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Assim, quanto mais um texto apresenta novidades, quanto 

mais foge a obviedades (formais ou conceituais) mais ele 

é relevante. Noutras palavras, quanto mais previsível é a 

interpretação de um texto, menos ele é informativo, menos 

ele requisita a habilidade interpretativa do interlocutor e, 

dessa forma, menos suscita o seu interesse. 

(Irandé Antunes) 
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RESUMO 

Buscando contribuir para as discussões acerca do ensino de produção texto no 
ensino médio este trabalho trata da informatividade como recurso na construção da 
argumentação do texto escrito. Após observar uma constante ausência de 
informações consideradas suficientes nos textos apresentados pelos alunos em sala 
de aula, tentamos trazer para o problema alguns encaminhamentos que possam 
auxiliar além dos atuais professores, os que estão em formação. Estruturado em 
quatro capítulos, esse trabalho trata no primeiro do referencial teórico sobre língua, 
linguagem e texto; artigo de opinião e situação didática. No segundo, o relato da 
intervenção praticada para testar as situações didáticas pensadas a fim de que os 
alunos entendessem a necessidade da aquisição de informação suficiente para se 
construir um bom texto. Nos dois últimos, temos, respectivamente, as análises das 
escritas e das reescritas dos artigos de opinião solicitados em sala. A prática se 
desenvolveu em uma escola particular da cidade do Recife/PE, em uma turma de 
terceiro ano médio formada por quarenta e dois alunos com idades que variam entre 
dezesseis e dezoito anos. Como suporte teórico, para desenvolver o trabalho, nos 
apoiamos majoritariamente em três autores: Antônio Marcuschi (2008), Ingedore 
Koch (2008, 2011 e 2015) e Irandé Antunes (2008,  2009ª E 2009b). Esses autores 
nos guiaram para que puséssemos em questão a hipótese de que quanto mais 
informativo fosse o texto, melhor seria a argumentação. 

Palavras-chave: Produção de texto; Informatividade; Argumentação 

ABSTRACT 

Seeking to contribute to discussions about the text production of teaching in high 
school this work deals with the informativeness as a resource in the construction of 
the written text of the argument. After observing a constant lack of data considered 
sufficient in the texts presented by the students in the classroom, we try to bring the 
problem some referrals that can assist beyond current teachers, who are in training. 
Structured in four chapters, this work deals with theoretical framework about 
language, language and text; opinion article and didactic situation in the first.  In the 
second, the record of practiced intervention to test the didactic situations designed to 
ensure that students understand the need to acquire sufficient information to build a 
good text. In the last two, we have, respectively, the analysis of written and rewritten 
of opinion articles requested in the classroom. The practice has developed into a 
private school in the city of Recife / PE in a third-year middle class formed by forty-
two students with ages that vary from sixteen to eighteen. As theoretical support to 
develop the work, we rely mainly on three authors: Antonio Marcuschi, Ingedore 
Koch and Irandé Antunes. These authors have guided us in order that we put into 
question the hypothesis that the most informative was the text, it would be the best 
argument. 
 
Keywords: Text Production; informativeness; argumentation 
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INTRODUÇÃO 

 

 Após alguns anos de docência, tornou-se bastante comum perceber na 

escrita dos estudantes durante as aulas de produção textual que os textos 

argumentativos apresentados por eles não possuíam consistência no que 

apresentavam. Por mais que reescrevessem ou que discutissem o tema em sala 

antes de produzirem, os textos chegavam para a correção com algo faltando. Até 

que, após algumas pequenas investigações feitas com os alunos que conseguiam 

as melhores escritas, se chegou a uma resposta à angústia: os melhores alunos liam 

em várias fontes diferentes o mesmo assunto. Eles criavam repertório para ter o que 

falar. Visto isso, tentou-se, instintivamente, fazer com que os aprendizes lessem 

mais antes de debater determinados assuntos, porém era preciso sistematizar toda 

essa atividade. É daí que surge a proposta apresentada nessa dissertação.  

 Esta pesquisa apresenta como a informatividade, que já é um elemento de 

textualidade, pode ser instrumento valioso na escrita de um texto argumentativo. 

Temos por objetivo maior mostrar como a informatividade pode auxiliar na 

construção de uma argumentação mais consistente que possibilite fidelizar o leitor à 

ideia apresentada pelo autor dos textos argumentativos. Para isso, criamos uma 

sequência de aulas que mostram como os alunos podem aprender a utilizar as 

dados apreendidos nas mais diversas fontes de informação, além de decidirem 

quais são as mais confiáveis ou não a fim de escrever um texto argumentativo que 

desperte o interesse do leitor. Para isso, foram pensadas algumas situações 

didáticas com a finalidade de promover nos estudantes o interesse pela busca de 

informação. 

 Partindo da hipótese que um texto com muita informação garante uma boa 

argumentação, planejamos cinco encontros, sempre refletindo em cima de cada dia 

de vivência, esperando que fossem concluídos com êxito. Em cada encontro, 

utilizamos aparelhos multimídia, para vermos vídeos, lermos os textos produzidos 

pelos grupos projetados no quadro branco em sala com o propósito de analisarmos 

coletivamente e usamos cópias de textos vindos da internet com a finalidade de 

iniciarmos as discussões sobre a Redução da Maioridade Penal (artigos de opinião 

da revista Carta Capital). 

 O contexto da prática das intervenções foi o de uma escola particular na 

cidade do Recife/PE de classe média. As atividades foram desenvolvidas em uma 
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turma de terceiro ano do ensino médio com quarenta e dois alunos de faixa etária 

variando entre dezesseis e dezoito anos. Grande parte dos alunos estuda nessa 

escola desde o ensino fundamental, outros fizeram todo o ensino médio lá e poucos 

são novos na instituição. As aulas ocorreram pela manhã, em aulas geminadas com 

início às sete e meia da manhã até nove e dez da manhã, totalizando uma hora e 

quarenta o tempo possível para desenvolvimento do planejamento para cada dia. A 

sala de aula é composta com todos os alunos sentados voltados para o quadro 

branco em grupos de quatro pessoas sentados em cadeiras individuais, mas 

dividindo uma mesa única. 

 Esta pesquisa está estruturada em quatro capítulos. O primeiro traz o aporte 

teórico norteador de todo ele. Nele, apresentamos nosso tripé teórico principal para 

o desenvolvimento deste trabalho: Antônio Marcuschi (2008), Ingedore Koch (2008, 

2011 e 2015) e Irandé Antunes (2005 e 2009). Além deles, também nos apoiamos 

nos aportes teóricos oferecidos por Charles Bazerman (2011) e Nascimento (2012) 

para melhor internalizar as concepções de gênero textual e argumentação 

respectivamente. Aqui é apresentado o que se entende pelo que chamamos de texto 

e tudo o que se relaciona a ele: elementos de textualidade, domínio discursivo, 

tipologia textual, gênero textual e suporte. Também está presente uma reflexão 

sobre o Artigo de opinião e a Situação Didática proposta por Brousseau (1996) 

exemplificada por um quadro que detalha melhor como esse método de ensino pode 

ser empregado na área de linguagens. 

  O segundo capítulo descreve os momentos de intervenção em sala de aula e 

como os alunos se portaram diante deles. Nessa parte, traremos as categorias da 

pré-análise dos artigos de opinião solicitados e o desdobramento a partir dessa 

primeira produção. 

 O terceiro capítulo e o quarto trazem as análises das produções entregues 

pelos grupos de alunos pré-determinados em até cinco integrantes por grupo. O 

terceiro apresenta, por categorias, as primeiras versões identificadas por Ti (Texto 

inicial) e no quarto, sem categorias, identificados por Tf (Texto final). 

 Pesquisar a informatividade como recurso de argumentação da produção 

escrita auxilia aos profissionais que trabalham com produção de texto a ampliarem o 

olhar para o que tem uma importância igual, se não maior, ao da adequação 

linguística no gênero textual solicitado. Espera-se que, a partir desse trabalho, o 

ensino de texto seja visto como atividade que vai além da gramática e da forma. 
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1. Conceituando o objeto de estudo: algumas considerações teóricas 

 

 Ao longo da história, várias foram as concepções acerca do que se entende 

por língua e linguagem, concepções estas que influenciam diretamente nas 

propostas que buscam conceituar a noção de texto. Será a partir delas, pautado nas 

definições presentes em Antunes (2009), Koch (2011) e Marcuschi (2008), que este 

capítulo tratará as concepções já discutidas ao longo do tempo em relação ao que 

hoje chamamos de texto. Em seguida, com base nos mesmos autores, busca-se 

apresentar o que se entende por Gêneros textuais, assim como seus possíveis 

contextos de circulação e estruturas (para esse caso, acrescentar-se-á também a 

visão de Bazerman (2011)), detendo-se especificamente ao gênero artigo de 

opinião. Por fim, serão explicitados a definição e o emprego de Situação Didática 

(Brousseau (1996)) para demonstrar uma possibilidade entre tantas outras no ensino 

de produção texto. Parte-se do pressuposto de que esses conhecimentos são 

necessários para que a prática docente se realize da forma mais adequada para o 

que se espera no processo de produção escrita. 

