linguisticamente falando, a expectativa criada pela
sequência enunciativa dos falantes. A ideia fundamental da teoria, conforme dita pelo próprio
Ducrot, é que:

[...] a frase em si não é indicação da relação entre os interlocutores e toda a
minha teoria sobre a argumentação pretende justificar esta ideia. Meu objetivo é
mostrar que a frase, e portanto a língua, contém alusões à atividade da fala,
contém alusões acerca do que fazemos quando falamos (Ducrot 1988: 64)2.

De acordo com essa visão, argumentar é apresentar um enunciado (ou um conjunto de
enunciados), a fim de que este admita um outro (ou um conjunto deles). Sob a perspectiva da
TAL, existem imposições na língua que comandam a apresentação dos enunciados e as
conclusões que eles acarretam. Segundo Ducrot e colaboradores (apud Cabral 2010: 16):

[...] os encadeamentos argumentativos possíveis no discurso estão ligados à
estrutura linguística dos enunciados e não apenas às informações que eles
veiculam; desse ponto de vista, um enunciado pode ser considerado um
argumento que visa não apenas a uma conclusão, mas a uma série de conclusões.

2 Tradução nossa: [...] es que em la frase mismahayindicaciones sobre las relaciones entre los interlocutores y toda
mi teoria sobre laargumentación está destinada a justificar esta idea. Mi objetivo es mostrar que la frase, y por lo
tanto lalengua, contienealusiones a laactividaddelhabla, contienealusiones sobre lo que hacemoscuandohablamos.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #983



6

Para se compreender melhor a TAL, é imprescindível entender as noções de frase,
enunciado e discurso. Nessa perspectiva, a frase significa uma entidade linguística e teórica que
não pode ser observada: “uma frase é um elemento de uma determinada língua. Uma língua
possibilita a construção de frases através da combinação de palavras de uma forma determinada”
(Ducrot 2009: 14, tradução nossa)3. À medida que falamos, fazemos o uso da frase através da
enunciação. O enunciado, por sua vez,é a múltipla utilização do grupo de frases que uma língua
produz, é a parte observável, “considerado como a manifestação particular, como a ocorrência hic
et nunc de uma frase” (Ducrot 1987: 164), enquanto o discurso é concebido como uma sucessão
de enunciados.

Após as definições de frase, enunciado e discurso, é importante que explanemos uma
teoria proposta por Ducrot, com o intuito de complementar os estudos da TAL: a teoria da
polifonia.

Ducrot adapta a noção de polifonia a partir de Bakthin, que concebeu e aplicou a
polifonia na literatura, mais especificamente nas obras de Dostoiévski. Portanto, a partir desta
concepção bakthiniana de ‘várias vozes’, Ducrot propõe provar que um enunciado possui a
presença de vários enunciadores. O objetivo do autor, como semanticista, é o de explicar o que
está dentro do enunciado, ou seja, o seu interesse é o significado que o enunciado transmite.
Portanto, para a linguística, a noção de ‘produtor’ de um enunciado não é importante. O que se
considera importante na teoria polifônica, na concepção ducrotiana, não é o ‘sujeito empírico’,
mas o locutor do enunciado e os vários pontos de vista nele presentes. Logo, vamos mostrar a
distinção entre locutor e enunciador, observando os sentidos atribuídos a esses dois conceitos,
para que possamos compreender o conceito de polifonia.

O locutor é aquele ‘ser’ que atribui a si a produção física do enunciado, ou seja, é aquele
responsável pela enunciação:

É aquele que refere o pronome eu e as outras marcas da primeira pessoa. Mesmo
que não se leve em conta, no momento, o discurso relatado direto, ressaltar-se-á
que o locutor, designado por eu, pode ser distinto do autor empírico do
enunciado, de seu produtor – mesmo que as duas personagens coincidam
habitualmente no discurso oral (Ducrot 1987: 182).

É importante lembrar a existência de situações em que o produtor e o locutor não
coincidem, ou seja, o sujeito empírico não é o mesmo locutor que se apresenta como responsável
pelo enunciado produzido. Portanto, é necessário que seja feita a distinção, nas palavras de
Ducrot (1987: 188), entre ‘locutor enquanto tal’ (por abreviação ‘L’) e o locutor enquanto ser de
mundo (‘λ’):

L é o responsável pela enunciação, considerado unicamente enquanto tendo esta
propriedade. λ é uma pessoa “completa”, que possui entre outras propriedades, a
de ser a origem do enunciado – o que não impede que L e λ sejam seres de
discurso, constituídos no sentido do enunciado, e cujo estatuto metodológico é,
pois, totalmente diferente daquele do sujeito falante [...].

