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Introdução 

Este estudo
1
 objetiva desenvolver e aplicar atividades de intervenção que visem repensar o ensino de produção 

de textos em Língua Portuguesa e desenvolver as habilidades dos alunos para sanar dificuldades em ordenar e organizar 

ideias no texto argumentativo escrito, obedecendo à coerência/coesão, de modo que o texto progrida tematicamente. 

Justifica-se esta pesquisa
2
 em função da demanda social por leitores e escritores competentes, buscando contribuir para 

a inserção efetiva do aluno no mundo da escrita, e em função dos objetivos do Programa de Pós-Graduação Mestrado 

Profissional em Letras (ProfLetras), da Universidade Estadual de Montes Claros, cujas diretrizes se voltam à 

investigação de um problema da realidade escolar e/ou da sala de aula do mestrando,  no que concerne ao ensino e 

aprendizagem na disciplina de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental. Nessa perspectiva, voltamos à identificação 

de inadequações linguístico-discursivas, a exemplo de repetições e contradições de ideias, por meio de atividades de 

intervenção para buscar minimizar o problema. Esse procedimento é produtivo à medida que se direciona para a forma 

como os alunos estão atendendo à progressão temática no desenvolvimento do gênero artigo de opinião, direcionando o 

ensino a uma perspectiva mais discursiva para a produção de textos argumentativos mais coerentes. Para tanto, 

fundamentamo-nos no aporte teórico da Linguística Textual, com ênfase na terceira fase, na qual se sobrelevam os 

trabalhos de Koch [6,7,9]; Koch e Elias [8]; Cavalcante [3]; Beaugrande e Dressler [2]; Charolles [5] acolhendo, 

também, as contribuições de Bakhtin [1]. Ampliando a perspectiva teórica, passamos em revista a Teoria 

Semiolinguística  e a Teoria da Argumentação, nos termos de Charaudeau [4], Perelman e Tyteca [10], respectivamente, 

entre outros. Com o estudo empreendido, esperamos minimizar inadequações nas produções argumentativas de alunos 

do 6º ano do Ensino Fundamental.   

 

 

Material e métodos 

O suporte teórico em que se embasa esta pesquisa situada na área da leitura e de produção textual, num 

primeiro momento detém-se na terceira fase do percurso da Linguística Textual, na qual não se fala mais de texto ou de 

não texto, mas sim de princípios de textualização, que não se encontram na realidade linguística, figurando como 

processos e estratégias de construção de sentido, com foco na progressão temática. KOCH [9, p. 27] aponta o texto 

“como manifestação verbal constituída de elementos linguísticos, de modo a permitir aos parceiros, na interação,  em 

decorrência da ativação de estratégias de ordem cognitiva, como também a interação ( ou atuação) de acordo com 

práticas socioculturais” . Tradicionalmente, num texto, há, por meio de diversos mecanismos de sequenciação da língua, 

partes interdependentes, o que garante a progressão textual, entre os quais a progressão temática. Essa progressão é 

entendida como o processo pelo qual o texto se constrói com o avanço da informação. Essa construção, segundo Koch 

[9], é processada através de relações de acréscimo de informação, a partir da contextualização de informações já 

apresentadas no texto, de forma que a informação nova se conecte unicamente com a informação velha explicitada na 

linearidade do texto. Num segundo momento, detém-se na argumentação e seus elementos linguístico-discursivos, na 

qual temos como enfoque a concepção de que a língua é um instrumento de persuasão, dispondo de elementos 

linguísticos que nutrem um direcionamento argumentativo.  Na perspectiva filosófica de PERELMANN; TYTECA [10, 

p. 05], a argumentação visa à adesão do outro ao qual se dirige, portanto, é em função de um interlocutor que a 

argumentação desenvolve-se, sendo definida “pelas técnicas discursivas que permitem ampliar a adesão dos espíritos às 

teses que se apresentem ao seu assentimento”. Nesse viés, esta pesquisa-ação, de cunho qualitativo-interpretativo, 

pretendeu criar propostas capazes de fazer com que os alunos adquiram condições de produzir textos argumentativos 

com progressão temática.  A pesquisa tem como corpora um conjunto de textos selecionados de turmas de 6º ano do 

Ensino Fundamental, cujo acesso foi possível pelo trabalho docente da pesquisadora nas referidas turmas. Num primeiro 

momento, valemo-nos do registro textual dos alunos coletados no segundo semestre de 2013 para constituir o corpus I, 

para o qual foram separados de acordo com critérios definidos, 10 textos produzidos pelos alunos de duas turmas. 