   

1.1 O que é Texto? 

 

As manifestações linguísticas só podem ser analisadas quando ocorrem em 

situações observáveis e descritíveis. Tais manifestações se dão essencialmente no 

que se chama texto, seja ele oral ou escrito. Logo, partindo do interesse em se 

compreender melhor como determinados fenômenos ocorrem, faz-se necessário ter 

muito bem sedimentado o que se entende por texto.  

 Para Antunes (2010, p.30), todo texto é a expressão de algum propósito 

comunicativo. Caracteriza-se, portanto, como uma atividade eminentemente 

funcional, no sentido de que a ele recorremos com uma finalidade, com um objetivo 

específico, nem que seja, simplesmente, para não ficarmos calados.  

 Na mesma direção, temos o posicionamento de Koch (2011, p.12), para quem  

 

texto é uma “unidade linguística concreta (perceptível pela visão ou 
audição), que é tomada pelos usuários da língua (falante, escritor/ 
ouvinte, leitor), em uma situação de interação comunicativa 
específica, como uma unidade de sentido e como preenchendo uma 
função comunicativa reconhecível e reconhecida, 
independentemente da sua extensão. 
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 Nesse sentido, Marcuschi (2008, p.72) define texto como “o resultado de uma 

ação linguística cujas fronteiras são em geral definidas por seus vínculos com o 

mundo no qual ele surge e funciona”.  

Mesmo explanando de formas diferentes a mesma ideia, todos concordam 

que o texto é a unidade de sentido, e, entre os papéis relevantes, destacam a 

interlocução e a funcionalidade, as quais retomaremos quando tratarmos de 

conceituar gêneros textuais. Por ora, nosso foco é refletir sobre a expressão 

“unidade de sentido”, buscando compreender quais são os aspectos que consolidam 

esta unidade, ainda em outras palavras, quais são os elementos que garantem que 

o texto seja um texto.  Para os autores citados, qualquer sequência de frases, para 

ser considerada texto, precisa apresentar determinadas características que vão além 

da sua organização gramatical e a esse conjunto de características dá-se o nome de 

elementos de textualidade. 

Todo e qualquer texto, para assim ser reconhecido, precisa conter alguns dos 

sete critérios listados por Beaugrande & Dressler (1981 apud Koch, 2015) que 

permitam sua compreensão pelo receptor da mensagem, sendo eles: coesão, 

coerência, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, intertextualidade e 

informatividade. Encontramos em Koch (2015, p.45) comentários acerca de cada um 

dos critérios. Desse modo, apresentaremos, resumidamente, esses elementos de 

textualidade, para, por fim, focarmos na questão da informatividade, uma vez que 

nosso objetivo é perceber se um texto com alto grau de informatividade sustenta de 

forma satisfatória uma boa argumentação, ou pelo menos a pretendida pelo autor do 

material escrito.  

Segundo Koch (2011), “coesão seria a forma como os elementos linguísticos 

presentes na superfície textual se interligam, se interconectam, por meio de recurso 

também linguísticos, de modo a formar um ‘tecido’ (tessitura), uma unidade de nível 

superior à da frase, que dela difere qualitativamente”. 

Para exemplificar melhor o que a teoria diz, podemos observar nos exemplos 

abaixo, retirados de Koch (2015), como a coesão é importante para a progressão do 

texto: 

 

(1) Vá buscar as crianças na escola. Elas saem às cinco horas. 

(2) Todos os livros estão na estante. Os meus são os de capa azul. 
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(3) Você pode escolher a música para a festa: esta é mais alegre, aquela mais 

romântica. 

(4) Muitos trabalhos foram premiados no concurso. Os primeiros deverão ser 

publicados ainda neste semestre. 

 

Nos quatro exemplos, podemos perceber que os pronomes substantivos 

foram utilizados como recurso de coesão, pois retomam o elemento anterior, evitam 

a desnecessária repetição e possibilitam a progressão temática na medida em que 

se acrescenta informação ao(s) elemento(s) retomado(s). 

Ainda em Koch (2015, p.49), apoiando-se no que afirmaram Beaugrande & 

Dressler (1981), encontra-se que coerência “diz respeito ao modo como os 

elementos subjacentes à superfície textual entram numa configuração veiculadora 

de sentidos”. Antunes (2005, p. 176) apresenta, de forma sintética, uma proposta 

para o que se pode entender por coerência. Segundo a autora, “a coerência é uma 

propriedade que tem a ver com as possibilidades de o texto funcionar como uma 

peça comunicativa como um meio de interação verbal”.  

Esses dois elementos de textualidade são tratados como se estivessem 

sempre fundidos na superfície textual, visto que a compreensão do que se diz vem 

da articulação das ideias. É preciso ter bastante claro que são situações 

independentes entre si, mas que facilitam a compreensão textual. Apesar de ser 

sempre tratada como a lógica do texto, a coerência vai um pouco mais além disso. A 

coesão permite que o texto tenha fluidez ao reiterar (repetindo ou substituindo), 

associar (pela seleção lexical) ou conectar (estabelecendo relações sintático-

semânticas entre termos da oração). Já a Coerência é a sequência dessas ideias 

postas na superfície textual e que exige do leitor uma maturidade intelectual para 

que a mensagem seja assimilada com sucesso e não deve ser vista como um 

fenômeno isolado, portanto é preciso ler todo o texto para que se possa julgar sua 

coerência. 

Dito isso, para melhor exemplificar o que é coerência, veremos um exemplo 

de texto aparentemente incoerente, mas que no término de sua leitura identificamos 

também como coerente. 
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Ex. 

Snooker 

 

     Certa vez eu jogava uma partida de sinuca e só havia a bola sete na mesa. De modo 

que mastiguei-a lentamente saboreando-lhe os bocados com prazer. Refiro-me à refeição 

que havia pedido ao garçom. Dei-lhe duas tacadas na cara. Estou me referindo à bola. Em 

seguida saí montado nela e a égua, de que estou falando agora, chegou calmamente à 

fazenda de minha mãe. Fui encontrá-la morta na mesa, meu irmão comia-lhe uma perna 

com prazer e ofereceu-me um pedaço: “Obrigado” disse eu, “já comi galinha no almoço”. 

     Logo em seguida chegou minha mulher e deu-me na cara. Um beijo, digo. Dei-lhe um 

abraço. Fazia calor. Daí a pouco minha camisa estava inteiramente molhada. Refiro-me à 

que estava na corda secando, quando começou a chover. Minha sogra apareceu para 

apanhar a camisa. Não tive remédio senão esmagá-la com o pé. Estou falando da barata 

que ia trepando na cadeira. 

     Malaquias, meu primo, vivia com uma velha de oitenta anos. A velha era sua avó, 

esclareço. Malaquias tinha dezoito filhos, mas nunca se casou. Isto é, nunca se casou com 

uma mulher que durasse mais de uma ano. Agora, sentado à nossa frente Malaquias fura o 

coração com uma faca. Depois corta as pernas e o sangue vermelho do porco enche a 

bacia. 

     Nos bons tempos passávamos juntos. Eu tinha um carro. Malaquias tinha uma 

namorada. Um dia rolou a ribanceira. Me refiro a Malaquias. Entrou pela pretoria adentro 

arrebentando a porta e parou resfolegante junto do juiz pálido de susto. Me refiro ao 

carro. E a Malaquias. 

Millôr Fernandes (1973) 

 

 Ao lermos a crônica acima, temos, inicialmente, dificuldade de 

compreender o que está posto, entretanto à medida que o texto avança, 

percebemos, através das correções feitas pelo autor, a sua lógica.  Aqui notamos 

que a correção do que foi previamente dito compõe-se como recurso que promove a 

coerência textual. 

Já a intencionalidade refere-se aos diversos modos como os sujeitos usam os 

textos para perseguir e realizar suas intenções comunicativas, mobilizando, para 

tanto, os recursos adequados à concretização dos objetivos visados. 

Sobre a aceitabilidade, a autora a define como a concordância do interlocutor 

em entrar num “jogo de atuação comunicativa” e agir de acordo com as regras do 

locutor, fazendo o possível para levá-lo a um bom termo, visto que a comunicação 
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humana é regida pelo Princípio da Cooperação, como já tratou Grice (1975). 

Juntamente com a intencionalidade, compõe dois lados do mesmo processo no que 

se refere à produção de texto. 

Situacionalidade pode ser considerada em duas direções: da situação para o 

texto e vice-versa. Na primeira, a situacionalidade refere-se ao conjunto de fatores 

que tornam um texto relevante para uma situação comunicativa. Na segunda, é 

preciso lembrar que o texto tem reflexos importantes sobre a situação, visto que o 

mundo textual não é jamais idêntico ao mundo real.  

Quanto à Intertextualidade, esta compreende as diversas maneiras pelas 

quais a produção/ recepção de um dado texto depende do conhecimento de outros 

textos por parte dos interlocutores. Em nossa pesquisa assume papel 

importantíssimo, visto que é um fenômeno essencial na defesa de um ponto vista. 