3 [...] a sentence is an element in a language-system itself. A language-system makes it possible to construct
sentences by combining words in a certain way
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De posse dessa distinção, Ducrot (1988) diz que é permitida a concessão da palavra a
uma criatura que não pode ser reconhecida como produtora do enunciado. Sinalizamos aqui a
primeira forma de polifonia, a polifonia de locutores, também chamada de “dupla enunciação [...]
que se torna possível pelo fato de o locutor ser um ser de discurso, participando desta imagem da
enunciação fornecida pelo enunciado” (Ducrot 1987: 191).Outro exemplo clássico, bem
recorrente nas atividades do LD, mesmo que de forma tímida, para representar a polifonia de
locutores é o discurso relatado, ou RED (relato em estilo direto, Cf. Ducrot 1987), que “procura
reproduzir na sua materialidade as palavras produzidas pela pessoa de quem se quer dar a
conhecer o discurso” (p. 186). As marcas argumentativas mais encontradas no RED são as aspas,
o travessão, os dois pontos e os verbos dicendi.

Com relação ao outro ‘personagem’ da teoria polifônica, o enunciador (chamado de ‘E’),
Oswald Ducrot (2009: 35) diz o seguinte:

[...] enunciadores, significam para mim os diferentes pontos de vista que
estão intrinsecamente representados no enunciado. Em um enunciado, um
indivíduo representa a situação da qual ele está falando a partir da
perspectiva de uma ou mais pessoas: os enunciadores são aqueles seres
cujos pontos de vista da situação são identificados4.

Os enunciadores são colocados em cena pelo locutor e são responsáveis por pontos de
vista evocados por meio do enunciado. Os enunciadores não são “seres”, pessoas, mas as diversas
perspectivas e atitudes contidas em um enunciado, reforçando assim a definição do termo
polifonia. Ducrot (1987) exemplifica a polifonia de enunciadores através da pressuposição, da
ironia e da negação. Na polifonia de enunciadores, o locutor pode assimilar o(s) ponto(s) de vista
de um enunciador ou rechaçá-los. Para entendermos melhor, vejamos um exemplo de um
enunciado de negação: (1) Pedro não virá. Neste enunciado, temos um ponto de vista E1 que concorda
que Pedro virá e outro ponto de vista E2 que está discordando de E1. O locutor L, nesse caso,
está assimilando o enunciador E2 e rechaçando o enunciador E1.

Ducrot, ao elaborar a sua teoria da polifonia, obstinou-se a acabar com a concepção de
que sentido e condições de verdade são a mesma coisa, mesmo que saibamos que há outras
correntes da Semântica que vão de encontro a essa concepção. Há exemplo disso, temos os
estudos da Semântica Denotacional que asseveram que o significado depende de um referente
externo à língua. Já para Ducrot, o sentido de um enunciado não está nas condições de verdade
que ele traz do mundo exterior, mas na multiplicidade de entendimentos e posições que eles
representam. Para entendermos a noção de valor argumentativo, é necessário que explanemos a
concepção de sentido para Ducrot.

Com sua TAL, Ducrot estava determinado a se opor à concepção tradicional de sentido
(Ducrot 1988: 49). Para uma melhor compreensão, vejamos o seguinte: Ducrot explica que,
tradicionalmente, estabelecem-se três tipos de indicações para o enunciado, a saber: (a) Objetivas
– que consistem em uma representação da realidade; (b) Subjetivas – que indicam a atitude do
locutor perante a realidade; (c) Intersubjetivas – que se referem às relações do locutor com as
pessoas a quem se dirige.

4 Tradução nossa: [...] by enunciators, I mean the sources of those different points of view which are represented
within an utterance. In an utterance, one represents the state of affairs one is speaking about as seen from the point of
view of one or several persons: the enunciators are those persons from whose point of view the state of affairs is
viewed.
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Com o objetivo de exemplificar essas três indicações, e posteriormente criticá-las,
Ducrot (1988: 50) apresenta o seguinte enunciado: (2) Pedro é inteligente. Em se tratando dos aspectos,
o objetivo é descrever Pedro, o subjetivo nos direciona para uma suposta admiração do locutor
por Pedro e o intersubjetivo acontece porque o enunciado permite que o locutor faça surgir uma
relação de confiança entre Pedro e o interlocutor. Segundo Ducrot (1988), tradicionalmente, o
aspecto objetivo é chamado de denotação e os outros dois aspectos (subjetivo e intersubjetivo), de
conotação. E essa, segundo o autor, é a concepção tradicional de sentido que o próprio autor se
propõe a modificar, acabando com essa separação entre denotação e conotação. Assim, Ducrot
reorganiza as indicações de sentido de um enunciado defendendo a ideia de que não há
neutralidade ao se representar a realidade e, portanto, não há condições de existência para os
aspectos ditos objetivos. Nessa teoria, esses aspectos passam a não existir. Ducrot unifica, então,
os aspectos subjetivo e intersubjetivo e passa a chamá-los de função argumentativa ou valor
argumentativodos enunciados.

