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RESUMO  

Este trabalho, pertencente à área teórica dos estudos descritivos e aplicados de língua, tem 

como objetivo examinar como se constituem os sujeitos discursivos nos artigos de opinião 

produzidos por alunos da educação básica para Olimpíada de Língua Portuguesa do 

Programa Escrevendo o Futuro. Como objetivos específicos, analisamos (i) como as 

condições de produção e o interdiscurso afetam os sujeitos discursivos produtores de artigo de 

opinião e como assumem suas formações ideológicas por meio da função - autor; (ii) os 

elementos linguísticos, com exame e determinação de um padrão da estruturação retórica do 

artigo de opinião escolar e, ainda, (iii) os operadores argumentativos e o pluralismo 

argumentativo dos corpora. Partimos da hipótese de que os textos produzidos pelos alunos no 

âmbito da OLP configuram-se como gênero textual artigo de opinião e podem contribuir para 

a constituição do sujeito discursivo na esfera escolar. A metodologia adotada para a análise 

dos dados foi a do modelo CARS proposto por Swales (1990), em consonância com os setes 

passos da metodologia proposta por Vijay K. Bhatia (1993), os quais nos dão suporte na 

pesquisa acerca de como ensinar a escrita dos gêneros discursivos em sala de aula. A análise 

foi dividida em cinco etapas, nas quais se distribuíram os elementos sócio-discursivos e os 

linguístico-estruturais que determinam a argumentatividade. Desse modo, dez artigos 

produzidos para o concurso de escrita passaram por esse processo de análise. Assim, 

obtiveram-se informações no que diz respeito às duas posições ideológicas dentro da 

formação discursiva escolar e também com as dificuldades que os alunos têm na utilização 

das unidades retóricas que apontam as regularidades nos artigos analisados, nos quais, foram 

observadas informações significativas dentro da estrutura do gênero: os operadores 

argumentativos, a estrutura retórica, pluralismo argumentativo, bem como uma conversa 

informal com uma professora de língua portuguesa. A análise dos corpora mostrou que o 

ensino do gênero artigo de opinião enquanto prática discursiva contribui para a formação 

cidadã e participativa dos alunos. Desta forma, acreditamos que esta pesquisa contribui para o 

ensino do gênero artigo de opinião, em que se apresenta um ensino de língua com enfoque nos 

elementos linguístico-estruturais e discursivos, porém, sobretudo, ressalta-se o ensino da 

argumentação presente nesse gênero. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Artigo de Opinião. Discurso. Gênero Discursivo. Argumentação. 

Professor de Línguas. 
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ABSTRACT 
 

This thesis,  part of the theoretical area of descriptive studies and applied language, aims to 

analyze how discursive subjects are constituted in opinion articles produced by basic 

education students for the Portuguese Language Olympiad (PLO) of the Writing the Future 

Program. As specific objectives, we analyzed (i) how the production conditions and the 

interdiscourse affect the discursive subjects who produce opinion articles and how they 

assume their ideological formation through the function - author; (ii) the linguistic elements, 

with examination and determination of a pattern of the rhetorical structure opinion articles 

from schools and, also, (iii) the argumentative operators and the argumentative pluralism of 

the corpora. We started from the hypothesis that the texts, which were produced by the 

students in the ambit of the PLO, constitute as the opinion article textual genre and they can 

contribute to the constitution of the discursive subject in the school environment. The adopted 

methodology for the analysis of the data was the CARS model proposed by Swales (1990), in 

consonance with the seven steps of the methodology proposed by Vijay K. Bhatia (1993), 

which give us support in the research on how to teach writing of the discursive genres in the 

classroom. The analysis was divided in five stages, in which the socio-discursive and the 

linguistic-structural elements that determine the argumentative were distributed. Thus, ten 

articles produced for the writing contest went through this process of analysis. Therefore, 

information was obtained regarding the two ideological positions within the school discursive 

formation and also the difficulties the students have in the use of rhetorical units that point out 

the regularities in the analyzed articles, in which, significant information was observed within 

the gender structure: argumentative operators, rhetorical structure, argumentative pluralism, 

as well as an informal conversation with a Portuguese language teacher. The analysis of the 

corpora showed that the teaching of the opinion article genre as a discursive practice 

contributes to the citizenship and participatory students' formation. Finally, we believe that 

this research contributes to the opinion article genre teaching, which presents a language 

teaching method with a focus on the linguistic-structural and discursive elements, but above 

all, it is emphasized the teaching of the argumentation present in this genre. 

 

KEY WORDS: Opinion Article. Discourse. Discursive Genre. Argumentation. Language 

Teacher 
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INTRODUÇÃO 

 
Esta pesquisa tece algumas considerações acerca da problemática da produção de 

textos na Educação Básica, mais especificamente no Ensino Médio, nas aulas de Língua 

Portuguesa.  A proposta de estudo surgiu a partir da detecção de diversas dificuldades 

enfrentadas pelos alunos da 2ª série do Ensino Médio
2
, diante da proposta de produção textual 

no gênero artigo de opinião, da Olimpíada de Língua Portuguesa do Programa Escrevendo o 

Futuro
3
.  

O ensino de leitura e escrita na escola tem sido pautado pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), os quais propõem um ensino de Língua Portuguesa que desenvolva 

competências e habilidades - alicerçadas em um tripé de leitura, produção de texto e análise 

linguística - que formem um cidadão para o mundo e domine a produção de diversos gêneros 

textuais em sua modalidade oral ou escrita.  

O ensino de leitura e escrita é um trabalho árduo desde as séries iniciais, todavia, nos 

últimos anos do ensino médio (2ª e 3ª série), ainda é possível constatar as dificuldades que os 

alunos têm para interpretar textos e produzir uma redação escolar na tipologia dissertativo-

argumentativo para o ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio. Nesse momento do ensino, 

o professor pressupõe que os alunos já dominem um leque de vocabulário, sintaxe, morfologia 

e argumentação, assim como um nível de leitura que o permita identificar informações 

implícitas em um texto.  

Esta pesquisa surgiu no ano de 2014, quando ingressei como professora efetiva de 

língua portuguesa na cidade de Feijó, estado do Acre. Nesse período, tive que mudar da 

capital Rio Branco para o município de Feijó. Mesmo ministrando aulas há dois anos e ter 

sido efetivada em um concurso, representava muito para mim naquele momento, porém não 

havia me dado conta de todas as mudanças ocorridas, a pior delas; sem dúvida, foi 

desconhecer a realidade educacional enfrentada no interior do estado. 

Fui lotada na escola José Gurgel Rabelo, que atendia a toda a população feijoense e 

era a única que oferecia o Ensino Médio no município. Em suma, não conseguimos traçar um 

perfil dos alunos que frequentavam a instituição, tendo em vista, que a mesma atendia a uma 

                                         
2
 Os termos 1ª, 2ª e 3ª séries serão utilizados neste trabalho, por ser a linguagem utilizada, no Acre, para referir-

se aos anos cursados no Ensino Médio. 
3
 A Olimpíada de Língua Portuguesa é um concurso de escrita, do Programa Escrevendo o Futuro, para alunos 

de escolas públicas de todo o país – do 5º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio – em parceria 

entre o Ministério da Educação, Fundação Itaú e o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação 

Comunitária (CENPEC). 
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variedade de classes sociais, entre eles: alunos que moravam nas aldeias, nas colônias 

afastadas da cidade e os que moravam na zona urbana. 

Outro fator que veio à tona foi o de que os professores lotados naquela escola não 

tinham formação superior na área em que atuavam, ou nem sequer havia paridade com a 

licenciatura, sendo exemplos disso, o professor de Biologia formado em Ciências Agrárias, o 

professor de Física e Química formado em Letras Português, bem como professores de 

línguas estrangeiras que não eram formados, apenas haviam morado em lugares nos quais as 

línguas inglesa e espanhola são oficiais. Entretanto, pela necessidade e carência, eram as 

únicas opções para o ensino. 

É importante observar que não estamos aqui condenando essa prática, de forma 

alguma, pois se os colegas não fossem para as salas de aulas, os alunos não teriam como 

continuar sua formação. Sabe-se que, por muito tempo a educação do Acre foi considerada, 

pelos indicadores das avaliações externas do MEC/INEP, como uma das piores do país, 

apresentando várias limitações desde a estrutura física, gestão, até o gerenciamento do sistema 

de ensino. No entanto, ao passo que essa era a realidade da educação no Acre, a qualidade da 

educação terminava por ser a ordem do dia nas discussões nacionais e internacionais entre o 

MEC, UNESCO e a OCDE. Esse panorama educacional obrigou o Acre a tomar medidas 

necessárias para melhorar esses indicadores e elevá-los ao mesmo patamar de outros estados 

que estavam melhorando seus índices, além de superar os grandes problemas históricos 

enfrentados na educação acriana. 

De acordo com o Portal Virtual da Secretaria de Educação – SEE em notícia publicada 

dia 01 de outubro de 2014, uma das maiores “fragilidades da educação no Acre, uma das que 

mais chamava a atenção era a formação dos professores, já que somente 27% deles possuíam 

nível superior”. Esse excerto da notícia reforça minha afirmação anterior sobre a falta de 

formação superior em disciplina específica pela maioria dos professores que atuavam na 

educação básica. 

Desse modo, a educação básica no Acre era um grande desafio a ser superado por dois 

motivos: o primeiro refere-se à formação em nível superior para os professores que já atuam 

na sala de aula. Por isso, segundo a Secretaria de Educação - SEE, o Governo do Estado 

firmou parceria com a Universidade Federal do Acre – UFAC, para o desenvolvimento de um 

programa amplo de formação dos docentes, tanto da rede estadual quanto das redes 

municipais de ensino.  

O objetivo dessa parceria era mudar a marca de menos de 1/3 de todos os professores 

com nível superior para atingir a marca de 60,16%, considerando os profissionais de todas as 
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redes (estadual e municipal) e 94% considerando somente os professores da rede estadual de 

ensino. Para isso, de 2000 a 2010 foram celebrados 06 convênios para 06 programas 

distintos de ofertas de cursos: o Proformação, o Pro Saber 1, o Pro Saber 2, o Programa 

de Licenciaturas para os Municípios Isolados ou de Difícil Acesso, o Profir (destinado 

aos professores da Zona Rural) e o ProEco (Economia). Nesses programas foram 

ofertadas mais de 9000 vagas, nos cursos de Biologia, Educação Física, Geografia, 

História, Letras, Matemática, Pedagogia e Economia. 

O segundo motivo desse desafio diz respeito às características geográficas do estado, 

considerando que muitos municípios vivem isolados e a formação dos professores deveria ser 

realizada em formato mais dinâmico e atualizado sem perder a qualidade. 

Diante do exposto acima, o Governo do Acre, através da Secretaria de Educação, 

aderiu ao Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB, que fora instituído pelo MEC em 

2006, através do Decreto no 5.800/2006, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta 

de cursos e programas de educação superior no país. Conforme a Secretaria de Educação do 

Acre, o Sistema UAB é integrado por universidades públicas que oferecem cursos de nível 

superior para profissionais da educação e comunidade, na modalidade de Educação a 

Distância. 

Através do Sistema UAB, o estado tem firmado parcerias com diversas Universidades 

Públicas do país que ofertaram, de 2007 a 2011, mais de 1.500 vagas em cursos de nível 

superior como Pedagogia, Administração, Artes Visuais, Teatro e Música, além de diversos 

cursos de pós-graduação e aperfeiçoamento. A adesão do Estado do Acre ao sistema UAB 

com a modalidade de Educação a Distância traduz o esforço do Governo do Acre que, em 

conjunto com as IES parceiras, tem alcançado os municípios isolados os quais, de outra 

forma, não seriam contemplados com oferta de curso superior. 

No período de 2000 a 2011, o Governo do Acre, em parceria com diversas 

IES, formou cerca de 9.600 professores, atendendo todos os municípios do Estado. Nessa 

perspectiva, por maior que sejam as dificuldades encontradas nas escolas públicas do interior 

do estado do Acre, é possível constatar um investimento na formação docente por meio de 

parcerias do Ministério da Educação  (UAB, PARFOR, FNDE) e Governo do Estado do Acre, 

para que o Plano Estadual de Formação docente amplie não apenas o número de vagas no 

período de 2013 a 2017, mas também que atenda aos 22 municípios, sendo 37 turmas na 

modalidade presencial e 78 turmas na modalidade de Educação a Distância. 

A partir desse primeiro panorama, foi possível traçar as dificuldades que um professor 

formado e concursado enfrentaria. Primeiro, pelo fato dos próprios alunos saberem da 
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situação da falta de formação superior dos professores. Segundo, pela ausência de 

credibilidade dos alunos quanto aos conteúdos ministrados. 

Na realização das aulas sugeri uma mudança do plano de curso, incluindo medidas 

contribuintes para a melhoria do ensino de língua portuguesa. No entanto, ainda não 

conseguia vincular o ensino com uma prática de leitura e escrita que tornasse os alunos mais 

autônomos e capacitados para irem além da leitura explícita de um texto. Mesmo sugerindo a 

leitura e produção de textos para o ensino de gramática, as dificuldades eram muitas, pois os 

alunos da 2ª série do Ensino Médio, infelizmente, não sabiam o básico como: paragrafação, 

espaçamento, margem, letra maiúscula e reconhecimento das características de um gênero. 

Para eles, não havia sentido algum escrever. Propiciar o ensino – aprendizagem em meio a 

essa problemática tornava-se difícil.  

O primeiro bimestre me possibilitou observar as dificuldades enfrentadas pelos alunos 

e, consequentemente, necessidade de retornar alguns conteúdos, principalmente incentivar a 

produção textual. Foi quando recebemos na escola o Programa Escrevendo o Futuro, o qual 

tinha todo o material didático em forma de sequência didática para a execução das oficinas, 

com uma abordagem para a produção textual, do gênero artigo de opinião. 

Após conhecer a OLP do Programa Escrevendo o Futuro, surgiu a oportunidade de 

trabalhar mais tranquila, sem me preocupar com os conteúdos específicos do plano de curso, 

já que no 2º bimestre executaríamos as oficinas em turmas de 2º série do Ensino Médio, com 

aproximadamente 200 alunos, distribuídos em 05 turmas (A, B, C, D, E), no período 

matutino.  

As oficinas da OLP não funcionaram como uma solução para todos os problemas, mas 

foi uma oportunidade viável como apoio pedagógico para aquele momento. O que nos levou a 

acreditar no projeto foram os embasamentos teóricos que os materiais possuem.  

Iniciamos o estudo do gênero com a escrita de uma produção inicial, de acordo com a 

série do aluno, no nosso caso, artigo de opinião. Após a revisão textual e os apontamentos da 

professora a respeito do que os alunos precisavam melhorar na escrita, o objetivo era uma 

produção final, que propiciasse aos melhores textos a possibilidade de representar o Acre 

nacionalmente, além de ganhar a publicação do texto e a oportunidade de viajar. 

Outra característica positiva das atividades de produção foi a temática apresentada: ―O 

lugar onde vivo”. Todas as atividades de produção estavam alicerçadas sobre uma temática 

que envolvesse o seu lugar, a sua terra, a paisagem, os problemas sociais enfrentados pelos 

feijoenses. Essa temática era interessante, por fazer parte da constituição de vida dos alunos 

enquanto sujeitos discursivos. 
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Foi um trabalho árduo, porém prazeroso. Sobretudo ao acompanhar a evolução dos 

alunos quando fizeram a primeira produção. Depois da devolutiva, os textos podiam melhorar 

com a reescrita. Reescrever o texto várias vezes foi outro problema, tendo em vista que o 

processo de reescrita exige do aluno uma organização de suas ideias, como acrescentar aquilo 

que não ficou claro no primeiro momento da produção. Todavia, isso foi de extrema 

relevância para proporcionar confiança para o aluno melhorar sua produção final.  

Se considerarmos que no início do ano tínhamos alunos que não escreviam e no final 

do bimestre conseguimos em média 100 textos que foram revisados e reescritos para uma 

produção final para análise da comissão escolar, isto equivale a 50% dos alunos que fizeram a 

reescrita do texto. Logo, podemos considerar que o projeto desenvolvido pelo Programa 

Escrevendo o Futuro é produtivo e relevante para o ensino de Língua Portuguesa. 

O trabalho com a exploração do gênero textual foi um trabalho eficiente. As leituras e 

as produções textuais do gênero artigo de opinião foram práticas significativas para esses 

sujeitos. A metodologia utilizada no projeto ajudou na formação de sujeitos críticos e 

pensantes, e entendemos que proporcionar mecanismos de comunicações reais, orientados, 

contribui para a ampliação do conhecimento. 

Cerca de 100 (cem) textos foram produzidos, dos quais 20 (vinte) foram escolhidos 

para integrarem a publicação da coletânea organizada por esta pesquisadora (Adriana Alves 

de Lima) e pelas professoras Francisca Freitas da Silva Pinheiro e Margarida Silva Melo, 

intitulada ―Escritores da periferia: textos de alunos das escolas públicas do Acre” (2016). 

Os diversos textos produzidos pelos alunos argumentam questões relevantes à sua 

terra, no olhar e na vivência dos sujeitos que, interpelados pelo contexto histórico, assumem, 

segundo Orlandi (2003), a função-autor ao materializar o seu discurso com todas as regras 

textuais, a unidade e submissão às regras da instituição.  

Seguindo esse viés teórico, os alunos se constituíram em sujeitos quando afetados pelo 

contexto histórico e ideológico e assumiram a função-autor ao organizar a dispersão do 

discurso num todo coerente – o discurso materializado no texto. Contudo, a partir dessa 

construção de unidade do sujeito e da dispersão é possível encontrar marcas de singularidade 

de um sujeito que marca em cada escrita textual. 

Por meio de nossa experiência como professora de Língua Portuguesa, temos 

observado que a função professor, bem como a língua, também sofreu mudanças e assume, na 

atualidade, o papel de pesquisador-mediador. Seu objetivo é propiciar um ensino de língua 

portuguesa além das perspectivas normativas, acrescentando ao ensino da língua padrão, a 
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leitura e a produção de variados gêneros textuais. E por isso, nosso trabalho pauta-se na 

escrita como atividade histórico-social.  

A escola funciona como a instituição que orienta o aluno a escrever e a ler, 

desenvolvendo uma prática leitora que possa formar um cidadão crítico diante da realidade 

em que vive, e para isso o aluno deve escrever de forma clara e objetiva. 

A escrita escolar tem um papel relevante e não pode ser encarada como mais uma 

atividade, sem uma finalidade comunicativa concreta, ou sem fazer sentido para aquele que 

escreve.  

Segundo as Orientações Curriculares para o Ensino Médio, é importante que o aluno 

seja capaz de expressar as suas ideias, deixando de ser ―(...) um mero reprodutor da palavra 

alheia, mas antes situar-se como um indivíduo que tem algo a dizer (...), a partir do 

conhecimento da sua realidade e do lugar que ocupa na sociedade‖ (BRASIL, 2006, p. 151).  

Para tanto, é eficaz harmonizar o trabalho com a leitura e a produção escrita na aula, valendo-

se da exploração dos gêneros textuais.  

O ensino na educação básica tem por escopo formar sujeitos críticos e pensantes.  

Entendemos que proporcionar mecanismos de comunicação reais e orientados contribui para a 

ampliação do conhecimento e promove a produção escrita do gênero textual estudado. 

Destarte, os sujeitos produtores de textos reconhecerão as características recorrentes do 

gênero, a estrutura e a linguagem utilizados. 

Como aborda Marcuschi (2006, p. 30), ―entendemos que os gêneros são a 

manifestação de como a própria sociedade se organiza em termos de atividades enunciativas, 

intenções e valores‖. Observa-se que, ao escrever um texto, desenvolvemos uma atividade 

comunicativa capaz de gerar sentido, desenvolvida entre interlocutores por meio dessas 

diferentes práticas discursivas, e para isso há necessidade de conhecer vários gêneros, orais ou 

escritos, assim como as condições de produção e enunciação no momento da produção.  

Os inúmeros textos verbais – falados ou escritos – que circulam nas mais variadas 

esferas sociais estão relacionados socialmente pelas nossas necessidades e com nossa 

capacidade em produzir efeitos de sentido em cada circunstância comunicativa que esse 

sujeito se insere. 

Nessa perspectiva, a Análise de Discurso postulada por Pêcheux (1975) considera o 

sujeito como interpelado pela ideologia. Concordamos que esse assujeitamento acontece em 

parte. Ele nem é totalmente assujeitado e nem totalmente autônomo.  

Seguindo os postulados peucheutianos que, concebe um sujeito totalmente interpelado 

pela a ideologia. Acreditamos que esse sujeito não é uno, não é assujeitado o tempo inteiro. 
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Esse mesmo sujeito convertido em autor representa a unidade em sua produção textual, 

apresenta as suas singularidades e as marcas de subjetividade na materialidade de seu 

discurso.  

E trazendo para o ambiente escolar, quanto mais os alunos compreenderem o gênero 

textual, mais elementos terão para compreender o funcionamento do texto. Quando o aluno 

sabe quais são os elementos caracterizadores de um artigo, por exemplo, como o ponto de 

vista, a questão polêmica, a linguagem jornalística, mais facilidade terá para ler e interpretar o 

texto. Além disso, na produção escrita esse reconhecimento facilitará as escolhas gramaticais 

e os elementos articuladores.  

 O ato de escrever não é fácil nem para os alunos e muito menos para os professores 

que precisam de um arcabouço teórico e metodológico para ensinar aos alunos que esse 

processo de escrita é  

 

[...] uma tarefa cujo sucesso não se completa, simplesmente, pela codificação das 

ideias ou das informações, através de sinais gráficos. Ou seja, produzir um texto não 

é uma tarefa que implica apenas o ato de escrever. Não começa, portanto, quando 

tomamos nas mãos papel e lápis. Supõe, ao contrário, várias etapas, 

interdependentes e intercomplementares, que vão desde o planejamento, passando 

pela escrita propriamente, até o momento posterior da revisão e da escrita. 

(ANTUNES, 2003, p. 54). 

 

 Dessa forma, mais do que afirmar a importância do trabalho com gêneros textuais 

diversos, importa investir em metodologias alternativas, organizar projetos de leitura e escrita 

todos os anos na escola, não apenas incentivar os alunos no ano em que ocorre as Olimpíadas 

de Língua Portuguesa, tudo com apoio e incentivo (inclusive financeiro) das secretarias de 

educação e demais órgãos responsáveis pelo gerenciamento do ensino, tendo em vista que 

 

 […] para escrever bem, é preciso, antes de tudo, ter o que dizer, conhecer o objeto o 

qual vai discorrer. O grande tempo destinado à procura de dígrafos, dos encontros 

consonantais, à classificação das funções do QUE e outras questões semelhantes 

(pobres questões!) poderia ser muito mais aproveitadas com a leitura e análise 

(diária!) de textos interessantes, ricos em ideias ou imagens, sejam eles literários ou 

não. (ANTUNES, 2003, p. 70). 

 

Condescendemos com os postulados de Antunes ao dar importância à leitura de textos 

que sejam interessantes, que fazem parte do cotidiano dos alunos. Acreditamos, assim como a 

autora, que não é perda de tempo ensinar Gramática Normativa (GN) na escola, contudo, é 

preciso ensiná-la a partir de sua funcionalidade e o sentido que ocupa dentro da língua.  
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O ensino de leitura e escrita sofreu várias influências no decorrer dos anos e, por isso, 

o professor precisou se atualizar e compreender as teorias vigentes e suas contribuições para o 

ensino- aprendizagem da língua portuguesa através dos gêneros textuais. 

Uma área de pesquisa que tem contribuído para o ensino de língua no Brasil é a 

Análise de Discurso, proposta por Michel Pêcheux, a partir do final dos anos 1960. Seus 

estudos contribuíram para uma abordagem da linguagem que concebe a língua como a 

materialidade do discurso que produz efeitos de sentido, trazendo à baila a questão do sujeito, 

as condições de produção e sua relação com a exterioridade. 

O objeto de estudo da Análise de Discurso nessa perspectiva deixa de ser a frase e 

passa a ser o discurso que não se limita a um instrumento para a explicação de textos, mas por 

problematizar ―as várias maneiras de ler e de permitir ao sujeito falante/leitor e escritor 

englobar os fatores linguísticos, históricos e, sobretudo ideológicos da sociedade‖ 

(ORLANDI, 2001, p. 63). 

Para Possenti (2001, p. 19), a Análise do Discurso ―surgiu como resposta à questão de 

como ler‖, pois tira a aparente neutralidade da linguagem, nos permitindo saber como os 

discursos funcionam e como produzem efeitos de sentido. Essa concepção sobre a linguagem 

é muito importante para o processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa que visa 

formar um aluno autônomo e crítico. O que na perspectiva de Pêcheux na Análise de Discurso 

não seria possível, tendo em vista que esse sujeito é assujeitado.  

Ler um texto nas entrelinhas para a AD é observar que ele está submetido a condições 

de produção, sociais, ideológicas e históricas. Assim, o gênero textual é o enunciado que 

materializa o discurso e marca na língua o seu caráter de interação social. 

Cabe destacar de modo especial os estudos de Bakhtin que apresentam a noção dos 

gêneros discursivos na perspectiva dialógica da linguagem. Rodrigues (2005) destaca que 

para compreender essa noção de gênero é preciso compreender alguns fundamentos nucleares, 

[...] como a concepção sócio-histórica e ideológica da linguagem, o caráter sócio-

histórico, ideológico e da consciência; portanto, não dissociá-la das noções de 

interação verbal, comunicação discursiva, língua, discurso, texto, enunciado e 

atividade humana. (RODRIGUES, 2005, p. 154). 

 
Partindo dessa visão, a autora afirma que para que haja uma relação de aprendizado 

com a noção de gêneros discursivos na perspectiva bakhtiniana é necessário levar em 

consideração todas essas formulações, caso contrário, iremos reduzir sua conceituação, pois 

para ela, o ―uso da língua se efetua em forma de enunciados (orais e escritos), concretos e 

únicos, ―proferidos‖ pelos participantes de uma ou outra esfera da atividade humana‖ 
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(RODRIGUES, 2005, p. 154). A língua é real e estudada como um enunciado vivo e único 

usada pelos sujeitos falantes. 

Outro ponto pertinente deriva das contribuições das pesquisas de Swales (1990) que, 

têm o gênero textual como objeto de estudo. Seu trabalho dá ênfase na análise de gêneros 

textuais em contextos acadêmicos e profissionais. Esse trabalho trata de conceitos singulares 

para a análise textual, além de propiciar aos alunos o conhecimento do gênero assim como a 

capacidade para produzir textos bem-sucedidos de acordo com as características do gênero. 

É possível observar que os referenciais teóricos se propõem a apresentar sugestões 

para um estudo de língua pautado em sua vivacidade, concretude e que precisa de um sujeito 

que é participante de uma esfera da atividade humana, que o discurso só pode existir em 

formas de enunciados, ou seja, materializado na língua. Essas contribuições apontam 

princípios teórico - metodológicos para o ensino de língua portuguesa na educação básica. 

Podemos perceber que as pesquisas aqui apresentadas propõem ao professor uma 

possibilidade de um ensino significativo e reflexivo para o ensino dos gêneros aos alunos. 

Esses conhecimentos teóricos possibilitam um estudo de língua além das frases isoladas, nos 

permitem propiciar um conhecimento que explore as características, as condições de produção 

do discurso, as marcas linguísticas e fazer uma leitura crítica dos textos.  

A OLP, do Programa Escrevendo o Futuro, é um dispositivo de interpretação que 

ajuda o professor a promover tal formação, em que aluno é protagonista do seu aprendizado, 

mostrando o que ele já sabe quando escreve a primeira produção e o que precisa melhorar 

quando o professor orienta e pede a reescrita da produção final. No entanto, o protagonismo 

do aluno não diminui a responsabilidade do professor em propiciar um ensino de qualidade. 

O estudo do gênero artigo de opinião torna-se relevante justamente por tratar de 

questões cotidianas e polêmicas que estão presentes na mídia e despertam o interesse do nosso 

alunado pela facilidade de compreensão. O que por sua vez não significa que seja tão fácil 

escrevê-lo, já que precisa de uma argumentação consistente para a sustentação de sua tese. 

Embora reconheçamos um crescente interesse por pesquisadores que estudam o gênero artigo 

de opinião, os trabalhos encontrados se voltam para a produção do gênero na esfera 

jornalística. A presente dissertação se justifica pela necessidade de oferecer subsídios para o 

ensino de língua portuguesa no que diz respeito à produção textual e compreensão de textos 

com a utilização do gênero artigo de opinião na esfera escolar na educação básica. 

Justificada a pesquisa, partimos da hipótese de que os textos produzidos pelos alunos no 

âmbito da OLP configuram-se como gênero textual artigo de opinião e podem contribuir para a 

constituição do sujeito discursivo na esfera escolar. A hipótese formulada acima pode ser 
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desdobrada em três questões que servirão de eixo norteador para a presente pesquisa. Essas 

perguntas são: I) As produções textuais dos sujeitos alunos-articulistas apresentam 

regularidades discursivas para se configurarem como gênero textual? II) Que vozes aparecem 

nos discursos produzidos pelos alunos? III) Como se organizam e se distribuem as 

informações no gênero artigo de opinião, produzido na esfera escolar? 

No que diz respeito ao objetivo geral, este trabalho pretende examinar como se 

constituem os sujeitos discursivos nos artigos de opinião produzidos por alunos da educação 

básica para Olimpíada de Língua Portuguesa do Programa Escrevendo o Futuro. Assim, com os 

objetivos específicos, esta dissertação pretende investigar (i) como as condições de produção 

e o interdiscurso afetam os sujeitos discursivos produtores de artigo de opinião e como 

assumem suas formações ideológicas por meio da função - autor; (ii) analisar os elementos 

linguísticos, com exame e determinação de um padrão da estruturação retórica do artigo de 

opinião escolar; e, ainda, (iii) Estudar os operadores argumentativos e o pluralismo 

argumentativo dos corpora. 

Cabe adiantar que os corpora são constituídos por um conjunto de dez artigos de 

opinião que serão detalhados na Seção 3.  Utilizamos em nossa metodologia a perspectiva 

discursiva da Análise de Discurso de Eni Orlandi (2003), Pêcheux (1975). Assim como, o 

modelo de análise de gênero textual criado por Swales (1990), mas adaptado por Biasi- 

Rodrigues (1998) e Silva (2008) em consonância com a metodologia de Bhatia (1993). 

Esta dissertação encontra-se assim estruturada: uma introdução seguida de três seções, 

as considerações finais, referências e anexos. Na seção I, apresentamos nossos registros e 

situamos o contexto da produção textual em análise percorrendo o desenvolvimento histórico 

da instituição CENPEC e o Programa Escrevendo o Futuro. Abordamos as considerações 

metodológicas adotadas, assim como enumeramos as etapas e os passos selecionados para 

análise. A segunda seção refere-se aos pressupostos teóricos básicos que orientam essa 

pesquisa, a saber: aspectos discursivos a partir da Análise de Discurso (AD) de linha francesa, 

Teoria sobre os Gêneros Discursivos e Argumentação. E, por último, a terceira seção trata da 

análise dos corpora e está dividida em cinco partes: a primeira trata da análise linguística e da 

força argumentativa dos operadores argumentativos. Na segunda etapa, a partir da distribuição 

das informações, é possível verificar a recorrência da estrutura retórica que predomina nos 

corpora e o pluralismo argumentativo que determinam a sua organização ao serem 

produzidos na esfera escolar. Na terceira etapa, fazemos um cotejo das descobertas da 

pesquisa com as informações obtidas junto à professora de língua portuguesa. Finalmente, a 
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quarta e a quinta etapa caracterizam as condições de produção, interdiscurso, posições – 

sujeito, função – autor que foram mobilizadas nos artigos de opinião.  
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SEÇÃO 1 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS REGISTROS 

Nesta seção, minudenciamos o contexto da produção textual da análise dos artigos de 

opinião produzidos por alunos de escola pública para participarem do concurso de escrita 

Olimpíada de Língua Portuguesa que compõem os corpora analisados. Primeiramente, 

descreveremos o contexto situacional com a síntese histórica da instituição CENPEC e do 

Programa Escrevendo o Futuro. Por segundo, apresentamos as considerações metodológicas 

que definem a conjuntura textual da pesquisa, assim como o recorte dos textos selecionados. 

E, por último, as perspectivas de análise propostas pela fundamentação teórica. 

 

 

1.1 SITUANDO O CONTEXTO DA PRODUÇÃO TEXTUAL EM ANÁLISE: O CENPEC 

E O PROGRAMA ESCREVENDO O FUTURO 

 
Nesta etapa, conforme as orientações do modelo de Bhatia (1993), nossa análise sobre 

o contexto institucional busca estudar o contexto em que a instituição escolar está envolvida e 

por isso fazemos uma síntese do processo histórico das instituições que nos oferecem o objeto 

de análise deste trabalho. 

Destaca-se a importância do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e 

Ação Comunitária – CENPEC que na perspectiva de promover a produção de um acervo de 

pesquisa científica para melhorar a educação brasileira, iniciou suas atividades em 1987, 

visando uma educação de qualidade que chegasse a todas as escolas públicas da federação 

brasileira. Esta instituição, em parceria com a Fundação Itaú, Conselho Nacional dos 

Secretários de Educação (Consed), União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

(Undime) e o Canal Futura uniram-se com um único objetivo: executar o Programa 

Escrevendo o Futuro. 

A ação conjunta dessas instituições exigiu um grande esforço de todos os que direta ou 

indiretamente estavam envolvidos porque, diante da realidade precária da educação brasileira, 

o referido programa tornou-se um projeto inovador, como também desafiador na melhoria do 

ensino da leitura e escrita nas escolas públicas de todo o país. Para que esse programa saísse 

do papel e alcançasse os educadores e posteriormente os alunos, o CENPEC desenvolveu, ao 

longo de 20 anos, todo o material que serve de apoio ao educador no momento de ensinar os 

gêneros escolhidos para o concurso.  
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O CENPEC, ao realizar seus projetos de pesquisa, optou por um recorte da educação 

básica voltado para o ensino fundamental e médio. Assim, ao propiciar um ensino de língua 

portuguesa por meio dos vários gêneros textuais, possibilita o desenvolvimento das 

habilidades de leitura e escrita e prepara os alunos não apenas para os trabalhos escolares, mas 

também para o mundo do trabalho. 

Em suma, essa proposta é inovadora na disseminação do conhecimento para o ensino 

de Língua Portuguesa e, a partir dessa perspectiva em 2002, o CENPEC lançou o programa 

Escrevendo o Futuro através do Prêmio Escrevendo o Futuro, que é realizado em todos os 

estados brasileiros.  

O trabalho direcionado à escola pública é de grande relevância, pois permite que 

professores e alunos ampliem o seu domínio de leitura e escrita. Desse modo, os alunos de 

baixa renda, que às vezes estudam em uma escola de periferia, terão acesso ao mesmo 

conhecimento e material didático que os alunos de qualquer outro lugar do Brasil. 

Em síntese, o ensino de leitura e escrita é extremamente importante para a formação da 

cidadania desses alunos, assim como a funcionalidade e eficácia do Programa Escrevendo o 

Futuro nas escolas públicas. Em 2008, em convênio com o Ministério da Educação, foi 

assinada a ampliação do projeto que culminou na 1ª edição do concurso de produção de textos 

intitulado Olimpíadas de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. 

O caderno de orientações para o professor, intitulado Pontos de Vista, no tópico 

“Escrever: um desafio de todos” ao apresentar a OLP, mostra aos educadores e aos alunos o 

quanto é desafiador melhorar as práticas de escrita. A OLP é um concurso de escrita que tem 

como objetivo motivá-los coletivamente para que se esforcem, ativem o seu espírito 

competitivo, mas, sobretudo, que ao final de todas as sequências didáticas sejam capazes de 

terem aperfeiçoado o aprendizado e consigam redigir um texto final com êxito. 

De acordo com o Portal Virtual disponibilizado a todos os que participam do concurso 

- a OLP Escrevendo o Futuro é uma competição de produção de textos para os alunos de 

escolas públicas de todo o país - do 5º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino 

Médio. Iniciativa do Ministério da Educação e da Fundação Itaú Social, com a coordenação 

técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária 

(CENPEC), e em 2016 promoveu sua 5ª edição. 
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O desenvolvimento das OLP objetiva melhorar a escrita no contexto das escolas 

públicas brasileiras. Promove uma competição
4
 entre os alunos e professores de outros 

estados brasileiros. Funciona como um projeto empreendedor social, porque trabalha a 

inclusão e o comprometimento. É um fator determinante para a formação cidadã de nossos 

alunos, uma vez que o tema escolhido sempre repousa sobre “O lugar onde vivo”, 

propiciando aos alunos e a escola a falarem o seu ponto de vista sobre a sua comunidade, a 

sua realidade, podendo assumir diferentes posicionamentos, seja sob aspectos positivos ou 

negativos. 

A OLP e o prêmio são ações do Programa Escrevendo o Futuro que valorizam os 

textos selecionados pela comissão escolar e municipal para representar seu estado na fase 

estadual. O Portal Virtual Programa Escrevendo o Futuro, na seção “Na Olimpíada todos 

ganham” destaca que a importância da OLP não é apenas a premiação, mas o aprendizado 

adquirido com a execução de todas as oficinas. 

 

Para além da seleção e premiação de textos, a Olimpíada propõe para o professor de 

língua portuguesa uma formação que o auxilie na reflexão e compreensão da função 

social da escrita, fortalecendo o seu trabalho em sala de aula. A experiência de 

produção de textos possibilita aos alunos a ampliação de suas competências na 

linguagem oral, na leitura, além de aprofundar o olhar sobre o lugar em que vivem, 

aproximando a comunidade da escola. (PORTAL ESCREVENDO O FUTURO, 

2016).  

 

A aplicação de todas as oficinas da OLP possibilita uma vasta produção de textos 

muito bons que atendem aos critérios do certame, todavia não foram selecionados. Assim, 

apenas um texto pode ser escolhido por gênero, ou seja, para além da competição e do texto 

vencedor fica uma vasta produção textual de muitos alunos que são bons, que conseguiram 

compreender o gênero, e também tinham uma vontade imensurável de serem premiados e 

reconhecidos pelos esforços ao longo da aplicação das oficinas.  

Um número significativo de alunos é alcançado com a ampliação do domínio de 

leitura e escrita. Esse trabalho é extremamente relevante, quando consideramos que os alunos 

atendidos pela escola José Gurgel Rabelo não têm a prática de ler e conseguir com que eles 

produzissem, mesmo com todas as suas limitações, nos permitiu despertar o gosto, o interesse 

dos alunos, e às vezes até melhorarem os textos que escreveram.  

                                         
4
 Essa competição, a meu ver, impulsiona tanto o professor quanto os alunos a estudarem mais. Acredito que 

acrescenta à educação básica certa valorização ao trabalho realizado em sala de aula, que muitas vezes é 

reconhecido apenas no âmbito local. A competição é uma forma de mostrar não apenas os resultados do trabalho 

desenvolvido em sala de aula para outras pessoas que também gerenciam o ensino, mas aprender novas 

possibilidades com outros profissionais e alunos. 
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A inscrição da escola na competição acontece em pares. Mediante aceitação na 

Olimpíada de Língua Portuguesa as inscrições podem ser realizadas nas seguintes categorias: 

a) Poema: 5º e 6º anos do Ensino Fundamental; b) Memórias Literárias: 7º e 8º anos do 

Ensino Fundamental; c) Crônica: 9º do Ensino Fundamental e 1ª série do Ensino Médio; d) 

Artigo de opinião: 2ª e 3ª séries do Ensino Médio. 