 

Ex.  

 

“Para Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da PUC, o Brasil atravessa um 

momento em que o clima político, cultural e midiático estimula o “punitivismo”: as 

soluções escolhidas para enfrentar a violência passam sempre pelo endurecimento das 

penas. “Acredita-se que há impunidade no Brasil, mas não é verdade. Punimos muito, 

mas punimos mal.” Segundo o jurista, as condições insalubres dentro das prisões 

impedem o maior controle por parte do Estado. “Isso estimula o surgimento do crime 

organizado. Ao se colocar na cadeia um usuário de drogas como se fosse um traficante, 

ele pode se tornar mais à frente um homicida.” Serrano menciona o caso dos Estados 

Unidos, onde se estima que 250 mil jovens são processados, sentenciados ou 

encarcerados como adultos todo ano. Em 17 estados, não há idade mínima para um jovem 

ser julgado na Justiça Comum. Apesar de as taxas de criminalidade terem caído no País 

desde os anos 1990, um estudo do Centro de Controle de Doenças e Prevenção (CDC) 

estimou que jovens presos ao lado de adultos têm 34% mais chance de voltar a cometer 

crimes.” (Texto motivador – Anexo 4) 

 

“Como explica Pedro Serrano, professor de direito constitucional da PUC, nos diz o 

ingresso precoce de adolescentes em nosso sistema carcerario so faria aumentar o numero 

de bandidos, pois tornaria muitos deles distantes de qualquer medida socioeducativa.” 

(Texto do aluno – Anexo  7) 
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No exemplo, vemos que o autor pretende sustentar a ideia de que se 

misturarmos em um mesmo espaço infratores de diferentes situações, teremos 

novos marginais à solta para novos tipos de infrações. Isso só foi possível pela 

leitura anterior, em um determinado gênero (Artigo de opinião) pertencente a um 

determinado domínio discursivo (jornalístico). Percebemos a fala de um professor de 

direito de uma renomada instituição opinando sobre algo, o que foi utilizado de forma 

parafraseada pelo aluno com a intenção de que sua ideia acerca da temática em 

debate fosse aceita pelo leitor. 

Por fim, a Informatividade exerce importante papel na seleção e arranjo dos 

componentes textuais. Ela diz respeito à distribuição da informação no texto e ao 

grau de previsibilidade/ redundância com que a informação nele contida é veiculada.  

 Mesmo considerando que todos os elementos são partes responsáveis pela 

construção do texto, destacamos aqui o critério da informatividade em função do 

objetivo definido neste trabalho. Há muito tempo que no processo avaliativo das 

redações, os produtos finais da produção da escrita, apenas a ortografia e a 

gramática do texto eram consideradas para pontuação final, mas, com o tempo, foi 

percebido que um texto não é apenas composto por esses dois critérios, pois o que 

está sendo dito também possui um alto valor de análise. De acordo com Antunes 

(2009, p.125), “a informatividade é uma propriedade que diz respeito ao grau de 

novidade, de imprevisibilidade que a compreensão de um texto comporta. Esse 

critério ainda pode ser analisado em três níveis: baixo, médio e alto”.  

Todo texto é informativo em maior ou menor grau, e essa medição será observada 

na quantidade de novidades que ele trará ao leitor. Quanto mais interesse ele 

despertar no leitor, provavelmente mais informativo será, logo terá um alto grau de 

informatividade, no entanto, se fica no senso comum, com informações superficiais 

sobre o tema em questão, terá baixo grau de informação, diferentemente daquele 

texto dito mediano que acrescenta pouco ao que já se sabe e permeia entre os dois 

níveis já citados. Ainda sobre a informatividade, é importante refletir que, apesar das 

categorias, textos com diferentes graus de informatividade não são necessariamente 

textos mal construídos. Em uma placa de trânsito, por exemplo, o texto ali presente 

deve ser o menos informativo possível para que não haja muito sobre o que pensar 

ao ser lido, devido ao contexto em que a placa está inserida. Nessa situação, o 

engessamento da compreensão se faz necessário para que o motorista compreenda 

bem a mensagem transmitida. A análise dos graus de informatividade e sua 
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adequação ocorrem de acordo com o gênero textual em estudo, a fim de se verificar 

até onde os conteúdos apresentados auxiliam na compreensão do texto e até que 

ponto o nível de informatividade interfere na argumentatividade, o que é o foco de 

nossa pesquisa. 

 

1.2 O que é Gênero Textual? 

 

  Todo o tempo em que estamos nos comunicando, estamos produzindo 

texto, entretanto, esses textos não são uniformes. Eles apresentam características 

comuns, e a esse agrupamento de características chamamos tipologia textual. São 

eles: narração, argumentação, exposição, descrição e injunção. Contudo, apenas 

conhecermos os tipos textuais ainda não dá conta das diferentes necessidades 

comunicativas com as quais nos deparamos no nosso cotidiano. 

A cada situação comunicativa, dependendo do interlocutor e do propósito com 

o qual transmitimos algumas mensagens, precisamos adequar o queremos dizer. Tal 

adequação ocorre através dos gêneros textuais. 

 Marcuschi (2008, p.155) define Gênero textual como “textos materializados 

em situações comunicativas recorrentes. Ainda diz que os gêneros textuais são os 

textos que encontramos na nossa vida diária e que apresentam padrões 

sociocomunicativos característicos definidos por composições funcionais, objetivos 

enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de forças históricas, 

sociais, institucionais e técnicas”. 

 Em Bazerman (2011, p.21), é possível encontrar de forma mais sucinta que 

Gêneros textuais “são fenômenos de reconhecimento psicossocial que são parte de 

processos de atividades socialmente organizadas. Eles emergem nos processos 

sociais em que pessoas tentam compreender umas às outras suficientemente bem 

para coordenar atividades e compartilhar significados com vistas a seus propósitos 

práticos”. 

 Os gêneros pertencem ao que Marcuschi (2008) nomeia de Domínios 

discursivos, uma “esfera da atividade humana” que indica circunstâncias discursivas. 

Não abrange um Gênero em particular, mas dá origem a vários deles, já que os 

gêneros são institucionalmente marcados. Os domínios discursivos constituem 

práticas discursivas nas quais podemos identificar um conjunto de gêneros textuais 
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que às vezes lhe são próprios ou específicos como rotinas comunicativas 

institucionalizadas e instauradoras das relações de poder. 

 Ainda dentro dessa discussão acerca dos gêneros textuais se faz importante 

compreender onde esses textos são publicados. Os textos não são apenas 

produzidos e publicados, eles necessitam de um meio para serem veiculados. As 

manifestações verbais começaram na oralidade e passaram para a escrita e, na 

forma escrita, eles precisam de um local onde podem ser produzidos. O suporte é 

tão importante de ser compreendido que pode influenciar na classificação do gênero 

textual em questão. É possível a existência de um mesmo texto escrito em 

diferentes suportes, e estes serem os responsáveis por diferenciarem a nomeação 

do gênero em questão. Por exemplo, a depender do suporte, a mesma realização 

verbal escrita pode ser um bilhete, um telegrama, um e-mail ou um recado. 

Marcuschi (2008, p.174) nos dá a definição de Suporte como “locus físico ou 

virtual com formato específico que serve de base ou ambiente de fixação do gênero 

materializado como texto” e complementa sugerindo a compreensão de que ele é 

“uma superfície física em formato específico que suporta, fixa, e mostra um texto”. 

Por um tempo, houve certa confusão em se chamar alguns suportes de 

gêneros quando, na verdade, percebeu-se, posteriormente, que estes só se 

realizavam naqueles. Temos como exemplo o outdoor, que é suporte para gêneros 

de curta extensão. Ele é posto em vias de alta velocidade para que através de seu 

tamanho exageradamente grande permita que os motoristas, além dos pedestres, 

também consigam ler o que lá está posto. Logo, o outdoor é um suporte muito útil 

para comunicados, convites, publicidades ou anúncios dos mais variados tipos. 

Qualquer superfície pode servir de suporte para textos, mas alguns são mais 

convencionais que outros, estes chamados de incidentais.  

Os suportes são divididos, para fins de análise, em dois tipos: os 

convencionais e os incidentais. Os convencionais são os feitos para esta finalidade, 

de expor textos, e os incidentais são os que são usados para essa finalidade, ainda 

que não tenham sido feitos para isso, mas ainda assim são possíveis de serem 

usados. Um livro, um jornal impresso, uma revista científica ou ainda os luminosos 

são exemplos de suportes convencionais. Eles servem para expor textos de 

diferentes gêneros, sejam eles textos científicos ou não, sejam eles nomes de 

estabelecimentos ou não. É muito recorrente a presença dos suportes incidentais, 

que podem ser qualquer superfície que consiga sustentar fisicamente um texto. 
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Exemplos de suportes incidentais não faltam: corpo humano, parede, tronco de 

árvores, embalagem, parada de ônibus ou porta de banheiro, entre tantos outros. 