O valor argumentativo dos enunciados corresponde à orientação dada pela palavra ao
discurso e determina as possibilidades ou impossibilidades de continuação determinadas pelo seu
uso. Por isso, Ducrot e seus colaboradores chamaram a sua teoria de TAL, pois, para eles, o valor
argumentativo da parole origina-se na langue, ou seja, a língua determina para o que o discurso é
argumentativamente usado. O valor argumentativo dos segmentos do discurso consiste nos seus
enunciadores constituídos nos quais os seus pontos de vista possuem uma orientação
argumentativa. Logo, dizer que o ponto de vista de um enunciador ‘E’ tem uma orientação
argumentativa significa que ele (o ponto de vista) está representado como sendo capaz de
justificar uma determinada conclusão ou de fazer com que essa conclusão seja aceitável.

Para Ducrot, “a representação de pontos de vista argumentativamente orientados é
determinada pela estrutura linguística dos segmentos do discurso, independentemente da
informação que estes segmentos trazem” (2009: 49, tradução nossa)5.

Toda essa argumentação acerca do valor argumentativo de um enunciado se justifica
para mostrar que os encadeamentos argumentativos possíveis dentro do discurso estão
intrinsecamente ligados à estrutura linguística dos enunciados e são determinados pelo ato de
argumentar. Conforme Ascombre e Ducrot (1997: 168 apud Cabral 2010: 44),

[...] o processo discursivo que chamamos de argumentação e que consiste em
encadear enunciados-argumentos e enunciados-conclusões tem ele mesmo como
anterior um ato de argumentar sobre o qual se apoia. Como todos os atos
ilocutórios, se realiza no e por um enunciado único.

Assim sendo, podemos afirmar que “todo enunciado é objeto de um ato de argumentar
que faz parte do seu sentido” (Cabral 2010: 44). Ainda segundo Ducrot, na própria língua, há
elementosque têm a função de determinar o modo como o que está dito é construído, isto é, são
responsáveis por indicar a gradação da força argumentativa. Logo, na TAL, a linguística olhou de
forma diferente as palavras que são responsáveis pela sinalização da argumentação. Isso se deve à
forma como os conectores passaram a ser estudados. Eles deixaram de ser vistos como elementos
que estabelecem relações lógicas para, conforme desenvolvido por Ducrot em sua teoria, serem
encarados como articuladores de informações e de argumentos em um texto. Esses elementos são
os operadores argumentativos ou discursivos.

5[…] the representation of argumentatively oriented points of view is determined by the linguistic structure of
discourse segments, irrespective of the information which those segments provide.
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Nas palavras de Koch (2000: 44), “a importância dos operadores argumentativos reside
na contribuição para construção do sentido, responsáveis que são pela orientação argumentativa
do texto”. Os operadores argumentativos são segmentos textuais que ligam um argumento a outro
com o propósito de direcionar o interlocutor a uma conclusão. Ducrot (apud Koch 2000: 30) diz
que “esse termo foi criado para designar certos elementos da gramática de uma língua que têm
por função indicar (‘mostrar’) a força argumentativa dos enunciados, a direção (o sentido) para o
qual apontam”.

A semântica postulada por Oswald Ducrot, com base em seus estudos em torno da
direção argumentativa dos enunciados, formulou a noção de escala argumentativa e declasse
argumentativa:

Dois ou mais argumentos orientados no mesmo sentido, isto é, para uma mesma
conclusão, constituem uma classe argumentativa. Diz-se que p é um argumento
para a conclusão r, se p é apresentado como devendo levar o interlocutor a
concluir r. Quando vários argumentos – p, p’ p”... - se situam numa escala
graduada, apontando, com maior ou menor força, para a mesma conclusão r, diz
que eles pertencem à mesma escala argumentativa(grifo da autora)(Koch 2011:
102).