Todo professor que tenha efetivada sua inscrição no Portal Virtual recebe o material 

pedagógico que é enviado para a escola – o Kit Itaú de Criação de texto – que é composto 

pelos fascículos: Pontos de Vista, Poetas da Escola e Se bem me lembro, que acompanham o 

caderno do professor – orientação para a produção de textos e CD ROOM com os áudios dos 

textos para os alunos. No ano de 2016, todos os professores receberam um CD virtual 

contendo o mesmo conteúdo relativo ao material impresso disponibilizado na escola. 

Vale destacar que todo o material didático utilizado pela OLP está filiado à corrente 

teórica da escola de Genebra que tem como precursores Joaquim Dolz e Bernad Schneuwly e 

seus estudos sobre ―Gêneros orais e escritos na escola (2004)‖.  

O trabalho com textos na perspectiva dos gêneros, na escola, é preparar o aluno para a 

produção e a compreensão multimodais dos textos, materializados nos mais variados gêneros. 

Por isso, existe a necessidade de um planejamento eficiente, capaz de apresentar os 

procedimentos para o ensino de gêneros. 

Joaquim Dolz e Bernad Schneuwly propõem esse trabalho por meio das sequências 

didáticas que, primeiramente, é voltado para o ensino fundamental. Tal sequência, objetiva 

trabalhar de forma ordenada, proporcionando ao aluno desenvolver seus textos seguindo 

etapas de produção.  

Segundo os referidos autores, para utilizarmos o modelo de sequência didática se faz 

necessário seguirmos 04 fases primordiais, especificadas como: 

 I Apresentação da situação - definição da modalidade oral ou escrita; decisão do 

gênero a ser produzido e para quem será produzido; qual modalidade; a forma que terá a 

produção, se para rádio, televisão, papel, jornal, define-se também, os conteúdos a serem 

desenvolvidos.  

II A primeira produção – formulação do texto, podendo esta ser coletiva ou 

individual, cuja produção receberá nota, pois o professor avaliará as produções possibilitando 

ao aluno fazer ajustes pertinentes até a produção final. 

III Os módulos – nesta etapa, se busca um treinamento mais intenso, pois se trabalha 

com os alunos os problemas que apareceram na primeira produção, buscando, assim, 
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estratégias para fazê-los superar dificuldades detectadas na primeira produção. Nesta etapa, 

também, utilizamos quantos módulos forem necessários para elaboração final. 

IV Produção final – é exatamente nesse momento que detectamos o grau de 

aprendizagem adquirido pelo aluno. Ao analisar a produção final, o professor pode atribuir, ao 

aluno, uma nota, pois o processo de formação chegou ao final. Considerando, assim, o aluno 

capaz de regular suas ações sobre suas formas de produção. 

 As escolas públicas do ensino médio, no Acre, são orientadas a seguir esse 

planejamento, que os autores definem ―como um conjunto de atividades escolares 

organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito‖ (2004, p. 

97). Esse material dará o suporte didático e metodológico para os professores na execução das 

oficinas e na produção textual do gênero escolhido, assim como, no relato de experiência, 

caso o professor seja selecionado para a fase estadual, ou seja, o professor também assumirá a 

função-autor ao escrever o seu texto sobre a sua prática ao realizar cada oficina até o aluno 

produzir o texto final. 

Depreendemos que o objetivo de todas as oficinas, assim como o relato de 

experiências dos professores, não é apenas a premiação, mas propiciar a interação entre 

professor e aluno, assim como outros educadores. O Portal Virtual Escrevendo o Futuro é 

outra ferramenta que pode ser utilizada para saber mais sobre as oficinas, participar de cursos 

virtuais, fóruns, compartilharem experiências com outros professores, sempre com objetivo de 

formar leitores e escritores. 

 

Figura 1 – Portal Escrevendo o Futuro 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.escrevendoofuturo.org.br>. Acesso em: 02 Agosto de 2017. 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/
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Esse Portal na internet é destinado aos professores que se inscreveram na OLP, que 

desejam saber as notícias, as informações, os cursos que estão com inscrições abertas, além de 

constar as publicações das edições anteriores. O site funciona como uma ferramenta a mais 

para possibilitar a formação dos educadores na aplicação das oficinas, tendo em vista a 

diversidade de relatos de práticas de leitura e escrita na sala de aula realizadas por professores 

de diferentes regiões. Por meio dele, professores de todo o país podem trocar experiências no 

quesito escrita e reescrita de diferentes gêneros, assim como adquirir o conhecimento do 

contexto cultural, peculiaridades e linguagens das regiões brasileiras.    

Como vimos, a OLP do Programa Escrevendo o Futuro surge com o propósito de 

discutir e melhorar o domínio da leitura e da escrita no ensino de língua portuguesa nas 

escolas públicas do Brasil. Em outras palavras, reconhece-se que a leitura e escrita sempre 

foram problemas para os nossos alunos da educação básica e que chegam com essas 

dificuldades ao ensino superior.  

O contexto institucional esclarece o trabalho diferenciado que essa instituição propõe à 

escola e ao ensino de língua portuguesa. A atualização metodológica e de conteúdo é 

pertinente ao nosso trabalho, pois a estrutura retórica do gênero evoluiu também. Isso 

determina o estabelecimento de regras e convenções que devem ser empregadas ao se 

produzir enunciados (gêneros) que podem ser escolhidos para participarem do concurso de 

escrita. 

Ao analisar a distribuição das informações em cada um dos dez exemplares, usamos a 

terminologia adotada por Biasi-Rodrigues (Cf. BIASI; HEMAIS, 2005, p.122), que ao utilizar 

o modelo CARS proposto por Swales (1990), não utiliza a terminação “movimentos 

retóricos”, mas divide essas informações em: a)  Unidades retóricas: Representam blocos de 

textos maiores que não estão necessariamente estabelecidos num mesmo parágrafo ou frase, 

mas que contêm informações significativas dentro da estrutura global de um gênero; b) 

Subunidades: São partes que integram os movimentos e podem ser opcionais ou obrigatórias. 

O gênero artigo de opinião é predominante na esfera jornalística e há muitos trabalhos 

de pesquisas que têm por objetivo mostrar a sua semelhança com o gênero editorial, que 

também circula no jornal. Embora o contexto de produção do gênero em questão mude, no 

caso, na escola, ele permanece com a estrutura textual vinculada ao jornal. Esse gênero é 

essencialmente opinativo, pertence à tipologia dissertativo-argumentativo, faz uso de uma 

linguagem mais coloquial e possui uma particularidade singular: defende o posicionamento 

individual do articulista e é assinado. Diferente, por exemplo, do editorial que assume a 

posição do jornal. 
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1.2 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

Com base em uma perspectiva discursiva de análise, definimos os corpora deste 

estudo da seguinte maneira:   

Inicialmente, delimitamos o recorte de nossa pesquisa, que de acordo com Gil (2008), 

consiste em um estudo de caso, pois executa um estudo profundo e exaustivo de poucos 

objetos, como parte de um contexto particular, mas que nos permite o seu amplo e detalhado 

conhecimento, a partir dos exemplares do gênero artigo de opinião na esfera escolar, 

orientados por esta pesquisadora que, aplicou um total de quinze oficinas para o concurso de 

produção de textos para 4ª edição das Olimpíadas de Língua Portuguesa do Programa 

Escrevendo o Futuro, em 2014.  

No período do concurso de escrita tivemos a participação de 200 (duzentos) alunos na 

primeira produção. Após a leitura para a reescrita para a versão final, a coleta realizada no 

período de abril a agosto de 2014, nos permitiu identificar que apenas 100 (cem) alunos 

fizeram as correções dos textos.  

Os textos, produzidos no ambiente escolar, obedeceram aos seguintes critérios: 

primeiro selecionamos 20 (vinte) textos que não fugiram da temática ―O lugar onde vivo‖. Por 

segundo, fizemos um levantamento dos elementos que eram recorrentes nos textos, dentre 

eles: os títulos dos textos que eram pertinentes em relação ao tema e ao gênero, os operadores 

argumentativos e a tendência argumentativa. E por último, afunilamos o recorte para um 

conjunto de 10 (dez) textos que mais se aproximaram dos critérios de avaliação para o gênero 

artigo de opinião no âmbito da OLP. 

A abordagem metodológica da pesquisa é qualitativo-descritiva por analisar os dados 

indutivamente. No que se refere aos procedimentos técnicos e dos objetivos é uma pesquisa 

exploratória por envolver um levantamento bibliográfico a partir de materiais já publicados, 

como livros e artigos da internet e uma conversa informal não estruturada com uma 

professora de língua portuguesa.  O quadro abaixo apresenta uma exposição dos textos 

selecionados, enumerando os artigos, relacionando o título, o nome do aluno e a turma. São 

colocados em anexo, todos os artigos. 

 

Quadro 1 - Distribuição dos artigos de opinião 

TEXTOS PARA OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA – 2014 

ART. TÍTULO AUTOR SÉRIE 

I Minha terra, minha aldeia: a cidade da 

florestania. 

G.M. F. 2º A 

II Vivo bem em Feijó. G. E. 2º A 
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III Glória de Raimundo! L. L. 2º A 

IV Simplicidade x Naturalidade. J. C. 2º A 

V Feijó, onde está o gigante? L. G. 2º A 

VI Os trâmites da exploração florestal J. L. F. 2º E 

VII Feijó: lugar de muitas riquezas. N. P. 2º A 

VIII Minha terra. Y. M. 2º A 

IX Feijó, do Purus ao Juruá é a mais bela 

que há. 

A. L. C. 2º B 

X  Outra maneira de cogitar N. R. 2º B 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

 

Vale ressaltar que este estudo não pretende analisar nem artigos de opinião na esfera 

jornalística, tampouco os textos ganhadores desta edição da Olimpíada, pois os textos 

produzidos pelos alunos não foram selecionados pela comissão escolar. Os textos aqui 

selecionados, portanto, não são textos vencedores do concurso. 

 A Olimpíada de Língua Portuguesa é uma ferramenta que o MEC encontrou com o 

objetivo de fortalecer a educação, proporcionando aos professores da rede pública, a 

oportunidade para desenvolver as habilidades de leitura e escrita propostas pelos currículos 

escolares.  Sabemos que trabalhar a escrita é uma tarefa complexa incumbida ao professor de 

língua portuguesa, e essa realidade torna-se desafiadora quando temos um roteiro a ser 

seguido para se alcançar um produto final: a produção textual de um determinado gênero.  

O aluno, ao participar de todas as oficinas propostas nas 16 sequências didáticas, 

precisa se expressar, ler e escrever melhor no gênero estudado. Ao final da competição, os 

melhores textos dos gêneros: poema, memórias literárias, crônica e artigo de opinião passam 

por uma comissão de avaliação e seleção: na esfera escolar, municipal, estadual, regional e 

nacional e devem ter todos os descritores no texto final para serem avaliados pela comissão e 

seguir nas próximas etapas. 

 Pelo ensino do gênero artigo de opinião, alunos e professores reconhecem nos 

enunciados uma questão polêmica, assim como a escrita suscita o posicionamento em defesa 

de um ponto de vista. Esse gênero predominantemente circula na esfera jornalística, escrito 

por especialistas no assunto, todavia quando se propõe sequências didáticas ensinando o nosso 

aluno a produzir tal gênero temos duas questões extremamente relevantes.  

A primeira refere-se à posição de articulista do aluno ao construir o seu texto, tendo 

em vista que este não é especialista no assunto. A segunda refere-se à temática que gira em 

torno do ―lugar onde vivo‖, isto é, busca-se persuadir, convencer o leitor a respeito de uma 

questão polêmica que envolva o âmbito local. 
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1.3 ETAPAS E PASSOS DA ANÁLISE 

 

Na análise dos dados utilizamos as concepções da AD, para discutir como o aluno-

articulista se constitui em o sujeito discursivo ao materializar o discurso no gênero textual 

artigo de opinião e ao assumir diferentes posições ideológicas no campo educacional 

constituído pela formação discursiva escolar na esfera municipal (Feijó). Foram também 

utilizados o modelo CARS e os setes passos de Bhatia (1993) com o objetivo de verificar a 

organização retórica dos exemplares produzidos para a Olimpíada de Língua Portuguesa. 

Essas tarefas foram divididas de acordo com o modelo a seguir: 

 

Quadro 2 - Etapas e passos da análise 

ETAPAS PASSOS 

Primeira etapa Estudar o contexto situacional, com a sinopse histórica do 

CENPEC e do Programa Escrevendo o Futuro. 

Segunda etapa Níveis de análise linguística (primeira parte): Levantamento 

dos operadores argumentativos nos corpora e suas funções na 

introdução dos argumentos. 

Terceira etapa Ainda os níveis de análise linguística (segunda parte): 

determinação da estrutura retórica nos exemplares dos corpora 

e do pluralismo argumentativo. 

Quarta etapa Pontos de vista emitidos por especialista da esfera escolar, ou 

seja, a palavra de pessoas envolvidas com o contexto de 

produção e recepção do artigo de opinião. 

Quinta etapa (Condições de produção e interdiscurso); Levantar a 

literatura; Refinar a análise ao contexto situacional e a questão 

da autoria nos artigos de opinião. 
Fonte: Bhatia (1993 apud Silva 2008, p. 64) adaptado 

 

Antonio Ribeiro Silva em Gênero artigo de opinião na perspectiva sócio-retórica 

(2008) assim conceitua os passos da metodologia de análise de Bhatia (1993) que adaptamos 

para o nosso objeto: 

1ª Etapa – selecionam-se os corpora, um conjunto de 10 artigos de opinião, 

originados no contexto de produção das OLP.  Abordamos o desenvolvimento histórico do 

CENPEC e a Olimpíada de Língua Portuguesa para esclarecer o contexto de produção. Por 

uma questão didática, para situar o leitor encontra-se na seção 1.1 (p. 24). 

2ª Etapa - os níveis de análise linguística são considerados com o levantamento dos 

operadores argumentativos presentes em cada um dos exemplares dos corpora. Também os 
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argumentos e conclusões introduzidos por esses operadores, refletindo as ocorrências, são 

expostos neste passo.  

3ª Etapa – Os procedimentos de análise dos operadores argumentativos se estenderam 

ao ponto de se estabelecer uma terceira etapa para completar análise linguística, em que se 

examinam a distribuição das informações e o pluralismo argumentativo presentes no gênero. 

Nessa etapa da análise há o predomínio da visão argumentativa da linguagem buscada por 

KOCH (2006) que se alicerça no trabalho de Ducrot (1976). 

4ª Etapa - faz-se a confrontação das descobertas realizadas no decorrer da pesquisa 

com as informações obtidas junto a uma professora especialista, que tem grande experiência 

no ensino do gênero e que participou como semifinalista no concurso de escrita da OLP 

representando o estado do Acre. 

5ª Etapa – este momento da análise é dividido em três passos: o primeiro é 

apresentação das características do contexto situacional da produção do artigo, o qual é 

analisado sob a perspectiva discursiva que, considera as condições de produção nas quais são 

produzidos os discursos. No segundo é feito o levantamento da literatura existente sobre o 

gênero eleito e o terceiro é refinamento da análise contextual situacional, define-se o autor do 

enunciado correspondente ao artigo de opinião. 
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SEÇÃO 2  DISCURSO, GÊNERO E ARGUMENTAÇÃO 

 

Tendo em vista discutir as noções de discurso e gênero textual, partimos das 

concepções teóricas de Pêcheux (1975), Orlandi (2003), Bakhtin (1997), Brandão (1995) e 

Swales (1990).  Procuramos discutir a partir da concepção de sujeito do discurso em Pêcheux, 

o lugar social e a posição-sujeito, mostrando que há uma contradição desse sujeito produtor de 

texto ao se subjetivar a partir do discurso materializado no texto artigo de opinião. 

Para Pêcheux (1975) a identificação do sujeito do discurso com a formação discursiva 

que o domina constitui o que ele chama de ―forma-sujeito‖. O sujeito interpelado, afetado 

pela ideologia é a forma-sujeito. A esse respeito, nos referendamos no artigo Dez observações 

sobre a questão do sujeito de Sírio Possenti (2003), que se posiciona de acordo com a nossa 

assertiva sobre a contradição que acontece no interior desse sujeito por ele nem ser totalmente 

livre e nem totalmente submetido. A partir das releituras de Pêcheux, Althusser, Foucault, 

Benveniste, Ducrot, dentre outros, Possenti destaca que na defesa da tese do sujeito 

assujeitado existe duas vertentes: 

 

Uma, teórica, com a qual concordo inteiramente, é uma posição filosófica, que 

contesta as filosofias do cogito, do sujeito originário e uno. A outra se apresenta 

como tendo também fundamentos empíricos e propõe (no que se refere ao discurso, 

que é o que aqui interessa) que o sujeito não ―cria‖ discursos, mas os retoma, repete 

etc. (pois algo fala antes e alhures, segundo a famosa fórmula). Meu problema com 

essa análise é que ela não dá conta – eu penso – dos movimentos de sentido, 

especialmente dos movimentos mínimos de sentido. Admite que os sujeitos até 

possam variar seu texto (ser originais?), mas não seu discurso. Escrevi algumas 

vezes que não aceitava um ―assujeitamento total‖, e ouvia que esse ―total‖ não fazia 

sentido na teoria. Para minha sorte, Pêcheux falou disso – e os fez há tempo (ou seja, 

eu só concordava com ele, com o que ele dizia, não inventava nada). Na nota 22 de 

―Só há causa daquilo que falha‖ (publicado em Semântica e discurso) Pêcheux ―abre 

mão‖, por assim dizer, da formulação anterior de sua tese sobre assujeitamento (...) 

(POSSENTI, 2009, s.p., on-line)  

 

 

 Assim, aceitamos em nosso trabalho a tese de Pêcheux apenas no que se refere à 

contestação de que o sujeito não é uno e que não ―cria‖ discursos, mas os retoma por meio da 

memória discursiva, como dito anteriormente. Aderimos às observações de Sírio Possenti 

sobre a questão do sujeito em Análise de Discurso que ―sem acreditar em sujeitos livres, 

também não [acredita] em sujeitos assujeitados, ou pelo menos, não [...] que este seja o 

destino do sujeito, ou sua própria definição‖ (POSSENTI, 2009, s.p., on-line).  
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Em Bakhtin (1997) encontramos aporte teórico sobre a noção de gênero textual, 

sobretudo porque o autor parte do princípio de que a língua é um fato social, rompendo com a 

perspectiva de língua como objeto concreto e homogêneo. Brandão (1995) destaca a 

importância dos estudos de Bakhtin para os estudos linguísticos por conceber a enunciação 

enquanto realidade da linguagem, visão esta que desempenha um papel fundamental na 

constituição do significado, pois releva não apenas a enunciação individual, mas também as 

relações com o social. 

Outro trabalho importante para a nossa análise é o trabalho de John M. Swales (1990; 

1992; 1998) e os questionamentos e análises trazidos por alguns pesquisadores brasileiros 

sobre a questão dos gêneros discursivos e de comunidade discursiva para analisar os 

movimentos retóricos dominantes que caracterizam o gênero textual Artigo de Opinião na 

esfera escolar.  

 

 

2.1 A PERSPECTIVA DA ANÁLISE DE DISCURSO 

 
O conceito de Análise de discurso (doravante AD) surge em 1960, na França, com a 

proposta de construir um dispositivo teórico-metodológico para a investigação das relações 

entre língua, discurso e ideologia. 

O linguista Maingueneau (1990, p. 66) ressalta que o surgimento da disciplina é 

justificado pelo ―forte cruzamento de interesses dentro da conjuntura das ciências humanas na 

década de 60‖.  Os franceses, ancorados em uma esteira estruturalista, tendem a formalizar a 

análise e o estudo das proposições, em uma abordagem estrutural.  

Assim, no ápice de um contexto marcado pelo estruturalismo, a Linguística foi a 

ciência-piloto a impulsionar uma análise discursiva que coloca em cheque a problematização 

das maneiras de ler, ―de levar o sujeito falante ou o leitor a colocar questões sobre o que 

produz e o que ouve nas diferentes manifestações da linguagem‖ (ORLANDI, 2003, p. 09).  

Desse modo, a AD surge como uma teoria que busca analisar os processos de 

construção do sentido, evitando dissolvê-los puramente na análise da língua ou na esfera da 

ideologia ao trabalhar a relação entre o ideológico e o linguístico.  

Considerando tais questões teóricas, a Análise de Discurso de linha francesa tem como 

precursor Michel Pêcheux para quem ―a análise de discurso se caracteriza na língua, como um 
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real específico formando o espaço contraditório do desdobramento das discursividades‖ 

(PÊCHEUX, 2011, p. 228).  

A língua sob essa perspectiva teórica é uma língua real, concreta e materializada no 

texto, que leva em conta os efeitos de sentido e suas condições de produção. Orlandi afirma 

que ―a AD critica a prática das Ciências Sociais e a da Linguística, refletindo sobre a maneira 

como a linguagem está materializada na ideologia e como a ideologia se manifesta na língua‖ 

(2003, p.16). 

Os postulados peuchetianos definiram epistemologicamente a AD como uma 

disciplina em um campo de saber composto por três áreas do conhecimento: o materialismo 

histórico, a linguística e a teoria do discurso atravessado pela psicanálise. A tríplice aliança 

dessas teorias marcou a insubmissão ao estruturalismo dos anos 1960, à linguística de 

Saussure, ao marxismo de Karl Marx e à psicanálise de Freud.  

A AD, como área do conhecimento, tem a compreensão de efeitos do discurso por 

finalidade, levando em consideração as condições de produção desse mesmo discurso. 

Embora, recorra à linguística, ao marxismo e à psicanálise para a composição de seu estatuto 

teórico, mantém sua especificidade própria enquanto área do conhecimento, porque seu 

próprio objeto – o discurso – e define seus próprios procedimentos de análise, justamente 

explorando o entremeio e as contradições destas três áreas.  

O linguista Pêcheux (1975), embasado nas hipóteses de Althusser, em Aparelhos 

ideológicos do Estado, propõe uma concepção de AD, a qual reconhece a tese de que a 

ideologia interpela os indivíduos enquanto sujeitos. Em Lacan, por sua vez, temos a retomada 

dos textos freudianos e definição de um sujeito do inconsciente.  

A compreensão do fenômeno da linguagem não está centrada apenas na língua, a qual 

era marcada pelo formalismo linguístico vigente. Nesse momento que busca se estabelecer 

como área do conhecimento, seu objeto de estudo difere do sistema abstrato e homogêneo até 

então proposto pelos estruturalistas, formalistas em geral, incluindo os gerativistas, que 

deliberadamente excluíam o sujeito.  

O objeto de análise em AD abre um campo de questões dentro da própria linguística 

que é ―a língua no mundo, com maneiras de significar, com homens falando, considerando a 

produção de sentidos enquanto parte de suas vidas, seja enquanto sujeitos, seja enquanto 

membros de uma determinada forma de sociedade‖ (ORLANDI, 2003, p.16). 

Dito de outro modo, a AD surge como uma área do conhecimento que percebe a 

linguagem sem neutralidade, ―na ilusão de sermos conscientes de tudo, permite-nos ao menos 

sermos capazes de uma relação menos ingênua com a linguagem‖ (ORLANDI, 2003 p. 09). 
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Assim, os discursos funcionam de maneira que nos permite, enquanto analistas de discurso, 

ativar um dispositivo de interpretação que muda o olhar sobre o que é dito e aquilo que ainda 

não foi dito.  

Utilizamos o termo dispositivo assumido na estratégia foucaultiana como um estatuto 

duplo que ora opera como conceito, ora como estratégia. De acordo com Silva (2014) 

Foucault escolhe como método uma perspectiva estratégica, a qual se baseia na análise de 

técnicas e táticas de dominação.  

Em resumo, ―a palavra dispositivo permite que Foucault não empregue ‗estrutura‘, 

evitando qualquer confusão com essa ideia então na moda e bastante confusa‖ (VEYNE, 

2011, p. 35). De acordo com Silva (2014), Foucault nunca definiu exatamente o que seria 

dispositivo em suas obras, no entanto, nunca se esquivou de explicitar o que ele entende por 

dispositivo em suas entrevistas. Para ele, o dispositivo refere-se a:  

 

[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, 

organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, 

enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o 

dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode 

estabelecer entre estes elementos... [e entre estes] existe um tipo de jogo, ou seja, 

mudanças de posições, modificações de funções, que também podem ser muito 

diferentes, [cuja finalidade] é responder a uma urgência. O dispositivo tem, portanto, 

uma função estratégica dominante. (FOUCAULT, 1996, p. 244-245). 

 

Depreende-se que o conceito de dispositivo é muito amplo e Foucault utiliza o termo 

para referir-se à maneira como os elementos se imbricam e se relacionam para atingir 

determinado fim, produzir algo que dê conta de um problema, de um anseio ou surpresa. 

Deste modo, o próprio gênero artigo de opinião e como ele se organiza são elementos do 

dispositivo para Análise de Discurso, tendo em vista que buscamos interpretar como os 

discursos materializados nos artigos de opinião funcionam e como produzem efeitos de 

sentido. Nessa perspectiva, Silva (2014) afirma que o dispositivo não é estático, duro, mas 

dinâmico porque engloba dois processos:  

 

A sobredeterminação funcional – trata da forma como os efeitos produzidos por 

um dispositivo são rearticulados ao conjunto, provocando uma mudança interna, um 

reajustamento na forma pela qual os elementos se vinculam. O preenchimento 

estratégico – implica na recaptura daquilo que é colocado em suspenso na batalha 

agônica entre dominação e os movimentos de resistência (SILVA, 2014, p. 146).  
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O dispositivo atinge a sua eficácia justamente por sua capacidade de se reconfigurar 

interna e externamente. Isto é, os variados elementos ao produzirem efeitos concretos, 

promovem mudanças e a sua formação maleável permite aos dispositivos se reconstruírem ao 

atingirem seu limiar e uma nova formação ser instaurada.  

O dispositivo cunhado por Foucault se coloca em nossa análise como os passos 

metodológicos que foram utilizados para analisar os discursos ditos e não ditos nos artigos de 

opinião. No que tange à função metodológica da noção de dispositivo, o analista de discurso 

aparece como o investigador que analisa as entrelinhas do discurso. ―Isto é, o dispositivo é 

concebido como algo existente que requer análise‖ (SILVA, 2014, p. 147).  

A esse respeito Orlandi (2003, p. 10) destaca que 

 

Paralelamente, se, de um lado, há imprevisibilidade na relação do sujeito e os 

sentidos se estabelecem, de outro, toda formação social, no entanto, tem formas de 

controle da interpretação, que são historicamente determinadas: há modos de se 

interpretar, não é todo mundo que pode interpretar de acordo com sua vontade, há 

especialistas, há um corpo social a quem se delegam poderes de interpretar (logo de 

―atribuir sentidos‖), tais como o juiz, o professor, o advogado, o padre, etc. Os 

sentidos estão sempre ―administrados‖ não estão soltos. 

 

Somos impulsionados o tempo inteiro a interpretar qualquer objeto simbólico, mas, ao 

mesmo tempo em que fazemos essa interpretação, é como se esses sentidos já estivessem lá. 

Foi na tentativa de ampliar os estudos da língua que a AD surgiu com a proposta de estudar a 

linguagem assumida pelo sujeito falante. Conforme Orlandi (2003, p. 15), 

 

a  AD, como seu próprio nome indica, não trata da língua, não da gramática, embora 

todas essas coisas lhe interessem. Ela trata do discurso. E a palavra discurso 

etimologicamente, tem em si a ideia de curso, de percurso, de movimento. O 

discurso é assim palavra em movimento, prática de linguagem: com estudo do 

discurso observa-se o homem falando. 

 
A AD caracteriza-se em um viés de ruptura com a conjuntura política e epistemológica 

sobre o papel da linguagem que até então tinha um cunho meramente formal. A linguagem 

pela ótica discursiva traz para o debate a constituição do sujeito e do sentido, além da 

articulação com outras áreas das ciências humanas, como por exemplo: a linguística, o 

materialismo histórico e a psicanálise.  

A linguagem enquanto discurso não constitui um universo de signos que serve apenas 

como instrumento de comunicação, como código, não segue uma linearidade na transmissão 

da mensagem entre emissor e receptor. Para Brandão (1995, p. 12), ―a linguagem enquanto 
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discurso é interação, e um modo de produção social, não é neutra e nem natural, por isso o 

lugar privilegiado de manifestação da ideologia‖. Ela só faz sentido como trabalho simbólico 

e é por meios das práticas discursivas que identificamos os sujeitos, a argumentação, a 

subjetivação e a construção da realidade. 

Desse modo, Orlandi (2003, p. 21) afirma que  

 

Não se trata de transmissão de informações apenas, pois, no funcionamento da 

linguagem que põe em relação aos sujeitos e sentidos afetados pela língua e pela 

história, temos um complexo processo de constituição desses sujeitos e produção de 

sentidos e não meramente transmissão de informação. 

 

A definição de discurso para Orlandi (2003, p. 21), é ―o efeito de sentidos entre 

locutores‖. E é só por meio da língua que temos a possibilidade de discurso. Seguindo a 

autora, o analista do discurso precisa compreender alguns dispositivos de análise, como: a 

inteligibilidade que se refere ao sentido da língua; a interpretação que é o sentido pensando-se 

o co-texto e o contexto imediato; e por último, o compreender que o saber como um objeto 

simbólico (enunciado, texto, pintura, música, etc.) produz sentidos.  

A AD tem por finalidade a compreensão de efeitos do discurso, leva em consideração 

as condições de produção do discurso em análise. Assim, ―elas compreendem 

fundamentalmente os sujeitos e a situação. Também a memória faz parte da produção do 

discurso. A maneira como a memória ―aciona‖, faz valer, as condições de produção‖ 

(ORLANDI, 2003,  p. 31).  

 

 

2.2 CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO E INTERDISCURSO 

 
 A Análise de Discurso assume a linguagem como lugar de conflito, que não pode ser 

estudada desvinculada dos processos histórico-sociais e de suas condições de produção. A 

AD, ao estudar a linguagem, reconhece que os sujeitos constituem seus discursos pelo 

processo histórico e ideológico que lhes interpelam como sujeitos. E, por esse motivo, Orlandi 

destaca a importância de se considerar as condições de produção dos discursos. 

 

Levando em conta o homem na sua história, considera os processos e as condições 

de produção da linguagem, pela análise da relação estabelecida pela língua com os 

sujeitos que a falam e as situações em que se produz o dizer. Desse modo, para 
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encontrar as regularidades da linguagem em sua produção, o analista relaciona a 

linguagem a sua exterioridade. (ORLANDI, 2003, p.16). 

 

 

Analisar um discurso materializado é ir além do que o texto diz, do que fica apenas na 

superfície das evidências. De acordo com os pressupostos elencados por Orlandi (2003), os 

sentidos nos remetem às memórias e às circunstâncias que não estão apenas nas palavras ou 

nos textos, pois os discursos como efeitos de sentidos têm relação direta com a exterioridade e 

a historicidade.  O sujeito do discurso é aquele que se apropria dos sentidos a partir de 

determinadas condições de produção em que os discursos são produzidos e são afetados pela 

língua e pela história. Patti (2012, p. 19) ressalta que  

 

O sujeito do discurso, assim, tem uma materialidade linguística, e, portanto, é fruto 

de um entremeio entre movimentos metafóricos e metonímicos, paráfrase e 

polissemia, ele significa e é significado em determinadas condições pelo viés do 

interdiscurso, que sustenta seu dizer. Ele não é quantificável ou normatizável, mas é 

inscrito na/pela memória discursiva, que, por sua vez, está inscrita nas formações 

discursivas, que são inscritas nas formações sociais, e que se constituem nas 

injunções ideológicas. 

 

 

A Análise de Discurso se caracteriza por conceber um sujeito histórico e social, isto é, 

constitui a sua identidade e o seu discurso na relação com o outro de forma inconsciente. Esse 

indivíduo atravessado pela ideologia acredita ser a origem do que diz.  

O sujeito produtor de texto ao materializar o seu discurso mesmo não 

intencionalmente, se apropria dos elementos interdiscursivos e mostra sua afiliação a 

determinada formação discursiva, permitindo que o analista interprete a qual saber esse 

sujeito está vinculado. Desse modo, o interdiscurso compreende todas as formulações feitas e 

já esquecidas, as quais determinam o que dizemos e constituem o sentido e o discurso.  

A AD tem o propósito de re-significar o termo ideologia. Assim, busca uma definição 

discursiva do termo.  Orlandi (2003, p. 46) destaca que 

 

[...] a ideologia faz parte, ou melhor, é a condição para a constituição do sujeito e 

dos sentidos. O indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia para que se 

produza o dizer. Partindo da afirmação de que ideologia e o inconsciente são 

estruturas-funcionamento, produzindo um tecido de evidências ―subjetivas‖ não 

como ―que afetam o sujeito‖ mas, mais fortemente como ―nas quais se constitui o 

sujeito‖. 

 
Podemos depreender que, para o fundador da AD, o indivíduo constitui-se sujeito 

quando atravessado pela ideologia, a qual não pode ser analisada apenas para designar coisas, 
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tendo em vista que podemos reduzi-las e apagar o seu caráter material, considerando apenas a 

evidência de sentido e deixando de lado as formações discursivas. Tanto a evidência de 

sentido quanto a de sujeito são constituídos de dois esquecimentos:  

 

 O esquecimento nº 1 também chamado de esquecimento ideológico da instância do 

inconsciente e resulta do modo pelo qual somos afetados pela ideologia. Por ser 

esquecimento temos a ilusão de ser a origem do que dizemos quando, na realidade, 

retomamos sentidos pré-existentes. Esse esquecimento reflete o sonho adâmico: o de 

estar na inicial absoluta da linguagem, ser o primeiro homem, dizendo as primeiras 

palavras que significam apenas e exatamente o que queremos.  O esquecimento nº 2 

é da ordem da enunciação: ao falarmos, o fazemos de uma maneira e não de outra, e, 

ao longo de nosso dizer, formam-se famílias parafrásticas que indicam que o dizer 

sempre podia ser outro. Ao falarmos ―sem medo‖, podíamos dizer ―com coragem‖. 

Isto significa em nosso dizer e nem sempre temos consciência disso (ORLANDI, 

2003, p.35). 

 

 

No esquecimento nº 1, o sujeito acredita ser fonte daquilo que diz, como se o sentido se 

originasse em si, esquecendo-se que o já dito tem uma relação com o discurso que é 

produzido. Já pelo esquecimento nº 2, o sujeito tem a ilusão que ao usar a língua em sua 

materialidade linguística ele consegue dizer exatamente o que tem a intenção de dizer. Mas, 

inconscientemente, é interpelado pela história e pela a ideologia. Assim, temos um discurso 

que ao ser cruzado por esses elementos produz efeitos de sentido.  

A linguista Orlandi (2003) pondera que não podemos pensar o sentido como existente 

em si, mas determinado pelas posições ideológicas no processo sócio - histórico em que as 

palavras são produzidas. São as formações discursivas que, em uma formação ideológica 

específica e levando em conta uma relação de classe, determinam ―o que pode e deve ser dito 

a partir de uma posição dada em uma conjuntura dada‖ (ORLANDI, 2003, p.43). A autora 

afirma que precisamos compreender dois pontos:  

 

a) O discurso se constitui em seus sentidos porque aquilo que o sujeito diz se 

inscreve em uma formação discursiva e não outra para ter um sentido e não 

outro; b) É pela referência à formação discursiva que podemos compreender, no 

funcionamento discursivo, os diferentes sentidos. Palavras iguais podem 

significar diferentemente porque se inscrevem em formações discursivas 

diferentes (ORLANDI, 2003, p.43). 

 

Baseado na citação acima, em ―A‖ podemos depreender que as palavras produzem 

sentidos ao se inscreverem em formações discursivas que, por seu turno, representam no 

discurso as formações ideológicas.  

A formação discursiva ―tem necessariamente como um de seus componentes uma ou 

várias formações discursivas (FD) interligadas. Isso significa que os discursos são governados 
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por formações ideológicas (Cf. BRANDÃO, 1995, p. 38). Isto é, os sujeitos 

inconscientemente interpelados pela ideologia apresentam diferentes posições-sujeito dentro 

de uma mesma FD. 

Pensar o conceito de FD, para a teoria de discurso, refere-se à posição que pode e deve 

ocupar todo sujeito para ser sujeito do que diz. A FD compreende o espaço discursivo, no 

qual está inserido, o lugar discursivo que se relaciona diretamente com as diferentes posições-

sujeito que operam no discurso a partir dele.  

Portanto, tudo o que falamos é carregado de traços ideológicos, e não aparece no 

sentido literal da palavra, mas, por meio do discurso, assim a ideologia produz sentido. Já em 

B, compreendemos que as palavras assumem significados diferentes dependendo das 

condições de produção e da formação discursiva que está vinculada. Assim, um mesmo 

enunciado pode assumir diferentes sentidos. Por isso, Orlandi aborda que um texto não é 

interpelado apenas por uma formação discursiva, mas por várias, sendo que uma se sobressai 

em relação às outras. 

A concepção de condições de produção é definida como ―o imaginário que afeta os 

sujeitos‖ (ORLANDI, 2003, p. 31). Esse imaginário constitui o momento sócio-histórico, no 

qual os interlocutores criam imagens de si e do outro, de suas posições políticas, do lugar de 

onde falam. 

As condições de produção podem ser compreendidas de duas formas: a primeira como 

contexto imediato, que se refere às circunstâncias da enunciação, o lugar, os sujeitos 

(entidades de funcionários, docentes, alunos), o momento em que são produzidos os discursos 

e o suporte que os materializa. A segunda como contexto amplo, aqui se incluem o contexto 

sócio-histórico, ideológico, os efeitos de sentido que derivam da forma como nossa sociedade 

está organizada. Refere-se às Instituições (universidade, escola, igreja) que organizam o poder 

e distribuem as posições de mando e obediência. 

Em outras palavras, Brandão esclarece ―que toda FD se vê associar uma memória 

discursiva. É a memória discursiva que torna possível a toda FD fazer circular formulações 

anteriores, já enunciadas‖ (1995, p. 76). E a memória discursiva na AD é tratada como a 

ponte que constitui as formulações do interdiscurso de uma FD, e nesse processo de dimensão 

simbólica é o fio condutor do discurso definido como 

 

aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente. Ou seja, é o que 

chamamos memória discursiva: o saber discursivo que torna possível todo dizer e 

que retorna sob a forma do pré-construído, o já dito que está na base do dizível, 

sustentando cada tomada da palavra (ORLANDI, 2003, p.31). 
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 Compreender esse conceito torna-se bastante complexo, porque temos a ilusão, 

segundo a AD de Pêcheux, de que tudo o que falamos é inédito, de que somos a origem das 

proposições. E existe um ―já dito‖ que sustenta tudo o que falamos ou o que ainda vamos 

falar, e que é fundamental para compreender como o discurso funciona e a sua relação com os 

sujeitos e a ideologia. Essa compreensão de outros dizeres nos remete ao que é exterior ao 

texto e vem através da memória discursiva atravessada pela história que foi inscrita em nosso 

discurso e pelos processos ideológicos.  Para Orlandi, isso só é possível por meio da memória 

que supõe um enunciado inscrito na história e que permite identificar sua significância, assim 

como, 

 

[...] outros dizeres, outras vozes, no jogo da língua que vai - se historicizando aqui e 

ali, indiferentemente, mas marcada pela ideologia e pelas posições relativas ao 

poder, traz em sua materialidade os efeitos que atingem esses sujeitos apesar de suas 

vontades. O dizer não é propriedade particular. As palavras não são só nossas. Elas 

significam pela história e pela língua (ORLANDI, 2003, p.32). 