De porte desses conhecimentos fica mais fácil entender como diferir domínio 

discursivo de tipo textual, assim como gênero textual e suporte. Visto que não há 

hierarquia entre essas instâncias que circundam a produção de um determinado 

texto, podemos entender cada uma dessas nomenclaturas observando o quadro 

abaixo, uma readaptação resumida, para esclarecer melhor o que está dito acima e 

que é semelhante ao que se encontra em Marcuschi (2008).1 

 

QUADRO 1: Domínio discursivo, Gênero textual e Suporte 

Domínio discursivo Gênero Textual Suporte 

Jornalístico 

Notícia; Reportagem; 

Entrevista. 

Jornais, Revistas, Sites 

de internet, TV e Rádio. 

Instrucional 

Artigos científicos; Notas 

de rodapé. Revistas científicas. 

Comercial 

Rótulo; Lista de espera; 

boletim de preços. Embalagens e Tabelas. 

Publicitário 

Propagandas; Anúncios; 

Logomarcas. Outdoors e Revistas. 

Lazer 

Horóscopo; História em 

quadrinhos; Piadas. Revistas e Jornais. 

 

Para compor o corpus da pesquisa, já que trabalhamos com informação e 

argumentação, escolhemos o gênero Artigo de opinião, que pertence ao domínio 

discursivo jornalístico e que pode ser publicado em vários suportes, entre eles o 

jornal (impresso e televisivo), o rádio, a revista e sites da internet. 

 

 

                                                           
1
 MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: 

Parábola, 2008. (pág. 194 - 196) Quadro apresentado para esclarecer melhor o que foi posto 
anteriormente a ele. 
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1.3 O que é Artigo de Opinião? 

 

 Os textos pertencentes ao tipo argumentativo têm como principal 

característica a defesa de um ponto de vista através de argumentos consistentes 

sobre temas polêmicos. O artigo de opinião, texto que circula majoritariamente no 

meio jornalístico, foi escolhido para esta pesquisa com o objetivo de deixar os 

autores, quaisquer produtores deste gênero textual, mais livres para usarem as 

informações previamente levantadas em prol da defesa de seus pontos de vista 

acerca da temática solicitada em sala de aula.  

Sobre as características do uso deste Gênero textual, encontramos  

 

O artigo de opinião é um gênero de discurso em que se busca 
convencer o outro de uma determinada idéia, influenciá-lo, 
transformar os seus valores por meio de um processo de 
argumentação a favor de uma determinada posição assumida pelo 
produtor e de refutação de possíveis opiniões divergentes. É um 
processo que prevê uma operação constante de sustentação das 
afirmações realizadas, por meio da apresentação de dados 
consistentes que possam convencer o interlocutor. (BRÄKLING, 
2000 apud OHUSCHI; BARBOSA, 2011) 

 

Sobre suas características gerais temos, seguindo o que dizem OHUSCHI; 

BARBOSA (2011) que “no artigo de opinião, o conteúdo temático é alusivo a questões 

controversas e polêmicas, de importância social”. Sobre o estilo, as autoras também 

tratam que este 

 

apresenta marcas linguísticas relevantes, a organização do discurso 
em terceira pessoa, assim como o uso do indicativo - ou do 
subjuntivo – na apresentação da questão, dos argumentos e contra-
argumentos. No que tange à construção composicional, o artigo de 
opinião nem sempre apresenta uma ordem para apresentação dos 
argumentos, porquanto, o gênero possibilita ao articulista condições 
para desenvolver seu estilo próprio adequado à interação através da 
escrita. (OHUSCHI; BARBOSA, 2011) 

 

Compreendendo que todo e qualquer ato de fala é vazio de neutralidade 

ideológica, o ato de argumentar é uma ação planejada que direciona o discurso na 

busca de defender com consistência determinado ponto de vista. Assim afirma Koch 

(2011, p.17) 
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[...] pode-se afirmar que o ato de argumentar, isto é, de orientar o 
discurso no sentido de determinadas conclusões, constitui o ato 
linguístico fundamental, pois a todo e qualquer discurso subjaz 
uma ideologia, na acepção mais ampla do termo. A neutralidade é 
apenas um mito: o discurso que se pretende “neutro”, ingênuo, 
contém também uma ideologia – a da sua própria objetividade. 

 

 É preciso deixar bastante clara a compreensão do que é argumentar. Há 

muita diferença entre defender uma ideia e forçar alguém a concordar com ela. 

Argumentar trata-se de mostrar as razões pelas quais o emissor da mensagem 

acredita naquilo que defende e tenta através destas persuadir o interlocutor para que 

esse também as aceite como suas e concorde com o que recebe. 

Ainda em Koch (2011, p.17), anterior à reflexão acerca do ato de argumentar, 

vemos que a ação de defender um ponto vista é justificada quando a autora afirma 

que “a interação social por intermédio da língua caracteriza-se, fundamentalmente, 

pela argumentatividade. Como ser dotado de razão e vontade, o homem 

constantemente, avalia, julga, critica, isto é, forma juízos de valor.”.  

Para corroborar o que está posto acima, encontramos em Nascimento (2012, 

p.31) que é interesse da Retórica estudar a argumentação e, na 

contemporaneidade, foi revista por Perelman que criou a Nova Retórica, teoria “que 

consiste em argumentações que visem à aceitação ou à rejeição de uma tese em 

debate”. Entretanto, há uma crítica a essa teoria feita por Ducrot. Para ele, a Teoria 

da Argumentação Retórica “considera a argumentação como algo exterior à língua”. 

Diante dessa constatação, Ducrot propõe um novo olhar sobre o que seria 

argumentação ao propor uma nova teoria chamada de Teoria da Argumentação 

Linguística (TAL) em que “percebe a argumentação como algo inerente à língua”. 

Sendo assim, podemos compreender que todo ato comunicativo, em maior ou 

menor graus, constitui um ato argumentativo. O ato aparecerá nos conectivos, pois 

estes conseguem ser tão argumentativos quanto as informações presentes no texto. 

Logo, é muito importante que o trabalho em sala de aula consiga mostrar ao aluno o 

quanto seu texto ficará argumentativo se ele conseguir aliar a informação articulada 

de forma satisfatória através dos conectores. Em outras palavras, é importante 

mostrar ao aluno que elementos da língua colaboram com o argumento do texto. 

A escolha do Artigo de Opinião permite, no desenvolver da pesquisa, 

observar as informações apresentadas nos textos, investigar junto aos sujeitos da 

pesquisa quais fontes de informação foram utilizadas e que confiabilidade elas têm. 
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Além disso, após os debates realizados em sala, será possível, também, ao 

analisarmos as produções textuais entregues, notarmos por quais avanços os 

argumentos passaram. 

 Para melhor compreender o processo de produção pelo qual os textos 

passam, planejamos situações didáticas para trilhar um caminho com vistas a um 

resultado que satisfaça a angústia acerca da informatividade nos textos. 

 

1.4 Situação Didática 

 

Guy Brousseau, um dos pioneiros da Didática da Matemática Francesa, 

diante da visão dominante do ensino, que seguia o que pregava Piaget, sentiu a 

necessidade de fazer um estudo mais aprofundado das condições que levariam um 

sujeito a tomar decisões e estudar as razões das tomadas dessas decisões. 

Partindo desse estudo, ele criou sua Teoria das Situações Didáticas em que 

"docentes e discentes são atores indispensáveis da relação de ensino e 

aprendizagem, bem como o meio em que a situação didática se faz presente". 

(TEIXEIRA; BARBOSA, 2013) 

 

Esta teoria tem, como um dos objetivos primordiais da didática da 
matemática, a caracterização de um processo de aprendizagem por 
meio de uma série de situações reprodutíveis, denominadas de 
situações didáticas, que estabelecem os fatores determinantes para 
a evolução do comportamento dos alunos. Assim, o objeto central de 
estudo nessa teoria não é o sujeito cognitivo, mas a situação 
didática, na qual são identificadas as interações entre professor, 
aluno e saber. Algum erro cometido pelo aluno, nessa teoria, quando 
identificado, constitui-se como valiosa fonte de informação para a 
elaboração de boas questões ou para novas situações problemas 
que possam atender, mais claramente, os objetivos desejáveis. 
(TEIXEIRA; BARBOSA, 2013) 

 

Apesar de a teoria ter sido pensada para o ensino da matemática, a TSD 

(teoria da situação didática) é aplicável em várias outras áreas do conhecimento 

para promover a construção, a aquisição e a aplicação do conhecimento em 

questão.   

Haverá sempre a necessidade da figura do professor enquanto este estiver no 

papel de mediador do conhecimento, ao passo em que interage com os alunos para 

orientar e averiguar o andamento do processo de aquisição do conhecimento, bem 
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como sua aplicabilidade na resolução de determinada situação-problema. É 

importante que os alunos também saibam o caminho a ser percorrido até que se 

alcance o objetivo proposto pelo professor. 

As situações problema devem gerar nos alunos inquietação suficiente para 

que queiram resolver aquela determinada situação, assim instigando a necessidade 

de busca por conhecimentos suficientes para a resposta final, por vezes conduzidas 

pelo professor. 