A classe argumentativa é constituída por elementos que podem servir igualmente como
argumentos que apontam para uma mesma conclusão e aescala argumentativa é a gradação de
força crescente dos enunciados de uma classe no sentido de uma mesma conclusão. Assim, para
Ducrot (Cf. Cabral2010), o locutor de um enunciado pode hierarquizar os argumentos de uma
classe argumentativa, se tivermos um enunciado no qual os operadores podem estabelecer uma
hierarquia dos segmentos numa escala, orientando, assim, para a conclusão acarretada. A classe e
a escala argumentativa permitem perceber como os operadores estão organizados em suas forças
para produzirem um sentido desejado pelo autor do discurso. Essas forças ora atuam como
reforço, soma da argumentação anterior, ora como contraposição, ora como fechamento de uma
ideia, para citarmos apenas alguns exemplos. A leitura é direcionada justamente através do valor
argumentativo que conduz o interlocutor a chegar às conclusões construídas pelas pistas criadas
pelo locutor. E os operadores, bem como outros elementos presentes na argumentatividade da
língua, estabelecem essas relações. Desse modo, conforme vários autores já preconizaram,
existem vários aspectos linguísticos considerados importantes no dizer e no dito de um
enunciado, tais como marcadores de pressuposição e os modalizadores, que também possuem
valores argumentativos. Estes últimos serão apresentados a seguir.

Cabe tratar da modalização, haja vista que os gêneros textuais argumentativos
encontrados em livros didáticos estão repletos de elementos linguísticos que explicitam esse
assunto. Segundo Cabral (2010), a modalização diz respeito à aplicação dos conceitos da
modalidade ao ato enunciativo; a modalização é a operacionalização, a lexicalização dos
conceitos da modalidade. Assim, expomos aqui as apreciações de Silva (2012) acerca da
modalização, para que possamos concluir, em poucas palavras, que há uma harmonia sobre o fato
de que a modalização se configura “como um processo que se manifesta através de modalidades,
estas representadas, porsua vez, por elementos linguísticos – os modalizadores.” (Silva 2012: 54).
Mais à frente, a mesma autora cita que os modalizadores podem ser identificados como
“todososelementoslinguísticosquefuncionamcomoindicadoresdas intenções, dos sentimentos e
das atitudes do enunciador no que diz respeito a seu discurso” (Guimarães 2001: 68 apud Silva
2012: 54). Na maioria dos casos, os advérbios são os termos mais utilizados para marcar a
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modalização na trama argumentativa. Igualmente, alguns verbos ou adjetivos podem funcionar
como modalizadores, cumprindo, assim, um papel importante na organização e articulação de um
texto argumentativo. Todavia, ressaltamos que um mesmo elemento linguístico pode expressar
diferentes tipos de modalização, gerando, portanto, diferentes efeitos de sentido.

Como se percebe, a TAL, do semanticista francês Oswald Ducrot e colaboradores,
engloba uma gama de aparatos teóricos que são considerados aspectos relevantes a serem levados
em consideração na trama argumentativa de diversos textos, perpassando pelos mais variados
gêneros. Após essa breve apresentação acerca dos pontos mais pertinentes da TAL para este
trabalho, passaremos para a análise do capítulo do LD.

4. A análise do LD

Nesta seção, faremos a exposição dos resultados da análise de um capítulo do terceiro
volume da coleção de livros didáticos Português: linguagens (Cereja e Magalhães 2010). O LD
está dividido em quatro unidades: UNIDADE 1 (com onze capítulos), UNIDADE 2 (com doze
capítulos), UNIDADE 3 (com nove capítulos) e UNIDADE 4 (com onze capítulos). Dentro deste
universo, há os capítulos com o enfoque no estudo dos gêneros textuais denominados de
“Produção de texto”. Neste trabalho, faremos a análise do capítulo 2 – A carta de leitor, que faz
parte da UNIDADE 2 do terceiro volume.

O capítulo2 organiza-se conforme um padrão seguido não só pelo terceiro volume, mas
por toda a coleção. As seções desse capítulo são: “Trabalhando o gênero”, “Produzindo a carta de
leitor”, “Escrevendo com coerência e coesão” e uma última denominada “Exercícios”.

A seção “Produzindo a carta de leitor” não fará parte da análise, pois nessa seção, os
alunos apenas recebem do LD uma orientação de como planejar a produção de dois textos do
gênero em estudo com o objetivo de que possam se apropriar dos elementos constitutivos da carta
de leitor, bem como se conscientizem acerca do papel social que esse gênero exerce.

A seção “Trabalhando o gênero” é iniciada com a apresentação de seis textos
representativos do gênero carta de leitor. Em seguida, o LD passa para os exercícios.

No primeiro exercício, pergunta-se qual é a finalidade da carta de leitor e se esse gênero
constitui uma forma de exercício da cidadania.