 
Para depreender em um discurso aquilo que já foi dito e o que se está dizendo, 

Courtine (1984) representa essa dimensão simbólica de duas maneiras: o nível interdiscursivo 

e o nível intradiscursivo. O primeiro é representado como um eixo vertical no qual estariam 

todos os dizeres já ditos – e esquecidos – em uma estratificação de enunciados que, em seu 

conjunto, representa o dizível, refere-se à exterioridade do sujeito. Por segundo, temos o 

intradiscurso – que seria o eixo horizontal – eixo da formulação, isto é, aquilo é dito em um 

dado momento, em condições definidas e funciona no discurso como a cadeia linguística. 

O intradiscurso é a formulação determinada pela relação que estabelecemos com o 

interdiscurso. O intradiscurso, em nosso estudo, é a formulação dos artigos de opinião 

produzidos pelos alunos, mas também composta pela historicidade, o saber discursivo que 

tornou possível o dizer desses sujeitos – o interdiscurso. 

Ademais, Orlandi (2003) ressalta que a constituição determina a formulação, isto é, 

tudo o que enunciamos se apresenta nessa perspectiva da constituição da memória 

(interdiscurso) e da formulação (intradiscurso) e assim se constituem os sentidos. Na AD, a 

constituição do discurso dá-se pela dispersão de textos e sua fulcral relação com as FD, que 

remetem aos textos, ao discurso, à ideologia. Preocupa-se em analisar como o discurso se 

textualiza e produz sentidos. Logo, ao assumir a posição de analista de discurso, nos interessa 

compreender como o gênero artigo de opinião produz sentido discursivamente, como os 

alunos produtores de textos constituem-se sujeitos e assumem suas formações ideológicas.  
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Essa constituição de indivíduo em sujeito nos interessa neste trabalho por acreditarmos 

que ele nem é totalmente assujeitado e nem totalmente livre. No processo dessa constituição 

em sujeitos interpelados pela ideologia, os alunos produtores de textos deixam marcas das 

singularidades de um sujeito que atua na linguagem ao produzir seu discurso materializado 

nos artigos de opinião e, por isso, iremos discorrer na próxima seção sobre a distinção entre o 

sujeito e a função-autor. 

 

 

2.3 FUNÇÃO-AUTOR 

 

A linguista Orlandi propõe uma relação entre texto e discurso, o que por sua vez 

coloca em discussão a questão da autoria no campo da Análise de Discurso. ―O sujeito, 

diríamos, está para o discurso assim como o autor está para o texto. Se a relação do sujeito 

com o texto é a dispersão, no entanto a autoria implica em disciplina, organização, unidade‖ 

(ORLANDI, 2003, p.73). 

Isso quer dizer que da mesma maneira que a autora concebe o discurso como efeito de 

sentido entre locutores e o sujeito discursivo como interpelado pela ideologia, ―o autor é a 

representação de unidade e delimita-se na prática social como uma função específica do 

sujeito‖ (ORLANDI, 2003, p.73).  

Partindo dessa ideia, a autora postula que na base do discurso está o sujeito convertido 

em autor. Assim destaca, que ―o autor é o lugar em que se constrói a unidade do sujeito. 

Como o lugar da unidade é o texto, o sujeito se constitui como autor ao constituir o texto em 

sua unidade, com sua coerência e completude. Coerência e completude imaginárias‖ 

(ORLANDI, 2003, p.73). 

O discurso é marcado pela dispersão, a incompletude para produzir efeitos de sentido e 

constituição do sujeito. O texto, por seu turno, representa o imaginário, a unidade, a clareza e 

a coerência. Orlandi afirma que ―a autoria é uma função do sujeito. A função-autor, que é uma 

função discursiva do sujeito, estabelece-se ao lado de outras funções, estas enunciativas, que 

são o locutor e o enunciador‖ (2003, p.74).   

A função-autor para Michel Foucault (2001) parte da ideia de que nenhum discurso é 

livre, mas determinado por relações de poder. Nesse sentido, podemos afirmar que essa ideia 

de acabamento está diretamente ligada às forças de controle, pois é justamente essa ilusão de 

finalização que transforma o discurso em texto. 
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No ensaio O que é um autor?, o escritor Michael Foucault, ao ser questionado sobre a 

negação do sujeito e também do autor, responde que não ―matou‖ o autor. Informa que ―não 

disse que o autor não existia; eu não o disse e estou surpreso que meu discurso tenha sido 

usado para tal contra-senso‖ (FOUCAULT, 2001, p. 35). Para ele, a função-autor só é 

revelada se soubermos as condições e as formas que esse sujeito pode aparecer. 

 

[...] segundo que condições e sob que formas alguma coisa como um sujeito pode 

aparecer na ordem dos discursos? Que lugar ele pode ocupar em cada tipo de 

discurso, que funções exercer, e obedecendo a que regras? Trata-se, em suma, de 

retirar do sujeito (ou do seu substituto) seu papel fundamental originário, e de 

analisá-lo como uma função variável e complexa do discurso (FOUCAULT, 2001, 

p. 28). 

 
Assim, compreender a função-autor para Foucault enquanto analista é buscar no 

interior dos discursos a posição que o sujeito assume a cada momento da escrita. Todavia, isso 

não incomoda tanto Orlandi quanto sua afirmação de que o princípio de autoria não é válido 

para alguns discursos: “o princípio da autoria não vale para tudo nem de forma constante: há 

discursos, como as conversas, receitas, decretos, contratos, que precisam de quem os assine, 

mas segundo Foucault, não de autores” (ORLANDI, 2003, p.75). Ou seja, esses discursos 

são identificados por uma assinatura, mas não têm um autor por não possuir as características 

da função-autor.  

Orlandi se desloca dessa afirmativa pelo fato de a própria unidade do texto ser o efeito 

discursivo e isso significa que ele tem um autor. ―O princípio da autoria como necessário para 

qualquer discurso, colocando-o na origem da textualidade. Em outras palavras: um texto pode 

até não ter um autor específico, mas pela função-autor, sempre se imputa uma autoria a ele‖ 

(ORLANDI, 2003, p.75).  

É possível observar semelhanças de pensamento sobre a função - autor entre Foucault 

e Orlandi. No entanto, se ambos comungam alguns conceitos como discurso, sujeito,  diferem, 

dentre outros fatores do tipo de abordagem de análise dentro do campo da AD. Enquanto 

Foucault prioriza  análise do discurso e seu recorte de estudo é o elemento que controla e é 

controlado por relações de poder, Orlandi  busca suas discussões através de conceitos e teorias 

em análise de discurso que, filiada aos estudos peucheutianos, desenvolve uma crítica 

marxista da concepção de discurso de Foucault preconizando um quadro epistemológico geral 

da AD que englobe três regiões do conhecimento: o materialismo histórico, a linguística, a 

teoria do discurso atravessada por uma teoria da subjetividade – de natureza psicanalítica. 

Eni Orlandi (2003, p. 75-76) vê a autoria como 



45 

 

 

[...] a função mais afetada pelo contato com o social e com as coerções, ela está 

mais submetida às regras das instituições e nela são mais visíveis os procedimentos 

disciplinares. Se o sujeito é opaco e o discurso não é transparente, no entanto o texto 

deve ser coerente, não contraditório e seu autor deve ser visível, colocando-se na 

origem do seu dizer. É do autor que se exige: coerência, respeito às normas 

estabelecidas, explicitação, clareza, conhecimento das regras textuais, originalidade, 

relevância e, entre outras coisas, unidade, não contradição, progressão e duração de 

seu discurso, ou melhor, de seu texto. 

 
Assim, enquanto para Foucault existem alguns discursos que são desprovidos de 

autoria, para Orlandi ela é condição necessária para a textualidade pois, como autor, o sujeito 

assume sua assunção de autoria ao construir sua identidade, reconhecendo a exterioridade e 

interioridade, assumindo o seu papel dentro das instituições sociais. 

 

 

2.4 OS GÊNEROS DO DISCURSO PARA BAKHTIN 

 

 Bakhtin, em seus estudos de língua, tem como ponto de partida o recorte dos 

postulados de Ferdinand Saussure. Embora reconheça o caráter científico da Línguística 

estruturalista enquanto um campo do conhecimento, ele acha contraditório negar a existência 

de uma exterioridade. Acredito que Saussure sempre a reconheceu, todavia fez seu recorte de 

estudo apenas ao domínio da dicotomia língua/fala e da concepção de signo ao afirmar que ―a 

linguística tem por único e verdadeiro objeto a língua considerada em si mesma e por si 

mesma‖ (SAUSSURE, 2006, p. 271). 

Por não conceber o estudo do sujeito sob uma perspectiva da linguística estrutural é 

que estudiosos como Mikhail Bakhtin, filósofo da linguagem, buscam tratar de uma teoria 

dialógica da linguagem e da constituição do sujeito. 

Diante da complexidade dos estudos sobre dialogismo em Bakhtin, o professor Valdir 

Flores (1998) considera dois procedimentos interessantes para estudar o dialogismo: o 

primeiro é assumido por Authier-Revuz que é ―o lugar dado ao outro dentro da perspectiva 

dialógica, mas um outro que não é nem o duplo de um face a face, nem mesmo o ‗diferente‘, 

mas sim um outro que atravessa constitutivamente o um. Este é o princípio fundador – ou que 

deveria ser considerado como tal‖ (AUTIER-REVUZ, 1982, p. 103). E o segundo, é a 

concepção de Martins, a qual concebe a comunicação como uma relação de alteridade, em 

que o eu se constitui pelo reconhecimento do tu, isto é, em que o reconhecimento de si se dá 

pelo reconhecimento do outro, ―fundamenta sua investigação (de Bakhtin) em quase todas as 
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áreas em que desenvolve alguma reflexão: teoria do conhecimento, teoria do romance, 

filosofia da linguagem, etc‖ (MARTINS, 1990, p. 18). 

Mesmo reconhecendo a validade dos procedimentos postulados pelas referidas 

autoras, Flores conceitua dialogismo ―enquanto uma reflexão que a linguística supõe ser uma 

exterioridade, mas que só na língua tem existência, isto é, o sujeito‖ (1998, p. 8).  

Assim, dentro desse princípio do dialogismo, podemos perceber a crítica feita por 

Bakhtin à linguística. Em Marxismo e Filosofia da Linguagem (1988), esse autor elenca 

quatro principais críticas ao subjetivismo idealista e ao objetivismo abstrato que alicerçam as 

bases para a sua filosofia marxista da linguagem. 

A primeira refere-se ao privilégio da descrição formal, estática e normativa sobre o 

mutável. Remete ao pensamento linguístico de Saussure que postula um sistema linguístico 

imutável, em um dado momento histórico, e supra-individual. No entanto, para Bakhtin ―se 

fizermos abstração da consciência individual subjetiva e lançarmos um olhar verdadeiramente 

objetivo (...) não encontraremos nenhum indício de um sistema de normas imutáveis‖ (1988, 

p. 90).  

A segunda crítica diz respeito à desvinculação da palavra do contexto histórico real de 

utilização, refere-se à concepção sincrônica de língua, que para Bakhtin ―só existe do ponto 

de vista da consciência subjetiva do locutor de uma dada comunidade linguística em um dado 

momento da história‖ (1988, p. 91).  Sua crítica vai mais além quando afirma que a 

consciência subjetiva do locutor não se utiliza desse sistema, legando-lhe que ―tal sistema é 

uma mera abstração, produzida com dificuldade por procedimentos cognitivos bem 

determinados‖ (1988, p. 92). 

A terceira, por sua vez, se estabelece sobre o estudo das enunciações monológicas 

isoladas de maneira imanente, ou seja, não podemos separá-las do seu conteúdo ideológico. 

Para Flores, o conceito de enunciação cunhado por Bakhtin destaca-se por ser concebido 

como 

 

um produto da interação de dois indivíduos socialmente organizados mesmo que o 

interlocutor seja uma virtualidade representativa da comunidade na qual está 

inserido o locutor e propõe, dessa forma, a ideia de interação verbal realizada através 

da enunciação. A unidade fundamental da língua passa, assim, a ser o diálogo, 

entendido não somente no sentido aritmético do termo, mas como toda a 

comunicação verbal, independentemente, do tipo. (FLORES, 1998, p. 13-14) 
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Em resumo, pode-se afirmar que dialogismo para Bakhtin (1997) é constitutivo da 

linguagem uma vez que todo enunciado mantém relações de diálogos com outros enunciados 

que já foram ditos e com outros que ainda serão ditos. Sua concepção de diálogo é como a 

unidade real da linguagem, todavia, para Flores o diálogo ―é o produto da relação de 

alteridade existente entre duas consciências socialmente organizadas. Assim, para que o 

locutor
5
 se apresente enquanto tal é necessário que já seja uma consciência que se reconheça 

no outro‖ (1998, p. 15). 

Isso quer dizer que quando nós escrevemos para um alocutário
6
 real, levamos em 

consideração aspectos extraverbais e, assim, realizamos uma escrita mais cautelosa, 

observando os aspectos funcionais, estilísticos composicionais. Na concepção de Bakhtin 

(1998, p.147), o diálogo está imbricado à natureza ideológica, semiótica e linguística da 

consciência, ―a palavra vai à palavra‖. Segundo essa concepção, o diálogo consiste na 

interação pela linguagem entre os indivíduos e não pode haver diálogo em um objeto abstrato.  

Finalmente, a quarta crítica se estabelece sobre a descrição sincrônica desligada da 

evolução da língua. Para Bakhtin a importância que a linguística concebeu a filologia serviu 

para confinar a análise da linguagem em um arcaísmo monológico, como se a língua fosse 

estanque e não sofresse mudanças ao longo do tempo, o que caracteriza um dos equívocos do 

objetivismo abstrato, isto é, estudar a língua sem contemplar a sua atividade dialógica. 

À luz desse pensamento, a abordagem dos gêneros numa perspectiva dialógica da 

linguagem não permite uma separação rígida entre a dimensão verbal e a extraverbal. Com 

efeito, os gêneros discursivos selecionam a função social e os aspectos estilísticos 

composicionais de acordo com as necessidades comunicativas. Conforme Bakhtin (1997, p. 

296), ―todo enunciado concreto é um elo na cadeia da comunicação discursiva de um 

determinado campo‖. Segundo Flores (1998), há três pontos acerca da teoria bakhtiniana que 

fundamenta tanto a crítica, quanto a proposta elaborada, são eles: a atitude responsiva ativa, a 

compreensão responsiva ativa e a oposição oração/enunciado. 

 

1) A oposição oração/enunciado é colocada da seguinte forma: a oração é a unidade 

da língua e como tal não possui existência real, entretanto, isso não impede que 

tenha um valor semântico (a significação); o enunciado é uma unidade da 

comunicação verbal que somente tem existência em determinado momento 

histórico, porém, sua constituição não exclui a oração. O enunciado é, exatamente, a 

realização enunciativa da oração. O valor semântico do enunciado, por sua vez, é o 

sentido. 2) A atitude responsiva ativa é o fato de um ouvinte não se comportar 

                                         
5
 Refere-se àquele que escreve. 

6
 Em pragmática e AD alocutário designa a pessoa a quem o locutor dirige um ato de fala numa situação de 

comunicação. 
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apenas como um decodificador da língua, mas de adotar em relação ao dito uma 

atitude de concordância (ou não), complexificando o que é enunciado. Tal atitude 

deve-se a um processo de compreensão ―prenhe de resposta‖ que é considerado pelo 

interlocutor na ação linguística.3) A compreensão responsiva nada mais é senão a 

fase inicial e preparatória para uma resposta (...). O gênero não pode ser visto como 

uma forma da língua, mas como uma forma do enunciado que, de acordo com a 

esfera em que é produzido adquire um determinado estatuto (FLORES, 1998, p. 23-

24). 

 

 

Desse modo, não podemos pensar o dialogismo como uma construção linguística 

isolada, mas como um ato responsivo do interlocutor que pode responder (ou não). Uma 

construção linguística isolada não diz nada a ninguém, apenas dentro de um contexto social é 

que fará sentido. Não se pode esperar uma atitude responsiva, crítica ou uma réplica
7
 fora de 

um contexto dialógico mútuo. Para Bakhtin (1988, p. 89) ―todo discurso é orientado para a 

resposta e ele não pode esquivar-se à influência profunda do discurso da resposta antecipada‖. 

A enunciação do sujeito, como o que ainda não foi dito, é determinada pela resposta que já 

está nela contida pelo próprio fato de se constituir na atmosfera do já-dito. 

 Em síntese, os sujeitos sob essa ótica tornam-se ativos por meio da interação verbal e 

somente assim podem posicionar-se, através da refutação ou aceitação, por exemplo, diante 

dos enunciados concretos. Assim, a constituição do sujeito se dá a partir das vozes sociais 

presentes nessa relação dialógica. Conforme Martins (1998), para compreender o conceito de 

dialogismo de Bakhtin é necessário analisar a noção de heterogeneidade. Ela destaca duas 

contribuições pertinentes em sua análise.  

A primeira refere-se às contribuições de Authier-Revuz (1990), que concebe a 

heterogeneidade do discurso como constitutiva ou mostrada. A heterogeneidade constitutiva é 

aquela que não se mostra no próprio discurso, ―mas é possível de ser definida pela 

interdiscursividade, pela relação que todo discurso mantém com outros discursos‖ 

(BRANDÃO, 1998, p. 43). A heterogeneidade mostrada é aquela que está ‗aparente‘ no 

discurso, mesmo que de modo imparcial, conseguimos observar o discurso do outro dentro do 

texto. Como afirma Maingueneau (2006, p. 78), são ―os discursos diretos ou indiretos, as 

aspas, glosas que indicam uma não – coincidência do enunciador com o que ele diz‖. Já as 

formas não marcadas, segundo o autor, são os discursos indiretos livre, alusões, ironia, etc.   

A segunda contribuição diz respeito à teoria polifônica de Ducrot (1984), que 

formulou a desconstrução da ideia de que cada enunciado possui apenas um autor. Ele procura 

mostrar que em um enunciado não se expressa apenas a voz do autor, mas certo número de 

                                         
7
 A palavra ―Réplica‖ é entendida como uma resposta incisiva a um dito ou escrito. 
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vozes, de pontos de vista. E o sentido do enunciado resulta do confronto entre esses diferentes 

pontos de vista e revela que há o entrecruzamento de várias vozes.  

Para Martins (1998), ambos se respaldam nos pressupostos do dialogismo de Bakhtin 

e os princípios da psicanálise lacaniana. Authier-Revuz articula o conceito de dialogismo de 

Bakhtin ao seu, e nos leva a observar que essas formas marcadas, linguisticamente 

descritíveis, reservam um lugar ao outro, em que esse conceito de subjetividade não tem um 

sujeito uno, centro da palavra, mas um sujeito que interage com outros discursos para se 

posicionar e constituir o seu discurso. 

 Observamos, assim, que os conceitos de polifonia e heterogeneidade
8
 elaborados por 

Bakhtin são de grande relevância para o estudo dos gêneros discursivos, por nos chamar 

atenção para o entendimento de que o texto é constituído por várias vozes – o discurso do 

outro -, e essa pluralidade e alteridade marcam as trocas discursivas e nos mostram a 

vivacidade da língua ao revelar outras vozes do discurso presentes nos enunciados.  Seu 

trabalho sobre as noções de dialogismo e polifonia são suas maiores contribuições para o 

estudo dos gêneros. Grillo (2005, p. 1164 – 1165) chama a nossa atenção para o fato de que  

 

(...) não se pode esquecer que a relação de contradição é um dos aspectos 

constitutivos da polifonia em Bakhtin (...). Não basta que haja diversas vozes, antes 

é preciso que elas se constituam, por meio do diálogo, em pontos de vista 

contraditórios. 

 

De acordo com Bakhtin (1997), em uma situação linguística, os indivíduos interagem 

na/e pela língua, e é a partir de práticas diferenciadas que os enunciados se configuram, ou 

seja, a língua em sua visão é uma estrutura, uma forma-padrão relativamente estável. E assim 

define o conceito de gêneros discursivos como “qualquer enunciado considerado 

isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denomina de gêneros do discurso” 

(BAKHTIN, 1997, p. 179). 

 Dessa forma, compreendemos porque é tão difícil delimitar fronteiras e estabelecer 

uma tabela fixa da quantidade de gêneros existentes, diante da diversidade de enunciados 

marcados a partir de contextos sociais e históricos que pertencem a uma determinada esfera 

da sociedade. 

                                         
8
 O conceito de heterogeneidade em Bakhtin é definido a partir do seu conceito de dialogismo, que parte do 

pressuposto de um já-dito, que a palavra já foi proferida anteriormente, mesmo que inconscientemente o sujeito 

que enuncia  terá a presença do Outro em seu discurso. 
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 Na visão bakhtiniana, a linguagem, sua heterogeneidade e multiplicidade de realização 

são marcadas justamente por particularidades em cada atividade.  O autor faz uso da 

expressão ―relativamente estável‖ porque, os gêneros embora mantenham uma estrutura e 

possuam características que os identificam, também podem sofrer modificações ao longo do 

tempo. Note-se que o gênero, nessa concepção, é uma forma concreta e histórica presente em 

todas as manifestações discursivas, de modo que o discurso se materializa na forma de 

enunciados apresentados em determinados gêneros. 

Bakhtin parte do princípio que a língua é um fato social e o enunciado é concebido 

como uma unidade concreta e real da comunicação discursiva e pertence aos sujeitos 

discursivos. Então ao classificar qualquer enunciado a um determinado gênero precisamos 

levar em consideração alguns aspectos como: condições de produção, circulação, recepção, a 

situação sócio-histórica. 

O gênero nessa visão funciona como um meio social de produção e de recepção do 

discurso, pois  

 

[...] a utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), 

concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da atividade 

humana. O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma 

dessas esferas, não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou seja, 

pela seleção operada nos recursos da língua — recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais —, mas também, e sobretudo, por sua construção composicional. Estes 

três elementos (conteúdo temático, estilo e construção composicional) fundem-se 

indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos eles são marcados pela 

especificidade de uma esfera de comunicação (BAKHTIN, 1997, p. 279). 

 

Logo, essa relatividade estável constrói os gêneros por meio do tema, estilo e 

composição dos enunciados. Depreende-se com Bakhtin que essas três características são 

fundamentais na definição do gênero e juntas marcam as particularidades dos enunciados em 

uma esfera da comunicação. Portanto, ao pensar a noção de gênero discursivo em Bakhtin, 

esta não sobrevive sem a língua e as suas singularidades sempre estarão ligadas a alguma 

esfera da atividade humana e à sociedade em que vivemos.  

O escritor Valdir Flores (2007), a partir da releitura de Benveniste, concebe a 

linguagem como a condição do homem no mundo e irrepetível. No que se refere ao termo 

―irrepetível‖, ressalta que ―o campo do singular não despreza o do regular, mas que também 

não se encerra nele‖ (FLORES, 2007, p. 71). Desse modo, elenca alguns princípios que nos 

permitem identificar a língua como:  
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a) estrutura que  comporta singularidade (podemos chamar essa singularidade de 

subjetividade, indicadores de subjetividade, dêixis, categoria de pessoa, etc.); b) 

disso, conclui-se que a estrutura para Benveniste não pode ser vista apenas como 

uma sobredeterminação social, mas também como estrutura cuja existência requer o 

singular; c) a singularidade é relacional, a referência supõe (co) referência. 

(FLORES, 2007, p. 72). 

  

 

Segundo Flores (2007), é a enunciação que nos permite por meio dessa singularidade 

da língua, tocar naquilo que resiste a estar na repetição. Para ele, isso só é possível ao 

enunciar, pois convocamos a língua do outro, ―a língua é viva enquanto a cada instante a 

criamos. E é nisto que não há inconsciente coletivo, que só há inconscientes particulares, 

enquanto cada um, a cada instante, dá um empurrãozinho à língua que ele fala‖ (FLORES, 

2007, p. 72). 

É nesse contexto que alicerçamos nossa análise, pois segundo cremos, são os sujeitos 

produtores de textos que, ao enunciarem seu discurso por meio do gênero textual artigo de 

opinião, nos apresenta um ―já lá‖, mesmo que pareça uma repetição de algo que foi dito 

anteriormente, interpelados pela ideologia, é nessa ―repetição‖ que surge o outro. E diante da 

vasta heterogeneidade dos gêneros, Bakhtin destaca não estar preocupado em traçar uma 

divisão entre os gêneros, mas acha relevante traçar uma diferença essencial entre dois grupos, 

o dos gêneros primários e dos secundários. Assim, 

  

Os gêneros secundários do discurso — o romance, o teatro, o discurso científico, o 

discurso ideológico, etc. - aparecem em circunstâncias de uma comunicação cultural, 

mais complexa e relativamente mais evoluída, principalmente escrita: artística, 

científica, sociopolítica. Durante o processo de sua formação, esses 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 (BAKHTIN, 1997, p. 282). 

 
 Deve-se ressaltar que os gêneros podem sofrer modificações dentro desse 

agrupamento, podendo passar de primários para secundários, assumindo novas construções. O 

que não podemos esquecer é que cada gênero possui as suas particularidades e isso possibilita 

a sua identificação.  Ademais, se é no gênero textual que temos a materialidade do discurso, 

então o analista deve levar em consideração o contexto político e ideológico em que os textos 

são produzidos, reafirmando o que já foi dito anteriormente: o discurso não é neutro, portanto, 

os gêneros também não.  
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 No que se refere ao domínio discursivo jornalístico, o artigo de opinião é um gênero 

que circula predominantemente nessa esfera, ou seja, pertence ao grupo dos gêneros 

opinativos com a função comunicativa de orientar. Nesse estudo, o artigo de opinião é 

produzido fora da esfera jornalística, passa a circular na esfera escolar, todavia obedece a 

mesma função comunicativa: orientar, opinar sobre questões polêmicas, mas sobre a temática 

do lugar em que os alunos vivem. 

 

 

2.5 OS GÊNEROS TEXTUAIS PARA SWALES 

  

 Na seção anterior, abordamos a importância de Bakhtin (1997) como precursor dos 

estudos sobre a noção de gêneros discursivos. Aqui, tecemos considerações sobre a 

abordagem teórica de Swales (1990) por apresentar algumas referências com a obra de 

Bakhtin.  A obra de John M. Swales é voltada para aplicações em análise de gêneros textuais 

em contextos acadêmicos e profissionais e também por desenvolver nos aprendizes o 

conhecimento e a capacidade de produzir textos que se realizam de acordo com as 

características do gênero.  

Segundo Biasi-Rodrigues e Hemais (2005) em A proposta sociorretórica de John M. 

Swales para o estudo de gêneros textuais explicam os conceitos fundamentais de Swales na 

definição de gênero, comunidade discursiva e propósito discursivo. Embora a pesquisa de 

Swales seja realizada com o ensino/aprendizagem em inglês, o que norteia o seu estudo é que 

os alunos sejam capazes de produzir textos bem-sucedidos utilizando as características do 

gênero em contextos acadêmicos, científicos e profissionais. Esse conceito relaciona-se com 

nosso objeto de estudo, à medida que a Olimpíada de Língua Portuguesa por meio das 

oficinas de leitura e escrita realizadas na sala de aula norteiam os alunos para produção final 

de um texto que contenha todas as características de um determinado gênero textual, nos 

corpora, artigo de opinião. O aluno que não desenvolva um texto com os descritores de cada 

gênero da competição não poderá permanecer no concurso de escrita. 

 De acordo com Biasi-Rodrigues e Hemais (2005, p. 109-110) 

(...) uma ideia que permeia o seu pensamento é o de que o texto deve ser visto em 

seu contexto e não pode ser completamente entendido e interpretado apenas por 

meio de uma análise de elementos linguísticos. (...) o conhecimento em torno do 

texto em si é insuficiente para quem precisa redigir no contexto acadêmico. 
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Conforme as autoras, Swales (1990), em sua noção de gênero, afirma ser fundamental 

levar em consideração aquilo que está fora do texto, as vozes que se entrecruzam (polifonia), 

as posições desses sujeitos locutores, de que lugar acontece a interação. O analista precisa ter 

conhecimento do gênero para usá-lo como instrumento de escrita na produção de textos em 

situações profissionais.  

A noção de gênero em Swales é fruto do entrelaçamento de vários campos de estudos 

alicerçados na tradição, como por exemplo: as variedades funcionais do inglês, estratégias 

utilizadas para leitura, abordagem de noções e funções, linguística, etnografia, teoria de 

ensino. 

A AD é uma área do conhecimento que terá relevância nos estudos de Swales, pela 

possibilidade do professor explorar não apenas o texto, mas a sua estrutura temática, assim 

como dá suporte para ―explorar os aspectos da estrutura temática, a coesão, a coerência, e os 

macropadrões de discurso (problema-solução, tópico-restrição-ilustração)‖ (BIASI-

RODRIGUES; HEMAIS, 2005, p. 110). Partindo desses campos de estudo, as autoras 

enumeram cinco elementos que caracterizam a noção de gênero textual para Swales (1990): 

 

1) É uma classe de eventos comunicativos; 2) compartilham um propósito 

comunicativo; Varia em sua prototipicidade; 3) Diz respeito à razão ou à lógica 

subjacente ao gênero, tem uma lógica própria porque assim serve a um propósito 

que a comunidade reconhece; 4) É a terminologia elaborada pela comunidade 

discursiva para seu próprio uso. Os termos atribuídos aos gêneros são indicadores de 

como os membros mais experientes e ativos da comunidade que dão nomes aos 

gêneros. (BIASI-RODRIGUES; HEMAIS, 2005, p. 113-114) 

 

 

O primeiro elemento está relacionado ao fato do gênero constituir-se em uma classe de 

eventos, os quais utilizam a linguagem verbal como constitutiva do discurso. O segundo está 

relacionado ao propósito comunicativo que todo gênero possui, ou seja, são os objetivos de 

cada gênero. O terceiro elemento está relacionado ao critério de semelhança com outros 

exemplares, os que integram plenamente são considerados protótipos. O quarto elemento está 

relacionado à lógica subjacente que serve a um propósito, isso quer dizer, que se espera o 

domínio de algumas convenções; por exemplo, no gênero artigo de opinião, pressupõe-se que 

o enunciador consiga utilizar uma argumentação consistente, assim como a persuasão e os 

elementos articuladores, essa é a sua lógica interna. E o quinto elemento refere-se à 

nomenclatura elaborada pela comunidade discursiva, e o seu uso implica em quanto o 

produtor conhece do gênero e da importância que ele tem dentro da comunidade discursiva 

que ele circula. 
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Os autores Biasi-Rodrigues e Hemais (2005) destacam a importância da contribuição 

do modelo de análise de gêneros textuais. Seus estudos estão alicerçados no tripé dos 

conceitos de comunidade discursiva, gênero e tarefa, mas as autoras se limitam às descrições 

de comunidade discursiva (doravante CD) e gênero. Para as autoras, a noção de CD à qual se 

afina Swales refere-se àquela que  

 

[...] tem relação ao ensino de produção de texto como uma atividade social, realizada 

por comunidades que têm convenções específicas e para as quais o discurso faz parte 

de seu comportamento social. Dentro dessa visão, o discurso mostra o conhecimento 

do grupo. As convenções discursivas facilitam a iniciação de novos membros na 

comunidade, ou seja, os novatos são estimulados a usar de forma apropriada as 

convenções discursivas reconhecidas pela comunidade (BIASI-RODRIGUES; 

HEMAIS, 2005, p.115) 

 
 Esse conceito nos interessa na medida em que usamos os artigos de opinião 

produzidos por alunos da 2ª série do ensino médio de uma escola pública. Consideramos os 

alunos como os ―novatos‖ que desenvolvem uma atividade social dentro da comunidade 

discursiva escolar e que, ao produzir suas práticas discursivas – os textos –, precisam dominar 

as convenções da comunidade discursiva jornalística dentro da comunidade discursiva 

escolar. A escola funciona como a estimuladora para que esses ―novatos‖ usem de forma 

apropriada as convenções discursivas de escrita, de ortografia, de elementos articuladores do 

gênero reconhecidos pela comunidade escolar, assim como pela comunidade jornalística. 

 Swales (1990), ao definir o conceito de CD, enumera as seguintes características: 

 

1) Possui um conjunto de objetivos públicos comuns amplamente aceitos; 2) Possui 

mecanismos de comunicação entre os participantes da comunidade; 3) Descreve a 

função troca de informações (principalmente para prover informação e feedback); 4) 

Capacidade de desenvolver seu próprio elenco de gêneros. Gera expectativas sobre o 

discurso apropriado a ser usado pela comunidade; 5) Diz respeito ao léxico que cada 

comunidade possui, com termos que têm um significado específico; 6) Tem 

membros que detêm um conhecimento altamente desenvolvido do discurso e do 

conteúdo usados pela comunidade. Existem, também membros novatos que são 

estimulados a adquirir conhecimento das convenções discursivas, para participar 

plenamente nas atividades da comunidade. (SWALES, 1990 apud BIASI – 

RODRIGUES; HEMAIS, 2005, p. 115). 

 
 De certo, a comunidade discursiva escolar se encaixa muito bem nesse conceito. 

Primeiro, porque os gêneros poema, crônica, memórias literárias e artigo de opinião possuem 

um objetivo comum: são os gêneros escolhidos para a Olimpíada de Língua Portuguesa. Os 

alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio da rede pública de todo o Brasil devem 

produzir textos nos respectivos gêneros e, ao final do concurso, os melhores textos 
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selecionados na escola de cada federação poderão competir com os outros textos de outros 

estados, ou seja, são produzidos e amplamente aceitos pelos membros da comunidade. 

Em segundo lugar, temos as semelhanças das características da comunidade discursiva 

escolar com as características propostas por Swales em sua definição de CD, por exemplo: os 

mecanismos utilizados na comunicação dos participantes na troca de informações, com a 

formação continuada de professores, encontros pedagógicos, construção de páginas na 

internet para a interação entre professores, alunos e comunidade. 

Em terceiro e último, a comunidade escolar, ao se apropriar do gênero artigo de 

opinião que circulava predominante na esfera jornalística, chega à escola e passa a ser 

enunciado no discurso do aluno e utiliza um léxico que caracteriza o lugar de onde esse 

sujeito fala ―o lugar onde vivo‖, assumindo em cada região posições ideológicas diferentes. 

Diante dessas características, salientamos a importância em reconhecer a escola como uma 

comunidade discursiva. 

O gênero artigo de opinião é produzido no período da OLP por alunos da 2ª e 3ª séries 

do Ensino Médio e, embora não seja produzido na esfera jornalística, o aluno precisa 

conhecer as convenções desse gênero para produção textual, sendo um pré-requisito para a 

escrita de um bom texto.  

Esse conceito de CD postulado por Swales (1990) em seu livro Genre Analysis trouxe 

vários questionamentos, os quais o autor tenta responder ao revisar o conceito. Com isto, não 

pretendemos dizer que houve muitas adaptações, mas que o autor passa a reconhecer as 

tensões presentes em todas as comunidades, assim como os mecanismos para distinguir ou 

medir abrangência do termo, ou seja, deixa o conceito mais abrangente. A partir dessas 

discussões o autor propõe o conceito de CD de lugar, como: 

 

1. Um grupo de pessoas que regularmente trabalham juntas e que têm uma noção 

estável, embora em evolução, dos objetivos propostos pelo seu grupo; 2) Essa 

comunidade desenvolve uma gama de gêneros para orientar e monitorar os objetivos 

e as propostas do grupo; 3) Para os membros mais antigos, esses gêneros possuem 

características discursivas e retóricas evidentes; 4) Para tais membros, os gêneros 

compõem um sistema ou rede interativa que tem a função adicional de validar as 

atividades da comunidade fora de sua esfera; 5) A comunidade também desenvolve 

um léxico específico; 6) A comunidade discursiva de lugar tem uma noção de sua 

própria história e procura levar o conhecimento de suas tradições aos novatos da 

comunidade, da mesma forma que busca inculcar nos mais novos as práticas 

discursivas mais apropriadas. (SWALES 1998 apud BIASI-RODRIGUES; 

HEMAIS, 2005, p. 117-118). 

 

Diante dos questionamentos a sua noção de CD, Swales (1998) modifica algumas 

características e amplia a sua abrangência. Primeiramente, vemos a mudança da CD de ―um 
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conjunto de objetivos‖ para ―um grupo de pessoas que trabalham juntas e que têm uma noção 

estável‖. Por segundo, permanece o conceito de CD que possui mecanismos de comunicação 

para ―orientar e monitorar os objetivos e as propostas do grupo‖.  

Já na terceira característica utiliza-se suas características discursivas e retóricas 

evidentes, o conceito de CD não é utilizado apenas para dar e receber informações. Há uma 

modificação na quarta característica que é a utilização de gêneros que circulam fora da sua 

esfera. Na quinta característica a comunidade tem um léxico específico, mas se atualiza 

sempre. E por último, a sexta característica de uma CD assume o lugar da tradição pelos 

membros mais antigos e também a sua posição na orientação ―de suas tradições aos novatos 

da comunidade‖ buscando orientá-los a se apropriar das práticas discursivas. 

Assim, Swales (1990) conceitua gênero como: 

Uma classe de eventos comunicativos, cujos exemplares compartilham os mesmos 

propósitos comunicativos. Esses propósitos são reconhecidos pelos membros mais 

experientes da comunidade discursiva original e constituem a razão do gênero. A 

razão subjacente dá o contorno da estrutura esquemática do discurso e influencia e 

restringe as escolhas de conteúdo e estilo. O propósito comunicativo é o critério que 

é privilegiado e que faz com que o escopo do gênero se mantenha enfocado 

estreitamente em determinada ação retórica compatível com o gênero. Além do 

propósito, os exemplares do gênero demonstram padrões semelhantes, mas com 

variações em termos de estruturas, estilo e público-alvo. Se forem realizadas todas 

as expectativas em relação àquilo que é altamente provável para o gênero, o 

exemplar será visto pela comunidade discursiva original como um protótipo. Os 

gêneros têm nomes herdados e produzidos pelas comunidades discursivas e 

importados por outras comunidades. Esses nomes constituem uma comunidade 

etnográfica valiosa, porém normalmente precisam de validação adicional (SWALES 

apud BIASI-RODRIGUES; HEMAIS, 2005, p. 114 -115). 

 

A noção de gênero proposta por Swales nos dá respaldo teórico para analisar se os 

textos que compõem nossos corpora, ao serem produzidos dentro de uma classe de evento 

comunicativo diferente da jornalística, podem ser conceituados como gênero artigo de opinião 

e atendem ao propósito comunicativo.  