 Como nosso interesse é o ensino de produção textual, traçaremos a seguir 

algumas situações possíveis para que o aprendizado ocorra de modo satisfatório. 

Ainda que o foco recaia sobre o aluno, o ensino precisa ser pensado e guiado pelo 

professor, logo este deverá decidir quais os caminhos, ou ‘situações’, que os 

estudantes seguirão para obter o conhecimento necessário a fim de avançarem em 

sua formação de modo satisfatório. 

 As práticas de uso da linguagem permeiam todo e qualquer componente 

curricular dentro das unidades de ensino. A saber: práticas de linguagem oral, 

práticas de leitura e práticas de produção de texto, conforme proposta do governo do 

estado de São Paulo2 para as quatro primeiras séries da escolaridade do ciclo I.  

 Apesar de não ser voltado para o ensino médio, nível de escolaridade que 

compõe nosso corpus da pesquisa, percebemos no documento que as ações ali 

propostas são possíveis de serem adaptadas para qualquer grau de escolaridade. 

Para melhor exemplificar tais práticas, mostraremos em um quadro proposto por nós 

uma breve demonstração do que consta no documento acima citado. 

 

QUADRO 2: práticas de linguagem 

Prática de linguagem 

oral 
Prática de leitura 

Prática de produção de 

texto 

Rodas de conversa em que 
os alunos possam escutar e 
narrar fatos conhecidos ou 
relatar experiências e 
acontecimentos do cotidiano. 
Nessas situações é 
necessário garantir que os 
alunos possam expressar 

Leitura, pelos alunos, de 
diferentes gêneros textuais 
(em todas as séries do Ciclo) 
para dotá-los de um 
conhecimento procedimental 
sobre a forma e o modo de 
funcionamento de parte da 
variedade de gêneros que 

Atividades em que os 
diferentes gêneros sejam 
apresentados aos alunos 
através da leitura pelo 
professor, tornando-os 
familiares, de modo a 
reconhecer as suas 
diferentes funções e 

                                                           
2
 Orientações curriculares do Estado de São Paulo: Língua Portuguesa e Matemática - ciclo I / 

Secretaria da Educação; coordenação, Neide Nogueira, Telma Weisz; elaboração, Ângela Maria da 
Silva Figueiredo e outros. São Paulo: FDE, 2008. 
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sensações, sentimentos e 
necessidades. 

existem fora da escola. Isto 
é, conhecerem sua forma e 
saberem quando e como 
usá-los. 

organizações discursivas; 

Apresentações em que os 
alunos possam expor 
oralmente um tema, usando 
suporte escrito, tais como: 
roteiro para apoiar sua fala, 
cartazes, transparências ou 
slides. 

Atividades em que os alunos 
consultem fontes em 
diferentes suportes (jornal, 
revista, enciclopédia, etc.) 
para aprender a buscar 
informações. 

Atividades de produção de 
textos definindo o leitor, o 
propósito e o gênero de 
acordo com a situação 
comunicativa. 

Participação em debates, 
palestras e seminários. 

Atividades em que os 
alunos, após a leitura de um 
texto, comuniquem aos 
colegas o que 
compreenderam, 
compartilhem pontos de 
vista sobre o texto que 
leram, sobre o assunto e 
façam relação com outros 
textos lidos. 

Atividades em que os alunos 
revisem textos (próprios ou 
de outros) – coletivamente 
ou em pequenos grupos –, 
buscando identificar 
problemas discursivos 
(coerência, coesão, 
pontuação, repetições) a 
serem resolvidos, assumindo 
o ponto de vista do leitor; 

 

 A partir do aporte teórico descrito neste capítulo, partiremos para os 

procedimentos reais utilizados em sala de aula e análises das produções textuais 

realizadas pelos estudantes, focando na construção da argumentação e no como a 

informatividade se manifesta como elemento relevante na construção dos textos. 
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2. Contextualizando o fazer em sala de aula: descrição e procedimentos dos 

momentos da intervenção 

  

 De porte da fundamentação teórica que sustentará toda a prática, neste 

capítulo será descrito como a intervenção se procedeu. Primeiro será apresentado o 

contexto do grupo que forneceu corpus suficiente para que esta pesquisa, a qual 

busca mostrar a informatividade do texto como elemento crucial na construção da 

argumentação, se desenvolvesse (onde, quando, sujeitos participantes e a duração 

da intervenção). Em seguida, em forma de quadro, serão expostos os conteúdos 

vivenciados por dia de aplicação da situação didática e, por fim, faremos o relato da 

vivência e das falas dos alunos que mais chamaram a atenção e que possuem 

relevância para a discussão teórica.  

 A intervenção ocorreu entre os meses de abril e maio, rendendo cinco 

encontros voltados para o desenvolvimento deste trabalho, em uma turma de 

terceiro ano do ensino médio de uma escola particular na cidade do Recife, que 

atende alunos de classe média. A turma que forneceu o material para análise é 

composta de quarenta e dois alunos com idades que variam entre dezesseis e 

dezoito anos e que possuem aula pelo período da manhã, de segunda a sexta, e 

horário integral duas vezes por semana. As aulas de Língua Portuguesa são 

divididas em Gramática, Literatura Brasileira e Produção de Texto, cada uma com 

duas aulas semanais, geminadas, com cinquenta minutos cada.  

As salas são compostas por mesas que os mantêm agrupados em quatro, um 

ao lado do outro, entretanto isso não significa que os autores das produções 

analisadas sejam os grupos formados por cada mesa dessas. 

 As vivências aconteceram mescladas com as aulas planejadas para o ano 

letivo, visto que esses alunos estavam também em preparação para o vestibular, 

que exige deles uma capacidade satisfatória de argumentação na produção do texto 

dissertativo-argumentativo. Logo, o trabalho proposto, voltado para a melhora da 

argumentação, representa ganho para os estudantes a partir do momento em que 

lhes proporcionou um benefício em sua capacidade argumentativa ao aprenderem 

como aliar informação e ato argumentativo. 

 Os conteúdos tratados nos cinco encontros estarão postos no quadro abaixo 

para melhor compreensão do que foi feito, assim como os recursos utilizados para 



29 

 

tornar as aulas possíveis. As metodologias estarão descritas nos relatos das 

vivências que virão logo após o quadro. 

 

QUADRO 3: apresentação dos conteúdos vistos e recursos utilizados por encontro3 

Encontros Conteúdos Recursos utilizados 

1º Encontro 

A argumentação; 
O tipo argumentativo; 
Gêneros Argumentativos: 
Editorial, artigo de opinião, 
carta argumentativa, carta 
de solicitação/ reclamação; 
O artigo de opinião: 
definição, linguagem, 
estrutura, contexto de 
circulação e exemplos. 

Cópia de artigo de 
opinião, Datashow 
(apresentação de slides). 

2º Encontro 
O que é texto?; 
Elementos de textualidade; 
A informatividade. 

Datashow  
(apresentação de slides) 

3º Encontro 

Critérios de correção de 
texto no ENEM; 
Critérios de correção das 
avaliações; 
Comentário sobre as 
produções do I Simulado. 

Datashow  
(apresentação Prezi 

online) 

4º Encontro 

Retomada dos conceitos de 
texto, textualidade, 
informatividade e 
argumentação; 
Análise dos artigos de 
opinião. 

Datashow  
(apresentação de slides) 

5º Encontro 
Debate acerca das fontes de 
informação;  
Reescrita dos textos. 

Folha pautada para 
produção da reescrita 

 

2.1 Primeiro encontro 

 

 A aula foi planejada para três momentos: a apresentação dos slides 

[Definição de argumentação, características do tipo argumentativo e os gêneros 

argumentativos], leitura e discussão dos textos projetados no quadro [Crimes e 

Castigos de Helio Schwartsman4 e Violência versus compaixão de Alba Zaluar5, 

                                                           
3
 Quadro elaborado pelo autor da dissertação para melhor expor os caminhos percorridos na 

execução das vivências de sala de aula na coleta do corpus para a pesquisa, as mesmas que 
compõem os relatos tratados neste capítulo. 
4 Ver anexo 2, pág. 67 
5
 Ver anexo 3, pág. 68 
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retirados da Folha de São Paulo Online] e leitura do texto impresso [Adianta reduzir a 

maioridade penal? de Miguel Martins]6. 

A cada leitura e reflexão acerca dos três pontos acima mencionados, foi feita 

a busca pelo conhecimento prévio dos alunos. Buscou-se valorizar o que eles já 

sabiam (informações do texto dissertativo-argumentativo) e adicionaram-se outras 

informações (os gêneros argumentativos, contextos de produção, suportes e 

público-alvo). 

 Para esta primeira aula, utilizou-se o apoio de Datashow e ficha de aula 

impressa com um artigo retirado da revista Carta Capital com a temática da redução 

da maioridade penal. Escolhemos esta temática por ter a ver com a faixa etária dos 

alunos partícipes da pesquisa, logo passível de longas discussões. Este texto 

complementou os que foram utilizados nos slides retirados da Folha de São Paulo 

Online.  