No segundo exercício, há três questionamentos, dentre eles: qual das cinco cartas faz um
elogio; qual delas comenta matérias publicadas pelo jornal ou revista; em qual delas o leitor
argumenta, baseado em uma experiência pessoal.

Na terceira questão, os autores relatam que em duas das cartas, os leitores se manifestam
a respeito da Lei 11.705/20086; na primeira parte, pergunta-se se os leitores se manifestam contra
ou favor dessa lei; já na segunda parte, solicita-se ao aluno que escreva qual o argumento
utilizado para sustentar a opinião do leitor que se posiciona contra essa lei. Seria de grande
relevância que o LD tratasse de aspectos da polifonia de locutores bem como de enunciadores,
haja vista e necessidade de apresentar diferentes pontos de vista no que concerne à lei citada.

No quarto exercício, pergunta-se qual a variedade linguística predominante nas cartas
apresentadas e, em seguida, pergunta-se por qual motivo essa variedade foi empregada, levando
em consideração os veículos em que as cartas foram publicadas.

6Essa lei altera dispositivos de algumas leis, dentro delas a Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, com a finalidade de estabelecer alcoolemia 0 (zero) e de impor penalidades mais
severas para o condutor que dirigir sob a influência do álcool.
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No exercício de número cinco, afirma-se que a carta de leitor tem uma estrutura muito
semelhante à carta pessoal, mas que as cartas apresentadas não possuem nenhuma dessas
características, e, em seguida, pergunta-se ao aluno porque que ele acha que alguns dessas
características foram suprimidas (vocativo; expressão cordial); logo após, pergunta-se por quais
motivos a carta ao leitor costuma vir intitulada.

No sexto exercício, o aluno é solicitado a se reunir com os colegas e discutir acerca das
características da carta de leitor.

Percebe-se que uma série de exercícios como esses que vimos descrevendo partem do
pressuposto de que o relevante, ao se trabalhar com a carta de leitor, é mostrar as estratégias
argumentativas eficientes para organizar esse tipo de texto, porém apenas do ponto de vista
retórico. De qualquer forma, a atividade funciona como um ponto de partida para direcionar os
alunos para os aspectos mais relevantes de uma carta de leitor. Vê-se que os alunos são
solicitados a reconhecer informações, a inferir, a relacionar diferentes aspectos observados nas
cartas.

Nos exercícios de número um, dois, quatro, cinco e seis, é notória a preocupação de
Cereja e Magalhães (2010) em somente apresentar estratégias retóricas e não estratégias que
mostrem quais os aspectos linguísticos, conforme didatizada pela TAL de Oswald Ducrot,
envolvidos no gênero carta de leitor. Vê-se que apenas o terceiro exercício tenta se aproximar de
uma preocupação um pouco mais linguística. Mesmo assim, outros aspectos polifônicos
poderiam ter sido abordados, como o uso das aspas no RED (relato em estilo direto, cf. Ducrot
1987), conforme podemos verificar no seguinte trecho destacado7 da terceira carta (Cereja e
Magalhães 2010: 153):

Figura 1
Não se detectou também, em nenhum momento, um questionamento sobre o uso de

operadores argumentativo, a exemplos do “mas” e “contudo”, conforme temos nos destaques
abaixo, da segunda e da quarta cartas de leitor (Cereja e Magalhães 2010: 153), respectivamente:

Figura 2

7 Destacamos os trechos das cartas, na cor amarela, para facilitar a visualização do leitor.
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Figura 3

Outro aspecto, percebido por nós, foi a ausência de uma discussão acerca do uso de
modalizações expressas pelo(s): (a) epistêmicos asseverativos “excessivamente”, “é trágico” e (b)
deôntico de obrigatoriedade “é indispensável”, conforme mostram os destaques a seguir (Cereja e
Magalhães 2010: 154):

Figura 4

Baseando-se nos exercícios propostos na seção “Trabalhando o gênero”, identificou-se
que o foco do LD é a argumentação retórica e não a linguística, desconsiderando os elementos
que Ducrot estudou na sua TAL. Essa afirmação se justifica pelo fato de não ser solicitado, em
nenhum momento, a verificação do efeito de sentido que os operadores argumentativos geram
nos textos apresentados nesse capítulo. A identificação dos operadores é indispensável neste tipo
de gênero textual, bem como em qualquer outro, haja vista que muitos deles são utilizados para
contrapor posicionamentos contrários e favoráveis ao tema abordado. No que concerne à
modalização, percebemos que o funcionamento argumentativo dos modalizadores discursivos
não é explorado. A atividade poderia ter levado os alunos a perceber as nuances de sentido
(certeza, verdade, obrigação), bem como fazê-los enxergar que esses efeitos ocorrem através da
utilização de elementos modalizadores distintos. A atividade detém-se a elementos e/ou
estratégias argumentativas que desconsideram os aspectos linguísticos mais pontuais, levando os
alunos a identificarem apenas os fatos e a forma como os fatos são apresentados nas cartas de
leitor.