Além da revisão de CD, outro conceito passa por uma revisão teórica com o 

lançamento de Genre Analysis após um considerável debate entre acadêmicos, Swales 

modifica sua base teórica a respeito do propósito comunicativo (doravante PC) na definição 

de gênero. Esse é um dos primeiros problemas na discussão para identificar com clareza o 

conceito de PC, que em sua concepção original, mantinha o gênero focalizado em uma 

determinada ação retórica, era ―o critério privilegiado na definição de gênero, embasava o 

gênero e determinava não apenas a sua estrutura esquemática, mas as escolhas em torno de 

conteúdo e estilo‖ (BIASI-RODRIGUES; HEMAIS, 2005, p. 118). 
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Inger Askehave e Swales (2001), cientes da dificuldade em identificar com precisão o 

PC de um gênero, escreveram um artigo discutindo as limitações na sua primeira versão do 

conceito de propósito comunicativo. A partir de sua reescrita o conceito passa a ser visto 

como ―menos visível do que a forma, e, portanto, dificilmente servirá como um critério básico 

para a conceituação de um gênero‖ (BIASI-RODRIGUES; HEMAIS, 2005, p. 118). 

Por conta dessa dificuldade em estabelecer um critério para identificar o gênero, tendo 

como pano de fundo o PC, Inger Askehave e Swales (2001) alicerçam-se sobre o 

posicionamento de Bhatia (1993), quando afirma que os membros ―mais experientes 

exploram o gênero, manipulando os elementos de intenção, posicionamento, forma e função 

para as suas intenções pessoais, e o fazem dentro dos propósitos socialmente reconhecidos‖ 

(BHATIA, 1993 apud BIASI-RODRIGUES; HEMAIS, 2005, p. 118). 

 Ainda exemplificam com o comportamento de um jornalista que, ao explorar uma 

reportagem, insere sua visão política do tema.  Por conta disso, Inger Askehave e Swales 

(2001) distanciam-se da defesa do posicionamento do propósito comunicativo como critério 

essencial no conceito de gênero. E, recaí sob o analista a função de identificar o propósito 

comunicativo a partir do resultado da análise sobre o gênero. Logo, o conceito de propósito 

comunicativo é ―uma questão de propósitos em camadas de forma complexa, em vez de uma 

lista de propósitos‖ (ASKEHAVE; SWALES; 2001 apud BIASI-RODRIGUES; HEMAIS, 

2005, p. 118).   

Swales desenha a sua primeira versão do modelo CARS (create a research space) a 

partir da análise de uns corpora de 48 introduções de artigo de pesquisa (AP) (SWALES, 

1981) e depois de uma análise de 110 introduções de Aps das áreas de física, educação e 

psicologia (SWALES; NAJJAR, 1987). Seus estudos tinham como objetivo, assim como 

nosso trabalho, descrever um gênero e sua importância argumentativa. Em sua primeira 

versão, os resultados das análises apontaram uma regularidade de quatro movimentos, 

descritos por rótulos específicos quanto ao conteúdo informacional de cada uma de suas 

partes, todas obrigatórias. São eles: movimento 1 – Estabelecendo o campo de pesquisa; 

movimento 2 – Sumarizando pesquisas prévias; movimento 3 – Preparando a presente 

pesquisa; movimento 4 – Introduzindo a presente pesquisa (SWALES, 1984, p. 80 apud 

BIASI – RODRIGUES; HEMAIS, 2005, p.120).  

Diante do exposto, é possível destacar que Swales (1990) reconhece as dificuldades 

que outros pesquisadores tiveram ao utilizar o modelo, principalmente ao identificar o limite 

entre os movimentos 1 e 2, o que levou a representar o modelo, reduzindo os movimentos de 
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4 para 3, mas acrescentando aos movimentos, que continuam obrigatórios, passos opcionais e 

obrigatórios, como se pode observar a seguir: 

 

Quadro 3 - Modelo CARS para introduções de artigos de pesquisa 
 

MOVIMENTO 1: ESTABELECER O TERRITÓRIO 

Passo 1 – Estabelecer a importância da pesquisa     e/ou 

 

Passo 2 – Fazer generalização/ões quanto ao tópico e/ou                Diminuindo o  

                                                                                                       esforço retórico 

Passo 3 – Revisar a literatura (pesquisas prévias)    

                    

 

MOVIMENTO 2: ESTABELECER O NICHO 

Passo 1 A – Contra-argumentar ou 

Passo 1  B – Indicar lacuna (s) no conhecimento ou                   Enfraquecendo 

                                                                                                      os possíveis 

                                                                                                   questionamentos 

Passo 1  C – Provocar questionamento ou 

Passo 1 D – Continuar a tradição 

 

MOVIMENTO 3: OCUPAR O NICHO  

   

Passo 1  A – Delinear os objetivos                     ou                     Explicitando  

                                                                                                     o trabalho 

Passo 1 B – Apresentar a pesquisa 

Passo 2 – Apresentar os principais resultados 

Passo 3 – Indicar a estrutura do artigo. 

Fonte: SWALES (1990, p. 141 apud BIASI-RODRIGUES; HEMAIS, 2005, p. 121) 
 

 

 

 Este é o segundo modelo CARS de organização retórica, que ganhou mais sofisticação 

e desdobramentos em cada um dos três movimentos básicos que o compõem. Adaptamos este 

modelo para a descrição da organização do artigo de opinião produzido na escola pública, e 

esses três movimentos retóricos são preenchidos com diferentes passos e cada um tem uma 

função específica relacionada ao propósito comunicativo do gênero textual por ele descrito.  

 Swales (1990) ao propor os três movimentos retóricos, subdividiu-os em passos 

obrigatórios ou opcionais em introduções de artigos de pesquisa, porém as partículas ―e/ou‖ e 

―ou‖ que aparecem entre os passos indicam opcionalidade.  

 Os pressupostos teóricos identificados por Swales (1990) em sua pesquisa, também 

são recorrentes nos artigos de opinião produzidos na esfera escolar, tendo em vista que 

possuem um propósito comunicativo a fim de convencer, persuadir o leitor sobre o seu ponto 

de vista sobre uma questão polêmica. Deste modo, entendemos que esse modelo serve para 

definirmos as regularidades na distribuição das informações, presentes no artigo de opinião.  

Segundo Biasi-Rodrigues e Hemais (2005), vários pesquisadores, tanto no exterior 

quanto no Brasil, testaram o modelo CARS partindo das concepções de Swales e adaptaram 
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seu modelo à descrição de algum gênero ou peça genérica, como Wood (1982), em seções de 

métodos e resultados em textos de química; Dudley-Evans (1986), em seções de introdução e 

discussão de dissertações de mestrado, Crookes (1987), em textos científicos de diversas 

áreas. No Brasil, algumas pesquisas vêm demonstrando a aplicabilidade do modelo CARS a 

diferentes gêneros, como resenhas de livros (Motta-Roth, 1995; Araújo, 1996); introduções de 

artigos de pesquisa (Santos, 1995; Motta-Roth & Hendges, 1996), resumos de dissertações 

(Biasi-Rodrigues, 1998) e gênero artigo de opinião na perspectiva sócio-retórica (Silva, 

2008). Este último trabalho de dissertação nos interessa porque o autor utiliza em sua análise 

o modelo CARS proposto por Swales (1990) em consonância com os setes passos da 

metodologia proposta por Vijay K. Bhatia (1993)
9
 que na análise dos gêneros leva em 

consideração o comportamento linguístico nos contextos acadêmicos ou profissionais.  

A metodologia Bhatia (1993) é regida por sete passos que podem ser executados total 

ou parcialmente em qualquer gênero definido pelo uso da linguagem em contextos 

comunicativos convencionados. Enumeramos abaixo os setes passos de maneira resumida, 

tendo em vista que eles serão retomados em nossa análise dos artigos de opinião em 

conciliação com o modelo CARS. 

 

1) Situar o gênero num contexto situacional – situá-lo em seu contexto de 

produção. 2) Proceder ao levantamento da literatura existente sobre o gênero 

em questão – investigar alguns tópicos relativos à literatura disponível. 3) Refinar 

a análise contextual/situacional – definir o falante/escrevente do texto, da 

audiência, e seus relacionamentos. 4) Selecionar o corpus – definir o gênero com 

que quer trabalhar de forma que ele possa ser distinto de outros gêneros de maneiras 

similares ou intimamente relacionados de alguma forma. 5) Estudar o contexto 

institucional – levar em conta o sistema e/ou a metodologia em que o gênero tem o 

seu uso, além das regras e convenções – linguísticas, sociais, culturais, acadêmicas e 

profissionais – que determinam o uso da língua em seu contexto. 6) Examinar os 

níveis de análise linguística – o analista decide em qual (quais) nível (níveis) os 

traços mais significantes da língua, a qual pode se encontrar em um ou mais dos três 

seguintes níveis de realização linguística: Nível 1 – Análise dos traços léxico-

gramaticais: analisar um texto de modo quantitativo, estudando-se seus traços 

específicos de linguagem utilizados predominantemente na variedade a qual ele 

pertence. Nível 2 – Análise da padronização de texto ou textualização: O aspecto 

tático do uso convencional da língua – especificando a forma como os membros de 

uma comunidade discursiva assumem os valores restritos e vários aspectos da língua 

quando trabalham com um determinado gênero. Nível 3 – Interpretação estrutural 

do texto gênero: enfatiza os modos escolhidos para estruturar e organizar 

discursivamente as informações, tendo em vista a comunicação de intenções.           

7) Obter informações especializadas para a análise de gênero – Confrontar as 

descobertas realizadas pelo analista com as informações obtidas junto a informantes 

especialistas – Esses informantes são, geralmente, pessoas envolvidas com a prática 

cultural e disciplinar na qual o gênero tem a sua utilização empregada rotineiramente 
(BHATIA, 1993 apud SILVA, 2008, p. 37- 38). 

                                         
9
  Discípulo de Swales, que também aplica o modelo em sua análise de cartas de promoção de vendas, um 

gênero do mundo dos negócios.  
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Partindo desta visão metodológica, justifica-se a necessidade de descrever as 

características mais relevantes do gênero artigo de opinião produzido na esfera escolar, visto 

que este gênero serve como ―passaporte‖ para a participação e a interação de seu produtor na 

Olimpíada de Língua Portuguesa do Programa Escrevendo o Futuro (membros da 

comunidade escolar). Vale destacar que, o gênero textual em tela é produzido por alunos – 

membros iniciantes – na comunidade discursiva escolar, que realizaram esta produção pela 

primeira vez para participar do concurso.  

 

 

2.6 OPERADORES ARGUMENTATIVOS E A METÁFORA DA BALANÇA  

 

No gênero analisado, a argumentação tem um papel extremamente relevante porque o 

sujeito aluno-articulista procura argumentar solidamente, expor suas ideias com clareza e 

desenvoltura na tentativa de sustentar o seu posicionamento em seu enunciado, de forma a 

convencer os interlocutores a respeito da própria opinião. 

Jaqueline P. Barbosa, em seu trabalho Sequência didática – Artigo de Opinião (2000), 

propõe um material didático com objetivo de auxiliar os professores e alunos nas escolas 

públicas de São Paulo. Esse material está dividido em 12 atividades, que vão desde o 

reconhecimento do artigo de opinião até a reescrita do gênero. O que nos interessa nesse 

material é a atividade 07 que estabelece a divisão dos tipos de argumentos em: 

 

Argumento de autoridade: a conclusão se sustenta pela citação de uma fonte 

confiável, que pode ser um especialista no assunto ou dados de instituições de 

pesquisa; Argumento de princípio: a justificativa é legítima, faz apelo a princípios, 

o que torna a conclusão quase que incontestável; Argumento por causa: a(s) 

justificativa (s) e a conclusão têm uma reversibilidade plausível; Argumento por 

exemplificação: a justificativa remete a exemplos comparáveis ao que se pretende 

defender (BARBOSA, 2000, p. 37). 

 

 

A utilização desses argumentos dá um respaldo mais confiável à sustentação do 

articulista ao discutir questões polêmicas, pois escapam de um posicionamento embasado no 

senso comum. Além de exigir o uso da argumentação para discutir problemas que envolvam a 

sociedade, se apoiar teoricamente nesses tipos de argumentos, mostra ao interlocutor o 

conhecimento de mundo que esse sujeito articulista tem, ao entender o ponto de vista do 

outro, ele pode concordar ou discordar, defendendo as suas opiniões de forma persuasiva e 

convincente. 
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Na obra A inter-ação pela linguagem (2013), especificamente o capítulo Linguagem e 

argumentação, Ingedore Koch destaca que quando interagimos por meio da linguagem, nós 

sempre temos objetivos a serem atingidos, relações e efeitos de sentido que queremos 

alcançar sobre ―o (s) outro (s)‖ e para isso usamos determinadas maneiras para obter tais 

reações, que ela designa de (verbais ou não verbais). 

Para a autora, 

[...] o uso da linguagem é essencialmente argumentativo: pretendemos orientar os 

enunciados que produzimos no sentido de determinadas conclusões (com exclusão 

de outros). Em outras palavras, procuramos dotar nossos enunciados de determinada 

força argumentativa (KOCH, 2013, p. 29). 

 
Ingedore Koch (2013) sustenta os seus postulados a partir da leitura de Ducrot, 

Anscombre e Vogt, cujos trabalhos embasam a pesquisa da autora. Para ela, ―toda língua 

possui, em sua gramática, mecanismos que permitem indicar a orientação argumentativa dos 

enunciados: a argumentatividade, diz Ducrot, está inscrita na própria língua‖ (KOCH, 2013, 

p. 29). Ou seja, esses mecanismos são importantes porque nos mostram as marcas linguísticas 

da enunciação ou da argumentação materializados nos textos. 

O termo operadores argumentativos foi elaborado por Ducrot, precursor dos estudos 

da Semântica da enunciação, para designar que certos elementos da gramática de uma língua 

têm por função indicar (―mostrar‖) a força argumentativa dos enunciados, a direção (sentido) 

para o qual apontam. Nessa perspectiva, Koch (2013) nos mostra as duas noções básicas do 

funcionamento argumentativo dos enunciados divididos por Ducrot, conforme ilustramos no 

quadro abaixo: 

 

Quadro 4 – Noções básicas da argumentação 

ESCALAS CONCEITO EXEMPLOS 

1ª Escala Argumentativa Quando dois ou mais enunciados 

de uma classe se apresentam em 

gradação de força crescente no 

sentido de uma mesma conclusão. 

(1)  A apresentação foi 

coroada de sucesso 

(R) 

Arg 1. Estiveram presentes 

personalidades do mundo 

artístico. 

Arg 2. Estiveram presentes 

pessoas influentes nos 

meios políticos. 

Arg 3. Esteve presente o 
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Presidente da República. 

2ª Classe Argumentativa É constituída de um conjunto de 

enunciados que podem igualmente 

servir de argumento para (apontam 

para) uma mesma conclusão (a que 

por convenção, se denomina R). 

(2) João é o melhor 

candidato (conclusão R) 

Arg 1. Tem boa formação 

em economia. 

Arg 2. Tem experiência no 

cargo. 

Arg 3. Não se envolve em 

negociatas. 

Fonte: Adaptação das noções básicas da argumentatividade de Ducrot (apud Koch 2013, p. 30-31) 

 

Na 1ª escala é como se o enunciador fosse enumerando todos os argumentos que 

levaram à conclusão R. Já na 2ª escala é possível observar que a utilização dos três 

argumentos utilizados aponta, isto é, tem o mesmo peso para levar o leitor à conclusão R. 

Ingedore Koch (2013) ao utilizar os estudos de Ducrot em sua pesquisa afirma que a 

conjunção ―mas” é um operador argumentativo por excelência, assim como os seus similares. 

O locutor introduz em seu discurso um argumento possível para uma conclusão R; logo em 

seguida, opõe-lhe um argumento decisivo para a conclusão contrária não –R (~R).  

 

Figura 2 – Metáfora da balança de Ducrot 

 
Fonte: KOCH (2013, adaptado). 

 

 

Tal estratégia exige do leitor um movimento de construção e desconstrução frente ao 

enunciado. Nos exemplares de artigos de opinião analisados, percebemos que os sujeitos 

alunos-articulistas utilizam essa estratégia em quase todos os enunciados, marcam um 

posicionamento, mas introduzem outro ponto de vista que pode ser debatido.  
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Os sujeitos produtores de textos destacam que não permanecerão presos à discussão 

inicial. Essa característica é recorrente, pois através da crítica vemos a representação das 

concepções de sujeitos que se posiciona através do texto com a finalidade de defender o seu 

ponto de vista, de persuadir, de influenciar o outro.  

Para Guimarães (1987 apud Koch, 2013, p. 37) do ponto de vista semântico, os 

operadores do grupo do ―mas” e os do grupo do ―embora” têm funcionalidade semelhante, 

ambos opõem argumentos enunciados de perspectivas diferentes, que orientam para 

conclusões contrárias. A diferença segundo ela, é que o emprego dos operadores pode se dar 

através de duas estratégias: no caso do “MAS” ela emprega a “estratégia do suspense”, isto 

é, faz com que venha à mente do interlocutor a conclusão R, para depois introduzir o 

argumento (ou conjunto de argumentos) que irá levar à conclusão (~ R). Já a ―estratégia da 

antecipação” é utilizada com o emprego do operador ―EMBORA”, ou seja, anuncia, de 

antemão, que o argumento introduzido pelo operador vai ser anulado ―não vale‖. 
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SEÇÃO 3 ANÁLISE DOS DADOS 

Nesta seção, desenvolvemos a análise dos artigos de opinião tanto em seus aspectos 

linguísticos e estruturais quantos nos sociais e discursivos, alicerçados pelo referencial teórico 

exposto no capítulo anterior. Dividimos esta seção em cinco etapas, a saber: a primeira refere-

se à análise linguística dos operadores argumentativos. A segunda diz respeito à análise do 

pluralismo argumentativo que determinam a organização retórica dos artigos de opinião 

produzidos na esfera escolar. Na terceira etapa, faz-se uma confrontação das descobertas da 

pesquisa com as informações obtidas junto a uma especialista. Na quarta etapa, analisamos as 

condições de produção e o interdiscurso que se destacam nas produções textuais. E por 

último, a quinta etapa refere-se à questão da autoria e as posições discursivas mobilizadas nos 

artigos de opinião. 

 

 

3.1 FUNÇÃO DOS OPERADORES ARGUMENTATIVOS NOS CORPORA 

 

O passo 6 do modelo de análise proposto por Bhatia (1993) refere-se aos três níveis de 

análise linguística que abordamos anteriormente na seção 2. Para dar início à análise desses 

níveis, optamos pelos operadores argumentativos por contribuírem para a argumentação, 

tendo em vista que, esses elementos são responsáveis pela estrutura e o sentido da 

argumentatividade no texto. 

Para constituir a coesão dos argumentos, Koch (2013) elenca alguns operadores 

argumentativos ou discursivos que introduzem uma orientação argumentativa. Os operadores 

argumentativos são de extrema importância para os efeitos de sentido dos discursos 

produzidos pelos sujeitos alunos-articulistas e, ao cumprirem sua função conectora conduzem 

o alocutário
10

 a certa conclusão R.  

Para melhor compreensão de análise e organização dos excertos extraídos dos artigos 

de opinião, fizemos um levantamento da força argumentativa e os tipos de operadores 

argumentativos encontrados em cada um dos dez exemplares de artigo de opinião. 

Posteriormente, dividimos em duas categorias que estão identificadas pela forma 

representativa (A), que corresponde aos fenômenos mais recorrentes, no caso dos mecanismos 

                                         
10

 Ingedore Koch utiliza o termo alocutário é indicado no enunciado como aquele a quem se dirige a enunciação. 

Portanto, o alocutário é intralinguístico como o locutor. 
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de textualização (conexão, coesão nominal e verbal), e aqueles que têm uma estrutura de 

correlação conjuncional (par correlato), a exemplo da categoria (B). Essa categoria foi 

determinada pelo fato de comportar um encadeamento de interdependência. Conforme 

Módolo ―a estrutura frásica de duas sentenças que se correlacionam parece estar estreitamente 

vinculada por expressões conectivas que, no caso, são as conjunções não só...mas também, 

seja...seja, tanto...que e mais...do que” (2005, p. 173). 

A correlação conjuncional é uma estratégia utilizada pelos sujeitos alunos-articulistas 

para destacar a defesa de posições, opiniões expressas e estabelecimento de uma conexão 

sintática que visa coesão entre as sentenças ou sintagmas. 

 

Quadro 5 – Ocorrências dos operadores argumentativos nos artigos de opinião 

OCORRÊNCIAS 

OPERADORES I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL 

Assim 1       1 1 2 5 

Apesar de   1   1   1  3 

Ainda 1   2 1 1 1 1  5 12 

Além de   1  1 2    1 5 

Além disso  1        1 2 

Até 1      1 1   3 

Até mesmo 1          1 

Contudo     1      1 

Conforme      1     1 

Concluindo         1  1 

Diante do exposto     1      1 

De acordo com          1 1 

Desse modo    2  1     3 

Diante disso     1      1 

Do meu ponto de 

vista 

   1 1     1 3 

Entretanto     1    1  2 

Então 1    1      2 

Em minha opinião      1     1 

Enfim 1          1 

E 6 5 7 11 13 14 7 8 8 6 85 

Já 1          1 

Mas 1 2  1 2  1 1 1 1 10 

Mas também  1   1 2     3 

Mesmo    2    2 2  6 

Não só (apenas)  1    2     3 

Nem   2       1 3 

Nem (e não)  1         1 

Ou 1 1   1     2 5 

Ou seja  1         1 

Portanto      1     1 

Pouco     1      1 

Particularmente acho        1  1 2 

Pessoalmente Acho         1  1 

Porém   3  2 1  1 2 1 10 

Pois 1  3 1  1  3 1  10 
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Primeiro... segundo   1        1 

Porque  1   1 1  1   4 

Primeiramente    1       1 

Por isso    1       1 

Que 19 4 9 6 18 11 8 6 8 6 95 

Segundo    1     1  2 

Seja...Seja    1      1 2 

Se 1 2 2 1 4  2 3 1 3 19 

Também   1   1  1 1 1 5 

Tanto...como         1  1 

Total 36 20 30 31 51 41 20 29 31 34 323/323 

Fonte: própria autora. 

 

Em nossa análise, selecionamos os principais operadores argumentativos encontrados 

nos exemplares dos corpora. Constatamos um número significativo de operadores 

argumentativos nos enunciados produzidos pelos alunos. E uma significativa recorrência dos 

operadores “ainda, e, que, se” que aparecem em quase todos os enunciados.  

Os sujeitos alunos-articulistas utilizam esses operadores para produzir sentido em sua 

argumentação. Assim, escolhem determinadas palavras e não outras para determinar a sua 

força argumentativa ao defender o seu ponto de vista a respeito do lugar em que vivem. 

Apresentamos as conclusões e os argumentos por eles introduzidos, a partir do 

contexto que estão esses operadores, assim como as funções argumentativas que, podem ter 

usos e valores diferenciados daqueles dos manuais de língua portuguesa. Para Koch (2013), os 

operadores argumentativos dividem-se em doze categorias de acordo com as suas respectivas 

funções argumentativas
11

. 

 

Quadro 6 – Funções dos operadores argumentativos 

Operadores argumentativos  Função 

Até, inclusive, aliás, mesmo Operadores que assinalam o argumento mais 

forte de uma escala orientada no sentido de 

determinada conclusão. 

E, também, ainda, nem (= e não), não só... 

Mas também, tanto... como, além de..., além 

disso..., etc.  

 

Operadores que somam argumentos a favor de 

uma mesma conclusão (isto é, argumentos que 

fazem parte de uma mesma classe 

argumentativa) 

Portanto, logo, por conseguinte, pois, em 

decorrência, etc... 

 

Operadores que introduzem uma conclusão 

relativamente a argumentos apresentados em 

enunciados anteriores. 

                                         
11

 Salientamos que foi preciso fazer um recorte do objeto de análise. Diante do grande número de operadores 

argumentativos encontrados, foi necessário estabelecer limites diante dos corpora. O foco da análise será sobre 

os operadores argumentativos que foram mais recorrentes, assim como aqueles que apresentam uma estrutura 

correlacional. 
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Ou, ou então, quer...quer, seja...seja, etc. Operadores que introduzem argumentos 

alternativos que levam a conclusões diferentes 

ou opostas. 

Mais que, menos que, tão...como. Operadores que estabelecem relações de 

comparação entre elementos, com vistas a uma 

dada conclusão. 

Pois, porque, que, ou seja. 

 

Operadores que introduzem uma justificativa 

ou explicação relativamente ao enunciado 

anterior. 

Mas (porém, contudo, todavia, no entanto, 

etc.) embora (ainda que, posto que, apesar de 

(que), etc). 

Operadores que contrapõem argumentos 

orientados para conclusões contrárias. 

Já, ainda, agora, etc. Operadores que têm por função introduzir no 

enunciado conteúdos pressupostos. 

Um pouco/pouco. Operadores que se distribuem em escalas 

opostas, isto é, um deles funciona numa escala 

orientada para a afirmação total e outro, numa 

escala orienta para a negação total.  

Se Operadores que têm por função introduzir 

enunciados que estabelecem uma condição 

para a efetivação ou realização de outros 

enunciados 

Por isso Operadores que têm por função introduzir 

certas conclusões e são apresentadas como 

consequências de argumentos que funcionam 

como causas. 

Segundo, Conforme, De acordo com. Operadores que têm a função de recorrer aos 

argumentos de propriedade alheia. 
Fonte: própria autora. 

 

(A) Argumentação por mecanismos de textualização
12

 

 

É preciso destacar que a utilização de alguns operadores é empregada com a intenção 

de direcionar o interlocutor para certo tipo de conclusão e orientar a sequência do discurso. Os 

operadores ―até‖, ―até mesmo‖ e ―mesmo‖ estabelecem uma hierarquia dos elementos para 

uma conclusão ―r‖. 

Quando se trata de elementos argumentativos, temos que considerar o princípio de 

mudança, por exemplo, de elementos gramaticais para outros mais gramaticais (até 

preposição – até operador argumentativo). Como pode ser observado nas ocorrências abaixo: 

 

                                         
12

 Os mecanismos de textualização incluem as conjunções que organizam o texto, os advérbios, locuções 

adverbiais, anáforas nominais, pronominais. 



68 

 

Ocorrências do ATÉ 

―A violência tem crescido muito, furtos, as agressões chegaram até a escola‖. (Texto I) 

 

―Feijó, antes considerada uma cidade pacata, onde era possível ficar até tarde da noite 

sentado nas calçadas, hoje essa cena foi trocada por crianças e adolescentes usando 

drogas, com isso o aumento de furtos e assaltos à população‖ (Texto VII) 

 

―Até certo tempo, nossa cidade vivia certo isolamento, só podíamos ir a capital Rio 

Branco de avião, e mesmo assim as passagens não eram acessíveis. Hoje em dia temos 

a BR 364 que liga Cruzeiro do Sul a Rio Branco e que felizmente passa por nossa 

cidade nos tirando do degredo‖ (Texto VIII) 

 

No texto I, o operador ―até‖ está sendo utilizado com valor de limite de um espaço 

físico, concreto, representado pela ―escola‖, resultante do movimento desencadeado pelo 

verbo ―chegar‖. 

Em VII, o sujeito aluno-articulista enuncia que a cidade era um lugar possível de 

ficar até tarde da noite em segurança. Nesse caso, o item marca a função temporal, ou seja, 

marca o prazo final de permanência nas ruas tranquilas e pacatas por causa da violência.  

No texto VIII, evidencia-se que o uso do ―até‖ é capaz de apontar para uma 

conclusão, selecionando argumentativamente, o elemento mais forte que dá margem ao 

sentido de que hoje os feijoenses não vivem isolados.  A expressão ―certo tempo‖ que é 

auxiliada pelo marcador discursivo ―até‖ marca uma função temporal e sugere a ideia de que 

foi a construção da BR 364 que possibilitou o acesso à capital Rio Branco. 

 

Ocorrências do ATÉ MESMO 

―(...) como um lugar tão belo, rico em tantos aspectos, que vão desde a cultura às 

grandes festividades, pode ser tão desprezado e ridicularizado? 

Até mesmo a história desse lugar encanta, a luta travada por vários homens, para 

expulsar os bolivianos; a exploração dos seringueiros na extração da borracha – que foi 

a grande geradora de renda no auge do ouro negro. (Texto I) 

 

 

Quanto ao uso do ―até mesmo‖ foi registrado apenas 1 (uma) ocorrência nos corpora 

analisados. O efeito de sentido provocado pelo emprego de ―até mesmo‖ no texto I é 

equivalente ao do operador ―inclusive” marcando a inclusão de um último dado. É uma 

estratégia argumentativa que dá ênfase a um argumento mais forte em uma escala 

argumentativa em favor de uma determinada conclusão.  

O sujeito aluno-articulista utiliza essa estratégia discursiva para que o seu primeiro 

enunciado “como um lugar tão belo, rico em tantos aspectos, que vão desde a cultura às 
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grandes festividades, pode ser tão desprezado e ridicularizado?”  Apoie-se sobre o segundo 

―Até mesmo a história desse lugar encanta, a luta travada por vários homens, para expulsar 

os bolivianos; a exploração dos seringueiros na extração da borracha”, imprimindo neste 

uma maior força argumentativa para conduzir a uma conclusão ―r‖. 

 

Ocorrências do MESMO 

―(...) apresento algumas possíveis soluções para nos tornarmos ainda melhores, 

valorizando mais a nossa cultura mostrando que somos dotados de capacidade, mesmo 

sendo criticados por vários estados de outras regiões‖ (Texto IV). 

―Até certo tempo, nossa cidade vivia certo isolamento, só podíamos ir a capital Rio 

Branco de avião, e mesmo assim as passagens não eram acessíveis. Hoje em dia temos 

a BR 364 que liga Cruzeiro do Sul a Rio Branco e que felizmente passa por nossa 

cidade nos tirando do degredo‖ (Texto VIII). 

―(...) como todas as outras cidades também têm seus problemas, porém tem a história, a 

cultura de um povo que ao mesmo tempo em que anseiam por modernidade, estão 

acostumados com o estereótipo de povo carismático e hospitaleiro‖ (Texto IX). 

 

 

O item ―mesmo‖ é de difícil classificação entre os gramáticos, ora classificado como 

advérbio pela gramática tradicional, ora como denotadores de inclusão/exclusão. Essas 

definições não dão conta do papel e do valor semântico argumentativo subjacente à palavra. 

Ao fazer uma descrição semântica, é necessário levar em consideração a natureza e 

as condições de realização da argumentação na linguagem. O operador ―mesmo‖ aparece com 

diferentes acepções de sentido nas produções textuais dos sujeitos alunos-articulistas e, 

evidenciam um caráter argumentativo que muitas vezes é decisivo para a confirmação da 

veracidade do enunciado. 

No texto IV, o uso do operador ―mesmo‖ permite concluir que os feijoenses precisam 

valorizar sua cultura, mesmo sendo criticados. O operador ―mesmo”, nesse tipo de ocorrência, 

traz uma ideia de inclusão, de imprevisibilidade, porque não é esse o comportamento esperado 

dos feijoenses. É a presença de ―mesmo” que marca uma manobra discursiva usada pelo 

sujeito ao produzir o texto. Ressalta que, os feijoenses devem valorizar a sua cultura e 

mostrar-se como um povo capacitado diante das críticas. 

Constatamos que, no texto VIII e IX, duas ocorrências distintas do operador 

―mesmo‖ aparecem. Ele aparece em todos os excertos listados, funciona como elemento 

fundamental para argumentação, todavia, com valores sintáticos e semânticos distintos. 

No texto VIII, o operador ―mesmo assim” não tem a função de conjunção concessiva 

e nem de advérbio. Logo, o uso do operador ――mesmo assim” apresenta-se como um 
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argumento que apresenta as intenções argumentativas de quem enuncia, como a possibilidade 

de continuação do discurso em certa direção. Ele elenca os argumentos do isolamento, da 

dificuldade de locomoção do povo feijoense em relação à capital Rio Branco e determina a 

sua conclusão que, a única alternativa para deslocar-se era de avião, “mesmo assim‖ não 

custava um preço acessível ao bolso da população. 

Em IX, temos a ocorrência de ―mesmo‖ estabelecendo uma alternância. A nosso ver, 

neste tipo de contexto, podemos decodificar um propósito comunicativo que, acrescenta a 

enunciação uma razão convincente, persuasiva de que a cidade que ora anseia modernidade, 

ora estão ―acomodados‖ com os estereótipos de povo carismático e hospitaleiro, e esta 

constitui outra possibilidade de sentido do operador ―mesmo‖. 

 

Ocorrências do AINDA 

“Ainda temos o açaí, que é abundante, gera lucros aos pequenos produtores feijoenses 

e é exportado para outros municípios acrianos‖ (Texto I) 

―É famosa por ser a terra do açaí e produz um evento anualmente conhecido com o 

nome do mesmo, valorizando ainda mais sua tradição‖ (Texto IV) 

―Diante do exposto, sabemos que as grandes mudanças em uma sociedade sempre 

vieram após grandes revoluções, e o povo feijoense ainda não percebeu isso. Pensam 

que não existe uma solução ou ignoram o assunto como se não fosse seus problemas, 

fato este, que é uma visão errônea‖ (Texto V) 

―(...) explorando impiedosamente aquilo que temos de maior riqueza, retirando 

madeiras nobres como: amarelinho, macacaúba, argelin e aguano. Algumas protegidas 

por lei, além de prejudicarem a fauna e flora local, ainda interferem nas condições de 

vida dos povos indígenas. Boa parte dessa madeira ilegal passa por minha cidade, 

tornando-a um grande corredor do tráfico ambiental‖ (Texto VI) 

―Por ser uma cidade pertencente ao interior do Acre e longe de sua capital, as 

dificuldades de locomoção ainda fazem parte do cotidiano dos cidadãos feijoenses‖ 

(Texto VII) 

―Hoje em ia temos a BR 364 que liga Cruzeiro do Sul a Rio Branco e que felizmente 

passa por nossa cidade nos tirando do degredo. A estrada ainda não foi inaugurada, 

pois alguns trechos não foram concluídos‖ (Texto VIII) 

 

―Há um lugar ainda desconhecido por muitos, longe das grandes capitais do Brasil, 

localizado no interior do estado do Acre (...) (Texto X) 

 

O uso do operador ―ainda‖ pode ser utilizado como marcador de excesso 

(temporal/não temporal) ou como introdutor de mais um argumento a favor de determinada 

conclusão. 

Os artigos de opinião são textos essencialmente opinativos e, na tentativa do 

convencimento, essa estrutura argumentativa foi muito usada pelos alunos-articulistas ao 
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produzir os textos. Eles se comportam como formadores de opinião e, sua responsabilidade é 

persuadir aos leitores. Por isso, vale destacar o uso desse operador como um recurso 

estratégico para a argumentação. 

No texto I, o uso do operador ―ainda‖ é empregado como marcador temporal para 

afirmar que, a cidade de Feijó continua tendo o açaí em abundância, gerando renda aos 

pequenos produtores da localidade. De acordo com Koch (2013), o ―ainda‖ além de contribuir 

de forma significativa como elemento temporal, marca a repetição de um acontecimento. 

Conforme Martelotta, esse operador ―expressa uma ideia de algo que se prolonga no tempo‖ 

(1994, p. 1991). 

Nessa perspectiva, o ―ainda” é utilizado no texto X para mostrar que mesmo com a 

abertura da estrada e o acesso por meio de transportes terrestres, a cidade de Feijó é um lugar 

ainda pouco conhecido. A função temporal exercida por este operador, nos mostra que não 

houve tantas mudanças, ao contrário, há uma continuidade de estado. 

No texto IV, considera-se uma estratégia argumentativa o uso do operador ―ainda‖ 

uma vez que, a cidade de Feijó é considerada a ―terra do açaí‖, reforça o argumento 

anteriormente mencionado. A realização do Festival do Açaí, todos os anos, intensifica a 

persuasão quase irrefutável. Além de ser a terra do açaí, o Festival sediado na cidade valoriza 

ainda mais a tradição do lugar, neste caso, o argumento possui a mesma força argumentativa. 

No texto V, ―diante do exposto, sabemos que as grandes mudanças em uma sociedade 

sempre vieram após grandes revoluções, e o povo feijoense ainda não percebeu isso‖. 

Verifica-se que o operador ―ainda‖ sugere uma estratégia argumentativa ao introduzir a ideia 

de que, no momento em que o enunciado é produzido (tempo presente) o povo feijoense 

―não” percebeu que as mudanças veem após grandes revoluções, mas pressupõe-se que, em 

um tempo posterior possam perceber isso. 

Semelhante raciocínio pode ser aplicado no texto VIII, o sujeito aluno-articulista 

utiliza um argumento que introduz uma ideia de que a construção da BR 364 ao contemplar a 

cidade os tirou do isolamento, no momento da enunciação. O uso do ―ainda não‖ acrescenta 

um conteúdo pressuposto, se esperava a mudança, todavia não aconteceu. Posteriormente a 

estrada ainda pode ser concluída. 

No texto VI, o uso do ―ainda‖ é um recurso estratégico utilizado para reforçar o 

argumento anteriormente mencionado de que os madeireiros ilegais prejudicam a fauna e a 

flora local, ainda interferem na vida dos povos indígenas. Ao introduzir o segundo argumento 

ele intensifica a persuasão como irrefutável. 
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Ocorrências do E 

―(...) a pessoa que critica, fala mal, faz piadinhas tentando ridicularizar o povo acriano 

não passa de um ser insolente e desabrido, sem conhecimento algum da linda história 

de nossa terra‖ (Texto I) 

―O povo feijoense é muito educado e de bom coração‖ (Texto II) 

―No interior acriano situa-se de forma harmoniosa e hospitaleira a cidade feijoense‖ 
(Texto III) 

―(...) nossa cidade tem uma natureza linda e exuberante, caracterizada pela sua famosa 

fauna e flora que abrangem e valorizam essa terra‖ (Texto IV) 

―(...) Com vasta riqueza natural, era para ser uma das cidades mais belas e organizadas 

do estado‖ (Texto V) 

―O município tem a economia baseada em produtos extrativistas e madeira, nessas 

terras é produzido o melhor açaí da Amazônia, e anualmente a cidade é palco da 

segunda maior atração festiva do estado – o Festival do Açaí‖ (Texto VI) 

―Feijó, antes considerada uma cidade pacata, onde era possível ficar até tarde da noite 

sentado nas calçadas, hoje essa cena foi trocada por crianças e adolescentes usando 

drogas, com isso o aumento de furtos e assaltos à população‖ (Texto VII) 

―Feijó, cidade abençoada e hospitaleira‖ (Texto VIII) 

―O único meio de locomoção para sair da cidade era os pequenos e caros ―teco-tecos‖, 

pois não havia estradas com acesso‖ (Texto IX) 

―Minha cidade dispõe de um rico acervo cultural começando pelas festividades comuns 

em todo o Brasil, a realização do carnaval, festas juninas, capoeira, e também o 

Festival do Açaí e o Festival de praia, ambos se realizam em agosto‖ (Texto X) 

 

Penhavel (2005) destaca que, o operador argumentativo ―e‖ tem um valor semântico 

fundamentalmente aditivo, que se manifesta como adição propriamente, continuação e 

ênfase.  

Em alguns casos o significado de adição aparece de maneira mais explícita, em outros 

é mais difícil reconhecer. Todavia, essa diversidade de funções do conectivo ―e‖ não altera o 

traço-semântico-discursivo de adição, o qual Penhavel (2005) intitula como 

―multifuncionalidade‖. 