 Durante o primeiro momento, enquanto conversávamos sobre o texto 

argumentativo e os gêneros pertencentes a essa tipologia, alguns pontos chamaram 

a atenção dos alunos: a semelhança estrutural com o texto dissertativo-

argumentativo, a necessidade de argumentar com firmeza acerca da tese a ser 

defendida e a linguagem. 

 No segundo momento, com a leitura dos textos projetados, foi possível 

sedimentar melhor o que é um artigo de opinião. Refletimos sobre os contextos de 

circulação e, nesse momento, um aluno questionou se o gênero seria mais presente 

em jornais do que em revistas, mas alguns colegas tomaram a vez e responderam 

que varia de acordo com o suporte em que se lê este gênero. Ao lermos textos 

defendendo pontos de vista distintos, os alunos mais desatentos começaram a 

também participar do debate. Opinaram de forma voluntária acerca do que estava 

sendo posto como argumento e expressaram suas primeiras opiniões acerca do que 

foi lido. 

No terceiro e último momento, um pouco tumultuado, fizemos a leitura do 

texto impresso e dele foram gerados outras discussões. Temáticas como política, 

políticas públicas e possíveis soluções surgiram naturalmente entre o grupo. 

Reportagens, como a do acampamento para adolescentes rebeldes, veiculada pelo 

Fantástico no domingo anterior à aula surgiram nas falas voluntárias dos alunos. 

                                                           
6 Ver anexo 4, pág. 69 
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 O encerramento da aula deu-se com a proposta de produzirem um artigo de 

opinião com esta mesma temática, Redução da Maioridade penal, reunindo-se em 

grupo de quatro a cinco alunos. Esta proposta foi sugerida com a intenção de fazer a 

informação girar entre eles. À medida que a produção fosse feita, eles entrariam em 

acordo para colocar os argumentos no papel. Caso houvesse divergência, o objetivo 

seria atingido com mais afinco porque permitiria mais debate, mais trabalho com 

argumentação. 

 O saldo para o primeiro dia foi positivo porque, além do proposto, a aula deu 

margem para melhor fixar alguns conceitos linguísticos sobre o papel do emissor e 

do interlocutor, o que define um e outro no processo comunicativo; houve uma breve 

retomada das funções da linguagem que permeiam o gênero Artigo de Opinião; deu 

brecha para desfazer a crença de quanto maior o texto, melhor ele será. Neste 

momento, um colega tomou a fala e afirmou categoricamente que “quanto mais 

informação, melhor será o texto”. A leitura do texto, ao desencadear conversas 

paralelas, proporcionou o levantamento de outras temáticas: acampamento para os 

jovens, políticos preferem prisão ou construir escolas e se a Sinase (Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo) realmente funciona. 

 

2.2 Segundo encontro 

 

  A aula de caráter expositivo e dialogado pretendeu mostrar aos alunos os 

processos complexos que estão envolvidos no ato de escrever, partindo da reflexão 

do que é texto, o que confere a característica de texto ao texto e focar enfaticamente 

sobre o que é informatividade em um texto, além de estimular o debate sobre os 

níveis de informatividade em uma produção escrita. 

 A aula foi iniciada com a coleta dos artigos de opinião solicitados na aula 

anterior. Esperava-se a entrega de dez produções, mas apenas seis foram 

entregues. Os outros quatro grupos prometeram entregar no início da semana 

seguinte. Entre as justificativas para o atraso na entrega, estava falta de habilidade 

em passar para o papel o que foi discutido, falta de interesse e por não pertencer a 

um grupo. 

Após a coleta, algumas perguntas foram feitas sobre o processo de produção 

dos artigos em grupo. Como respostas, apareceram relatos variados: queixa sobre o 

engessamento ao texto dissertativo-argumentativo, não ser possível fazer em grupo 
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devido aos diferentes pontos de vista defendidos dentro do grupo ou por não ser 

possível delegar quem escreveria qual parte do texto. 

Em seguida, à medida que, apoiando-se no conceito apresentado por Costa 

Val (2006), foi exposto o que se entende por texto, alguns alunos foram apontando 

as próprias falhas nas produções de seus textos, a falha de coerência e o 

reconhecimento de que escrevem porque lhes é dada a ordem de fazer tal atividade. 

Já nos elementos de textualidade, que os alunos conseguiram associar com o 

conteúdo de coesão e coerência visto nas aulas pelo professor de gramática, 

quando foram abordar algumas das classes gramaticais que funcionam como 

operadores argumentativos, tópico que seria tratado na aula seguinte, 

compreenderam que não basta apenas debruçar-se sobre o papel e escrever, mas 

ter em mente uma série de situações além desta para garantir um bom texto. Por 

fim, entramos na discussão da informatividade, ponto chave desta pesquisa, 

diferenciando a priori o que é informação e o que é informatividade. Este debate 

mostrou que a maioria do grupo estava realmente interessada em melhorar suas 

produções ou pelo menos saber o que os faria produzir textos com melhor 

qualidade. 

Discutimos, com este último tópico, que as produções não são realizadas 

apenas no momento em que se escreve. Conforme Antunes (2009)7, é preciso 

informar-se sempre e muito acerca de um tema antes de debatê-lo. Daí, também se 

apoiando em Antunes, entramos no que se diz sobre os graus de informatividade8. 

Mais uma vez, os exemplos sobre ter lido pouco ou ter apenas se apoiado no que foi 

dito em sala levaram os alunos a refletirem sobre suas práticas. Inclusive, alguns 

confessaram produzir os textos solicitados em outras aulas na véspera da entrega. 

Desta reflexão surgiu o questionamento sobre o processo de correção nos exames 

vestibulares com relação à qualidade do processo de pontuação das avaliações 

escritas. “O primeiro texto avaliado seria um norte para o corretor avaliar a 

informatividade em relação aos seguintes? Quando o corretor cansar de corrigir 

textos, ele diminuirá a pontuação dos demais?” Estas perguntas, naturalmente, 

                                                           
7
 No capítulo 9, intitulado Da intertextualidade à ampliação da competência na escrita de textos, presente no 

livro Língua, texto e ensino: outra escola possível, a autora afirma que “A escrita de um texto não começa 

nem no espaço nem no momento em que são ‘traçadas as primeiras linhas’. Começa muito antes. Bem antes, 

mesmo”. 
8
 No capítulo 7 do mesmo livro, intitulado O que é mesmo a informatividade do texto?, citando 

Beaugrande & Dressler, Antunes trata dos três graus de informatividade de acordo com a 
imprevisibilidade presente nos textos. 
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mostraram aos alunos que é preciso se manter bem informado o máximo possível 

sobre diversas temáticas, apesar de ser bastante difícil, para que nas próximas 

produções solicitadas tanto para prática em sala, quanto nas avaliações bimestrais, 

não houvesse falta do que escrever e muito menos estivessem no mesmo nível das 

produções com baixa informatividade. 

Por fim, para comentarmos acerca do visto no dia, lemos o texto Brasil 

(descrição física e política), presente em Antunes (2009, p.136). O autor, Millôr 

Fernandes, escreve o texto todo com obviedades, mas com um propósito de criticar 

o mercado da comunicação social. Na aula, o propósito foi mostrar como o texto 

com baixa informatividade causa estranhamento, é facilmente criticado e até causa 

riso. Claro que, depois de todas as análises, todos compreenderam que havia uma 

intenção muito maior naquele nível de escrita do que a “falta de habilidade do autor”. 

Neste segundo encontro, foi notória a necessidade de possuírem os textos 

avaliados e serem orientados para a melhora destes. É possível afirmar, a princípio, 

que, mesmo sendo um encontro mais teórico e menos prático, o comportamento do 

grande grupo mudou. Inclusive, após a leitura do texto de Millôr Fernandes, um 

aluno menos participativo deu início à discussão acerca do “texto ruim”. Ele explicou 

a má qualidade utilizando corretamente os conceitos de informação, informatividade 

e situacionalidade. Tal comentário gerou aplausos voluntários da turma para tal 

comentário. 

 

2.3 Terceiro encontro 

 

O terceiro encontro foi iniciado com a retomada da aula anterior e propondo 

os tópicos presentes no quadro acima representado como o roteiro do dia. Nesta 

aula, comentou-se sobre os critérios que determinam a correção dos textos do 

ENEM e se eles estão consoantes com o que se espera de um bom texto de acordo 

com as definições de texto e textualidade. 

Perguntas comuns a todos os pré-vestibulandos surgiram e foram 

respondidas durante a explicação (Usar ou não o título, como a redação é corrigida, 

como citar, entre outras). Inclusive, para dar mais credibilidade às explicações 
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fornecidas, foi utilizado o próprio manual do candidato lançado pelo MEC e que está 

disponível na internet pelo site do INEP9. 