 
1 Apoio financeiro: Capes. 
2 Pesquisa aprovada sob número do parecer consubstanciado do Comitê de Ética: 761.598, em 22 de agosto de 2014. 

 



 

Posteriormente, no segundo semestre de 2014, houve nova coleta para constituição do corpus II, na qual, após a 

aplicação das três de intervenção, buscamos detectar mudanças e progressos. Foram confrontados os textos produzidos 

nesses dois momentos de coleta. Com o propósito de manter a uniformidade para fins de confronto com o corpus 

anterior, para o corpus II, do um universo de 51 alunos, foram produzidos 46 textos, dos quais 35 ainda foram 

recortados em função de os produtores terem atendidos às três atividades de intervenção propostas, coletando, por fim, 

10 textos produzidos pelos alunos das turmas do referido ano de escolaridade. Ambos os corpora foram produzidos a 

partir de duas propostas de produção de texto, cujos temas foram: Ser adolescente é ser rebelde? e Fascínio dos 

eletrônicos. Como suporte, o aluno poderia valer-se da discussão realizada previamente em sala de aula e enriquecida 

pelas informações dos textos de apoio, os quais foram selecionados, intencionalmente, levando-se em conta a 

uniformidade temática para cada proposta de produção textual, a variedade de tipos e gêneros, a alternância de formas 

de linguagem e a diversidade de pontos de vista dos produtores. Buscando intervir na dificuldade dos alunos em 

produzir textos argumentativos, do gênero artigo de opinião, no sentido de que progridam tematicamente, como 

procedimento metodológico, propomos três atividades de intervenção: I - Redundâncias – com o objetivo de contribuir 

com a continuidade de sentido do texto, II - Paráfrases -  a fim de explorar o uso da intertextualidade como estratégia de 

argumentação, ao possibilitar ao aluno valer-se da voz do outro, desde que devidamente parafraseada na sua escrita e III 

- Esboço do texto argumentativo -  visando a direcionar a escrita, por meio da esquematização prévia do que pode se 

valer na sua argumentação, direcionando a referida proposta de intervenção  a promover habilidades necessárias à 

progressão temática na escrita de textos argumentativos. 

 

Resultados/Discussão 

A análise qualitativa, tal qual apresentamos na TAB. 3, indicou que, no recorte analisado, houve nuances 

díspares quanto aos dois corpora em questão. Enquanto os alunos produtores do corpus I apresentaram dificuldades 

para empregar mecanismos linguístico-discursivos da argumentação, de modo a levar as ideias a progredir, os alunos 

produtores do corpus II souberam empregar melhor esses mecanismos estabelecendo tais relações argumentativas.  

Identificamos no corpus I, a não divisão adequada das ideias em parágrafos e períodos. Comprovando isso, esses textos 

parecem não comprometidos quanto à sequencialidade, não contribuindo para a progressão do texto. Como resultado, 

surgem textos fragmentados, cuja relação de sentido não progride. No corpus II, por sua vez, em sua maioria, os alunos 

construíram os textos divididos em parágrafos, havendo o acréscimo de novas ideias às que já vinham sendo 

apresentadas, o que tornou os textos isentos de redundâncias e repetições, contribuindo para a construção de sentido e 

mantendo, assim, a textualidade. De modo geral, os textos constituintes do corpus II apresentam uma estruturação 

eficiente e satisfatória ao iniciarem pelo anúncio do posicionamento de forma clara e incisiva, passando aos parágrafos 

seguintes com o desenvolvimento dos argumentos articulados e convincentes com as considerações em torno do tema 

proposto. Nesses termos, o corpus I exemplifica tipicamente o problema da falta de progressão temática, pois comporta 

uma única ideia, expressa no título e parafraseada em todos os parágrafos, com circularidade. Nesse caso, a 

comunicação não avança: em lugar da progressão, observa-se a redundância, o que transparece uma provável 

superficialidade na reflexão dos alunos. Os produtores dos textos do corpus II não se contentaram em repetir apenas o 

que ouviram ou leram, mas se empenharam em reproduzir com as próprias palavras o teor das informações a que 

tiveram acesso. Isso significa dizer que, para haver a progressão temática do texto argumentativo, é necessário haver 

uma relação de sentido que se manifesta entre os enunciados, de maneira global, a fim de providenciar a continuidade de 

seu sentido e a ligação dos próprios tópicos discursivos.  