Vejamos, nos diferentes usos de ―e‖, como o significado de aditivo se manifesta nos 

artigos de opinião em análise. Os sujeitos alunos-articulistas utilizaram esse operador com alta 

frequência (todos os textos). 

No texto I, o uso de ―e‖ tem a função de focalização
13

, não fica evidente a relação de 

adição por não ter um segmento anterior, ao qual o elemento subsequente poderia estar 

conectado formando uma construção gramatical. O operador ―e‖ conecta um adjetivo ao 

                                         
13

 ―Focalização: função discursiva predominantemente interpessoal, pela qual o falante lança mão do valor 

semântico aditivo ―e‖ e utiliza o conectivo para introduzir um constituinte, ou um segmento de discurso maior, 

atribuindo-lhe um valor de ênfase‖ PENHAVEL (2006, p. 648). 
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constituinte que aparece no início da oração ―a pessoa que critica‖. No entanto, o ―e‖ propicia 

um valor aditivo de ênfase. O enunciado poderia ser parafraseado assim: Como se não 

bastasse a pessoa que critica ser insolente, ainda é uma pessoa desabrida.  

Em II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X, o operador ―e‖ aparece com valor puramente 

aditivo que evidenciam a função de sequenciamento retroativo-propulsor.
14

 Nesta função, o 

caráter aditivo é persistente e fácil de ser identificado por garantir a continuação textual. 

Trata-se de um mecanismo de coesão textual nos procedimentos de ordem textual na 

superfície discursiva, estabelecendo uma relação semântica de adição entre as novas 

sequências inseridas e o discurso já enunciado.  

Na enunciação de duas proposições ―p‖ e ―q‖, conjuntamente, assegurando que a 

asserção é verdadeira: a) O povo feijoense é muito educado, b) O povo feijoense tem bom 

coração. Em todos os textos listados acima, o ―e‖ reúne argumentos de uma mesma força 

argumentativa. 

Esse raciocínio não é válido no segundo período do texto IV, ―caracterizada pela sua 

famosa fauna e flora que abrangem e valorizam essa terra‖ e nem no texto VI. Nesse caso, o 

uso do ―e‖ estabelece uma relação de coordenação simétrica
15

 entre as duas orações 

conectadas, que são independentes e não adicionam significado nenhum a outra. 

 

Ocorrências do TAMBÉM 

―Outro evento que também tem grande relevância de público é o Festival de Praia, que 

reúne várias pessoas com um único objetivo: desfrutar e contemplar o Rio Envira‖ 
(Texto III). 

―A notícia colocou em pauta a atividade de madeireiros legais e ilegais no estado, 

respectivamente também em Feijó. Por ser bastante lucrativa a extração de madeira, é 

um imã para ações ilegais, e a falta de fiscalização por parte das autoridades 

competentes facilita a ação dos madeireiros, que atuam fortemente na fronteira Acre- 

Peru‖ (Texto VI). 

―Tem cerca de 32.411 habitantes que na maior parte do tempo convivem 

harmoniosamente. Porém, nos últimos três anos tal harmonia tem sido abalada por uma 

série de roubos localizados na zona urbana e também na zona rural‖ (Texto VIII). 

―Pessoalmente acho que como todas as outras cidades também têm seus problemas, 

porém tem a história, a cultura de um povo que ao mesmo tempo em que anseiam por 

modernidade, estão acostumados com o estereótipo de povo carismático e hospitaleiro‖ 

                                         
14

 Sequenciamento retroativo-propulsor ―é uma função discursiva de caráter ideacional, pela qual o falante 

expande o discurso para frente, conectando novos segmentos a todo um bloco precedente; trata-se de um 

mecanismo de coesão textual (integrando, portanto, os procedimentos de ordem textual (externa) na superfície 

discursiva, certamente o de natureza mais neutra, que estabelece uma relação semântica simplesmente de adição 

entre novas sequências inseridas e o discurso já enunciado‖ PENHAVEL (2006, p. 649).  
15

 Coordenação simétrica ―é a função prototipicamente coordenativa de e em que o conectivo estabelece uma 

relação semântica puramente aditiva entre as orações conectadas, assumindo um valor funcional-veritativo, ao 

qual equivale o do operador V da linguagem lógica‖ PENHAVEL (2006, p. 647).   
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(Texto IX). 
―Minha cidade dispõe de um rico acervo cultural começando pelas festividades comuns 

em todo o Brasil, a realização do carnaval, festas juninas, capoeira, e também o 

Festival do Açaí e o Festival de Praia, ambos se realizam em agosto‖ (Texto X). 

 

O operador argumentativo ―também‖ denota o acréscimo de argumentos de afirmação 

ou negação, em benefício de uma mesma conclusão. No texto III, o sujeito aluno-articulista 

ressalta o argumento de que, o Festival de Praia é outro evento que tem relevância para os 

feijoenses, além de reunir pessoas para admirar a beleza do rio. O uso de ―também‖ não 

apenas introduz um argumento, mas dá ênfase a um argumento de maior força argumentativa: 

a cidade de Feijó é um lugar bom para viver porque tem o Festival de Praia. 

 Seguindo este raciocínio, o sujeito do texto X utiliza o argumento de que, a cidade 

dispõe de todas as festividades que existem em outras regiões do Brasil e, acrescenta como 

argumento mais forte, o Festival do Açaí e o Festival de Praia como parte desse acervo 

cultural da cidade. 

 No texto IX, o uso de ―também‖ introduz ao primeiro enunciado (―Pessoalmente acho 

que como todas as outras cidades têm seus problemas‖) um argumento mais forte (a cidade de 

Feijó também). Ou seja, o fato da cidade ter problemas reforça o argumento de que deve-se 

considerar a história e, a cultura de um povo que, mesmo ansiando pelos preâmbulos da 

modernidade ainda, carrega os estereótipos de carismático e hospitaleiro. 

Considerando R como a mesma conclusão, conforme Koch (2013) que apontam a 

direção do sentido. 

a) Feijó é um bom lugar para viver (conclusão R) 

É possível observar conforme os fragmentos retirados dos textos III, IX e X a 

predominância do operador ―também” que introduz nos argumentos utilizados pelos 

alunos-articulistas o mesmo peso, levando os leitores a concluírem que os argumentos 

utilizados apontam favoravelmente para a mesma classe argumentativa (Conclusão R) 

b) Feijó não é um bom lugar para viver (conclusão R) 

 

Com o mesmo viés de utilizar argumentos para somar a favor de uma conclusão estão 

os textos VI e VIII que introduzem os seus argumentos com os operadores ―também” com o 

sentido de somar e determinar a intensidade dos argumentos desfavoravelmente a cidade de 

Feijó apontando para uma mesma classe argumentativa (Conclusão R).  
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Ocorrências do NEM (E NÃO) 

―(...) posso andar a cidade inteira, durante o dia ou à noite somente de bicicleta e não 

me acontece nada‖ (Texto II) 

―Um dos eventos que contribuem para a ascensão feijoense é o Festival do 

Açaí, capaz de reunir pessoas de todos os lugares do estado, como de outras 

nacionalidades. Outro evento que também tem grande relevância de público é o 

Festival de Praia, que reúne várias pessoas com um único objetivo: desfrutar e 

contemplar o Rio Envira. 

Porém, nem tudo é perfeito nesse lugar. A violência tem crescido 

consideravelmente. Com a abertura da BR 364, o isolamento deu lugar a furtos e 

roubos‖ (Texto III) 

―Essa cidade onde tem tranquilidade, índices de violência baixos comparados as 

grandes metrópoles, um pôr-do-sol incomparável, natureza diversificada e alguns 

lugares ainda não foram desbravados. 

Porém, nem tudo é tão bom quanto queremos, Feijó tem problemas como outras 

cidades do Brasil, como: corrupção, pouco desenvolvimento, poucas oportunidades de 

emprego, ainda não possuímos uma boa universidade‖ (Texto X) 

 

Em II, retoma-se a utilização de somar argumentos em favor de determinada 

conclusão. A particularidade do uso de ―nem, e não‖ refere-se ao fato da presença de um 

elemento negativo que opera a estratégia argumentativa ao orientar para conclusão. Fica 

evidente, no texto II, que o operador ―e não‖ seleciona o argumento mais forte da escala 

argumentativa: ―e não me acontece nada‖. Essa estrutura negativa é orientada para uma 

conclusão ―r‖: ―posso andar a cidade inteira, durante o dia ou à noite somente de bicicleta‖. O 

sujeito aluno-articulista se vale desse contra-argumento com o objetivo de acrescentar um 

argumento decisivo para uma conclusão favorável à cidade. 

No texto III e X, constata-se a utilização desse mesmo recurso argumentativo da 

negação. Na tentativa de impulsionar o leitor a determinada conclusão, os sujeitos alunos-

articulistas colocam em evidência primeiramente a cidade com aspectos positivos para 

conduzir a conclusão de que a cidade é boa para viver. Todavia, utilizam ao introduzir o 

processo de argumentação o operador ―nem‖ ao lado do “porém‖ que se manifesta como um 

operador que indica uma oposição, uma negação na construção da argumentação na condução 

da conclusão favorável desse lugar. 

III) ―(...) O Festival de Praia reúne várias pessoas com um único objetivo: desfrutar e 

contemplar o Rio Envira. Porém, nem tudo é perfeito nesse lugar. A violência tem crescido 

consideravelmente 

X) ―(...) Essa cidade onde tem tranquilidade, índices de violência baixos comparados 

as grandes metrópoles(...). Porém, nem tudo é tão bom quanto queremos, Feijó tem 

problemas como outras cidades do Brasil‖. 
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Nesses casos, o que se nega na segunda oração é uma estratégia para conduzir o 

interlocutor a conclusão: a cidade de Feijó tem problemas com violência, mas é um bom lugar 

para viver.  

 

Ocorrências do ASSIM 

―Até certo tempo, nossa cidade vivia certo isolamento, só podíamos ir a capital Rio 

Branco de avião, e mesmo assim as passagens não eram acessíveis. Hoje em dia temos 

a BR 364 que liga Cruzeiro do Sul a Rio Branco e que felizmente passa por nossa 

cidade nos tirando do degredo‖ (Texto VIII) 

―A cidade fica agitada com a principal festa cultural, que nesse ano de 2014 será 

realizada pela XV edição – o Festival do Açaí, com shows de artistas famosos, atrações 

como a escolha da garota e garoto açaí, assim como as comidas típicas‖ (Texto IX) 

―Além do consumo do açaí, ainda podemos assistir aos shows de bandas locais e 

nacionais gratuitamente. O que cresce ainda mais o turismo e assim ajusta a economia 

da cidade‖ (Texto X) 

 

Como se observa, em VIII, o operador ―assim” é usado para introduzir um argumento 

que estabelece uma relação semântica de concessão entre as orações. Nem o fato da cidade 

viver isolada antes da construção da BR 364, é um fator levado em consideração para a 

concessão de passagens mais baratas, ao contrário, ―mesmo assim as passagens não eram 

acessíveis‖. Esse problema não se estendia apenas aos preços exagerados cobrados nas 

passagens de avião, mas também na alimentação que era muito caro devido à dificuldade de 

acesso à cidade feijoense. O gesto de leitura que se pode depreender é que, o recurso 

argumentativo utilizado orienta o interlocutor a conclusão de que com a abertura da BR 364 a 

vida da população feijoense melhorou ao ponto de tirá-los do degredo. 

Como se pode notar, no texto IX, deve-se salientar a correlação dos elementos ―assim 

como” se define por um processo discursivo singular, sua relação semântica é estabelecida 

com o sentido de ―bem como” cuja estrutura tem por objetivo é apresentar uma conclusão ao 

enunciado anterior: o Festival do Açaí terá shows de artistas famosos, atrações como a 

escolha da garota e garoto açaí, bem como as comidas típicas. 

No texto X, o operador ―assim” é utilizado como um advérbio relacional. Souza 

destaca que, esses advérbios ―‗acumulam‘ as funções anafórica e relacional (conjunção), pois 

ao mesmo tempo em que fazem referência anafórica, estabelecem algum tipo de relação 

semântica entre as unidades a que estão associadas‖ (2010, p. 82) 
16

.   

                                         
16 SOUZA, Edson Rosa Francisco de. O uso de ‗assim‘ no português falado do noroeste paulista sob a 

perspectiva da Gramática Discursivo-Funciona. Estudos Linguísticos. São Paulo, 39 (1): p.73-88, maio-ago. 

2010 
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Em X, o uso de ―assim‖ em combinação (ou não) com a conjunção coordenativa ―e‖, 

atua como advérbio relacional. Essa é uma estratégia argumentativa que estabelece uma 

relação semântica de conclusão/explicação que conduz o interlocutor a determinada conclusão 

sobre a importância do Festival do Açaí para a cidade. Tal evento, para uma cidade pacata e 

sem muita opção de divertimento como é Feijó, constitui-se em uma oportunidade de 

entretenimento, de divertimento uma vez que é possível assistir shows de grandes artistas, 

interagir com pessoas de outros lugares e experimentar a culinária local. Esse festival é ainda 

uma grande oportunidade para fortalecer a economia local pelo fato de vender comidas 

típicas, artesanato local, etc. 

 

Ocorrências do OU 

―Enfim, a única coisa que podemos fazer é esperar que os que fazem isto, tenham ou 

passem a ter mais respeito com cada acriano‖ (Texto I) 

―Vivo bem aqui – em um lugar que posso andar a cidade inteira, durante o dia ou à 

noite somente de bicicleta e não me acontece nada‖ (Texto II) 

―Não é porque queremos mostrar para os demais estados brasileiros que o Acre não é 

isso ou aquilo que vamos continuar usando qualidades utópicas e ocultar a verdadeira 

face. É querer ―tapar o sol com a peneira‖ (Texto V) 

―Esse lugar que particularmente acho agradável para se viver, chama-se Feijó ou como 

muitos preferem ―Terra do açaí‖ (Texto X) 

 

 

Os sujeitos alunos-articulistas recorrem à utilização do operador ou para enumerar as 

razões que os levaram a adotar um posicionamento ufanista, que elenca os aspectos singulares 

que a sua cidade possui. Esses argumentos se alternam e são introduzidos nos textos I, II e X 

que validam o seu ponto de vista, em que: quem não tem respeito deve passar a ter, a cidade é 

tão tranquila que qualquer pessoa pode andar de dia ou à noite, que pode ser chamada de Feijó 

ou Terra do açaí. 

 O articulista do texto V não valida nenhum desses argumentos, para ele qualquer um 

deles pode ser usado, mas ao introduzir o operador ou desconstrói os argumentos positivos 

colocados pelos outros articulistas, porque agir assim ―é tapar o sol com a peneira” não 

querer mostrar aos leitores os verdadeiros problemas que a cidade possui. 

 

Ocorrências do DESSE MODO 

―Contudo, do meu ponto de vista apresento algumas possíveis soluções para nos 

tornarmos ainda melhores, valorizando mais a nossa cultura mostrando que somos 

dotados de capacidade, mesmo sendo criticados por vários estados de outras regiões, 

que o estado não existe, pois, desse modo não teremos argumentos para nos 

defendermos‖ (Texto IV). 
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―Há a necessidade do diálogo entre o governo brasileiro e peruano para que entrem em 

consenso e tomem iniciativas que protejam as nossas florestas e os povos indígenas, 

preservando nossas fronteiras dos ataques dos madeireiros peruanos. Desse modo, 

colocaremos um ponto final nessa exploração pusilânime‖ (Texto VI). 

  

Nos textos IV e VI há a ocorrência do operador “desse modo”. No primeiro, o 

enunciado anterior cuja explicação é introduzida para enumerar algumas possíveis soluções 

para que o cidadão feijoense possa utilizar para se defender das críticas e ofensas por causa do 

lugar em que vivem, como: valorizar mais a cultura local, mostrar que também são 

inteligentes, capazes, e que ao assumir esses argumentos serão mais fortes para se defenderem 

das críticas.  

O segundo, por seu turno, introduz o seu argumento com esse operador para explicar 

que precisa haver diálogos entre os governos brasileiro e peruano para tomar iniciativas mais 

rigorosas para preservar não apenas as florestas amazônicas, mas também os povos indígenas 

da extração ilegal da madeira na cidade.  

 

Ocorrências do POIS  

―Temos uma extensa flora, rios que para várias pessoas servem de fonte de renda, pois, 

a pesca é uma atividade comum em minha terra‖ (Texto I) 

―E [a] pouco tempo atrás a cidade vivia em completo isolamento, mesmo não estando 

completa, facilitou a vida daqueles que precisam deslocar a outros lugares, pois nem 

todos têm condições de comprarem uma passagem de avião. (Texto III) 

―(...) apresento algumas possíveis soluções para nos tornarmos ainda melhores, 

valorizando mais a nossa cultura mostrando que somos dotados de capacidade, mesmo 

sendo criticados por vários estados de outras regiões, que o estado não existe, pois, 

desse modo não teremos argumentos para nos defendermos‖ (Texto IV). 

―(...) a única forma de acabar com esse mercado ilegal, é que o Estado pressione as 

autoridades responsáveis pela fiscalização municipal das madeireiras locais, aliado a 

essa intervenção a mobilização federal é de grande importância, pois a situação 

envolve não só as forças governamentais, mas também as federais‖ (Texto VI). 

―A estrada ainda não foi inaugurada, pois alguns trechos não foram concluídos‖ (Texto 

VIII). 

―O único meio de locomoção para sair da cidade era os pequenos e caros ―teco-tecos‖, 

pois não havia estradas com acesso‖ (Texto IX).  

 

 

Nos 10 exemplares de artigos de opinião analisados a ocorrência do operador ―pois” 

foi significativa, sendo recorrente nos textos I, III, IV, VI, VIII, IX. O sujeito aluno-articulista 

do texto I refere-se à maneira como o povo vive nessa cidade e justifica que a pesca é uma das 

atividades utilizadas na geração de renda e subsistência, principalmente pelas comunidades 

que vivem às margens do rio Envira.   
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Os sujeitos discursivos dos textos III, VIII e IX justificam que a abertura da BR 364 

foi um divisor de águas para saída do completo isolamento, onde a única alternativa de 

locomoção era realizada com a utilização dos ―teco-tecos
17

‖, e que atualmente mesmo a 

estrada não estando completamente concluída, pode ser realizada por meio de ônibus, carros, 

motos, o que ajudou muito a população. 

O enunciado IV procura explicar o contexto das críticas sofridas por pessoas de outros 

estados brasileiros, assim como o sujeito do enunciado VI que, ao introduzir sua 

argumentação sobre a retirada ilegal de madeira, explica com esse operador que essa situação 

não envolve apenas forças governamentais estaduais, mas também as federais. 

 

Ocorrências do PORQUE 

―Um ponto negativo é antigamente a cidade vivia em completo isolamento, porque o 

único meio de transporte para locomoção era os pequenos aviões: teco-tecos. A BR 364 

era intrafegável para carros, caminhões (...)‖ (Texto II). 

―Não é porque queremos mostrar para os demais estados brasileiros que o Acre não é 

isso ou aquilo que vamos continuar usando qualidades utópicas e ocultar a verdadeira 

face. É querer ―tapar o sol com a peneira‖.‖ (Texto V). 

―O que é mais revoltante, é que além de desmatarem áreas de preservação ambiental e 

invadirem terras dezenas de tribos indígenas, não só as de Feijó, mas também de todo o 

estado, muitas vezes as suas ações passam impunes aos olhos da lei. Isso acontece 

porque esses criminosos atuam dentro de um sistema de camuflagem bem eficiente, 

que funciona de determinada maneira: donos de concessões florestais compram 

madeira ilegal e usam as guias de autorização concedidas pelo Estado para a 

comercialização, tal sistema é conhecido como branqueamento. (Texto VI). 

―Mas, mesmo com inúmeras dificuldades enfrentadas por causa do isolamento, a 

cidade permanece com suas marcas de cidade pacata, tranquila e permite que sua 

população durma bem, porque ao final de um dia de trabalho nada melhor que ver e 

contemplar um divino pôr-do-sol, pois nascer feijoense não é sorte, antes um 

privilégio‖ (Texto VIII). 

 

 

Com a mesma força argumentativa introduzida pelo operador “pois” está o operador 

argumentativo “porque”. Sua recorrência encontra-se nos textos II, V, VI e VIII.  

No texto II, o sujeito aluno-articulista procura explicar um ponto negativo que ele 

observa sobre esse lugar, que a BR 364 era intrafegável, o que por sua vez tornava-o isolado 

dos demais municípios acrianos.  

                                         
17

  O Teco-Teco, aqui, no Acre, é conhecido por ser um avião monomotor pequeno, que suporta apenas 02 

passageiros. Essa expressão é utilizada, porque o motor faz um barulho parecido com o nome: ―teco, teco, 

teco‖... São aeronaves utilizadas principalmente no deslocamento para cidades isoladas ou com difícil acesso. 
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Em V, o sujeito aluno-articulista introduz o operador ―porque” para tecer uma crítica e 

justificar a sua explicação aos cidadãos feijoenses que ao querer mostrar às pessoas de outros 

lugares do Brasil uma cidade ideal, baseada na utopia, esquecem-se dos problemas existentes 

do lugar. Para ele, qualquer um desses argumentos é invalidado quando as pessoas conhecem 

a verdadeira face desse lugar. 

O uso de ―porque”, em VI, se justifica quando o sujeito explica o enunciado anterior, 

o motivo pelo qual se sente um cidadão revoltado e de mão atadas. Ao introduzir o operador 

―porque” ele explica que os criminosos que exploram madeira ilegal em sua cidade, não 

apenas desmatam e invadem terras indígenas, mas também agem em um sistema de 

branqueamento
18

, aos olhos das autoridades e ninguém faz absolutamente nada. 

 

Ocorrências do QUE  

―As redes sociais, como, por exemplo: o Facebook, soltam piadas que dão a entender 

que nós não existimos, e que somos tão primitivos que andamos com onças nas ruas‖ 
(Texto I) 

―Um dos eventos que contribuem para a ascensão feijoense é o Festival do Açaí, capaz 

de reunir pessoas de todos os lugares do estado, como de outras nacionalidades‖ 
(Texto III) 

―E os habitantes preocupam-se apenas com os defeitos, esquecendo que nossa cidade 

tem uma natureza linda e exuberante‖. (Texto IV) 

―O açaí, por exemplo, outrora já fora tão abundante, hoje não existe tanta produção, o 

que eleva os preços da fruta típica, tornando-se escassa na região. (Texto V). 

―Os índios não contatados juntamente com a tribo dos Ashaninkas, chamaram a 

atenção de ONGs e autoridades para a ação de madeireiros ilegais peruanos, alegando 

que estavam sofrendo pressão e invasão territorial‖ (Texto VI). 

―Feijó é uma cidade muito bonita, tem suas riquezas inseridas no convívio da 

população feijoense, que mantêm atuais suas crenças e tradições‖ (Texto VII). 

―Nossa cidade é popularmente conhecida no Estado como a ―cidade do açaí‖ – fruta 

típica, encontrada com abundância. Anualmente a cidade reúne centenas de pessoas 

que vêm dos quatros cantos do Acre para prestigiar o Festival do Açaí‖ (Texto VIII). 

―Cidade pacata que anos atrás vivia praticamente isolada da capital Rio Branco e 

demais municípios‖ (Texto IX). 

―(...) O Festival do Açaí e o Festival de praia, ambos se realizam em agosto. O evento é 

um dos mais conhecidos no estado do Acre, nele há um grande consumo da fruta 

tipicamente do norte do Brasil – açaí. Além do consumo do açaí, ainda podemos 

assistir aos shows de bandas locais e nacionais gratuitamente. O que cresce ainda mais 

o turismo e assim ajusta a economia da cidade‖ (Texto X). 

 

                                         
18

 O sistema de branqueamento é quando os criminosos que exploram madeira ilegal na Amazônia atuam dentro 

de um sistema de camuflagem bem eficiente, que funciona de determinada maneira: donos de concessões 

florestais compram madeira ilegal e usam as guias de autorização concedidas pelo Estado para a 

comercialização. 
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A recorrência da palavra ―que‖ em todos os textos coletados para os corpora deste 

trabalho demonstra que há muitas possibilidades de uso dependendo do tipo de relação que 

estabelece. O encadeamento dos argumentos é elaborado de forma a introduzir mais 

justificativas e explicações do que simplesmente sustentar através do operador os seus 

posicionamentos sobre determinado ponto de vista. 

No texto I, o uso do operador ―que‖ neste texto tem a função de introduzir as orações 

subordinadas adjetivas restritivas.  ―(...) As redes sociais, como, por exemplo: o Facebook, 

soltam piadas que dão a entender que nós não existimos, e que somos tão primitivos que 

andamos com onças nas ruas‖.  

Observa-se o acréscimo de uma informação acessória e amplia o tipo de piadas que o 

sujeito aluno-articulista pretende definir. Essas piadas divulgadas no Facebook
19

 fazem com 

que as pessoas pensem que, os acrianos criam onças como animas domésticos no quintal de 

casa. Todavia, ao retirar essas informações não há alteração do sentido da mesma. 

Em III, IV, VII, VIII e IX, o uso do ―que‖ é utilizado com a função de pronome 

relativo, pois, nessas ocorrências sempre retomam um termo enunciado anteriormente: ―Um 

dos eventos que contribuem...‖, ―esquecendo que nossa cidade...‖, ―no convívio da população 

feijoense que mantêm...‖, ―centenas de pessoas que vêm...‖ e ―cidade pacata que anos 

atrás...‖.  

No texto V e X, é possível perceber que anteposto ao uso do ―que‖ temos o artigo 

definido ―o‖ que justapostos equivalem ao sentido de ―o qual‖. Do ponto de vista semântico, 

esse operador ao ser utilizado nesses textos pode ter como função introduzir uma ideia de 

retomada que, marca uma relação de causa, de motivo.  

Em ―o que eleva os preços da fruta típica, tornando-se escassa na região‖. Esse 

segundo enunciado do texto V, ao utilizar o ―o que‖ retoma o enunciado anterior ―o açaí, por 

exemplo, outrora já fora tão abundante, hoje não existe tanta produção‖ para justificar o 

motivo do açaí ter ficado tão caro na região: a falta de produção.  

                                         
19

 É possível encontrar vários textos na internet como, por exemplo, o texto que o Fábio Porchat escreveu e foi 

publicado no site do jornal "O Estado de São Paulo", intitulado "Acre", fala, em tom de ironia, do quanto o Acre 

seria um lugar supostamente "incrível". Outro texto interessante refere-se ao momento em que o ―Acre vira piada 

nas redes social por conta das eleições‖. Disponível em:<http://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/acre-vira-

piada-nas-redes-sociais-por-conta-das-eleicoes/>. Acesso em: 29 de maio de 2017. 

 

 

http://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/acre-vira-piada-nas-redes-sociais-por-conta-das-eleicoes/
http://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/acre-vira-piada-nas-redes-sociais-por-conta-das-eleicoes/
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O mesmo raciocínio pode ser exemplificado no texto X, em que o sujeito aluno-

articulista utiliza a mesma estratégia argumentativa ao usar ―o que‖ para justificar o motivo 

do crescimento do turismo e da economia da cidade: o Festival do Açaí e o Festival de praia.  

O uso de ―que‖ no texto VI enfatiza a ideia de causa, de motivo. Ao introduzir a 

oração subordinada causal, estabelece uma relação de valor ―porque‖ que pode ser 

parafraseada dessa maneira: ―os índios, não contatados juntamente com a tribo dos 

Ashaninkas, chamaram a atenção de ONGs e autoridades para a ação de madeireiros ilegais 

peruanos, porque alegavam estarem sofrendo pressão e invasão territorial‖. O sujeito aluno-

articulista explica ao leitor o porquê dos índios jamais contatados resolverem aparecer, e 

explica que o motivo se deu pela invasão de serras por madeireiros peruanos ilegais. 

 

Ocorrências do APESAR DE (APESAR DISSO) 

―Partindo disso, acredito que é um dos melhores locais para se viver, pois, apesar disso 

das adversidades, que poderiam ser amenizadas com apoio do governo. É uma região 

pacata que transcende grandes tesouros‖ (Texto III). 

―Apesar dos conflitos entre os nordestinos e índios, a cultura indígena encontra-se 

difundida na cultura local. Recentemente a agência de notícias britânica Reuters 

divulgou imagens de índios isolados, que vivem na região do alto rio Envira, que banha 

a cidade de Feijó e entrecorta toda a área territorial do município. (Texto VI). 

―Apesar do aumento dos números a respeito da violência, nossa cidade continua com 

seu aspecto de interior, sem grandes movimentações, rodeada de índios que habitam 

tanto na cidade como nas aldeias e seringais na beira do rio e tentam conviver 

pacificamente‖ (Texto IX). 

 

 

O operador ―apesar de” introduz os enunciados caracterizando uma contra-oposição 

em relação à ideia inicial. Essa força argumentativa encontra-se no texto III, em que o sujeito 

aluno-articulista, mesmo reconhecendo as inúmeras adversidades de Feijó, afirma ser um dos 

melhores locais para viver. Já no texto VI, esse operador contrapõe que o fato de ter existido 

muitos conflitos entre nordestinos e indígenas no auge da extração da borracha, quando o 

território acriano ainda nem pertencia ao Brasil e sim a Bolívia, não impediu que a cultura 

indígena se difundisse e permanecesse aos dias atuais.  

O texto IX, por sua vez, contrapõe que, apesar de permanecer com aspectos de cidade 

interiorana e por possuir população pacífica, não foi o suficiente para que os índices de 

violência não aumentassem, ou seja, o que antes era uma característica associada às grandes 

cidades chegou a sua cidade. 

 

 



83 

 

Ocorrências do MAS 

―É um lugar simples, pacato, bom de se viver. Claro que com alguns problemas: a 

violência tem crescido muito, furtos, as agressões chegaram até a escola. Mas, 

independente dos problemas, existem coisas boas que recheiam a cidade, e tornam-na 

bela‖. (Texto I) 

―A BR 364 era intrafegável para carros, caminhões. Mas, hoje a BR 364, encontra-se 

asfaltada no trecho de Feijó a Rio Branco e em outros municípios como: Tarauacá, 

Cruzeiro do Sul. Acabando com o isolamento‖ (Texto II) 

―Em tempos passados, a vida nessa cidade era simples e pacata, mas comparada aos 

dias atuais, a cidade se tornou mais ampla, civilizada e com ares de desenvolvimento‖ 

(Texto IV). 

―Com vasta riqueza natural, era para ser uma das cidades mais belas e organizadas do 

estado. Mas, infelizmente não é‖ (Texto V). 

―Feijó, antes considerada uma cidade pacata, onde era possível ficar até tarde da noite 

sentado nas calçadas, hoje essa cena foi trocada por crianças e adolescentes usando 

drogas, com isso o aumento de furtos e assaltos à população. Mas, esse é o preço a se 

pagar para que o desenvolvimento chegue ao acesso de todos‖ (Texto VII). 

―A estrada ainda não foi inaugurada, pois alguns trechos não foram concluídos (...). 

Mas, mesmo com inúmeras dificuldades enfrentadas por causa do isolamento, a cidade 

permanece com suas marcas de cidade pacata, tranquila e permite que sua população 

durma bem‖ (Texto VIII). 

―Concluindo, Feijó é uma cidade de cultura viva, preserva sua história, caminha 

gradualmente aos encantos da modernidade, não apresenta entretenimento, festas aos 

finais de semana, praças, teatro, bibliotecas, o que deixa os dias ociosos, o tempo 

insiste em passar lentamente, mas os feijoenses têm começado a indagar, a questionar 

por melhorias, e tentam mudar a situação da cidade, mesmo diante de todas as 

fragilidades, considero-a mais bela que há‖ (Texto IX). 

―(...) Feijó tem problemas como outras cidades do Brasil, como: corrupção, pouco 

desenvolvimento, poucas oportunidades de emprego, ainda não possuímos uma boa 

universidade. Mas, não é por causa desses problemas que vamos mudar ou fazer dessa 

cidade um lugar ruim para se residir (...)‖ (Texto X). 

 

 

Nos textos analisados, encontramos o uso do operador ―mas‖ em todos os exemplares. 

Partindo dos postulados de Ducrot que o considera como argumentativo por natureza. Esse 

operador tem por função introduzir argumentos opostos. 

Vejamos alguns exemplos para discutir o jogo adversativo em que o operador ―mas‖ 

introduz uma proposição que orienta para uma conclusão ~ r (não–r), oposta a conclusão r 

para a qual p poderia conduzir. 

 

Conclusão R –  

 A violência tem crescido muito, furtos, as agressões chegaram até a escola (Texto I); 

 A BR 364 era intrafegável para carros, caminhões (Texto II); 

 A vida nessa cidade era simples e pacata (Texto IV); 

 Era para ser uma das cidades mais belas e organizadas do estado (Texto V); 
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 Crianças e adolescentes usando drogas, com isso o aumento de furtos e assaltos à 

população (Texto VII); 

 A estrada ainda não foi inaugurada, pois alguns trechos não foram concluídos (Texto 
VIII); 

 Feijó é uma cidade de cultura viva, preserva sua história, caminha gradualmente aos 
encantos da modernidade (Texto IX); 

 Feijó tem problemas como outras cidades do Brasil, como: corrupção, pouco 
desenvolvimento, poucas oportunidades de emprego, ainda não possuímos uma boa 

universidade (Texto X). 

 

Conclusão (~ R) 

 Independente dos problemas, existem coisas boas que recheiam a cidade, e tornam-na 

bela (Texto I); 

 Hoje a BR 364, encontra-se asfaltada no trecho de Feijó a Rio Branco e em outros 
municípios (Texto II); 

 A cidade se tornou mais ampla, civilizada e com ares de desenvolvimento (Texto IV); 

 Infelizmente não é (Texto V); 

 Esse é o preço a se pagar para que o desenvolvimento chegue ao acesso de todos Texto 
VII); 

 Mesmo com inúmeras dificuldades enfrentadas por causa do isolamento, a cidade 
permanece com suas marcas de cidade pacata, tranquila e permite que sua população 

durma bem (Texto VIII); 

 Os feijoenses têm começado a indagar, a questionar por melhorias, e tentam mudar a 
situação da cidade, mesmo diante de todas as fragilidades, considero-a mais bela que 

há (Texto IX); 

 Não é por causa desses problemas que vamos mudar ou fazer dessa cidade um lugar 

ruim para se residir (Texto X). 

 

O uso ―mas‖, nos textos I, II, IV, V, VII, VIII, IX e X, funciona como um operador 

argumentativo por excelência. Em todos os textos, temos o primeiro enunciado que pode ser 

considerado o elemento p: o sujeito aluno-articulista utiliza como estratégia argumentativa a 

validade de argumentos que destacam a cidade de Feijó com aspectos positivos, mas soma por 

meio de q (o segundo enunciado), argumentos mais fortes e concluímos o sentido inverso. 

É contraditório observar que, os sujeitos alunos-articulistas ao defenderem o seu ponto 

de vista reconhecem os problemas que este lugar possui e, utiliza isso como intenção 

argumentativa de persuadir os interlocutores do contrário, a cidade de Feijó como um ótimo 

lugar para viver. 

O texto V e X apresentam uma singularidade ao fazer uso do operador ―mas‖. Ambos 

apresentam uma proposição negativa ―não‖ que comprova uma negação explícita entre as 

enunciações e tem a mesma orientação argumentativa. 
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Ocorrências do PORÉM 

―Antigamente conhecida por Seringal Porto Alegre, porém, depois foi nomeado Feijó, 

em homenagem ao Padre Diogo Feijó – um nome de grande importância para a 

Revolução Acriana‖ (Texto III). 

―Eu poderia iniciar esse texto expondo nossas melhores características, tais como: a 

bela paisagem vegetal da cidade, o clássico Festival do Açaí, a cultura indígena, dentre 

outros, porém nenhuns destes adjetivos refletem a nossa realidade‖ (Texto V). 

―Esse problema só melhorou com a inauguração da BR 364, o que foi um 

marco para a melhoria da cidade, as mudanças foram notáveis: na estrutura da cidade, 

nas variedades dos supermercados. Com a estrada veio à esperança de uma melhor 

expectativa de vida para o jovem feijoense. Porém, nem tudo são flores. Se por um 

lado a abertura da estrada foi sinônimo de progresso. Por outro, houve um aumento 

considerável na criminalidade‖ (Texto VII). 

―Tem cerca de 32.411 habitantes que na maior parte do tempo convivem 

harmoniosamente. Porém, nos últimos três anos tal harmonia tem sido abalada por uma 

série de roubos localizados na zona urbana e também na zona rural‖ (Texto VIII). 

―(...) segundo dados do IBGE 2010 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

somos aproximadamente 32.411 habitantes, é um número pequeno comparado as 

grandes metrópoles, porém, para a pequenina Feijó, isso representou um crescimento 

nos índices de violência que vão desde roubos, furtos e homicídios‖ (Texto IX). 

―Essa cidade onde tem tranquilidade, índices de violência baixos comparados as 

grandes metrópoles, um pôr-do-sol incomparável, natureza diversificada e alguns 

lugares ainda não foram desbravados. Porém, nem tudo é tão bom quanto queremos, 

Feijó tem problemas como outras cidades do Brasil, como: corrupção, pouco 

desenvolvimento, poucas oportunidades de emprego, ainda não possuímos uma boa 

universidade‖ (Texto X). 

 

 

O operador “porém” é um dos similares do grupo “mas”, o qual tem por 

funcionalidade opor argumentos enunciados de perspectivas diferentes. Essa estratégia de 

suspense é utilizada pelos sujeitos alunos-articulistas nos enunciados III, V, VII, VIII, IX e X 

e podem ser analisadas da seguinte maneira: de um no lado estão os argumentos possíveis que 

apontam para uma determinada conclusão. No segundo lado estão os argumentos decisivos 

que apontam para a conclusão contrária.  

 

Conclusão R –  

 Antigamente a cidade era conhecida como Seringal Porto Alegre (Texto III); 

 A cidade possui bela paisagem, Festival do Açaí, cultura indígena (Texto V); 

 A abertura da BR 364 trouxe muitas melhorias (Texto VII); 

 A população vivia harmoniosamente na cidade (Texto VIII); 

 Aumento populacional (Texto IX); 
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 A cidade onde tem tranquilidade, índices de violência baixos comparados as grandes 

metrópoles, um pôr-do-sol incomparável, natureza diversificada e alguns lugares ainda 

não foram desbravados (Texto X). 

 

Conclusão (~ R) 

 Em homenagem ao Padre Diogo Feijó, a cidade passou a chamar-se assim (Texto I); 

 Essas características não refletem a realidade (Texto V); 

 Trouxe o aumento da criminalidade (Texto VII); 

 Houve o aumento de roubos (Texto VIII); 

 Crescimento da violência (Texto IX); 

 Feijó tem problemas como outras cidades do Brasil, como: corrupção, pouco 

desenvolvimento, poucas oportunidades de emprego, ainda não possuímos uma boa 

universidade (Texto X). 

 

    Ocorrências do SE  

―Se nos deparamos com o crescimento urbanístico da cidade é possível observar que 

isso tem acontecido sem planejamento e sem compromisso algum‖ (Texto V) 

 

O operador ―se‖ foi recorrente em todos os textos, no entanto, com função de 

introduzir enunciados que estabelecem uma condição para a efetivação ou realização de 

outros enunciados é recorrente apenas no texto V, os demais ou são recíprocos ou partículas 

integrantes do verbo. 