Para esse dia, foram utilizados como recurso didático apenas o Datashow 

para projeção das informações. Os critérios do ENEM e os adotados para correção 

da escola foram exibidos, comentados e empregados nas correções de alguns 

textos selecionados. Mais uma vez, as risadas iniciais deram espaço a 

questionamentos, inclusive alguns alunos-autores se expuseram a fim de perguntar 

sobre como melhorar o texto. 

É possível notar com clareza a mudança, apesar do pouco tempo de emprego 

da didática aqui escolhida, com que os alunos olham os seus textos projetados e 

analisados pelo professor juntamente com os colegas. Os alunos-autores analisados 

também começaram a procurar o professor para saber individualmente quais 

desvios de escrita precisam melhorar, além de pedir ajuda com o ‘como melhorar’. 

 

2.4 Quarto encontro 

 

Após ser feita uma pré-análise dos textos que compõem o corpus da 

pesquisa, o quarto encontro tratou de retomar os conceitos de texto, textualidade, 

argumentação e informatividade para que os artigos de opinião fossem mostrados. 

 Cinco exemplos de artigos foram escolhidos e divididos em quatro categorias 

de acordo com o que apresentavam: Problema de informatividade e 

argumentação, Baixa informatividade /senso comum, Muita informação, mas 

baixa argumentação e Adequados. 

QUADRO 4: quadro apresentado aos alunos para explanação acerca da 

informatividade nos textos 

 
                                                           
9 A saber: 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2013/guia_participante_redacao
_enem_2013.pdf 
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Neste encontro foi questionado por um integrante do grupo 4 se muita citação 

é bom para o texto, já que havia muita informação em seu texto e pouca participação 

pessoal enquanto produtor de argumento. 

  Este encontro foi bastante positivo porque o anterior, por ser mais teórico e 

menos prático, não gerou tanta discussão quanto este. Aqui os alunos conseguiram 

amadurecer as observações sobre aspectos de compreensão e reflexão sobre suas 

práticas de produção de texto (em que situação foram postos a escrever, sobre 

terem discutido ou não com o grupo antes da versão final e se cumpriram as 

orientações dadas) além de ainda em sala perguntarem sobre a possibilidade de 

refazerem os textos. 

 Retomar os conceitos já vistos em sala facilitou a compreensão acerca do que 

é produzir um texto dito bom, da importância que a informação tem na hora de 

sedimentar a argumentação e garantir uma melhor defesa do ponto de vista do 

autor.  

 Todos os alunos compreenderam as análises e aceitaram as opiniões 

emitidas pelo professor sobre os caminhos para a melhora, exceto um aluno 

pertencente ao grupo 1, ao mesmo tempo que ninguém do grupo se opôs. Exceto 

essa situação, tudo correu muito bem. 

 Diante da necessidade e da vontade de existir a possibilidade da reescrita, os 

alunos ficaram incumbidos de levar na aula seguinte o material lido para a produção 

da primeira versão do artigo de opinião e outras formas de informação com suas 

fontes para apresentar à turma, além de comentar suas escolhas.  

 

2.5 Quinto encontro 

 

De início, discutimos que todo texto é intertexto, que não somos origem do 

dizer e foi solicitado aos grupos que comentassem suas fontes de pesquisa. 

Naturalmente chegamos à discussão do que seria uma fonte confiável ou não de 

informações. Como confiáveis, todo o grupo concordou que as edições impressas do 

Guia do Estudante e do Almanaque Abril, ambas da Editora Abril, seriam fontes 

confiáveis. A primeira porque trazia de forma sucinta vários aspectos de cada 

disciplina e a segunda porque permitia acesso a várias informações dos mais 
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diversos temas. Já nas edições virtuais, sites como Globo.com, Youtube, Folha de 

São Paulo, Jus Brasil e UOL Notícias também elencaram as fontes confiáveis. 

 No momento de socialização em que cada grupo pudesse expor suas 

consultas, tivemos um relato sobre o uso do Youtube. Lá foi visto um vídeo do Dr. 

Drauzio Varella e sua opinião sobre a redução da maioridade penal. O aluno 

também comentou sobre a formação do doutor. 

 Sobre o Jus Brasil, dois alunos consultaram a mesma fonte e perceberam que 

o site é contra a redução. 

 Outro aluno, que consultou o UOL Educação, apresentou dados coletados 

que comprovam que a população brasileira é a favor da redução (92,7%), enquanto 

o estado de São Paulo, também a favor, possui 93% de aprovação à redução. 

 Dentro do debate, tivemos a participação de um aluno com sua observação 

do cotidiano. Apesar de ser bastante interessante ouvir o que ele tinha a dizer e 

aproveitar o que foi dito para fomentar ainda mais o debate em sala, não foi 

apresentada fonte alguma para sedimentar suas impressões. A participação do 

aluno deixou uma inquietação: qual o lugar do conhecimento empírico dentro do 

texto argumentativo? 

 Embora haja concordância quanto à confiabilidade do site Jus Brasil, por 

conta de alguns poucos desvios ortográficos encontrados no site, o mesmo site foi 

apontado como não confiável. 

 Sobre a Wikipédia, todos os alunos concordaram que não é uma fonte 

confiável, mas que serve como ponto de partida para pesquisas. 

 O momento da reescrita teve início em sala, mas precisou ser terminado fora 

dela devido ao esgotamento do tempo da aula. 

 De posse dos relatos acima citados, vemos que a discussão antes e após o 

momento da escrita é bastante rica para dar recursos aos alunos envolvidos 

culminando em produções de qualidade. Após o relato de todo esse processo de 

escrita nos cinco encontros, partiremos para a análise dos textos produzidos pelos 

estudantes e poderemos ver, ao compararmos as escritas e as reescritas, como a 

vivência foi benéfica para o grupo envolvido. 
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3. Análise da primeira versão dos Artigos de Opinião 

 

 Este capítulo, de análise da primeira versão das escritas dos alunos, será 

apresentado já subdividido pelas categorias de análise nomeadas por nós a fim de 

melhor expor as qualidades ou desvios aparentes nos textos, aqui expostos, quanto 

à construção da argumentação. A saber:  

 

QUADRO 5: categorias de análise e definições10 

Categoria Grupos Definição 

Textos adequados G1 e G2 
Apresentam elementos 
dentro do texto que 
sustentam a tese defendida. 

Muita informação, baixa 
argumentatividade. 

G3 

Apresenta muita informação 
a respeito do tema abordado 
no texto, mas não 
demonstra qual opinião está 
sendo defendida, nem 
mesmo de forma implícita. 

Baixa informatividade G4, G5 E G6 
Tenta sustentar a tese com 
elementos de senso comum 

Problemas de 
informatividade e 

argumentação 
G7, G8, G9 E G10 

Também se sustenta no 
senso comum e peca por 
tentar sustentar a tese que 
mal aparece no texto, 
errando, por vezes, na 
utilização de determinados 
recursos argumentativos.  

 

 As atividades analisadas seguiram o presente critério de avaliação: as 

categorias estão divididas em um conjunto de quatro caraterísticas aparentes nos 

textos dos alunos. Estes, por sua vez, produziram em grupos que serão identificados 

em G1, G2, G3... e G10, já seus textos iniciais serão identificados como Ti1, Ti2, 

Ti3... e Ti10. Claramente serão percebidos os desvios presentes nas produções 

textuais, principalmente, na questão ortográfica, mas, sendo o nosso objetivo 

observar de que forma a informatividade influi na boa construção da argumentação, 

daremos maior ênfase a essa característica nas produções. 

Os textos a seguir são artigos de opinião, textos argumentativos que 

pertencem ao domínio discursivo jornalístico, produzidos sob as mesmas condições 

                                                           
10

 Categorias pensadas a partir da pré-análise dos textos observando suas peculiaridades. Quadro 
criado pelo autor da dissertação. 
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(a pedido do professor, em grupo, para serem entregues em data pré-determinada). 

O suporte para esses textos foi uma folha pautada em que deveriam estar o nome 

do grupo, a série e o nome da instituição de origem dos alunos. 

Com a temática “Redução da maioridade penal”, os textos deveriam discutir 

os dois lados da situação e, para isso, os alunos precisariam levantar informações 

para sustentar seus argumentos, além de explicitarem suas opiniões no fechamento 

das suas produções. 

 

3.1 Textos adequados 

 

 Nessa categoria, apontamos como característica-mor a presença de 

referências às fontes visitadas para coleta de dados a fim de transmitir maior 

credibilidade ao que se diz. Nessa posição indicamos dois textos, dos grupos G1 e 

G2, aqui nomeados de Ti1 e Ti2. 

 

3.1.1 Análise do texto produzido pelo G111 

 

Ti1 

Redução da maioridade penal: solução ou problema? 
Apesar do constante sentimento de impunidade, punir mais cedo não significa ter eficácia no fim da 

criminalidade e nem muito menos com a impunidade. 
 

Recentemente, a questão da redução da maioridade no Brasil se tornou um assunto recorrente 

em rodas de conversa de bar; uma parcela apoia, pois defende a ideia de que menores de dezoito anos 

cometem os delitos tendo consciência da impunidade, outra parcela é contra, pois, defende que o 

Estado não oferece condições suficientes para o jovem não entrar no mundo da criminalidade e nem 

condições de voltar à sociedade. 