Quando passamos para as seções “Escrevendo com coerência e coesão” e “Exercícios”,
percebemos uma situação que encaramos como problemática, pelo menos, em termos estruturais
do capítulo.  Pois, mesmo que o LD procure tratar de aspectos relacionados com a textualidade e
o estilo, tais como coerência, coesão, nesta seção, ele apresenta um gênero textual diferente
daquele estudado no capítulo: a fábula (O renascer de belos sentimentos uma vez satisfeitas as
necessidades básicas, de Millôr Fernandes). Ainda sim, verificamos que aqui há um pouco mais
de atenção ao linguístico, porém nenhuma abordagem retórica, devido ao fato que a seção se
preocupa apenas com o ensino da articulação de palavras e ideias. Por exemplo, na página 157,
na letra “b” do terceiro exercício, da seção “Escrevendo com coerência e coesão”, o LD questiona
qual é o sentido da conjunção coordenativa ‘pois’, presente no segundo parágrafo da fábula. Vê-
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se que, mesmo metalinguisticamente, Cereja e Magalhães (2010) buscam chamar atenção do
aluno para o uso desse operador argumentativo. Outra situação que também nos chamou a
atenção foi a letra “b” do quinto exercício, igualmente na página 157, quando o LD pergunta qual
a palavra que estabelece uma relação de oposição na seguinte frase retirada da fábula: “Já batera
antes, mas o homem tinha fingido que não ouvia”. Verificamos que, mais uma vez, Cereja e
Magalhães (2010) objetivam mostrar um dos usos do operador “mas”. É uma pena que esses
aspectos não tenham sido abordados na seção anterior que trata das cartas de leitor, pois,
indubitavelmente, dariam muito mais relevância para os exercícios, auxiliando, assim, os alunos a
produzirem os seus textos de uma forma mais eficaz.

É importante ressaltar que o nosso objetivo, em nenhum momento, é dizer que os
aspectos retóricos e linguísticos da argumentação devam ser dicotomizados, mas, apenas, mostrar
que o LD poderia enxergar a argumentação além da habilidade para convencer um interlocutor a
respeito de um determinado ponto de vista, afinal o locutor é responsável pelo que é dito.
Acreditamos que, mesmo que não esteja metalinguisticamente mencionado nos documentos
oficiais, os autores de livros didáticos deveriam apresentar os conteúdos semântico-
argumentativos numa perspectiva mais linguístico-discursiva, a fim de contribuir para o agir dos
professores envolvidos nesse processo de ensino-aprendizagem das aulas de produção textual.

Na próxima seção, apresentaremos uma sugestão de reformulação do exercício
apresentadona seção “Trabalhando o gênero”, baseando-nos na Análise Linguística.

5. Uma proposta de exercício de Análise Linguística

Haja vista que temos aqui a preocupação de fazer com que os alunos usem “os
conhecimentos adquiridos por meio da prática de reflexão sobre a língua para expandirem as
possibilidades de uso da linguagem e a capacidade de análise crítica.” (Brasil 1997: 33),
deixaremos, como contribuição, uma proposta de reformulação do exercício da página 154
(Cereja e Magalhães 2010), se parametrizando nas concepções da Análise Linguística (doravante
AL) e na observação dos aspectos linguísticos da TAL.

Antes disso, cabe informar de maneira breve que a AL é um termo previamente cunhado
por Geraldi (1984) para denominar uma nova perspectiva de reflexão sobre o sistema linguístico
e sobre os usos da língua com vias ao tratamento escolar de fenômenos gramaticais, textuais e
discursivos. Para que tenhamos um trabalho de AL, é necessária que seja configurada, nos
exercícios propostos, uma reflexão recorrente e organizada, voltada para a produção de sentidos
e/ou para a compreensão mais ampla dos usos e do sistema linguístico.