 

(B) Argumentação por par correlato 

 

Ocorrências do ALÉM DE 

―A pequena cidade de povo ledo conta com aproximadamente 32. 411 habitantes que 

contribui para o desenvolvimento e progresso, além de aptos da boa vizinhança‖ 
(Texto III). 

―(...) Ruas inacabadas, repletas de buracos, péssima iluminação pública, inexistência de 

saneamento básico, além de um único hospital, sem a mínima estrutura física e 

pessoal‖ (Texto V). 

―Agindo clandestinamente, muitas madeireiras acabam desmatando grandes áreas de 

selva, explorando impiedosamente aquilo que temos de maior riqueza, retirando 

madeiras nobres como: amarelinho, macacaúba, argelin e aguano. Algumas protegidas 

por lei, além de prejudicarem a fauna e flora local, ainda interferem nas condições de 

vida dos povos indígenas‖ (Texto VI). 
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―Além do consumo do açaí, ainda podemos assistir aos shows de bandas locais e 

nacionais gratuitamente‖ (Texto X). 

 

 

Ocorrências do ALÉM DISSO 

―Tem como tradição forte o Festival do Açaí, que traz muitas pessoas para conhecer 

nossa cidade, aumentando a economia, gerando renda, além disso, diverte inúmeras 

pessoas‖ (Texto II) 

―Assim sendo, nossa cidade continua sendo admirável, seja pelas pessoas que aqui 

moram, seja pelos turistas que admiram a variedades de plantas, animais, sobretudo, 

pela abundância de água em nosso rio. Além disso, valorizar as maravilhas 

proporcionadas por essa terra‖ (Texto X) 

 

Os operadores argumentativos “além de, além disso,” também pertencem à classe dos 

argumentos que têm por função argumentativa somar argumentos a favor de uma mesma 

conclusão positiva ou negativa. Entretanto, o uso de ‖além disso‖ acrescenta um argumento, 

dando importância ao argumento introduzido por ele, o operador ―além disso‖ não dá 

importância ao argumento a qual se correlaciona com o iniciado por ―além disso‖. 

No texto II, o sujeito aluno-articulista ao fazer uso do operador ―além disso‖ incita ao 

interlocutor destacando uma sequência de qualidades do Festival do Açaí: ele ajuda a 

conhecer pessoas, aumenta a economia, gera renda. Para dar o argumento decisivo, final, além 

das qualidades destacadas, o Festival do Açaí ―diverte inúmeras pessoas‖.  

Nessa perspectiva, o texto X, o sujeito aluno-articulista ao materializar o seu discurso, 

usa o operador ―além disso‖ como um argumento relevante que na busca por convencer o 

interlocutor a respeito do seu ponto de vista, evidencia qualidades da cidade de Feijó como: 

admirável, variedade de plantas, animais, abundância de água e deixa como argumento final, 

que além de tudo que existe neste lugar, é preciso ―valorizar as maravilhas proporcionadas por 

essa terra‖. 

O uso do operador ―além de‖ é utilizado não só para adicionar um argumento, mas 

com o objetivo de antecipar um argumento decisivo. Essa estratégia argumentativa é utilizada 

pelos sujeitos alunos-articulistas nos textos III, V, VI e X. 

Em III, ―(...) a pequena cidade de Feijó, além de aptos da boa vizinhança contribui 

para o desenvolvimento e progresso‖. Já em V, ao introduzir o operador “além de‖ nos 

mostra uma série de argumentos que reforçam a precariedade da cidade, “além de” possuir 

apenas um hospital que não tem condições de atender a população.  
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O texto VI, ―(...) muitas madeireiras acabam desmatando grandes áreas de selva (...) 

além de prejudicarem a fauna e flora local, ainda interferem nas condições de vida dos povos 

indígenas‖. 

O texto X, ―(...) além de consumo do açaí, ainda podemos assistir aos shows de 

bandas locais e nacionais gratuitamente‖. Nos textos VI e X, há uma correlação conjuncional 

das expressões conectivas ―além de‖ e ―ainda‖ vinculadas que reforça a mesma determinada 

conclusão.  

 

Ocorrências do MAS TAMBÉM 

―Nossa cidade é composta por uma população com aproximadamente 32.411 

habitantes, não só na cidade, mas também nas colônias, seringais e aldeias (...)‖ 

(Texto II). 

―O que é mais revoltante, é que além de desmatarem áreas de preservação ambiental e 

invadirem terras dezenas de tribos indígenas, não só as de Feijó, mas também de todo 

o estado, muitas vezes as suas ações passam impunes aos olhos da lei‖ (Texto VI). 

 

A estrutura correlativa aditiva ―não só...mas também‖ é usada para acrescentar 

argumentos equivalentes de mesma força argumentativa entre os elementos articulados ditos 

anteriormente. 

No texto II, percebe que a correlação ―não só... mas também‖ em que o sujeito aluno-

articulista afirma que a formação da população feijoense é oriunda ―não só‖ da cidade e 

acrescenta ―mas também‖ das colônias, seringais e aldeias‖. No texto VI, temos o mesmo 

recurso argumentativo que correlaciona o argumento de que ―não só‖ em Feijó acontece o 

desmatamento, ―mas também‖ em todo o estado do Acre. 

Para Koch (2008), os sujeitos alunos-articulistas ao utilizarem esse par correlato 

orientam os dois argumentos num mesmo sentido e ambos têm suas forças argumentativas 

ampliadas. 

 

Ocorrências do SEJA...SEJA 

―Hoje a maior parte da população tem acesso às informações, seja em todos os tipos de 

mídia, seja nas escolas – onde os alunos estão tornando-se ainda mais capacitados e se 

tornando donos de um conhecimento mais amplo‖ (Texto IV). 

―Assim sendo, nossa cidade continua sendo admirável, seja pelas pessoas que aqui 

moram, seja pelos turistas que admiram a variedades de plantas, animais, sobretudo, 

pela abundância de água em nosso rio (...)‖ (Texto X). 

 

Na correlação alternativa estabelecida pelo uso operador ―seja...seja‖, constatamos que 

são duas sentenças de estruturas iguais encontradas nos textos IV e X. Em ambos, os sujeitos 
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enumeram as razões que os levaram assumir tais posicionamentos positivos e otimistas sobre 

o lugar em que vivem, e essas razões se alternam em argumentos introduzidos por este 

operador que, embora estejam interligadas pelas conjunções, não possuem autonomia. No 

texto IV, o articulista aborda sobre o argumento segundo o qual a população tem acesso à 

informação não apenas através da mídia, mas também nas escolas, assim como o articulista do 

texto X introduz com esse operador a admiração pela cidade como um lugar considerado 

exótico não apenas pelos moradores, mas também pelos turistas. 

 

Ocorrências do TANTO...QUE 

―Gosto tanto desse lugar que não me vejo morando em outro lugar, outra cidade‖ 
(Texto II) 

 

A estrutura correlativa consecutiva ―tanto...que‖ aparece apenas uma vez nos textos 

analisados. Esse operador é utilizado como intensificador que encerra a primeira sentença e o 

verbo gostar, e exige obrigatoriamente, o ―que‖ na segunda sentença. 

No texto II, percebemos o sujeito aluno-articulista utiliza a correlação ―tanto...que‖ 

para estabelecer um encadeamento, do qual derivou a consequência dele não quer morar em 

outra cidade que não seja Feijó. 

 

 

3.2 ESTRUTURA RETÓRICA E PLURALISMO ARGUMENTATIVO 

 

É sabido que o aprendizado da escrita é um processo muito longo, que começa muitas 

vezes na escola, no entanto, dura além de seus portões. Para que o aluno aprenda a escrever é 

preciso algum conhecimento do conteúdo e do gênero a que pertence o texto em questão. 

Além disso, é necessário considerar vários fatores importantes nesse processo, como: 

contexto de produção, a organização do texto, a escolha lexical adequada, além do 

conhecimento sobre as regras gramaticais, ortográficas e o planejamento de escrever e revisar 

quantas vezes for preciso.  

A partir disso, abordarmos nesta etapa a distribuição das informações que predominam 

nos exemplares dos corpora artigos de opinião selecionados. Essa distribuição nos permitiu 

encontrar a organização da estrutura retórica desse gênero, assim como, o propósito 

comunicativo. 
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Para prosseguirmos em nossa análise utilizamos a estrutura retórica do modelo CARS 

sugerida por Swales, Bhatia, Beltrão e adaptada por Silva (2008) que, em sua análise dialoga 

com nosso objeto de estudo diferenciando-se apenas por nossos corpora serem artigos de 

opinião produzidos por alunos que assumem a posição de sujeito articulista na esfera escolar.  

As estratégias de distribuição das informações nos artigos de opinião da analisados 

resultaram na identificação de 05 (cinco) unidades temáticas que, seguindo os postulados de 

Biasi-Rodrigues (1998) serão denominadas de “unidades retóricas”. Essas unidades 

apresentam desdobramentos opcionais ao conduzir as informações e refletem a uma estrutura 

similar a do modelo CARS e adaptação feita anteriormente por Silva (2008). As unidades 

retóricas encontradas reproduzem, em certa medida, a estrutura padrão do gênero artigo de 

opinião e outros gêneros opinativos pertencentes à tipologia textual dissertativo-

argumentativo. 

Reproduzido no Quadro 7, o padrão encontrado de unidades e subunidades retóricas e 

com a opcionalidade das subunidades da unidade 4, indicada por e/ou (Cf. modelo CARS), 

significa dizer que fica a critério do articulista do artigo de opinião escolher usar uma ou mais 

subunidades. 

 

Quadro 7 - Estrutura retórica do artigo de opinião 

Unidade Retórica 1 – Indicação do tema 

Unidade Retórica 2 – Apresentação da tese 

Unidade Retórica 3 – Explicação da tese 

Unidade Retórica 4 – Argumentação sobre a tese 

          Subunidade 1 – argumentos convergentes e/ou 

          Subunidade 2 – argumentos divergentes 

Unidade Retórica 5 – Indicação da posição do articulista. 
Fonte: SILVA, 2008, p. 105. 

 

 

As estratégias de condução das informações em cada unidade retórica podem ser 

conferidas a partir desse exemplar de artigo de opinião. Na unidade 1, o articulista tem como 

função apresentar o tema ―o lugar onde vivo‖ proposto pelo concurso de escrita Olimpíada de 

Língua Portuguesa; a unidade 2 mostra que o articulista, ao introduzir seu enunciado, deve 

começar apresentar a sua tese, ou seja, a sua ideia a respeito do tema; a unidade 3 na mesma 

sentença o articulista procede de modo que possa explicar a tese ao leitor; a unidade 4, por seu 

turno, tem uma representação significa, nessa parte da escrita, já que é nesse momento que os 

articulistas se apoderam de todos os argumentos que têm para defender o seu ponto de vista. 

Essa unidade divide-se em: subunidade 1 e 2, as quais são incorporados ao enunciado, 
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argumentos convergentes e divergentes para afirmar ou para refutar outros pontos de vista em 

defesa do seu. 

A unidade 5 traz a proposta de intervenção, que expressa as sugestões e 

recomendações para a solução dos problemas, indicando desse modo a posição do articulista 

diante das questões polêmicas do lugar onde vive. 

A análise dos artigos de opinião de nosso estudo aponta evidências de padronização na 

distribuição das informações, mas também uma flexibilidade porque não é em todos os 

exemplares que acontecem essa recorrência e esse padrão. 

 

Quadro 8 - Distribuição das informações 

Artigos 

de 

opinião 

Indicação do 

tema 

Apresentação 

da tese 

Explicação 

da tese 

Argumentação 

sobre a tese 

Indicação da 

posição do 

articulista 

I Primeiro  Segundo 

.   

Terceiro 

 

Quarto Quinto 

II Primeiro  

. 

Segundo Terceiro 

 

 

 Terceiro  Não toma 

posição. 

III Primeiro  

 

Segundo Terceiro 

 

.  

Quarto Quinto. 

 

 

IV Primeiro  

 

 

Segundo. 

 

 

Terceiro  

 

 

Terceiro 

 

 

Quarto 

V Primeiro  

 

 

Segundo 

 

Terceiro  

 

 

Quarto Quinto  

 

VI Primeiro 

 

Segundo 

 

Terceiro  

 

 

Quarto 

 

 

Sétimo 

VII Primeiro  

 

Segundo 

 

 

Terceiro.  

 

 

Quarto  Sexto  

VIII Primeiro  

 

 

Segundo 

 

 

Terceiro  

 

 

Quarto  

 

 

Quinto  

IX Primeiro  

 

 

Segundo  

 

 

Terceiro  

 

 

Quarto  

 

 

Quinto 

 

 

X Primeiro 

 

 

Segundo   Terceiro   Quarto  

 

Quinto 

Fonte: própria autora. 

 

A organização retórica da distribuição das informações predominante nos exemplares 

acima considerados é aquela correspondente aos artigos de opinião I, III, V, VIII, IX e X, ou 

seja, 60% dos exemplares. Outra sequência encontrada nos corpora diz respeito aos artigos II, 

IV, VI, VII em que há uma mudança do posicionamento do sujeito aluno-articulista na 
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unidade retórica 5 que é recorrente nos outros exemplares no 5º parágrafo e equivale a 40% 

dos exemplares. 

No texto II, o sujeito aluno-articulista utiliza todas as unidades retóricas, entretanto 

não se posiciona diante de um ponto de vista. Nos textos IV, VI e VII, embora, os sujeitos se 

posicionem conforme a unidade retórica 5, isso acontece em parágrafos diferentes. No texto 

IV aparece no 4º parágrafo, no texto VI aparece no 7º parágrafo e no VII aparece no 6º 

parágrafo. 

Depreende-se dessa parte da análise, a partir das distribuições das informações nos 

artigos de opinião produzidos na escola, que os alunos, ao se assumirem como sujeitos 

articulistas, sabem usar com propriedade as 5 unidades retóricas que caracterizam o gênero na 

esfera escolar. Apenas 1% dos articulistas aponta para um sujeito que não sabe se posicionar e 

apresentar uma proposta de intervenção para o problema, diferente dos artigos de opinião 

produzidos na esfera jornalística que, o articulista, por ser um especialista no assunto, tem por 

obrigação posicionar-se diante do ponto de vista e apresentar uma possível solução para o 

problema. 

O pluralismo argumentativo, no artigo de opinião, é outro aspecto relevante a ser 

analisado neste trabalho, pois, a argumentação é uma característica fundamental no estudo 

sobre o gênero artigo de opinião, devido à sua construção, que se configura como a 

organização da dispersão e a escolha do que pode e deve ser dito e significa o discurso 

materializado no texto. 

Na constituição da argumentação não importa a veracidade do discurso, mas levar em 

consideração o ―o outro‖ e o efeito de sentido obtido, tendo em vista que os textos em análise 

têm por finalidade a persuasão e manipulação do leitor. E a partir da argumentação é possível 

constatar a presença ou ausência de pluralismo argumentativo. 

Segundo Silva (2008) os argumentos de autoridade, de princípio, de causa e 

exemplificação se dividem em argumentos convergentes e divergentes: o primeiro se refere 

aos enunciados que contêm apenas argumentos convergentes, sua argumentação será 

considerada restrita. Por segundo, os argumentos divergentes aparecem quando a 

argumentação é considerada ampla, isto é, são encontrados tanto argumentos convergentes e 

divergentes da posição assumida pelo sujeito aluno-articulista.  A posição do articulista só é 

―apresentada com o pluralismo argumentativo quando há a presença de ambos os 

argumentos‖ (SILVA, 2008, p. 106). 

Nos artigos de opinião selecionados verificamos a ocorrência desses argumentos e 

elaboramos o quadro 9 que corresponde aos tipos de argumentos encontrados e a orientação 
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argumentativa que apresentam para verificar se nos artigos de opinião produzidos na escola, 

os sujeitos discursivos estabelecem ou não um pluralismo argumentativo. 

 

Quadro 9 – Pluralidade argumentativa nos artigos de opinião 

ARTIGOS DE OPINIÃO 

Artigo Tipo de argumento Tendência argumentativa 

Nº Autoridade Princípio Causa Exemplificação Convergente Divergente 

I  X X X X  

II     X  

III   X X X  

IV X X  X X  

V X X  X X  

VI X X X X X  

VII    X X  

VIII    X X  

IX X   X X  

X X   X X  

Fonte: autora. 

 

O Quadro 9 mostra que 99% dos sujeitos alunos-articulistas utilizam vários 

argumentos na composição da sua argumentação. Nota-se a presença do argumento de 

autoridade nos artigos IV, V, VI, IX e X equivalente a 50% das produções. O argumento de 

princípio aparece apenas nos artigos I, IV, V, VI, o que representa 40%. Já o argumento de 

causa aparece nos artigos I, II e VI representando 30%. Quanto ao argumento de 

exemplificação, aparece em 99% das produções dos alunos, apenas o artigo II não utiliza 

nenhum tipo de argumento. 

Os artigos de opinião apresentam em 100% dos corpora da pesquisa uma orientação 

argumentativa restrita, pois, ao fundamentar a sua argumentatividade, os sujeitos discursivos 

não utilizam vozes contrárias as suas, enquanto sujeitos articulistas referem-se apenas ao seu 

ponto de vista. 

Assim, conclui-se que não há o pluralismo argumentativo nos corpora investigados, 

pois esse sujeito que se constitui articulista não abre espaço às vozes contrárias ao seu 

discurso. Os artigos de opinião produzidos dentro da classe comunicativa escolar podem ser 

conceituados como gênero artigo de opinião porque atendem ao mesmo propósito 

comunicativo daqueles produzidos na esfera jornalística, pois tentam convencer, persuadir ao 

leitor sobre o seu ponto de vista a respeito de uma questão polêmica. Todavia, esse resultado 
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justifica-se pelas particularidades que o gênero assume ao ser produzido na esfera escolar e 

difere da esfera jornalística. 

O gênero artigo de opinião produzido por um sujeito articulista, que é especialista no 

assunto, tem um nível de leitura e escrita muito mais rebuscado que um aluno de educação 

básica. Outro aspecto relevante é que a circulação do jornal é bem maior, muitas vezes 

circulando em âmbito nacional e precisa ter em seu enunciado todas as possíveis respostas 

para os questionamentos e contra- argumentações que possam surgir.  

O gênero artigo de opinião produzido na esfera escolar atende a um público menor, 

apenas ao contexto de circulação do concurso de escrita da OLP. Além de ter a temática 

limitada apenas ao ―lugar onde vivo‖, o sujeito aluno-articulista enuncia com um propósito 

comunicativo de responder um número menor de interlocutores e, por não terem a 

preocupação em responderem vozes contrárias ao seu posicionamento, os textos produzidos 

não apresentam o pluralismo argumentativo. 

 

 

3.3  DISPOSIÇÕES SOBRE O GÊNERO E O PONTO DE VISTA DA ESPECIALISTA DA 

ESFERA ESCOLAR 

 

 Esta etapa de análise, proposta por Bhatia (1993), refere-se ao ponto de vista de um 

especialista sobre o nosso objeto de pesquisa. Como nos propomos a estudar o gênero artigo 

de opinião no contexto escolar, a opinião do professor como especialista será fundamental, 

tendo em vista que é a partir de suas orientações que o aluno irá produzir o texto final para o 

concurso de escrita.  

 A 5ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa do Programa Escrevendo o Futuro 

aconteceu no ano de 2016, no período de abril a dezembro. Nesse período, trabalhei como 

aplicadora das oficinas ao lado de várias colegas de profissão que se destacaram na Olimpíada 

de Língua Portuguesa, dos quais em uma conversa informal com a professora Francisca 

Freitas da Silva Pinheiro
20

 nos informou que já havia participado da semifinal da OLP em 

Maceió e da final em Brasília, no gênero memória literária, em 2014. E como semifinalista do 

gênero poema em Salvador, na Bahia, semifinal na categoria crônica, levando dois alunos 

                                         
20

 Professora de Língua Portuguesa do 9º ano da Escola de Ensino Fundamental II Edilson Façanha e do 1ª e 2ª 

séries da Escola de Ensino Médio Leôncio de Carvalho localizada no município de Rio Branco, no Acre. 
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(Ensino Fundamental II e Médio) para Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sendo finalista do 

mesmo gênero em São Paulo, no ano de 2016.  

 A professora também trabalhou as oficinas do gênero artigo de opinião, nos segundos 

anos do Ensino Médio, tendo um dos artigos selecionados para a Etapa Municipal, 

considerado entre os 15 melhores da capital.  

 Por meio dessa conversa informal com essa especialista da esfera escolar foi possível 

obter informações sobre o contexto em que são realizadas as oficinas de língua portuguesa, 

assim como a entrevista que a referida professora concedeu no mês de novembro de 2016, por 

ter se destacado e representado o estado em âmbito nacional ao jornal local “Gazeta 

entrevista”, apresentado pelo jornalista Rogério Venceslau em horário nobre, no Acre, e 

transmitido pela emissora Record.  

 Essas informações foram pertinentes para responder alguns objetivos dessa pesquisa, 

como por exemplo: saber se a CENPEC como a instituição organizadora do concurso de 

escrita da Olimpíada de Língua Portuguesa do Programa Escrevendo o Futuro propõe 

critérios para a produção final do gênero artigo de opinião?  

De acordo com a professora Francisca Freitas são quatro critérios, sendo o primeiro, o 

tema, que apesar da pontuação ser uma das menores no quesito descritor do gênero, é 

relevante aos demais, pois ele deve se reportar de forma pertinente a algum aspecto da 

realidade local ―O lugar onde vivo‖. O segundo, adequação ao gênero, abarca dois descritores, 

o discursivo e o linguístico.  

O primeiro refere-se às informações colhidas pelo autor, se estas são transparentes, 

diversificadas para a intervenção no debate e se há uma articulação entre o local e o geral. Já o 

segundo, inclui-se a tese, os argumentos para sustentabilidade da tese, mediante coesão, 

coerência e uso dos elementos articuladores (conjunções sindéticas, por exemplo), assim 

como a conclusão, na forma de uma proposta de intervenção. Um descritor bem relevante 

nesse critério é a competência do articulista em utilizar-se de diferentes vozes envolvidas no 

tema polêmico para enriquecimento do discurso.  

O terceiro critério é a marca de autoria. Neste, o título do artigo é posto e analisado, 

pois deve ter uma relação clara com o tema. Considera-se a criatividade do autor tanto no 

título quanto nos argumentos para prender, envolver o leitor ao texto, na intenção de 

convencê-lo. E por último, estão as convenções da escrita, enquadrando-se a morfossintaxe, 

ortografia, acentuação, pontuação que devem permear por todo o corpo do artigo.  

Quando indagada em como se estabelece a interação professor e aluno no processo de 

escrita e reescrita do gênero artigo de opinião, a professora destaca que a palavra chave é 
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compartilhamento. Tanto o professor quanto o aluno trazem consigo uma prévia bagagem de 

ideais em âmbito social e individual, principalmente. Abusar do uso dessa bagagem é crucial 

para as orientações de escrita e reescrita do texto. Porém, essa bagagem deve ser enriquecida 

com múltiplas leituras. 

Desse modo, outra questão pertinente era saber se o sujeito aluno-articulista tem plena 

liberdade para escrever os seus temas. O que constatamos é que o tema, de modo geral, é 

proposto pela CENPEC, já citado anteriormente, limitado à temática ―O lugar onde vivo‖. 

Dentro desse tema o aluno-articulista pesquisa, mediante orientações do professor, questões 

polêmicas do lugar onde vive.  O professor em seu papel estimulador leva para sala de aula 

questões locais. Mediante leituras apuradas e debates instigados pelo professor, o aluno faz a 

escolha da questão polêmica, iniciando-se o aparato de informações acerca dele, levantamento 

de dados, entrevista com os envolvidos, para o articulista se posicionar, ou seja, manifestar o 

seu ponto de vista.  

Quanto ao questionamento sobre como a professora avalia o primeiro contato do aluno 

com a escrita do gênero artigo de opinião, responde que “sinceramente, posso dizer 

„assustador‟. Risos!”. Em outras palavras, dificultoso. Mesmo com debates calorosos em sala 

de aula, tem-se aquela velha frase “Falar é fácil, difícil é passar essa fala para o papel” 

(informação verbal).
21

 O aluno sabe se expressar, mas na hora de colocar os argumentos no 

papel acaba se atropelando nas regras do gênero, e na primeira escrita o aluno desenvolve-se 

apenas no tangenciamento do tema, com linguagem e recursos ainda restritos.  

Há também a repetição de argumentos, tendo em vista a carga limitada de 

conhecimentos sobre o assunto, por isso, o motivo da extrema necessidade de muita leitura 

como também pesquisas e debates.  Mas esse primeiro contato é fundamental para o professor 

verificar o que o aluno assimilou, bem como as dificuldades encontradas por ele. Na maioria 

das vezes, a dificuldade maior é dar sustentabilidade à tese que resolveu defender. Acumulado 

a isso, a constância de erros ortográficos e maior uso da língua em seu uso oral. Ou seja, os 

alunos utilizam na escrita termos tais como falam cotidianamente.  

Expõem seus limitados argumentos como se estivessem numa conversa com o colega, 

usando ―tipo assim‖, ―aí‖ ―agente‖, criando parágrafos truncados e característicos da 

narração, por exemplo, o aluno inicia a tese, argumenta e depois muda para a narração, 

principalmente quando tenta citar exemplos.  E fazê-lo entender essa alteração de gênero 

                                         
21

 Informação fornecida pela professora Francisca Freitas da Silva Pinheiro em Rio Branco, Acre, 2016. 
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requer paciência e muita leitura de artigos de opinião. É a leitura e análise de parágrafo por 

parágrafo para o aluno ter maior familiaridade com o gênero.   

Com relação ao processo de avaliação utilizada por ela para escolher dentre as 

produções dos alunos, o texto que irá representar a escola, ela afirma que:  

 

[...] a escolha para a representação da escola é feita pela Comissão Julgadora 

Escolar, a qual é composta pela equipe pedagógica e de ensino e comunidade 

escolar. Diante o fato, o professor escolhe mais de um artigo para participação da 

Comissão. Os artigos que mais se aproximam dos critérios e descritores propostos 

pela CENPEC, tendo em vista que as demais escolhas dar-se-ão especificamente por 

esses critérios. (CONVERSA INFORMAL – PROFESSORA FRANCISCA 

FREITAS, 2016) 

 

 

Segundo a professora Francisca Freitas da Silva Pinheiro, a OLP é muito importante 

para o ensino de língua portuguesa, pois é uma competição prazerosa, proveitosa e de bons 

resultados se o professor tiver como foco o total envolvimento do aluno com o gênero pelo 

qual irá competir. Por exemplo, a priori, quando lhes é apresentada a básica premiação 

(material) os alunos não se empolgam.  

O segredo é trabalhar o gênero de forma espontânea e ao mesmo tempo em âmbito 

responsável, como requisito de nota bimestral, por exemplo. A prioridade deve ser o 

aprendizado do aluno. A familiaridade com o gênero. E sem perceber, já estarão competindo 

naturalmente.  

Em meio a isso, a importância vem ao passo em que o aluno obtém gosto de forma 

natural pelo gênero, sem pressão, sendo persuadido cautelosamente pelo professor. A cada 

orientação a escrita vai se aprimorando. É importante para o aluno se envolver em seu 

contexto, na sua cultura, nos aspectos polêmicos do seu local, numa contextualização com 

outras localidades, criando um senso crítico e participativo no que forma o seu contexto. É tão 

interessante que o aluno adentra na história, na geografia, nas peculiaridades do lugar onde 

vive.  

Para ela, ser uma aplicadora das oficinas da OLP e ter a oportunidade de representar o 

Acre na etapa nacional junto ao aluno é um momento rico de conhecimentos e 

reconhecimentos, não somente para o aluno e o professor representantes do lugar onde vivem 

como também para toda a equipe e comunidade escolar, principalmente para os demais 

alunos. Ambos percebem a importância de persistir na produção de textos em sala de aula. 

“Colher o bom resultado de todo um processo de escrita e reescrita é gratificante. Faz bem 

para a formação escolar do aluno, para o profissionalismo do professor, tendo em vista que 
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nessa etapa passam por oficinas para compreender melhor o gênero”
22

. Tem também a 

interação com professores e alunos de outros Estados do país. Uma troca de conhecimentos, 

de trabalho e de textos de um modo ímpar. 

Por fim, o aluno sente o desejo de participar novamente, produzir melhor, ler melhor 

para assimilar e compreender as minúcias da interpretação, da escrita e a importância de 

várias reescritas. O professor tem mais facilidade na aplicação das oficinas na sala de aula, 

mais domínio nos critérios e descritores da OLP e na capacidade de formular novas 

estratégias para um próximo trabalho.  

 

 

3.4 CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO E INTERDISCURSO NOS ARTIGOS DE OPINIÃO 

SOBRE ―O LUGAR ONDE VIVO‖ 

 
A tomada de posicionamento a respeito de um ponto de vista sobre ―o lugar onde vivo‖ 

nos artigos de opinião produzidos pelos alunos da 2ª série do ensino médio no município de 

Feijó, no Acre, evidencia o espaço, assim como o lugar discursivo onde os sujeitos concretos 

manifestam suas práticas discursivas. E, ao falar sobre o lugar em que vive seja de maneira 

ufanista ou por meio dos problemas sociais existentes, esses produtores de textos retomam 

uma memória histórica de patriotismo, desigualdades, mazelas sociais enfrentadas pelo 

brasileiro. 

A história de amor à pátria, mesmo em meio aos problemas sociais existentes ou 

preconceito causado por outros estados brasileiros, porque o Acre é distante dos grandes 

centros, imprime uma re-significação na própria história.  Hoje o preconceito é assumido por 

outras práticas institucionais que em vez de bani-lo, continua tão presente em nossa 

sociedade. Ele é emerso por uma memória interdiscursiva que impõe uma ordem discursiva 

para todos esses problemas que persistem até os dias atuais. 

 Depreendemos que pensar essas questões consiste em analisar determinadas condições de 

produção dos discursos materializados nos textos dos alunos. Para este momento de análise, 

explicitaram-se as justificativas metodológicas de ordem quantitativa, as quais nos levaram à 

compreensão das posições-sujeito e dos lugares discursivos postos em cena pela função-autor 

da 4º Edição das Olimpíadas de Língua Portuguesa do Programa Escrevendo o futuro. 

                                         
22

 Informação fornecida pela professora Francisca Freitas da Silva Pinheiro em Rio Branco, Acre, 2016. 
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Neste trabalho, o artigo de opinião não tem o enfoque jornalístico, pois os textos 

escolhidos não têm como contexto de produção os jornais, mas o contexto escolar – a sala de 

aula.  

A função-autor seleciona as vozes e os lugares discursivos, nosso objeto de análise não 

foi produzido por articulistas especialistas ou colaboradores de jornais, mas, por alunos da 2ª 

série do ensino médio que assumem o papel de articulista para defender um ponto de vista.  

Dentre as várias produções realizadas na escola nesse período. A proposta da 

olimpíada é que a partir do tema, ―o lugar onde vivo‖, os alunos, ao produzirem seus textos, 

argumentem sobre uma questão polêmica a respeito do lugar em que vivem. 

Assim, por uma questão didática, ao recuperar essas posições discursivas nos textos 

que compõem a nossa análise, dividimos a FD escolar em duas formações ideológicas 

(doravante FI): a primeira com textos que apresentam discursos favoráveis à cidade, 

abordando os aspectos positivos, e a segunda com textos com discursos contrários.  

 

 

3.4.1 Os discursos favoráveis 

 

Os lugares discursivos mobilizados pela função-autor fazem referência a dois espaços 

ideológicos da discussão sobre a cidade de Feijó. O discurso favorável, que retrata a cidade 

como um bom lugar para se viver, mesmo sendo motivo de piadas nas redes sociais, com os 

inúmeros problemas sociais e econômicos. E os discursos contrários, que mobilizam uma 

oposição a precariedade da saúde, da segurança, da educação fazem ecoar vozes que cobram 

aos governantes mais investimentos e melhorias para a população. 

Iniciamos a descrição das condições de produção sobre a temática ―o lugar onde vivo‖ 

com os excertos dos artigos de opinião selecionados que enunciam os discursos favoráveis a 

esse lugar. 

 

Texto 01 - Minha terra, minha aldeia: a cidade da florestania 

Todos os dias, ou quase todos os dias, nos deparamos com sátiras que 
ridicularizam o lugar onde vivo. As redes sociais, como, por exemplo: o Facebook, 

soltam piadas que dão a entender que nós não existimos, e que somos tão primitivos 

que andamos com onças nas ruas. Bem, já basta! É hora de nos defendermos e dar 

um ponto final nisso tudo. 

Moro em uma pequena cidade do interior do estado do Acre, Feijó. É um lugar 

simples, pacato, bom de se viver. Claro que com alguns problemas: a violência tem 

crescido muito, furtos, as agressões chegaram até a escola. Mas, independente dos 
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problemas, existem coisas boas que recheiam a cidade, e tornam-na bela. 

G. M. F. 

 

No texto I, é possível observar o início da polêmica sobre o lugar em que vive, que 

apesar de “bom de se viver” é motivo de piada nas redes sociais. O discurso do aluno da rede 

pública estadual marca um sujeito que argumenta favoravelmente à sua cidade, como um 

lugar que apresenta coisas boas, é simples, pacato, bom para viver e isso deixa a cidade ainda 

mais bela. 

Acrescenta em sua argumentação a defesa a sua terra e a necessidade de que é preciso 

desconstruir a maneira como a cidade é vista por quem vive nos grandes centros. Esses 

discursos discriminatórios se estendem ao estado do Acre pelo fato, por exemplo, de ser ainda 

povoado por várias tribos indígenas, pela falta de estrutura básica de abastecimento de água, 

de saneamento básico, de transporte, etc. Entretanto a cidade modernizou-se e assim como as 

demais cidades ―modernas‖ apresentam problemas como: a violência, roubos, assaltos. 

Sendo assim, falar da cidade em que vive não se restringe apenas ao lugar, aos 

problemas de preconceito entre as regiões brasileiras ou problemas sociais. Ridicularizar os 

acrianos demonstra total desconhecimento em relação à formação do povo brasileiro com 

índios, brancos e negros, além do ―achismo‖ que os índios da atualidade não se integraram à 

modernidade, o que reforça o discurso colonizador que o coloca como inferior e atrasado.  

Como se os acrianos fossem “tão primitivos que andamos com onças nas ruas‖. Trata-

se, portanto, de uma argumentação que nos mostra um posicionamento favorável ao lugar que 

é bom para viver e proclama pelo reconhecimento da sua identidade. 

 

Texto 02 - Vivo bem em Feijó 

Vivo bem aqui – em um lugar que posso andar a cidade inteira, durante o dia ou à noite 

somente de bicicleta e não me acontece nada. Acho um lugar tranquilo, bom para se 

viver. Todos os dias, desfruto dessa tranquilidade com meus amigos jogando bola. O 

povo feijoense é muito educado e de bom coração. Gosto tanto desse lugar que não 

me vejo morando em outro lugar, outra cidade. Tenho vontade de conhecer outros 

lugares fora do estado do Acre, mas, somente para conhecer, viajar e depois voltar 

para minha terra (...) 

G. E. 

 

O texto II apresenta uma discussão sobre a temática que polemiza as discussões em 

torno do discurso favorável a essa cidade que é um lugar ―bom para se viver” e ao povo que 

é “muito educado e de bom coração”.  
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O sujeito aluno-articulista constitui o seu discurso a partir das características de um 

lugar simples, mas bom para viver. Posiciona-se favorável ao modo de viver desse lugar, e 

que mesmo querendo conhecer outras cidades ele sempre voltará a Feijó, “tenho vontade de 

conhecer outros lugares fora do estado do Acre, mas, somente para conhecer, viajar e depois 

voltar para minha terra”. (Texto II). 

Esse sujeito aluno-articulista enuncia a sua admiração pelo lugar que é a sua terra 

natal, mesmo diante do preconceito disseminado contra a sua terra e o olhar depreciativo aos 

nordestinos que se estendeu ao norte. 

Temos uma imagem tecida pela visão colonizadora, do imaginário coletivo que o sul e 

sudeste teceram em relação ao nordeste e alcançou os acrianos descendentes de nordestinos e 

índios, que, de um modo geral, moram em uma oca, que a caça é o modo de sobrevivência, 

assim como os animais domésticos são as onças no quintal. 

Esses discursos não fazem esse sujeito se posicionar de maneira diferente, ao 

contrário, são características que o constituem e reforçam o seu posicionamento.  

 

Texto 03 - Glória de Raimundo!                

(...) A abertura da estrada melhorou o deslocamento, porém não resolveu outros 

problemas.  Primeiro o aumento da violência, segundo uma obra inacabável, pois a 

terra cede e os buracos se espalham por causa da constante chuva e solo úmido. 

Partindo disso, acredito que é um dos melhores locais para se viver, pois, apesar 

disso das adversidades, que poderiam ser amenizadas com apoio do governo. É uma região 

pacata que transcende grandes tesouros (...) 

L. L. 

 

Texto 04 - Simplicidade x Naturalidade 

Em tempos passados, a vida nessa cidade era simples e pacata, mas comparada aos 

dias atuais, a cidade se tornou mais ampla, civilizada e com ares de desenvolvimento. 

Hoje a maior parte da população tem acesso às informações, seja em todos os tipos de 

mídia, seja nas escolas – onde os alunos estão tornando-se ainda mais capacitados e se 

tornando donos de um conhecimento mais amplo. 

Contudo, do meu ponto de vista apresento algumas possíveis soluções para nos 

tornarmos ainda melhores, valorizando mais a nossa cultura mostrando que somos 

dotados de capacidade, mesmo sendo criticados por vários estados de outras regiões, 

que o estado não existe (...) 

J. C. 

 

Os textos III e IV também são analisados nestas mesmas condições de produção. Em 

Glória de Raimundo! O sujeito produtor do texto III reconhece alguns dos problemas 

enfrentados pela população feijoense, como a abertura da BR 364 e o aumento da violência. 
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Entretanto, os discursos desses sujeitos sobre a cidade amparam-se na ideia de que “é um dos 

melhores locais para se viver”.  

Seguindo esse mesmo posicionamento está o texto IV, intitulado Simplicidade x 

Naturalidade que defende a argumentação que a “cidade se tornou mais ampla, civilizada e 

com ares de desenvolvimento”, isto é, por mais que seja um município localizado no interior, 

começa a crescer e apresentar ares do progresso, e que as aldeias que ficam próximas à cidade 

também não vivem em completo isolamento. Percebe-se isso por conta da quantidade de 

indígenas que moram na cidade e não nas aldeias. Esse sujeito enuncia mais uma vez o 

preconceito entre regiões, e se posicionando a favor de que não somente os feijoenses, mas a 

população acriana de um modo geral valorize ―mais a nossa cultura mostrando que somos 

dotados de capacidade, mesmo sendo criticados por vários estados de outras regiões, que o 

estado não existe.‖ (Texto IV). 

 Diante desse discurso, podemos traçar uma reflexão sobre os conceitos de cultura e 

suas transformações, perda cultural e de identidade. Para isso, é preciso compreender como a 

antropologia e o senso comum concebem o conceito de cultura e civilização. 