 

 

Conclusões 

Posteriormente à aplicação das três atividades de intervenção propostas – redundâncias, paráfrases e esboço do 

texto argumentativo –, pudemos detectar um gradativo avanço na produção escrita dos alunos em textos argumentativos 

no tocante à progressão temática. Com o enfoque dado a partir da aplicação dessas atividades, em consonância com o 

aporte teórico adotado, oferecemos subsídios práticos aos alunos à condução da argumentação, de forma a levá-los a 

considerar as condições de textualidade que asseguram a progressão temática: continuidade, coerência e coesão, 

articulação, suficiência de dados, condizentes à sequencialidade do texto. No que concerne às razões apontadas pelos 

resultados deste estudo para investigar por que ocorre a falta de progressão temática nos textos argumentativos escritos 

de alunos do Ensino Fundamental, entendemos, como conclusão mais geral desta pesquisa, a necessidade do estudo da 

argumentação em todo ano de escolaridade, pois a argumentação está presente em variadas situações de comunicação do 



 

cotidiano do aluno. Ainda que seja uma linguagem complexa, o aluno está inserido nela, conscientemente ou não, e faz 

uso de mecanismos de persuasão nas mais diversas práticas de linguagem. De modo evidente, pensando no 

desenvolvimento da competência da linguagem, o tipo argumentativo não pode ser priorizado apenas nos dois anos 

finais do Ensino Fundamental, mas sim apresentado gradualmente, em níveis de complexidade crescente ao longo dos 

anos de escolaridade, com aprofundamento e consolidação do processo argumentativo, como bem advoga Charaudeau 

[4]. Nessa direção, é mister a urgência e a necessidade de um ensino de Língua Portuguesa focado, prioritariamente, no 

trabalho diário com diversos  gêneros e  tipos, valorizando  a função social da linguagem em detrimento de aspectos 

meramente estruturais, com foco no desenvolvimento da visão crítica de mundo do aluno, de modo a aprimorar 

capacidade de escrita e de leitura. Aprender a escrever, visando a construir discurso, exige uma prática constante, 

aperfeiçoada por meio do tempo e de muitas leituras, o que desmitifica o dom da escrita. Nesse caminho, apontamos 

outra conclusão desta pesquisa: a leitura é peça chave para fundamentar argumentação, sendo muito difícil para o aluno 

escrever sobre um assunto do qual não sabe, ou pouco leu. Assim, quanto mais experiências de leitura ele tiver, mais 

fácil e acessível torna-se o processo de produção textual. Há de se considerar que não é correto transferir à escola a 

tarefa de formar hábito leitor. A família é primordial nessa empreitada, sobretudo diante da cultura televisiva, ligada à 

tecnologia digital em detrimento da leitura, inerente à sociedade atual em que vivemos. Outra conclusão a que podemos 

chegar diz respeito à contribuição das práticas de reescrita e de refazimento do texto produzido, como formas de atestar 

a progressão temática. De igual modo, a orientação individualizada, mediação e postura do professor tornam-se 

fundamentais no processo, bem como a constante formação docente contribuindo no intuito de propor medidas que 

assegurem o avanço da informação. Tal aspecto da sequenciação textual, como condição de textualidade, explorado 

neste trabalho, pode ser valioso para a qualidade da produção textual, diante da urgência e do desafio em preencher essa 

lacuna existente no ensino escolar. 
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Tabela 3 – Progressão temática nos corpora analisados 

Corpus I 

 

 

 

Proposta de 

enfrentamento 

Corpus II 

 

Inadequações Número de 

produções do 

universo de 40 

textos 

Adequações Número de 

produções do 

universo de 35 

textos 

Repetições, 

tautologias, ideias 

circulares 

32 Atividade de 

intervenção I – 

Redundâncias 

Continuidade, 

avanço nas 

informações 

26  

Cópias na íntegra de 

trechos de texto de 

apoio, ideias 

desgastadas lugares-

comuns 

33  Atividade de 

intervenção II – 

Paráfrases 

Informatividade, 

suficiência de dados 

24  

Ideias desconexas, 

contradições, não 

distinção tema/título 

34  Atividade de 

intervenção III – 

Esboço do texto 

Não contradição, 

articulação, 

progressão, 

29  

http://www.fecra.edu.br/admin/arquivos/MARXISMO_E_FILOSOFIA_DA_LINGUAGEM.pdf
http://www.beaugrande.com/introduction_to_text_linguistics.htm.%20Acesso%20em%20dez.%202013


 

argumentativo distinção tema/título 
Fonte: Elaboração própria 