O quadro 2 mostra algumas sugestões, escritas em negrito, que poderiam ser abordadas
no estudo do gênero carta de leitor, no que concerne acrescentar aspectos linguísticos aos
retóricos:

Quadro 2 – Proposta de modificação do exercício

1. A carta de leitor é um gênero textual que permite o diálogo dos leitores com o editor de jornais e
revistas ou entre os leitores. É geralmente publicada numa seção de cartas de jornais ou revistas,
como, por exemplo, Painel do Leitor, Fórum dos Leitores, Cartas, etc.
a) Observando os assuntos a que se referem as cartas de leitores lidas, responda: Qual é a finalidade da

carta do leitor?
b) Após a leitura das cartas, podemos ver que os pontos de vista das revistas e/ou jornais não são

apresentados. Por quê?
c) Na sua opinião, a carta do leitor constitui uma forma de exercício da cidadania? Por quê?
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2. Nas cartas de leitor em estudo:
a) Qual delas faz elogio?
b) Quais delas comentam matérias publicadas em jornal ou revista?
c) Em qual delas o leitor argumenta, tendo com referência uma experiência pessoal?

3. Dois leitores se manifestam a respeito da Lei 11.705 (álcool zero).
a) Eles se manifestam contra ou a favor dessa lei?
b) Se algum dos dois leitores se manifesta contra essa lei, qual o argumento utilizado para sustentar

sua opinião?
c) É possível dizer que há um diálogo entre os pontos de vista do leitor que se manifesta contra a

Lei 11.705 e o que diz o Código Brasileiro de Trânsito? Explique sua resposta.

4. Observe a linguagem empregada pelos leitores nas cartas lidas.
a) Que variedade linguística predomina?
b) Considerando os veículos em que as cartas foram publicadas levante hipóteses: Por que essa

variedade foi empregada nas cartas?

5. A carta de leitor tem estrutura semelhante à da carta pessoal. Ela contém vários elementos, como local
e data, vocativo, assunto, expressão cordial de despedida e assinatura. Além disso, não apresenta
título. As cartas lidas, porém, não se mostram de acordo esse padrão.
a) Por que você acha que alguns desses elementos das cartas foram suprimidos?
b) As cartas normalmente não apresentam títulos. Levante hipóteses: Por que as cartas de leitor,

publicadas em seções específicas para isso, costumam vir intituladas?

6. Em sua carta, P.T. apresenta o discurso de outro locutor na forma direta. Identifique o trecho
da carta onde o leitor faz o uso desse recurso e explique que sentido o produtor da carta quis
proporcionar ao utilizar as aspas.

7. Observe o uso de algumas conjunções nas cartas de N.R.P.F, de M.C. e de G.L.R. e explique
qual o sentido estabelecido em cada uso. O que osleitores pretendem dizer ao usar, por exemplo,
o “mas”, o “contudo” e “além disso”?

8. Identifique, em qual das cartas há um enunciado nos qual oleitorassume total responsabilidade
pelo ponto de vista que ele apresenta como verdadeiro e um enunciado no qual o leitor expressa
algo que obrigatoriamente irá acontecer.

Como se pode ver, preservaríamos os questionamentos originais do exercício, uma vez
que a reflexão sugerida é de extrema importância na construção do entendimento do aluno sobre
a argumentatividade própria da carta de leitor. Ressaltamos que a forma com que Cereja e
Magalhães (2010) preconizam o trabalho com a argumentação não quer dizer que não seja
relevante, pois a abordagem retórica faz parte da construção do saber argumentativo dos alunos.
Todavia, acrescentaríamos alguns outros questionamentos a fim de fortalecer o conhecimento dos
alunos sobre a importância contextual dos aspectos linguísticos na argumentação.

Sendo assim, sugerimos um exercício que agregue aspectos linguísticos aos aspectos
retóricos a fim de que possam fomentar a discussão sobre as cartas de leitores. Na questão 1,
acrescentaríamos mais um questionamento a fim de fortalecer aspectos polifônicos dos locutores
e enunciadores da carta em questão. Deste modo, para aumentar os conhecimentos no que
concerne aos estudos polifônicos propostos por Ducrot, adicionaríamos uma letra ao terceiro
exercício, com o objetivo de tentar saber se o aluno estará atento às questões dos diferentes
enunciadores, além de realçar os locutores enquanto autores do discurso, com suas convicções,
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conhecimentos e crenças. O exercício de número 6, ainda com uma proposta de fortalecer o
entendimento da polifonia, questiona acerca do uso do relato em estilo direto (cf. Ducrot 1987),
de modo que o s alunos possam entender a importância do uso do discurso direto na
argumentação, visto que o locutor não se compromete com o que foi dito.