 Reforçar o discurso de que os índios (acrianos) estão perdendo a sua cultura e que eles 

deveriam seguir suas tradições é reafirmar que diante de todas as transformações históricas e 

tecnológicas, deveríamos devolvê-los ao isolamento, que muitas vezes nem o conheceram, 

além de negar a história da formação cultural de um povo. 

 Clarice Cohn em Culturas em transformação: os índios e a civilização (2001) destaca 

três concepções para cultura e civilização: a primeira refere-se à unidade ocidental e as 

diferenças internas, isto é, ―civilização como um resultado final de um processo que culmina 

no Ocidente, cultura designa as particularidades das populações ocidentais‖ (COHN, 2001, p. 

36). A segunda, diz respeito à antropologia americana que define cultura como ―um conjunto 

de traços que podem ser perdidos ou tomados de empréstimo de populações vizinhas‖ 

(COHN, 2001, p. 37). Finalmente, temos a antropologia americana que a concebe como ―um 

sistema de partes articuladas entre si, cuja lógica própria deve ser entendida‖ (COHN, 2001, 

p. 37). 

 Destaco o trabalho de Barth (1969) ao estabelecer que a cultura se delimite nas 

fronteiras. Esse gesto de interpretação nos permite compreender o discurso do sujeito produtor 

de texto ao evocar aos acrianos que valorizem ―mais a nossa cultura mostrando que somos 

dotados de capacidade‖. É possível depreender que a proposta de intervenção é o Outro 

perceber que cada cultura se estabelece na fronteira entre um e Outro, é justamente as 

diferenças que marcam nossa identidade, ―eu sou aquilo que o Outro não é‖ e essa diferença 
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deve ser preservada e não simplesmente negada como acontece nas postagens nas redes 

sociais na internet. 

 Por sua vez, parece contraditório observar que em vários momentos da história e da 

literatura brasileira, ora o índio é pensado como parte da formação de nossa sociedade, sendo 

tratado como importante na primeira fase do Romantismo no Brasil, sendo o herói da 

singularidade nacional, ora ridicularizado, por ainda existirem, e serem tão importantes na 

formação de um estado como o Acre. 

Em suma, na AD temos uma ideologia materializada no discurso, como foi citado 

anteriormente, sendo assim, esses alunos se constituíram sujeitos, quando foram interpelados 

pelo contexto histórico e ao produzir efeitos de sentido.  

O sentido depreendido é que os alunos feijoenses carregam em seu discurso a 

argumentação de não serem inferiores em relação aos outros estados brasileiros, que 

disseminam e ridicularizam o Acre como se este estado não existisse. E por mais que exista 

uma distância geográfica, isso não significa não ter acesso à informação, criar onça no quintal 

ou não ser uma cidade civilizada.  

Vemos uma midiatização
23

 da memória de um lugar, tendo como foco uma 

representação que circula nas redes sociais na internet, sobre o Acre. Essa representação ao 

defender que o ―Acre não existe‖ faz uma negação da história vivida pelo estado desde sua 

origem. 

A primeira anedota que justifica a hashtag ―#oAcrenãoexiste‖
24

 é a confusão da 

história com a lenda que o Estado do Acre foi comprado pelo Brasil da Bolívia em troca de 

um cavalo. Outro caso pouco conhecido dos brasileiros refere-se ao ditador Mariano 

Melgarejo, que governou o país andino entre 1864 e 1871, que como um péssimo mandatário 

expunha sua conduta criminosa e autoritária de todas as formas. 

Rodrigo Vizeu, em As inacreditáveis histórias do ditador que fez a rainha riscar a 

Bolívia do mapa (2016), destaca mais um acontecimento curioso da demonstração de poder 

de Melgarejo ao obrigar  

 

                                         
23

 Midiatização é a presença predominante da mídia sobre uma série de fenômenos e instituições sociais, bem 

como a importância cultural e social exercida pelos meios de comunicação nas mediações e interações da 

sociedade.  HJARVAD, Stig. Teorizando a mídia como agente de mudança social e cultural. Revista 

Matrizes. São Paulo, ano 5, n.2, p.53-91, jan/jun.2012. Disponível em: <https://issuu.com/dsoster/ 

docs/artigo_sobre_midiatiza__o>.  Acesso em: 04 abr de 2017. 
24

 Hashtgag são compostas pela palavra-chave do assunto antecedida pelo símbolo cerquilha (#). As hashtags 

viram hiperlinks dentro da rede, indexáveis pelos mecanismos de busca. As hashtags mais usadas no Twitter 

ficam agrupadas no menu Trending Topics. 

https://issuu.com/dsoster/%20docs/artigo_sobre_midiatiza__o
https://issuu.com/dsoster/%20docs/artigo_sobre_midiatiza__o


104 

 

[...] um embaixador britânico que o teria contrariado a montar nu e de costa sobre 

um burro e circular por La Paz, antes de expulsá-lo do país (...) Ao saber do 

ocorrido, a rainha Vitória mandou bombardear a capital boliviana. Após ser 

informada de que isso não seria possível pela distância da cidade do litoral, mandou 

trazer um mapa, riscou a Bolívia e anunciou que o país não mais existia. (VIZEU, 

2016, s.p., on-line). 

 

Vemo-nos diante de uma proposta de reflexão acerca dos fatos do passado com o 

objetivo de entender o presente. Com o intuito de estabelecer elos entre as ideias 

desenvolvidas a respeito do contexto histórico do Acre como antigo território da Bolívia, 

decidimos usar como referência o livro La dramática desmembración del Acre de Hernán 

Messuti Ribera (1997), que narra a versão boliviana sobre a anexação do Acre ao Brasil.  

O Acre é cenário de varias facetas heróicas. Esse estado é o encontro para o 

imaginário de mitos e verdades fantásticas, terras de muitas identidades, sendo palco de lutas 

sangrentas, território de disputa entre Brasil e Bolívia, ambos queriam o Acre como parte do 

seu território, nessa guerra que surgiram os homens que viriam a fazer a História do Acre. 

A Bolívia, embora seja um país rico em produtos vegetais e extensão territorial em 

quilômetros quadrados, atualmente conta apenas com 1 milhão e meio, o que causa um tom 

áspero nas palavras do autor que considera “negligencia de sus gobernantes, falta de interes 

por las fronteras de sus fuerzas armadas, poca atracción que ejercem las tierras de fronteras” 

(RIBERA, 1997, p. 09).  

E justamente essa imensidão do território boliviano que o fez negligente para marcar 

presença nos territórios mais distantes como, por exemplo: o Acre. Esse desinteresse se 

justifica exatamente por questões geográficas, a Bolívia tida como coração da América do 

Sul, não possui caminhos, nem para os oceanos nem para os lados. 

O Brasil se aproveita dessa situação de instabilidade da formação da República 

boliviana e desconsidera o Tratado de 1777, “el enunciado tratado no existe en los archivos 

de mi governo, y a pesar de conocerlo Bolivia, jamás le dio el reconocimiento solemne‖  

(RIBERA, 1997, p. 17). Assim, os brasileiros sempre querendo se beneficiar, querendo 

possuir o território do Acre, devido ao aumento da Revolução Industrial, que usava cada vez 

mais a borracha, que já exportava desde o século XVII, e havia a necessidade de se produzir 

mais, tornando-se um negócio altamente lucrativo. Em 1863 foi apresentado pelo Ministro do 

Exterior do Brasil, João Luis Vieira Cansansao, seu embaixador na Bolívia, Rego Monteiro, 

 

Vuelve a presentar la propuesta brasileña para fijar los limites en el território del 

Acre, propuesta que tenía modificaciones substanciales al Tratado de 1777; en este 

tratado la línea de frontera partiria; ya no de la mitad del curso del rio Madera, sino 

del sitio de la confluência del rio Beni con El rio Mamoré ―siguiendo desde allí para 
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el Oeste por una paralela en latitud de los 10º20‘, hasta encontrar el rio Yavari. Si 

este rio tuviera sus vertientes más hacia el Norte de esa línea, de Este a Oeste, la 

frontera seguiria por una línea recta desde la misma latitud hasta las nacientes de 

dicho rio Yavari. (RIBERA, 1997, p. 18). 

 Estas demarcações incertas dos limites bolivianos e dos limites brasileiros 

funcionaram como o divisor de águas para todas as revoluções que aconteceram. De acordo 

com o discurso boliviano, o Brasil viu as terras bolivianas como uma terra sem dono e não 

houve a menor preocupação com a violação das fronteiras. Por isso, foi tão fácil para os 

brasileiros a ocupação do Acre boliviano. Primeiro porque é entrada pelos rios, e segundo 

pela grande demanda dos famintos nordestinos que pela seca e pela ilusão do enriquecimento 

fácil se tornaram seringueiros, mesmo sem ter o menor conhecimento de como se extraia o 

látex da árvore denominada seringa.  

 O território do Acre sempre foi reconhecido como território boliviano, porém os 

brasileiros já exploravam esse lugar há muitos anos quando o ministro Paravicini, em 26 de 

maio de 1898, alertava a Bolívia para tomar posse das regiões demarcadas pelos rios Acre, 

Iaco e Purus, pois seria muito lucrativo para a Bolívia se apropriar da renda das exportações 

de borracha. A partir de uma reunião entre ministros, o Dr. Jean Francisco Valverde assume o 

título de delegado nacional para instalar uma “aduanda sobre el rio Acre”. 

 Entre as discórdias disseminadas pelo Governador do Estado do Amazonas, Ramalho 

Júnior, a missão de Valverde é um fracasso, e com a aprovação do governo federal brasileiro, 

o próprio ministro Paravicini estabelece a bandeira boliviana no território do Acre, em 03 de 

janeiro de 1899, dando-lhe o nome de Puerto Alonso em homenagem ao Presidente Severo 

Fernandez Alonso. 

 O boliviano Paravicini é um ministro com características disciplinares, organizado, e 

assim que chegou ao novo território fez vários decretos, proibiu a maneira incorreta do corte 

da seringa, abriu a navegação dos rios do território do Acre, o que por sua vez deu espaço 

para as armadilhas de Ramalho Júnior, pois, como citado anteriormente, a Bolívia não tinha 

como liberar suas embarcações. 

 É possível visualizar que há muitas lacunas na história oficial do Acre, principalmente 

quando contada sob o olhar do povo boliviano. Compreendemos que Ribera (1997) divide o 

que chamamos de Revolução Acreana em vários momentos. No que ele intitulou a Primeira 

Revolução no território do Acre, Ramalho Júnior teve um papel fundamental, pois as 

escondidas do Presidente Campos Sales, concede a José de Carvalho, em 30 de abril de 1899, 

ordens para expulsar o Delegado Santiváñez que, sem saída, embarcam sem violência, sem 

mortes, junto com comitiva boliviana e a revolução acontece sem ser disparado nenhum tiro. 
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 Sem dúvidas, Ramalho Júnior é um personagem singular para a história do Acre, 

enfurecido porque o governo do Brasil pune os culpados por expulsar os bolivianos, de forma 

velada financia o espanhol Luis Galvez, que tem a missão de impedir a posse do território do 

Acre pelos bolivianos e que em 14 de julho de 1899 toma posse de Puerto Alonso, assumindo 

a presidência da “nueva República del Acre” e torna-se dono do slogan ―Se la pátria nos 

abandona nosotros creamos outra”. 

 O Brasil sempre reconheceu o Acre como território estrangeiro e por esse motivo 

nunca concordou com tais revoluções, e por isso o governo de Galvez começa a ser ameaçado 

pela instabilidade do comércio, e os conspiradores em 28 de dezembro de 1899 o expulsam e 

elegem Antonio Braga como Presidente da República do Acre. O então presidente, ao 

perceber que os bolivianos comandados pelo cônsul Ladislao Ibarra tinham apoio do governo 

e marinha brasileira não resiste e os seringueiros revolucionários o chamam de traidor, 

aclamando a volta de Galvez que também não durará muito tempo. 

 Portanto, o que se configura como a Segunda Revolução do território do Acre acaba 

com as ordens do Presidente Campos Sales para que Galvez seja expulso do Brasil, Ramalho 

Junior paga 250.00 contos, agradece pessoalmente e Galvez regressa a Espanha. ―Y así de 

este modo termina la segunda revolución en el Acre” (RIBERA, 1997, p. 82). 

 Mesmo depois que Galvez foi expulso do Acre, os revolucionários mantiveram vivo o 

espírito de rebeldia, principalmente pelos prejuízos financeiros causados pelo controle da 

Bolívia no território do Acre. Em 23 de julho de 1899, o Brasil passa por mudanças 

governamentais e Ramalho Júnior passa o poder do Estado do Amazonas a José Neri – outro 

personagem importante que dará continuidade aos planos do ex-governador – que financia a 

Expedição Floriano Peixoto, comandada por Orlando Correia López e seus soldados eram em 

sua maioria poetas e literatos, essa seria a Terceira Revolução. 

 

Esa tensión de la expectativa, de la expectativa diária era debilitante para los 

soldados bolivianos. Cada mañana lês traía la esperanza de que el ataque seria esse 

dia y al ponerse el  sol se encontraban ―com una esperanza menos en el alma 

enervada por el abandono y la desgracia‖. El sitio de la ciudadela impedia cualquier 

tráfico, nadie entraba nadie salía, el rio tranqüilo seguia indiferentemente su curso, 

sin que el ruído de um remo turbara su silencio para anunciarnos la presencia de 

una pequeña embarcación siquiera. (RIBERA, 1997, p. 101). 

 

 

Os revolucionários saem de Puerto Alonso derrotados pelos bolivianos, e assim 

termina a chamada Terceira Revolução do território do Acre. Em 24 de setembro de 1900, os 
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soldados sobreviventes estavam enfermos, e mesmo diante de tantas dificuldades, falta de 

apoio do governo federal, os brasileiros preparavam sua quarta revolução. 

Diante de tanta instabilidade, o embaixador boliviano Feliz Avelino Aramayo com 

medo de perder as terras acrianas, propõe a criação de uma sociedade autônoma que considera 

o meio mais eficaz de ocupar e defender essas terras. Assim, em 14 de julho de 1901 se 

firmava o contrato com capitalistas Norte Americanos o contrato intilulado “The Bolivian 

Syndicate, con un capital de 500.000 libras esterlinas. La sociedad tenía por objeto 

administrar y explorar las riquezas naturales del Território del Acre por un período de 30 

años” (RIBERA, 1997, p. 117, grifo nosso). 

O Brasil não vê com bons olhos esse contrato e fará o possível para que o mesmo seja 

desfeito, e o embaixador do Brasil - o Barão de Rio Branco - convence o Chanceler da 

Alemanha a não prestar apoio à Bolívia com a justificativa de que esse território era brasileiro 

e, diante desse discurso, a companhia se reúne e desfaz o contrato que na verdade até então 

não havia saído do papel. 

Com tanta tranquilidade nessas terras, os bolivianos não imaginavam que após a 

derrota da Expedição Floriano Peixoto, os brasileiros se preparassem para a Quarta Revolução 

do território do Acre, liderada primeiramente por Rodrigo de Carvalho, que indignado por não 

encontrar apoio do Presidente Campos Sales, recorre ao atual governador do Estado do 

Amazonas Silverio Neri para outro golpe contra os bolivianos. 

Assim, a dramática história do Acre escreve mais um capítulo com o personagem que 

agora entra em cena: Plácido de Castro, que desempenha um papel fundamental nessa 

tragédia. Após ser convidado por seus amigos Orlando Lopez e Gentil Norbeto para trabalhar 

como topógrafo e demarcar os seringais acrianos, posteriormente, devido sua experiência 

como soldado assumirá a liderança das forças revolucionárias. 

 

En la noche de 5 de agosto de 1902 embarcan com rumbo a Xapuri. Ya de 

madrugada se acercan a la Villa y se dividen en 3 grupos para atacar en 3 frentes a 

las autoridades bolivianas. Los objetivos eran la casa de Alfredo Pires, la de Augusto 

Rocha Neves y la Intendencia, donde vivia Juan de Dios Barrientos. Ya rayaba el dia 

6 de agosto de 1902, y la Villa dentro de poco acordaría con el ruído de la salvas y 

de las  bandas  de música, como  estaba indicado en el Boletín Oficial. Entrando en 

la Intendencia sigilosamente logran tomar 2 fusiles y 2 cajones de balas y acto 

seguido llaman al Intendente, el cual todavia soñoliento le contesta Es temprano 

para la fiesta, a lo que replica Castro Sr. Intendente, es revolución. (RIBERA, 

1997). 

 

 

 Assim, fecham-se as cortinas para mais um ato da intitulada a Quarta Revolução do 

território do Acre, a Bolívia não teve como reagir e, antes que tentasse, o Barão do Rio 
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Branco propôs um acordo que ficou conhecido como o Tratado de Petrópolis, em 21 de março 

de 1903, ficando acertado que a Bolívia abriria mão do estado do Acre em troca de territórios 

brasileiros do estado do Mato Grosso e receberia também a quantia de 2 milhões de libras 

esterlinas devido ao látex extraído da região. 

 Essa negação histórica vivida pelo Acre ocorre desde a sua constituição. Vemos no 

contexto histórico momentos de negação, o próprio governo brasileiro nunca reconheceu o 

Acre, sempre deixou claro o descaso político por este território. Nesse cenário da 

midiatização, linguagens, os meios se misturam, os tempos mudam e as interações também, 

acabam se sobrepondo e se configurando em um processo de mistura que contribui para a 

criação de um novo cenário que amplia e diversifica, mas que descontextualiza os processos 

sociais. 

Assim, a internet e a midiatização evocam acontecimentos, ou seja, ao escrever o 

novo, elimina, descontextualiza a história. Barros e Lucena (2014 apud BONIN, 2006, p. 140) 

afirmam que ―os eventos históricos são apresentados numa sucessão onde acaba borrando o 

anterior, dissolvendo-o e impedindo o estabelecimento de verdadeiras relações entre eles‖. 

Portanto, ao analisar o discurso do sujeito aluno-articulista, reconhecemos o desejo de 

se afirmar como pertencente a um lugar, ao Acre, a um território que faz parte do Brasil. 

Entretanto, a formação do estado do Acre é constituída pelo mítico e fantasioso de um 

processo histórico de afirmação e negação ao mesmo tempo, o que reforça a postura de 

negação de sua existência nas postagens brasileiras nas redes sociais na internet e que negam 

a existência do lugar, mostrando que os brasileiros desconhecem a sua própria história, a sua 

própria terra. 

E ao analisar os discursos dos alunos, vemos como os enunciados, ao se 

materializarem nos artigos de opinião, estão determinados por estes acontecimentos que vão 

se estruturando enquanto discursos que ganham força e se propagam por todo o país e o 

continente sul-americano. 

 

Texto 05 - Outra maneira de cogitar 

Do meu ponto de vista, não tem lugar melhor para habitar do que Feijó. 

Essa cidade onde tem tranquilidade, índices de violência baixos comparados as grandes 

metrópoles, um pôr-do-sol incomparável, natureza diversificada e alguns lugares ainda 

não foram desbravados. 

Porém, nem tudo é tão bom quanto queremos, Feijó tem problemas como 

outras cidades do Brasil, como: corrupção, pouco desenvolvimento, poucas 

oportunidades de emprego, ainda não possuímos uma boa universidade. 

N. R. 
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Partindo do viés teórico proposto por Orlandi, as condições de produção se encaixam 

dentro do contexto amplo, pois nos textos analisados é possível observar os efeitos de sentido 

que derivam de nossa sociedade, como a história e a produção significam. Os textos que 

foram analisados como discursos favoráveis à cidade significam acontecimentos históricos. 

Por que os textos utilizam em sua maioria o enunciado “bom para se viver”, ―valorizar a 

cultura‖, “não tem melhor lugar”? Porque esses acontecimentos significam e estão 

relacionados ao preconceito, a desvalorização da cultura. 

No texto X, o sujeito aluno-articulista enuncia em seu discurso o posicionamento dos 

sujeitos dos artigos de opinião anteriores, que ―não tem lugar melhor para habitar do que 

Feijó”, sua memória discursiva é ativada e sustenta todo o dizer e ao construir sua 

argumentação, mesmo sem saber, constrói pela história e pela ideologia o seu posicionamento 

favorável à cidade.  

 

 

3.4.2 Os discursos contrários 

 

Assim os discursos que se posicionam contrariamente a esse posicionamento, poderão 

ser observados nos excertos abaixo. 

 

Texto 06 - Feijó, onde está o gigante? 

(...) Acredito que nosso município está longe de ser admirável. O que 

adianta ter inúmeras riquezas naturais se não às aproveitamos? Se nos deparamos com 

o crescimento urbanístico da cidade é possível observar que isso tem acontecido sem 

planejamento e sem compromisso algum. Ruas inacabadas, repletas de buracos, 

péssima iluminação pública, inexistência de saneamento básico, além de um único 

hospital, sem a mínima estrutura física e pessoal. 

Não é porque queremos mostrar para os demais estados brasileiros que o Acre 

não é isso ou aquilo que vamos continuar usando qualidades utópicas e ocultar a 

verdadeira face. É querer “tapar o sol com a peneira”. Não dá para tentar esconder 

que os problemas existem e somos nós feijoenses que vamos arcar com as 

consequências. Porém, essa não é minha única motivação a escrever sobre o fato de 

nossa cidade está em péssimas condições, mas também, o nosso comportamento 

alienado (...) 

L. G. 

 

No texto V quem fala é um sujeito aluno-articulista posicionado contrariamente à ideia 

da cidade de Feijó ser um bom lugar para se viver. Inicia sua argumentação indagando o 

interlocutor de que adianta ter inúmeras riquezas naturais se não às aproveitamos? Conforme 
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o professor Afrânio Garcia, o sujeito aluno-articulista ao indagar, apresenta um tipo discurso 

que se caracteriza como filosófico-questionador que 

 

[...] é um tipo de discurso específico, muitas vezes até um solilóquio, em que o 

falante pergunta ao seu interlocutor ou a si mesmo as razões que explicariam algum 

fato da natureza ou da sociedade ou ainda tenta investigar a constituição, a essência 

de algo. É importante notar seu caráter duplo, evidenciado pela duplicidade presente 

no nome que lhe atribuímos: por um lado, esse tipo de discurso procura saber a 

verdade por trás dos fenômenos, das aparências: por outro lado, ele questiona as 

―verdades estabelecidas‖, as crenças generalizadas. (GARCIA, 2003, p. 188).  

 

O sujeito aluno-articulista questiona o fato da população querer esconder a real 

situação em que se encontra a cidade. Como um lugar com tantos problemas na infra-

estrutura, na saúde, na educação, pode ser bom? Um município com “ruas inacabadas, 

repletas de buracos, péssima iluminação pública, inexistência de saneamento básico, além de 

um único hospital, sem a mínima estrutura física e pessoal”. 

Enquanto analista de discurso, vemos, no discurso enunciado, uma convocação do 

sujeito histórico e social que ao construir o seu discurso se apropria de elementos 

interdiscursivos, e retoma naquilo que diz outros dizeres e nos mostra a sua afiliação 

discursiva. Desse modo, o interdiscurso é caracterizado como todas as formulações feitas e já 

esquecidas e esses saberes determinam o que dizemos e constituem o sentido e o discurso.  

Podemos pensar assim: existe um discurso oficial, autoritário, emanado das 

propagandas oficiais e que visa instituir um regime de verdade. Entretanto, apesar da força do 

discurso autoritário o questionamento irrompe quando vemos as perguntas que o sujeito 

aluno-articulista faz ao interlocutor. 

 

Texto 07 - Os trâmites da Exploração Florestal 

(...) Agindo clandestinamente, muitas madeireiras acabam desmatando grandes 

áreas de selva, explorando impiedosamente aquilo que temos de maior riqueza, 

retirando madeiras nobres como: amarelinho, macacaúba, argelin e aguano. Algumas 

protegidas por lei, além de prejudicarem a fauna e flora local, ainda interferem nas 

condições de vida dos povos indígenas. Boa parte dessa madeira ilegal passa por minha 

cidade, tornando-a um grande corredor do tráfico ambiental. 

O que é mais revoltante, é que além de desmatarem áreas de preservação 

ambiental e invadirem terras dezenas de tribos indígenas, não só as de Feijó, mas 

também de todo o estado, muitas vezes as suas ações passam impunes aos olhos da 

lei (...) 

J. L. F. 
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De acordo com Orlandi (2003), a AD procura re-significar o conceito de ideologia. 

Assim, a definição do termo está pautada na interpretação, sem interpretação não é possível 

conceber a ideologia, tampouco a constituição do sujeito e dos sentidos.  

Seguindo esses pressupostos, o gesto de leitura no texto VI nos aponta um discurso 

contrário ao de uma cidade idealizada. A ideologia que constitui esse sujeito reclama os 

problemas de infra-estrutura, de educação, saúde, além existir o problema de a cidade ser “um 

grande corredor do tráfico ambiental”.  

Isso justifica o seu posicionamento contrário ao discurso de que a cidade é um bom 

lugar para viver, e só conseguimos compreender sua argumentação, porque temos a 

intervenção da história, ao ativar nossa memória discursiva a respeito de tudo o que já foi dito 

anteriormente sobre o desmatamento ilegal de madeira na Amazônia.  

É esse conceito de interdiscurso que aceitamos da AD em nosso trabalho, o 

interdiscurso, isto é, a retomada de todos os dizeres já ditos – esquecidos. O sujeito pensa ser 

dono do seu dizer e ativa os efeitos da memória. 

A partir da sua ideologia, concebemos um sujeito que dá início a uma reflexão mais 

crítica sobre a temática ―(...) o que é mais revoltante, é que além de desmatarem áreas de 

preservação ambiental e invadirem terras dezenas de tribos indígenas, não só as de Feijó, mas 

também de todo o estado, muitas vezes as suas ações passam impunes aos olhos da lei‖. 

Logo, esse sujeito aluno-articulista, como destaca Foucault, ocupa um lugar, uma 

posição que ele deve e pode ocupar para se constituir sujeito.  A posição de articulista que em 

torno de uma questão polêmica defende um ponto de vista sobre o lugar em que vive. Ou seja, 

seu sentido está relacionado à formação discursiva a qual está afiliado. Isso só é possível na 

AD ―com a memória trabalhada pelo esquecimento‖ (ORLANDI, 2003, p. 49).  

 

Texto 08 - Feijó: lugar de muitas riquezas 

(...) Feijó, antes considerada uma cidade pacata, onde era possível ficar até tarde da 

noite sentado nas calçadas, hoje essa cena foi trocada por crianças e adolescentes 

usando drogas, com isso o aumento de furtos e assaltos à população. Mas, esse é o 

preço a se pagar para que o desenvolvimento chegue ao acesso de todos (...) 

N. P. 

 

Texto 09 - Minha terra 

(...) Hoje em dia temos a BR 364 que liga Cruzeiro do Sul a Rio Branco e que 

felizmente passa por nossa cidade nos tirando do degredo. A estrada ainda não foi 

inaugurada, pois alguns trechos não foram concluídos. 

Particularmente acho que não serão finalizados tão cedo, pois quando ajeita uma 

parte, outra está desabando (...) 

Y. M. 
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O sujeito aluno-articulista do texto VII enuncia as mudanças que a urbanização e 

abertura da BR 364 trouxeram ao lugar, todavia questiona o aumento da violência com a 

pavimentação da estrada.  

O sujeito aluno-articulista do texto VIII, por sua vez, enuncia em seu discurso que o 

desenvolvimento da cidade foi uma falácia, assim como o discurso do Governo Federal 

cunhado com vista à aceleração ao crescimento das cidades, pois até 2014 a estrada não havia 

sido concluída. Embora use os termos ―felizmente‖ e ―tirando do degredo‖ como aspectos 

positivos, dá ênfase quando por meio da negativa enuncia que não acredita no término da 

construção da estrada. 

A cidade considerada simples, pacata, tranquila, enunciada anteriormente, dá lugar ao 

posicionamento de um sujeito que constrói seus argumentos para defender o seu 

posicionamento contrário ao discurso de uma cidade utópica a partir dos problemas sociais 

encontrados no lugar onde vivem e que não pode caracterizá-lo como um lugar bom e 

agradável para viver. 

 

 

3.5 A QUESTÃO DA AUTORIA E AS POSIÇÕES–SUJEITO SOBRE ―O LUGAR ONDE 

VIVO‖  

 
Retomando a questão do nome de autor, é interessante observar que a concepção de 

sujeito do discurso em Orlandi (2003), assume os desdobramentos da própria teoria 

pecheutiana sobre as noções de forma e posições-sujeito. Nesse momento, analisamos o modo 

como o sujeito aluno-articulista se subjetiva no discurso opinativo escolar – artigo de opinião, 

inscrevendo-se em um determinado lugar discursivo e colocando-se em diferentes posições-

sujeito. O sujeito aluno-articulista organiza o seu discurso justamente por ocupar o lugar 

social de articulista da esfera escolar, que sofre algumas determinações da ordem da 

exterioridade.  

O gênero artigo de opinião que circula na esfera escolar carrega as mesmas 

determinações quando circula na esfera jornalista, apresentando as mesmas características do 

gênero e a assinatura de um autor que é jornalista/especialista. No entanto, na escola o artigo 

deve ser assinado pelo aluno que o produziu. Assim, quando o sujeito aluno-articulista passa 

do espaço empírico para o discursivo, inscreve-se num determinado lugar discursivo, o qual é 

determinado pela instituição que ele representa socialmente – a escola. Entretanto, por mais 

que haja tantas determinações, o sujeito aluno-articulista se posiciona a favor ou contra o 
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lugar em que vive através de um gesto de interpretação, nos possibilitando enquanto analista, 

compreender a heterogeneidade do discurso e depreender diferentes posições-sujeitos. 

A noção de sujeito fundamentada por Pêcheux na AD, se constitui em sujeito do 

discurso quando é interpelado pelo tripé ideologia-história-social e que inconscientemente 

pensa ser a origem do seu dizer. Atravessado pelo caráter ideológico da linguagem, produz 

efeitos de sentido e nos permite interpretar que a linguagem não é transparente. 

Segundo Pêcheux (1975), em ―Semântica e Discurso‖, fundamenta que na AD o lugar 

que o sujeito ocupa não é vazio e se relaciona ao que ele denomina de forma-sujeito; é o que 

se costuma chamar de lugar do sujeito universal próprio de uma formação discursiva 

determinada. A metáfora, forma vazia, é preenchida pelo sujeito de saber próprio de uma 

formação discursiva dada. Ou seja, é pela forma-sujeito que o sujeito do discurso se inscreve 

em uma determinada Formação Discursiva, constituindo-se assim em sujeito. 

Assim nos aponta Orlandi (2003, p. 36)  

(...) o esquecimento é estruturante. Ele é parte da constituição dos sujeitos e dos 

sentidos. As ilusões não são ―defeitos‖, são uma necessidade para que a linguagem 

funcione nos sujeitos e na produção de sentidos. Os sujeitos ―esquecem‖ que já foi 

dito – e este não é um esquecimento voluntário – para, ao se identificarem com o 

que dizem, se constituírem em sujeitos. 

 

 É assim que as palavras já existentes significam de várias maneiras, a forma-sujeito 

precisa esquecer-se para re-significar aquilo que é o ―já-dito‖. Todos esses processos são 

feitos inconscientemente. O sujeito aluno-articulista do artigo de opinião favorável ou 

contrário ao lugar onde vive, por meio de sua constituição em sujeito, ativa a sua memória 

discursiva – interdiscurso – e incorpora o que se identifica com a sua formação discursiva do 

discurso de articulista e traz à tona o intradiscurso, materializando o discurso que pretende 

persuadir, convencer o leitor sobre o seu ponto de vista, e isso acontece sem ele saber.  

E aqui retomamos ao conceito de sujeito, o qual sob os postulados da teoria 

pecheutiana só pode ser concebido pelo efeito ideológico, só existe pela constituição desse 

sujeito interpelado pela ideologia, assim como a ideologia só produz sentido inscrito na 

história e na língua. O sentido evidencia-se na relação do sujeito com a forma-sujeito e, por 

conseguinte, com sua identificação com uma determinada FD. 

 O linguista Pêcheux (1975) destaca que a posição-sujeito é a relação de identificação 

entre o sujeito enunciador e o sujeito do saber (forma-sujeito). Pensar a posição-sujeito 

implica compreender o funcionamento do discurso, no qual o sujeito universal (ou sujeito do 
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saber) é atravessado pela ideologia e constitui-se em um sujeito ideológico, que quando se 

identifica com o enunciador, assume uma posição.  

Em nossa análise, intitulamos como: posições discursivas favoráveis e contrárias, que 

diferentes indivíduos (alunos), relacionam-se com o sujeito do saber de uma mesma FD, 

constituindo-se assim em sujeitos ideológicos que poderiam ter a mesma posição, mas 

ocupam posicionamentos diferentes. 

Em síntese, a mesma forma-sujeito do discurso de Artigo de Opinião Escolar, quando 

materializa o discurso em sua produção textual, ativa a memória discursiva – interdiscurso- 

ocupa diferentes posições de sujeito no discurso acionadas pelas formações discursivas às 

quais pertence. 

 Na teoria de discurso para a constituição do sujeito será levado em consideração os 

aspectos social, histórico e ideológico. E o lugar que esse sujeito ocupa na sociedade é de 

extrema importância para compreensão do seu dizer.   

 

 

3.5.1 Posições discursivas favoráveis 

 

Começamos a delimitar os espaços discursivos pela formação ideológica para observar 

o funcionamento do sujeito aluno-articulista no discurso artigo de opinião escolar. A primeira 

formação ideológica representa a posição-sujeito que chamamos de incorporação ao discurso 

favorável à cidade de Feijó vista como um bom lugar para viver.  

Uma vez que o campo educacional é o lugar onde acontecem todas as discussões sobre 

a temática, a função-autor mobilizou a FD escolar na esfera municipal representada pelo lugar 

discursivo da Escola José Gurgel Rabello com posições favoráveis à cidade feijoense, tanto 

que os sujeitos ao se posicionarem reconhecem que nem mesmo os inúmeros problemas com 

infra-estrutura, saúde, educação são capazes de tirar a beleza do lugar.  

Os sujeitos discursivos justificam seu posicionamento favorável por acreditarem que a 

cidade e sua população não deveriam ser ridicularizadas em redes sociais, mas sim que 

houvesse o respeito por partes dos brasileiros de outros estados. Reconhecendo a pluralidade 

linguística e cultural que existe no Brasil, e o fato de as terras acrianas possuírem tribos 

indígenas. Assim, como as demais cidades brasileiras, a pequena Feijó, têm crescido em todos 

os aspectos desde a questão da urbanização, mas também em problemas sociais como: roubos, 

assaltos, etc. 
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Recuperamos alguns fragmentos que mostram a fala do espaço discursivo educacional 

constituído pela formação ideológica discente mobilizada pela função-autor ao longo das 

discussões na análise das condições de produção. 

Os sujeitos alunos-articulistas tinham como objetivo produzir um texto no gênero 

textual artigo de opinião para concorrer as Olimpíadas de Língua Portuguesa que 

argumentassem alguma questão polêmica sobre o lugar em que vivem. Assim, alguns 

configuraram um espaço discursivo onde a posição – sujeito favorável à cidade prevaleceu em 

número maior nos textos produzidos, como é possível observar na tabela abaixo. 

 

Quadro 10 – Artigos de Opinião com discursos favoráveis 

Texto I. Minha terra, minha aldeia: a cidade da florestania. 

“Moro em uma pequena cidade do interior do estado do Acre, Feijó. É um lugar 

simples, pacato, bom de se viver. Claro que com alguns problemas: a violência tem 

crescido muito, furtos, as agressões chegaram até a escola.” 

Texto II. Vivo bem em Feijó 

―Acho um lugar tranquilo, bom para se viver. Todos os dias, desfruto dessa 

tranquilidade com meus amigos jogando bola. O povo feijoense é muito educado e de 

bom coração.” 

Texto III. Glória de Raimundo!   

“(...) acredito que é um dos melhores locais para se viver.”     

Texto IV. Simplicidade x Naturalidade 

―(...) a cidade se tornou mais ampla, civilizada e com ares de desenvolvimento (...)” 

Texto IX. Feijó, do Purus ao Juruá é a mais bela que há. 

Pessoalmente acho que como todas as outras cidades também têm seus problemas, 

porém tem a história, a cultura de um povo que ao mesmo tempo em que anseiam 

por modernidade, estão acostumados com o estereótipo de povo carismático e 

hospitaleiro. 

Texto X. Outra maneira de cogitar 

“(...) Do meu ponto de vista, não tem lugar melhor para habitar do que Feijó. Essa 

cidade onde tem tranquilidade, índices de violência baixos comparados as grandes 

metrópoles, um pôr-do-sol incomparável, natureza diversificada e alguns lugares ainda 

não foram desbravados. 
Fonte: própria autora. 

 

Nos enunciados acima, os sujeitos enunciam como se tivessem na posição de 

jornalista/articulista apagando qualquer marca do discurso de aluno.  Essa posição prima, por 

exemplo, pela imparcialidade através da marca de impessoalidade, além de utilizar bastantes 

adjetivos (lugar melhor, melhores locais), marcas de primeira pessoa (acho, desfruto, do meu 

ponto de vista, pessoalmente, etc.). 

 Portanto, se posicionam como se tais enunciados fossem verdade, pois seu objetivo é 

persuadir, convencer o leitor a respeito do seu ponto de vista de maneira mais convincente. 
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Nessa perspectiva, enuncia o seu lugar como uma terra que tem alguns problemas como as 

metrópoles, todavia, possui uma natureza diferenciada, incomparável, um povo carismático e 

hospitaleiro. Há uma resistência desses sujeitos alunos-articulistas em aceitar que um lugar 

onde exista tanta violência e precariedade não seja um bom lugar para viver.  

 

 

3.5.2 Posições discursivas contrárias 

 

Na contramão das posições discursivas favoráveis, temos um número reduzido de 

artigos de opiniões que marcam nos enunciados uma formação ideológica posicionada 

contrariamente à cidade de Feijó. Os sujeitos, através da função-autor, mobilizam outro 

discurso reportado à formação discursiva educacional, um espaço discursivo incorporado ao 

discurso contrário. 

  

Quadro 11 - Artigos de Opinião com discursos contrários 

Texto V. Feijó, onde está o gigante? 

―(...) Acredito que nosso município está longe de ser admirável.  

―(...) Diante do exposto, sabemos que as grandes mudanças em uma sociedade sempre 

vieram após grandes revoluções, e o povo feijoense ainda não percebeu isso. Pensam 

que não existe uma solução ou ignoram o assunto como se não fosse seus problemas, 

fato este, que é uma visão errônea. A população precisa acordar e mobilizar-se em 

prol de melhores condições para a cidade, tais como: segurança, saúde e educação.  

Texto VI. Os trâmites da Exploração Florestal 

“(...) A notícia colocou em pauta a atividade de madeireiros legais e ilegais no 

estado, respectivamente também em Feijó. Por ser bastante lucrativa a extração de 

madeira, é um imã para ações ilegais, e a falta de fiscalização por parte das 

autoridades competentes facilita a ação dos madeireiros, que atuam fortemente na 

fronteira Acre- Peru.‖ 

 Texto VII. Feijó: lugar de muitas riquezas 

“(...) essa cena foi trocada por crianças e adolescentes usando drogas, com isso o 

aumento de furtos e assaltos à população. Mas, esse é o preço a se pagar para que o 

desenvolvimento chegue ao acesso de todos.‖ 

Texto VII. Minha terra 

“(...) A estrada ainda não foi inaugurada, pois alguns trechos não foram concluídos.  

Particularmente acho que não serão finalizados tão cedo, pois quando ajeita uma 

parte, outra está desabando. 
Fonte: própria autora. 

 

A formação discursiva educacional na posição de sujeitos alunos-articulistas contraria 

o discurso favorável. Essa contrariedade não se refere à categoria de sujeito empírico, mas um 
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sujeito que assume a posição-sujeito interpelado por uma formação discursiva institucional no 

campo educacional – a escola.  

Os discursos contrários são atravessados pela história e a ideologia, determinando o 

que pode e deve ser dito pelos alunos enquanto articulistas até porque são textos que passaram 

por comissão escolar para saber se pode ou não representar a escola na Olimpíada de Língua 

Portuguesa – esses textos não foram selecionados pela comissão escolar.  

A linguagem sozinha não produz sentido, para estabelecê-lo faz-se necessária essa 

relação com o histórico e o ideológico, a língua estabelece uma relação com o que lhe é 

exterior, que se constituem suas condições de produção. Todavia, pensar o discurso e sua 

relação com a exterioridade, é pensar que os sentidos mudam e se deslocam adquirindo várias 

possibilidades de sentidos. 

Diante do exposto, a AD nos permite analisar vários gestos de leitura, entre eles, 

destacamos em nossa análise que na FD escolar predominam duas formações ideológicas 

distintas: uma assume uma posição-sujeito favorável; a outra assume uma posição-sujeito 

contrária ao lugar onde vivem. Ambas abordam em seus enunciados a mesma temática, porém 

com valores e sentidos diferentes. Orlandi (2003) destaca que nesse momento é difícil 

estabelecer limites entre o mesmo e o diferente. A esse respeito, a autora considera que, 

(...) todo o funcionamento da linguagem se assenta na tensão entre processos 

parafrásticos (...). Os processos parafrásticos são aqueles pelos quais em todo o dizer 

há sempre algo que se mantém, isto é, o dizível, a memória. A paráfrase representa 

assim o retorno aos mesmos espaços do dizer sedimentado. A paráfrase está do lado 

da estabilização. (ORLANDI, 2003, p.36) 

 

Para AD, todo o discurso se faz nessa tensão: entre o mesmo e o diferente, esses 

sentidos possíveis a partir dessa temática se estabelecem na sua relação com a história e a 

ideologia, que instituíram as redes parafrásticas de sentidos que se materializaram no discurso 

discente filiado a uma formação ideológica incorporada ao discurso contrário, como foi o caso 

dos textos V, VI, VII e VII, ou então como foi o caso da formação ideológica incorporada ao 

discurso favorável à cidade de Feijó nos textos I, II, III, IV, IX e X. 

É nesse jogo parafrástico entre o já dito e o a se dizer que os sentidos se estabelecem, 

significam, pois tem uma relação com a memória discursiva – interdiscurso. ―Daí dizermos 

que os sentidos e os sujeitos sempre podem ser outros. Todavia nem sempre o são. Depende 

de como são afetados pela língua, de como se inscrevem na história.‖ (ORLANDI, 2003, p. 

37). 
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Em suma, os sentidos podem migrar e serem outros, pelo movimento histórico dos 

discursos intrínsecos das formações discursivas. Enfim, dentro de um mesmo espaço 

discursivo, as opiniões sobre o lugar em que vivem divergiram adquirindo outros sentidos. De 

um lado, temos os espaços discursivos favoráveis à cidade: lugar bom para se viver, povo 

carismático, hospitaleiro, vivo bem aqui, acho um lugar tranquilo, é um dos melhores lugares 

para se viver. Por outro, temos espaços discursivos contrários a esse mesmo lugar: o 

município está longe de ser admirável, ruas inacabadas, repletas de buracos, péssima 

iluminação pública, o único hospital não tem estrutura física, a BR 364 inacabada, com 

desmoronamento, corredor para o tráfico ambiental, criminalidade com altos índices, 

corrupção política. 

Conforme a análise depreende-se que o discurso é regido pelo processo parafrástico, 

sempre retornando ao mesmo espaço dizível, a linguagem não funciona sozinha, isolada, mas 

relaciona-se com os fatores externos. 

 Partindo da perspectiva de Orlandi (2003), o texto tem um efeito discursivo, isso 

pressupõe que o mesmo tenha um autor. Assim, a autoria é um princípio para qualquer 

discurso, isto é, mesmo que ele não tenha a assinatura de um autor, por meio da função-autor 

se imputa uma autoria a ele. 

 No caso dos artigos de opinião, a assinatura é uma das características textuais do 

gênero. Assim, a função – autor se estabelece nos textos analisados não por serem assinados, 

mas porque são determinados pela exterioridade (contexto sócio-histórico), que segundo 

Orlandi (2003) é a função mais afetada, tendo em vista que está submetida às regras das 

instituições. As marcas da autoria permeiam os textos quando os sujeitos alunos-articulistas 

utilizam, por exemplo, os verbos na primeira pessoa do singular (vivo, moro, sou...), 

pronomes que indicam posse (minha terra, minha aldeia, minha cidade).  

 Os artigos de opinião ao serem produzidos para participarem de um concurso de 

escrita, organizam a dispersão do sujeito, dando o efeito da coerência, clareza, conhecimento 

do domínio de língua portuguesa. Todavia, não podemos dizer que são sujeitos alunos-

articulistas assujeitados, porque mesmo ―presos‖ aos critérios do concurso, esses sujeitos 

alunos-articulistas deixam marcas de sua autoria em suas produções. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Esta dissertação partiu da preocupação em contribuir para o delineamento de uma 

proposta metodológica de trabalho com o gênero discursivo na produção de textos na 

educação básica, nas aulas de língua portuguesa. Nesse sentido, procuramos apresentar, os 

resultados e discussões que constatamos, através do estudo do gênero artigo de opinião e sua 

prática discursiva realizada em uma instituição de ensino médio, do município de Feijó, no 

Acre, e como se constituem os sujeitos discursivos e quais as posições ideológicas que esses 

sujeitos assumem por meio da função-autor para o concurso de escrita da Olimpíada de 

Língua Portuguesa do Programa Escrevendo o Futuro.  

 A análise dos corpora aqui apresentada confirmou a hipótese inicial de que os textos 

produzidos pelos alunos no âmbito da OLP configuram-se como gênero textual artigo de opinião e 

podem contribuir para a constituição do sujeito discursivo na esfera escolar. 

Identificamos o discurso materializado no gênero de artigo opinião que 

predominantemente circula na esfera jornalística, mas que a partir do concurso de escrita da 

OLP passou a circular na esfera escolar. Assim, possui como característica maior o 

posicionamento de um articulista a respeito de um ponto de vista sobre uma questão polêmica. 

Em nosso estudo, o gênero artigo de opinião é o discurso materializado e que foi 

produzido em determinadas condições de produção e evidenciam os lugares discursivos onde 

os alunos se constituem interpelados pela história e pela ideologia em sujeitos concretos que 

manifestam suas práticas discursivas.  

Como apontamos, no início desta dissertação, decorrem da hipótese as seguintes 

perguntas de pesquisa: I) As produções textuais dos sujeitos alunos-articulistas apresentam 

regularidades discursivas para se configurarem como gênero textual? II) Que vozes aparecem 

nos discursos produzidos pelos alunos? III) Como se organizam e se distribuem as 

informações no gênero artigo de opinião, produzido na esfera escolar? 

Com os resultados aqui expostos respondemos positivamente à primeira questão 

formulada na introdução desse estudo (Cf. p. 22): ―As produções textuais dos sujeitos alunos-

articulistas apresentam regularidades discursivas para se configurarem como gênero textual?‖.  

A análise dos dez exemplares de artigos de opinião produzidos pelos alunos da escola 

de ensino médio José Gurgel Rabelo localizada no município de Feijó, no Acre, possibilitou 

uma formalização heurística da estrutura composicional dos artigos de opinião na esfera 

escolar. Nossa análise foi organizada em cinco etapas, que detalham os setes passos 

metodológicos de Bhatia (1993) em consonância com Swales (1990). 
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Na primeira etapa, observamos o contexto histórico em que surgiu a CENPEC e sua 

preocupação em realizar pesquisas científicas que promovessem melhorias para a educação. 

Com essa perspectiva surge a OLP do Programa Escrevendo o Futuro, atuando através do 

concurso como um projeto de leitura e escrita em todas as escolas públicas do Brasil.  

A OLP inicia em suas atividades o desafio de preparar os alunos para escrita e para 

uma educação participativa e cidadã, assim como a contribuição para a formação dos 

professores de língua portuguesa. Esse projeto é resultado de 20 anos de pesquisa, os 

resultados reforçam o quanto é importante para os profissionais da educação o planejamento 

das aulas e, sobretudo, a qualidade teórica de um material pedagógico. Assim, a OLP 

funciona como um projeto de empreendedorismo social, por incluir a função social da escrita, 

ser inovador e criativo, contribuindo para melhorar as práticas de escrita na educação básica, 

esclarecendo o trabalho que a instituição propõe à escola e ao ensino de língua portuguesa. 

Na segunda etapa, é possível constatar através do levantamento dos operadores 

argumentativos, aspectos importantes para o processo de compreensão e produção do artigo 

de opinião, pois esse gênero tem a argumentação como elemento essencial para a sustentação 

do seu ponto de vista em relação à questão polêmica. Esta etapa refere-se à análise linguística 

dos enunciados e a sua força argumentativa apoiada nos estudos de Ingedore Koch, que 

concebe a linguagem como essencialmente argumentativa e que a força argumentativa se 

manifesta por meio das marcas linguísticas dos discursos materializados na enunciação ou na 

argumentação. 

De acordo com os estudos de Koch (2013) sobre argumentação, encontramos nos 

corpora um total de 323 operadores que foram destacados e identificados os argumentos 

introduzidos por eles. Constatou-se a recorrência dos operadores “ainda, e, que, se” na 

maioria dos enunciados. 

A terceira etapa da análise ainda se refere ao 2º nível de análise linguística. No que 

concerne à argumentatividade, constatou-se que os artigos de opinião apresentam em 100% 

dos corpora da pesquisa uma orientação argumentativa restrita, pois ao fundamentar a sua 

argumentatividade, os sujeitos discursivos não utilizam vozes contrárias às suas, enquanto 

sujeitos articulistas referem-se apenas ao seu ponto de vista, isto é, uma posição restrita ao 

tema. Para que fosse feita uma discussão ampla era preciso que os artigos em análise 

apresentassem tanto vozes favoráveis quanto contrárias à posição do articulista. Conclui-se 

que os artigos de opinião produzidos pelos alunos da 2ª série do ensino médio não apresentam 

pluralismo argumentativo na totalidade dos exemplares (100%). 
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Com esses resultados, respondemos a segunda pergunta: ―Que vozes aparecem nos 

discursos produzidos pelos alunos?‖ (Cf. p. 22).  O estudo demonstra que esse 

comportamento dos sujeitos produtores de textos em não usarem vozes contrárias a seu 

discurso, pode ser justificado por duas questões relevantes: a primeira pelo fato do artigo de 

opinião ter sido produzido pela primeira vez por um articulista que é aluno e não especialista, 

ou seja, a circulação do gênero é apenas para o concurso de escrita da OLP. A segunda retoma 

o dialogismo de Bakhtin que o enunciador ao ser coagido a dar respostas, tem como propósito 

comunicativo persuadir um número menor de interlocutores, diferente da esfera jornalística 

que muitas vezes, por ter uma esfera de circulação nacional, vê-se obrigado a responder um 

número bem maior de interlocutores. 

A terceira etapa ainda nos permitiu observar as problematizações referentes à terceira 

pergunta: ―Como se organizam e se distribuem as informações no gênero artigo de opinião, 

produzido na esfera escolar?‖ (Cf. p. 22).   Com a utilização do modelo CARS ao artigo de 

opinião foi possível identificar uma heterogeneidade do gênero no que diz respeito à 

organização da estrutura retórica e a distribuição das informações do gênero que foi dividida 

assim: 1º parágrafo (indicação do tema), 2º parágrafo (apresentação da tese), 3º parágrafo 

(explicação da tese), 4º parágrafo (argumentação sobre a tese), 5º parágrafo (indicação da 

posição do articulista). Essa distribuição de informação predomina nos artigos de opinião I, 

III, V, VIII, IX e X, ou seja, 60% dos exemplares. Outra sequência encontrada no corpora diz 

respeito aos artigos II, IV, VI, VII em que há uma mudança do posicionamento do sujeito 

aluno-articulista na unidade retórica 5 que é recorrente nos outros exemplares no 5º parágrafo 

e equivale a 40% dos exemplares. 

Depreende-se dessa parte da análise a partir das distribuições das informações nos 

artigos de opinião produzidos na escola, não representa uma estrutura composicional 

prioritária utilizada na distribuição das informações, cada sujeito produtor de texto tem um 

modo particular de conduzir a sua argumentação, mesmo que ainda muito carente de leituras 

que possibilitem fundamentar sua argumentação.  

Os alunos ao se assumirem como sujeitos alunos-articulistas sabem usar com 

propriedade as 5 unidades retóricas que caracterizam o gênero na esfera escolar. Apenas 1% 

dos articulistas aponta para um sujeito que não sabe se posicionar e apresentar uma proposta 

de intervenção para o problema, diferente dos artigos de opinião produzidos na esfera 

jornalística em que o articulista, por ser um especialista no assunto, tem por obrigação 

posicionar-se diante do ponto de vista e apresentar uma possível solução para o problema. 
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Apesar dessa heterogeneidade retórico-discursiva, os artigos de opinião produzidos 

pelos sujeitos discursivos demonstram uma regularidade no propósito comunicativo, pois os 

sujeitos alunos-articulistas defendem o seu ponto de vista sobre o lugar em que vivem, por 

meio de argumentos. 

A quarta etapa da análise apresenta o ponto de vista de uma professora de língua 

portuguesa que destaca a importância de trabalhar o gênero artigo de opinião nas oficinas da 

OLP e confirma as questões levantadas no início, trabalhar o gênero na perspectiva do 

concurso de escrita é um momento singular para compartilhar conhecimento, assim como 

salienta a importância em persistir na produção de textos em sala de aula, porque os 

resultados são gratificantes tanto para o aluno quanto para o professor por meio da troca de 

múltiplos conhecimentos.  

Por fim, a última etapa da análise apresenta os sujeitos produtores de textos 

mobilizados pela função-autor dentro da formação discursiva escolar assumem duas 

formações ideológicas: a primeira que assume uma posição-sujeito favorável à cidade de 

Feijó, e a segunda que assume uma posição-sujeito que apresenta discursos contrários à 

cidade. 

O sujeito aluno-articulista do discurso de Artigo de Opinião Escolar, quando 

materializa o discurso em sua produção textual, ativa a memória discursiva – interdiscurso – e 

ocupa diferentes posições de sujeito no discurso acionadas pelas formações discursivas às 

quais pertence. 

O discurso discente filiado a uma formação ideológica incorporada ao discurso 

contrário foi enunciada nos textos V, VI, VII e VIII. Já a formação ideológica incorporada ao 

discurso favorável à cidade de Feijó foi enunciada textos I, II, III, IV, IX e X. 

Assim se constitui a função-autor do sujeito articulista dos artigos de opinião, não por 

ter sua assinatura ao final do texto, mas pelo efeito discursivo. Para Orlandi (2003), essa é 

condição necessária para ser imputada autoria a qualquer discurso, o fato do texto ser 

determinado pela exterioridade. Por serem textos produzidos para um concurso de escrita 

organizam a dispersão do sujeito dando o aparente efeito de coerência que por meio da 

função-autor assumem o funcionamento da unidade. 

Esta dissertação, como toda análise, cumpriu o seu objetivo geral e assume a 

importância de trabalhar o gênero artigo de opinião produzido no âmbito da OLP e sua 

contribuição para a produção de textos usando a linguagem jornalística na esfera escolar, a 

partir da análise dos sujeitos discursivos, dos elementos linguísticos e argumentativos no 

ensino de língua materna. Dentre os objetivos específicos, trazemos não um manual 
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metodológico para ensino do gênero, mas a contribuição de olhar discursivo sobre a 

organização textual dos artigos de opinião, apresentando um padrão de organização retórica 

que mostra claramente que a dificuldade dos nossos alunos repousa sobre a elaboração de 

uma proposta de intervenção.  

Nosso trabalho propicia uma colaboração teórica ao professor de língua portuguesa 

para trabalhar essa lacuna na produção textual na educação básica e, um ensino de textos 

considerando: as condições de produção e o interdiscursivo que afeta os sujeitos alunos-

articulistas de artigo de opinião. 

Assim como, as formações ideológicas na formação discursiva escolar por meio das 

marcas de autoria. O estudo dos elementos linguísticos, com exame e determinação de um 

padrão da estruturação retórica do artigo de opinião escolar. Logo, um estudo dos operadores 

argumentativos que identifique o propósito comunicativo e o pluralismo argumentativo da 

linguagem como uma prática social, histórica e ideológica, considerando a língua em uso, 

afetada pela exterioridade. 
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ANEXO A - MINHA TERRA, MINHA ALDEIA: A CIDADE DA FLORESTANIA 

Todos os dias, ou quase todos os dias, nos deparamos com sátiras que 

ridicularizam o lugar onde vivo. As redes sociais, como, por exemplo: o Facebook, 

soltam piadas que dão a entender que nós não existimos, e que somos tão primitivos 

que andamos com onças nas ruas. Bem, já basta! É hora de nos defendermos e dar um 

ponto final nisso tudo. 

Moro em uma pequena cidade do interior do estado do Acre, Feijó. É um lugar 

simples, pacato, bom de se viver. Claro que com alguns problemas: a violência tem 

crescido muito, furtos, as agressões chegaram até a escola. Mas, independente dos 

problemas, existem coisas boas que recheiam a cidade, e tornam-na bela. 

Temos uma extensa flora, rios que para várias pessoas servem de fonte de 

renda, pois, a pesca é uma atividade comum em minha terra. Ainda temos o açaí, que é 

abundante, gera lucros aos pequenos produtores feijoenses e é exportado para outros 

municípios acrianos. Outra característica marcante de minha cidade é o famoso Festival 

do Açaí, é um evento que atrai pessoas de diversas localidades. 

Então, lanço a seguinte pergunta: como um lugar tão belo, rico em tantos 

aspectos, que vão desde a cultura às grandes festividades, pode ser tão desprezado e 

ridicularizado? 

Até mesmo a história desse lugar encanta, a luta travada por vários homens, 

para expulsar os bolivianos; a exploração dos seringueiros na extração da borracha – 

que foi a grande geradora de renda no auge do ouro negro. 

Dado isto, a única resposta que consigo dar a minha própria pergunta é que: a 

pessoa que critica, fala mal, faz piadinhas tentando ridicularizar o povo acriano não 

passa de um ser insolente e desabrido, sem conhecimento algum da linda história de 

nossa terra. 

Enfim, a única coisa que podemos fazer é esperar que os que fazem isto, tenham 

ou passem a ter mais respeito com cada acriano. Assim, como os acrianos precisam 

acender um crepitar de uma chama que nos faça bater no peito e dizer: sou acriano com 

muito amor e tenho orgulho do lugar em que vivo. 
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ANEXOS B - VIVO BEM EM FEIJÓ 

Vivo bem aqui – em um lugar que posso andar a cidade inteira, durante o dia ou 

à noite somente de bicicleta e não me acontece nada. Acho um lugar tranqüilo, bom 

para se viver. Todos os dias, desfruto dessa tranquilidade com meus amigos jogando 

bola. O povo feijoense é muito educado e de bom coração. Gosto tanto desse lugar que 

não me vejo morando em outro lugar, outra cidade. Tenho vontade de conhecer outros 

lugares fora do estado do Acre, mas, somente para conhecer, viajar e depois voltar para 

minha terra. Possa até ser que quando eu for adulto eu mude para um lugar mais bonito, 

mas nunca esquecerei Feijó. 

Feijó se situa no norte do Brasil, é no cento do Estado do Acre. Tem como 

tradição forte o Festival do Açaí, que traz muitas pessoas para conhecer nossa cidade, 

aumentando a economia, gerando renda, além disso, diverte inúmeras pessoas. 

Atrelado a isso, temos os índios em toda parte, mas o convívio é pacífico de ambos os 

lados. 

Um ponto negativo é antigamente a cidade vivia em completo isolamento, 

porque o único meio de transporte para locomoção era os pequenos aviões: teco-tecos. 

A BR 364 era intrafegável para carros, caminhões. Mas, hoje a BR 364, encontra-se 

asfaltada no trecho de Feijó a Rio Branco e em outros municípios como: Tarauacá, 

Cruzeiro do Sul. Acabando com o isolamento.  

Nossa cidade é composta por uma população com aproximadamente 32.411 

habitantes, não só na cidade, mas também nas colônias, seringais e aldeias. Ou seja, 

com a abertura da BR 364 houve maior acessibilidade para todos. 
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ANEXO C - GLÓRIA DE RAIMUNDO! 

No interior acriano situa-se de forma harmoniosa e hospitaleira a cidade 

feijoense. Antigamente conhecida por Seringal Porto Alegre, porém, depois foi 

nomeado Feijó, em homenagem ao Padre Diogo Feijó – um nome de grande 

importância para a Revolução Acriana. 

A pequena cidade de povo ledo conta com aproximadamente 32. 411 habitantes 

que contribui para o desenvolvimento e progresso, além de aptos da boa vizinhança. 

Um dos eventos que contribuem para a ascensão feijoense é o Festival do Açaí, 

capaz de reunir pessoas de todos os lugares do estado, como de outras nacionalidades. 

Outro evento que também tem grande relevância de público é o Festival de Praia, que 

reúne várias pessoas com um único objetivo: desfrutar e contemplar o Rio Envira. 

Porém, nem tudo é perfeito nesse lugar. A violência tem crescido 

consideravelmente. Com a abertura da BR 364, o isolamento deu lugar a furtos e 

roubos. E a pouco tempo atrás a cidade vivia em completo isolamento, mesmo não 

estando completa, facilitou a vida daqueles que precisam deslocar a outros lugares, pois 

nem todos têm condições de comprarem uma passagem de avião.  A abertura da 

estrada melhorou o deslocamento, porém não resolveu outros problemas.  Primeiro o 

aumento da violência, segundo uma obra inacabável, pois a terra cede e os buracos se 

espalham por causa da constante chuva e solo úmido. 

Partindo disso, acredito que é um dos melhores locais para se viver, pois, apesar 

disso das adversidades, que poderiam ser amenizadas com apoio do governo. É uma 

região pacata que transcende grandes tesouros. É com absoluta certeza, que Raimundo 

Augusto de Araújo – fundador da cidade teria orgulho de ver seu povo prosperando 

cada vez mais. 
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ANEXO D -  SIMPLICIDADE X NATURALIDADE 

A cidade de Feijó é localizada na região central do Acre e para alguns é 

considerado um verdadeiro seringal, esquecendo-os das verdadeiras qualidades que 

existe. E os habitantes preocupam-se apenas com os defeitos, esquecendo que nossa 

cidade tem uma natureza linda e exuberante, caracterizada pela sua famosa fauna e 

flora que abrangem e valorizam essa terra. Antigamente era conhecida como Seringal 

Porto Alegre, foi nomeada a partir do nome de um padre chamado Diogo Feijó, por 

isso que é chamada desse modo. 

Banhada pelo Rio Envira, Feijó possui aproximadamente 32.411 habitantes 

segundo o IBGE em pesquisa feita em 2010. É famosa por ser a terra do açaí e produz 

um evento anualmente conhecido com o nome do mesmo, valorizando ainda mais sua 

tradição. Em tempos passados, a vida nessa cidade era simples e pacata, mas 

comparada aos dias atuais, a cidade se tornou mais ampla, civilizada e com ares de 

desenvolvimento. Hoje a maior parte da população tem acesso às informações, seja em 

todos os tipos de mídia, seja nas escolas – onde os alunos estão tornando-se ainda mais 

capacitados e se tornando donos de um conhecimento mais amplo. 

Contudo, do meu ponto de vista apresento algumas possíveis soluções para nos 

tornarmos ainda melhores, valorizando mais a nossa cultura mostrando que somos 

dotados de capacidade, mesmo sendo criticados por vários estados de outras regiões, 

que o estado não existe, pois, desse modo não teremos argumentos para nos 

defendermos. 

Primeiramente, o governo poderia investir mais em educação, saúde e 

saneamento básico. E que esses investimentos chegassem de fato, para que a cidade 

melhorasse e nos tornássemos uma cidade mais moderna. 
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ANEXO E - FEIJÓ, ONDE ESTÁ O GIGANTE? 

Pequena cidade do interior do Acre, Feijó é um município com 

aproximadamente 32 mil habitantes. Com vasta riqueza natural, era para ser uma das 

cidades mais belas e organizadas do estado. Mas, infelizmente não é. Eu poderia iniciar 

esse texto expondo nossas melhores características, tais como: a bela paisagem vegetal 

da cidade, o clássico Festival do Açaí, a cultura indígena, dentre outros, porém nenhuns 

destes adjetivos refletem a nossa realidade. 

Acredito que nosso município está longe de ser admirável. O que adianta ter 

inúmeras riquezas naturais se não às aproveitamos? Se nos deparamos com o 

crescimento urbanístico da cidade é possível observar que isso tem acontecido sem 

planejamento e sem compromisso algum. Ruas inacabadas, repletas de buracos, 

péssima iluminação pública, inexistência de saneamento básico, além de um único 

hospital, sem a mínima estrutura física e pessoal. 

Não é porque queremos mostrar para os demais estados brasileiros que o Acre 

não é isso ou aquilo que vamos continuar usando qualidades utópicas e ocultar a 

verdadeira face. É querer ―tapar o sol com a peneira‖. Não dá para tentar esconder que 

os problemas existem e somos nós feijoenses que vamos arcar com as conseqüências. 

Porém, esse não é minha única motivação a escrever sobre o fato de nossa cidade está 

em péssimas condições, mas também, o nosso comportamento alienado. Somos bons 

em falar mal, criticar, mas na hora de agir, nossas palavras são vazias, sem ações. 

Conforme Denis Diderot ―é fácil criticar corretamente e difícil executar 

mediocremente‖. 

Diante disso, penso que se faz necessário entender que as palavras não 

modificam situações como essa. Recentemente houve uma manifestação nas ruas de 

Feijó, onde todos os adolescentes foram convidados a participar do manifesto que tinha 

como finalidade chamar a atenção dos órgãos governamentais, para a reforma da 

Universidade Federal do Acre – Campus Feijó. Nossa luta consistia na aprovação de 

mais opções de cursos para aqueles que almejam ingressar na educação superior. 

Quando foi preciso deixar lado a teoria e partir para a prática não fizemos 

absolutamente nada! No momento que deveríamos reivindicar por uma universidade de 

qualidade para a cidade, poucos compareceram. 

Do meu ponto de vista, Feijó é uma cidade rica, no que se refere à fauna e flora, 

mas não aproveitamos corretamente nossos recursos naturais. O açaí, por exemplo, 

outrora já fora tão abundante, hoje não existe tanta produção, o que eleva os preços da 

fruta típica, tornando-se escassa na região. 

Diante do exposto, sabemos que as grandes mudanças em uma sociedade 

sempre vieram após grandes revoluções, e o povo feijoense ainda não percebeu isso. 

Pensam que não existe uma solução ou ignoram o assunto como se não fosse seus 

problemas, fato este, que é uma visão errônea. A população precisa acordar e 

mobilizar-se em prol de melhores condições para a cidade, tais como: segurança, saúde 

e educação. Entretanto, para conseguirmos isso, a mudança deve começar primeiro em 

nós cidadãos feijoenses, para que conseguintemente alcance nossa cidade. Precisamos 
despertar o gigante que jaz em nosso interior e buscar nossos direitos amparados como 

condição básica para a vida em nossa Constituição Federal de 1988, para que então, 

possamos nos orgulhar do lugar onde nascemos e vivemos. 
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ANEXO F - OS TRÂMITES DA EXPLORAÇÃO FLORESTAL 

 Feijó é uma cidade que está localizada no interior do Acre, fronteira norte com 

Amazonas, com população abaixo dos 40 mil habitantes. O município tem a economia 

baseada em produtos extrativistas e madeira, nessas terras é produzido o melhor açaí da 

Amazônia, e anualmente a cidade é palco da segunda maior atração festiva do estado – 

o Festival do Açaí.  

Fundada em 03 de maio de 1906, as terras antes incumbidas a tribos indígenas 

Jaminawás, Kaxinawás e Chacauwás deram lugar aos nordestinos, em sua maioria 

cearense. Apesar dos conflitos entre os nordestinos e índios, a cultura indígena 

encontra-se difundida na cultura local. Recentemente a agência de notícias britânica 

Reuters divulgou imagens de índios isolados, que vivem na região do alto rio Envira, 

que banha a cidade de Feijó e entrecorta toda a área territorial do município. Os índios 

não contatados juntamente com a tribo dos Ashaninkas, chamaram a atenção de ONGs 

e autoridades para a ação de madeireiros ilegais peruanos, alegando que estavam 

sofrendo pressão e invasão territorial. 

A notícia colocou em pauta a atividade de madeireiros legais e ilegais no 

estado, respectivamente também em Feijó. Por ser bastante lucrativa a extração de 

madeira, é um imã para ações ilegais, e a falta de fiscalização por parte das autoridades 

competentes facilita a ação dos madeireiros, que atuam fortemente na fronteira Acre- 

Peru. 

Agindo clandestinamente, muitas madeireiras acabam desmatando grandes 

áreas de selva, explorando impiedosamente aquilo que temos de maior riqueza, 

retirando madeiras nobres como: amarelinho, macacaúba, argelin e aguano. Algumas 

protegidas por lei, além de prejudicarem a fauna e flora local, ainda interferem nas 

condições de vida dos povos indígenas. Boa parte dessa madeira ilegal passa por minha 

cidade, tornando-a um grande corredor do tráfico ambiental. 

O que é mais revoltante, é que além de desmatarem áreas de preservação 

ambiental e invadirem terras dezenas de tribos indígenas, não só as de Feijó, mas 

também de todo o estado, muitas vezes as suas ações passam impunes aos olhos da lei. 

Isso acontece porque esses criminosos atuam dentro de um sistema de camuflagem 

bem eficiente, que funciona de determinada maneira: donos de concessões florestais 

compram madeira ilegal e usam as guias de autorização concedidas pelo Estado para a 

comercialização, tal sistema é conhecido como branqueamento. 

Os mais prejudicados nesse sistema são evidentemente os índios, que 

novamente estão sofrendo a invasão que outrora sofreram. Os órgãos de defesa têm 

criado maneiras de protegerem as tribos, mas isso, não está trazendo resultados 

positivos. 

Em minha opinião, a única forma de acabar com esse mercado ilegal, é que o 

Estado pressione as autoridades responsáveis pela fiscalização municipal das 

madeireiras locais, aliado a essa intervenção a mobilização federal é de grande 

importância, pois a situação envolve não só as forças governamentais, mas também as 

federais. Há a necessidade do diálogo entre o governo brasileiro e peruano para que 
entrem em consenso e tomem iniciativas que protejam as nossas florestas e os povos 

indígenas, preservando nossas fronteiras dos ataques dos madeireiros peruanos. Desse 

modo, colocaremos um ponto final nessa exploração pusilânime. 
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ANEXO G - FEIJÓ: LUGAR DE MUITAS RIQUEZAS 

Feijó é uma cidade muito bonita, tem suas riquezas inseridas no convívio da 

população feijoense, que mantêm atuais suas crenças e tradições. Mesmo sendo fruto 

dessa mistura entre nordestinos e indígenas, a cultura destes últimos é predominante 

em minha cidade. 

Por ser uma cidade pertencente ao interior do Acre e longe de sua capital, as 

dificuldades de locomoção ainda fazem parte do cotidiano dos cidadãos feijoenses. 

Outro ponto negativo que enfatizamos é o mercado local, que por ser às margens do rio 

Envira, serviu como único meio de abastecimento da população, que por sua vez sofreu 

por muitos anos com os preços abusivos das mercadorias. 

Isso acontecia por conta do período chuvoso que interditavam as estradas, sendo 

permitido o acesso à população apenas no verão, o que fazia os lojistas aproveitar para 

abastecer os comércios. Esse problema só melhorou com a inauguração da BR 364, o 

que foi um marco para a melhoria da cidade, as mudanças foram notáveis: na estrutura 

da cidade, nas variedades dos supermercados. Com a estrada veio à esperança de uma 

melhor expectativa de vida para o jovem feijoense. 

Porém, nem tudo são flores. Se por um lado a abertura da estrada foi  sinônimo 

de progresso. Por outro, houve um aumento considerável na criminalidade.  

Feijó, antes considerada uma cidade pacata, onde era possível ficar até tarde da 

noite sentado nas calçadas, hoje essa cena foi trocada por crianças e adolescentes 

usando drogas, com isso o aumento de furtos e assaltos à população. Mas, esse é o 

preço a se pagar para que o desenvolvimento chegue ao acesso de todos. 

Portanto, a população deveria tomar uma atitude, não podemos aceitar esses 

acontecimentos violentos, deveríamos fazer reuniões e criar um projeto de combate e 

conscientização da violência para os jovens da nossa cidade. 
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ANEXO H - MINHA TERRA 

 Feijó, cidade abençoada e hospitaleira. Localizada no interior do Estado do 

Acre é banhada pelo rio Enviara. Tem cerca de 32.411 habitantes que na maior parte do 

tempo convivem harmoniosamente. Porém, nos últimos três anos tal harmonia tem sido 

abalada por uma série de roubos localizados na zona urbana e também na zona rural. 

 Como toda cidade pequena, quase todo mundo se conhece e não se escolhe 

local para se bater um bom papo. Mas também, estamos expostos aos olhos de curiosos 

e a língua afiada de meia dúzia de fofoqueiros que ―apurrinham‖ a paciência de muita 

gente. 

 Nossa cidade é popularmente conhecida no Estado como a ―cidade do açaí‖ – 

fruta típica, encontrada com abundância. Anualmente a cidade reúne centenas de 

pessoas que vêm dos quatros cantos do Acre para prestigiar o Festival do Açaí. 

 Até certo tempo, nossa cidade vivia certo isolamento, só podíamos ir a capital 

Rio Branco de avião, e mesmo assim as passagens não eram acessíveis. Hoje em dia 

temos a BR 364 que liga Cruzeiro do Sul a Rio Branco e que felizmente passa por 

nossa cidade nos tirando do degredo. A estrada ainda não foi inaugurada, pois alguns 

trechos não foram concluídos. 

Particularmente acho que não serão finalizados tão cedo, pois quando ajeita 

uma parte, outra está desabando. Sua finalização seria de grande valia para os 

feijoenses poderem deslocar-se. Mas, mesmo com inúmeras dificuldades enfrentadas 

por causa do isolamento, a cidade permanece com suas marcas de cidade pacata, 

tranquila e permite que sua população durma bem, porque ao final de um dia de 

trabalho nada melhor que ver e contemplar um divino pôr-do-sol, pois nascer feijoense 

não é sorte, antes um privilégio. 
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ANEXO I - FEIJÓ, DO PURUS AO JURUÁ É A MAIS BELA QUE HÁ 

 

 Feijó, município acreano de nome em homenagem ao Padre Diogo Feijó. 

Cidade pacata que anos atrás vivia praticamente isolada da capital Rio Branco e demais 

municípios. O único meio de locomoção para sair da cidade era os pequenos e caros 

―teco-tecos‖, pois não havia estradas com acesso. 

 Entretanto, anos se passaram e ares de modernidade chegaram à cidade. 

Estradas foram abertas, a população cresceu segundo dados do IBGE 2010 (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) somos aproximadamente 32.411 habitantes, é um 

número pequeno comparado as grandes metrópoles, porém, para a pequenina Feijó, 

isso representou um crescimento nos índices de violência que vão desde roubos, furtos 

e homicídios. 

 Apesar do aumento dos números a respeito da violência, nossa cidade continua 

com seu aspecto de interior, sem grandes movimentações, rodeada de índios que 

habitam tanto na cidade como nas aldeias e seringais na beira do rio e tentam conviver 

pacificamente. 

 A cidade fica agitada com a principal festa cultural, que nesse ano de 2014 será 

realizada pela XV edição – o Festival do Açaí, com shows de artistas famosos, atrações 

como a escolha da garota e garoto açaí, assim como as comidas típicas. 

 Pessoalmente acho que como todas as outras cidades também têm seus 

problemas, porém tem a história, a cultura de um povo que ao mesmo tempo em que 

anseiam por modernidade, estão acostumados com o estereótipo de povo carismático e 

hospitaleiro. 

 Concluindo, Feijó é uma cidade de cultura viva, preserva sua história, caminha 

gradualmente aos encantos da modernidade, não apresenta entretenimento, festas aos 

finais de semana, praças, teatro, bibliotecas, o que deixa os dias ociosos, o tempo 

insiste em passar lentamente, mas os feijoenses têm começado a indagar, a questionar 

por melhorias, e tentam mudar a situação da cidade, mesmo diante de todas as 

fragilidades, considero-a mais bela que há. 
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ANEXO J - OUTRA MANEIRA DE COGITAR 

Há um lugar ainda desconhecido por muitos, longe das grandes capitais do 

Brasil, localizado no interior do estado do Acre, com 32. 411 habitantes de acordo com 

dados do IBGE de 2010. Esse lugar que particularmente acho agradável para se viver, 

chama-se Feijó ou como muitos preferem ―Terra do açaí‖. 

Minha cidade dispõe de um rico acervo cultural começando pelas festividades 

comuns em todo o Brasil, a realização do carnaval, festas juninas, capoeira, e também o 

Festival do Açaí e o Festival de praia, ambos se realizam em agosto. O evento é um dos 

mais conhecidos no estado do Acre, nele há um grande consumo da fruta tipicamente 

do norte do Brasil – açaí. Além do consumo do açaí, ainda podemos assistir aos shows 

de bandas locais e nacionais gratuitamente. O que cresce ainda mais o turismo e assim 

ajusta a economia da cidade. 

Do meu ponto de vista, não tem lugar melhor para habitar do que Feijó. Essa 

cidade onde tem tranquilidade, índices de violência baixos comparados as grandes 

metrópoles, um pôr-do-sol incomparável, natureza diversificada e alguns lugares ainda 

não foram desbravados. 

Porém, nem tudo é tão bom quanto queremos, Feijó tem problemas como outras 

cidades do Brasil, como: corrupção, pouco desenvolvimento, poucas oportunidades de 

emprego, ainda não possuímos uma boa universidade. 

Mas, não é por causa desses problemas que vamos mudar ou fazer dessa cidade 

um lugar ruim para se residir. Existe a necessidade de que nossos representantes 

políticos criem políticas públicas, investindo na educação, na saúde e na segurança. 

Assim sendo, nossa cidade continua sendo admirável, seja pelas pessoas que 

aqui moram, seja pelos turistas que admiram a variedades de plantas, animais, 

sobretudo, pela abundância de água em nosso rio. Além disso, valorizar as maravilhas 

proporcionadas por essa terra. 

Aluno: N. R. 

Professora: Adriana Alves de Lima 

Escola: E. M. José Gurgel Rabelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 