Objetivando aumentar os conhecimentos linguísticos na argumentação, o
questionamento sobre os usos das conjunções, na atividade 7, tem por finalidade não o
direcionamento a classificações gramaticais, mas ao despertar para informações mais precisas
que essas palavras fornecem ao interlocutor do texto, cuja funcionalidade está também para a
argumentação como recursos de significação do texto.

Enfim, mas não finalizando as possibilidades de modificações, o oitavo exercício,
procura incitar uma discussão mais ampla sobre as opiniões expressas diretamente peloescritor de
uma das cartas, denotando seus posicionamentos reais, sem suavizações, nos enunciados. Os
alunos precisam estar bem conscientes de que, ao produzirmos um texto, a escolha linguística por
um termo constrói a trama argumentativa do gênero textual, fazendo com que as verdadeiras
convicções de quem escreve a carta sejam produzidas termo a termo.

Ressalvamos que, em nenhum momento desta pesquisa, dissemos que as questões aqui
apresentadas seriam suficientes, pois sabemos que as possibilidades são inúmeras quando se trata
do estudo de um gênero textual argumentativo. Sabemos que há muito a se contribuir para
proporcionar um crescimento na capacidade argumentativa dos nossos alunos, principalmente no
Ensino Médio, haja vista que precisam estar habituados a produzirem textos mais consistentes,
coesos e coerentes.

6. Considerações finais

Na parte introdutória deste artigo, dissemos que a nossa intenção era observar se o
ensino proposto pelo LD Português: linguagens, volume 3 (Cereja e Magalhães 2010) colaborava
com a aprendizagem de aspectos linguísticos, além dos retóricos, no que concerne à
argumentação na língua, haja vista que o nosso interesse era mostrar a importância dos estudos da
TAL preconizada pelo francês Oswald Ducrot e seus colaboradores.

Igualmente, o nosso objetivo foi apresentar o resultado da nossa observação acerca da
ausência de conceitos concernentes à teoria ducrotiana no LD em questão, quando este apresenta
um capítulo de estudo do gênero argumentativo carta de leitor.

Após a análise do LD, concluímos brevemente, que o ensino da argumentação presente
no capítulo em foco, limita-se ao estudo apenas de aspectos retóricos da composição das cartas de
leitores norteadoras da discussão. De qualquer forma, não tivemos a intenção de criticar a forma
como os autores do LD decidiram apresentar a argumentação nesse gênero, até mesmo porque os
aspectos de cunho retórico são importantes também na composição da capacidade argumentativa
de um produtor textual eficiente.

Entretanto, pudemos perceber que essa ausência de atividades que abordam os aspectos
linguísticos, principalmente no Ensino Médio, pode comprometer a aprendizagem dos conteúdos
referentes ao reconhecimento e produção de um texto argumentativo.

Foi possível refletir, após a análise do capítulo, que a não consideração dos aspectos
internamente ligados à língua podem prejudicar, de certa maneira, o entendimento, por parte dos
alunos, dos elementos que dotam o texto de sentido. Viu-se que a atividade da seção
“Trabalhando com o gênero” detém-se a elementos e/ou estratégias argumentativas que
desconsideram os aspectos linguísticos mais pontuais, levando os alunos a identificarem apenas
os fatos e a forma como os fatos são apresentados nas cartas de leitor.
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Por isso, deixamos uma contribuição de modificação da atividade, abordando aspectos
preconizados pela TAL, a fim de agregar aprendizagem aos aspectos retóricos. As sugestões
apresentadas são apenas incipientes se considerarmos as várias possibilidades que temos de
abordar a polifonia ou a modalização, apenas para citar alguns exemplos.

Mesmo sabendo das diversas possibilidades, essas mudanças serão possíveis apenas se
os autores de LD e os professores que atualmente utilizam esses manuais se conscientizarem da
relevância que os conceitos da Semântica Argumentativa possuem na aprendizagem,
principalmente, dos gêneros textuais argumentativos. Ressalvamos que esses conceitos não
devem ser apresentados do ponto de vista metalingüístico, mas sim a partir de uma perspectiva na
qual a reflexão e uso sejam postos em voga adequando-os ao nível dos alunos.

Visto que as discussões acerca da argumentação, sobretudo nos estudos dos gêneros
textuais, são passíveis de diversas possibilidades, esperamos que a nossa contribuição possa
fomentar outras reflexões acerca desse assunto tão importante para o ensino de língua materna.
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8. Anexos

Anexo 1: Declaração da Secretaria de Educação do Estado da Paraíba – 1ª Gerência Regional de
Ensino
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Anexo 2: Declaração da Secretaria de Educação do Estado da Paraíba – Gerência Operacional de
Assistência ao Estudante – Núcleo de Material Didático.
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