Apesar de toda essa discussão se tornar polêmica à pouco tempo, com certeza já se tinha todo 

o esquema para debate-la a muito mais tempo. Não é de agora que considerável parte dos jovens 

carentes brasileiros são aliciados e levados para o mundo do crime, porém só agora é que a sociedade 

brasileira veio se dar conta de que isso é um problema social e que deve ser resolvido, o problema 

maior é saber se diminuir a maioridade penal realmente diminuiria os índices de criminalidade. 

Fazendo-se uma comparação injusta em vários aspectos com outros países que possuem a tal 

maioridade abaixo de dezoito anos de idade, pode-se chegar à conclusão de que ela não é benéfica, de 

modo geral, pois, em 54 países em que houve redução da maioridade penal “não se registrou redução 

da violência” (site JusBrasil). Se se fosse além, ainda de acordo com o artigo publicado no JusBrasil, 

países como Alemanha e Espanha, considerados  desenvolvidos, voltaram atrás de suas decisões e hoje 

estabelecem 18 anos como a idade mínima penal. 

É coerente que uma parcela da sociedade se sinta insatisfeita com a impunidade em relação ao 

adolescente infrator, porém, a mesma desconsidera o fato de que este país não dispõe de abrigos de 

ressocialização suficientes para esses jovens, por isso ocorre a impunidade. Além do mais, pelas 
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condições precárias desses abrigos e unidades prisionais no Brasil, provavelmente, a maior parte tanto 

dos menores quantos dos adultos, entra “amador” e sai “top de linha” na escala da criminalidade. 

No Brasil, não se dispõe de forma proporcional a todas as camadas sociais de oportunidades 

de amadurecimento e estabilidade social, como em outros países desenvolvidos. Deve-se levar em 

conta que o país é considerado emergente, ou seja, em desenvolvimento, principalmente em aspectos 

socioeconômicos. 

Portanto, reduzir a maioridade penal apenas aumentaria a falta de qualidade cárcere do país, a 

desigualdade social, além de diminuir as chances desse jovem ter um futuro melhor. A resposta para a 

violência urbana brasileira não é punir precocimente, mas investir em educação, saúde, segurança, 

moradia, entre tantos equipamentos sociais, para ter a certeza de que foi dada a chance àquele jovem 

delinquente de se ressocializar e até de nunca entrar no mundo da marginalização. 

 

 Em uma primeira análise, o gênero está apresentado de forma adequada com 

suas partes constituintes: título, olho, parágrafo inicial, desenvolvimento e exposição 

da opinião defendida. O título está posto de forma interrogativa, o que atrai a 

atenção do leitor para ler o que está escrito, seguido do olho para mostrar qual o 

ponto de visto a ser defendido.  

O texto está organizado em seis parágrafos. No primeiro, além da 

contextualização da situação, os autores mostram que há opiniões distintas em 

relação à situação ali posta. No segundo, já no desenvolvimento, há o levantamento 

da questão da Redução da Maioridade Penal para fazer o debate do tema em 

discussão. No terceiro parágrafo, os autores tornam explícita a opinião contra a 

redução, assim como fazem comparações com a realidade de outros países da 

Europa. No quarto, há uma justificativa acerca do ponto de vista, apesar de os 

autores reconhecerem as opiniões opostas às suas. No quinto, aproximando-se da 

conclusão da escrita, mostram como a situação se apresenta no Brasil e concluem, 

no sexto e último parágrafo, abordando as desvantagens da redução da maioridade 

penal, além de traçarem quais os caminhos para melhor evitar a ida dos jovens para 

o crime. 

 Utilizam a expressão ‘Toda essa discussão’ com o pronome indefinido ‘toda’ 

para retomar o que se discute no país acerca do tema em debate. Já a expressão 

‘Com certeza’ transmite um julgamento, pois acreditam que o debate já poderia ter 

sido colocado em pauta há muito tempo, mas, devido à atenção dada pela 

sociedade ao tema, recentemente é que a discussão se torna possível. 

Como recurso linguístico, os autores optam pela alternância dos tempos 

verbais, pois utilizam os verbos no pretérito perfeito do indicativo e no presente do 

indicativo para analisar o comportamento da sociedade brasileira diante do tema e 
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para comparar a resolução do problema com outros países que já passaram pela 

mesma situação que a nossa no Brasil. 

 A discussão proposta gira em torno da efetividade da redução da maioridade 

penal, e o texto responde bem a esse questionamento. Ao defenderem a não 

redução, os autores traçam uma série de situações que sustentam de forma 

satisfatória sua intenção com o texto, além de citarem a fonte das informações 

apresentadas. Ao traçarem outras realidades, ratificam que a sociedade brasileira 

pode estar equivocada se a redução vier a acontecer e que há muitas outras 

necessidades a serem supridas antes de chegar à solução posta em votação. 

  

3.1.2 Análise do texto produzido pelo G212 

 

Ti2 

Redução da maioridade penal 
 

O clamor público aumentado pela mídia sensacionalista e a impunidade gerada pelos 

mecanismos da segurança pública expõe a ausência de políticas públicas de segurança de forma a nos 

remeter à atual conjuntura politica social do Brasil, cuja situação atual não faz alusão às crises que 

atingem a sociedade brasileira neste momento, embora os investimentos de pesquisa apontem 

claramente para falhas clamorosas na educação, ao mesmo tempo que indicam diretrizes a serem 

seguidas pelo governo, ainda não foi possível estabelecer uma educação de qualidade para os jovens 

brasileiros que são colocados a mercê da sorte num país com altos índices de desigualdade social. 

Politicamente falando, o tema exaustivo escolhido para debates são programas educacionais sem sair 

do papel. Porém, outros fatores participaram ativamente da situação em que hoje se encontram os 

jovens e a sociedade em geral – desemprego, saúde e segurança pública – Estas são áreas vitais para o 

desenvolvimento e a organização de um povo, não se pode cobrar por aquilo que não se fornece; daí 

então, falar-se da redução da maioridade penal é totalmente descabido. Para esta conclusão podemos 

analisar os sistemas prisionais falidos e os sistemas de reeducação falidos e amplamente divulgado 

pela mídia. Levando-se em consideração que a maioria dos reeducandos, estatisticamente falando, são 

oriundos das camadas mais pobres, muitos deles vivem na linha da miséria ou abaixo dela. Dessa 

forma, reduzindo-lhes a maioridade penal, se terá punição por antecipação àqueles cuja origem já o 

castigam de forma desumana. No entanto, antes da pena para tal, seria necessário alcançar a sociedade 

brasileira, fornecendo estruturas em todos os aspectos para o desenvolvimento de seu povo. Para 

reflexão, antes de votarem qualquer mecanismo que vise a redução da maioridade penal, deve-se rever 

o código penal brasileiro que ainda não sofreu alteração no que diz respeito a proteção do estado à 

vida, pois há conduta vigente para o crime de aborto, entre os artigos 124 e 126 do código penal 

brasileiro, portanto, estabelece proteção à vida ainda no ventre da mãe. Como, pois, pode uma 

sociedade que falha todos os dias na proteção de seus jovens, tentar sem antes garantir os direitos 

inerentes desde a sua consepção, reduzir a maioridade penal? 

 
“O direito à vida é reconhecido e resguardando pelo nosso ordenamento jurídico de forma 

mais ampla possível, havendo proteção à vida desde o momento de sua consepção. Apesar de ainda 

não ser considerado como uma “pessoa”, uma vez que, em que pese existir de forma autônoma, não o 

faz de forma independente conquanto ainda em estágios de formação, já é reconhecido como sujeito 
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de direitos, antes mesmo de ser lhe reconhecida a personalidade jurídica, que somente advem com o 

nascimento, com a vida.” 

 

 Produzido de forma mais objetiva e sem se dedicar tanto aos elementos pré-

textuais pertinentes ao gênero textual Artigo de opinião, o texto produzido pelo G2 

se organiza em torno de apenas um parágrafo maior e outro menor, traçando todo o 

percurso em defesa do ponto de vista a ser defendido. O título apenas reproduz o 

tema proposto para a produção textual, não há o olho, o que não deixa tão fácil a 

identificação do ponto de vista a ser defendido e o parágrafo, por ser único, não 

permite que o debate seja muito amplo, apesar de fazê-lo de forma satisfatória. 

Os autores se apresentam contra a redução da maioridade penal, utilizando 

um discreto, porém identificável adjetivo quando afirmam que "falar-se da redução 

da maioridade penal é totalmente descabido". Além disso, utilizam uma enumeração 

de fatores para mostrar que o problema vem muito antes do ato delinquente 

praticado pelos menores infratores. Apontam o desemprego, a falta de saúde e a 

falta de segurança pública como fatores constituintes para a má formação cidadã 

das crianças e dos adolescentes brasileiros, o que os leva a optar pelo crime como 

meio de vida. 

 Já próximo ao término da primeira parte de seu texto, o grupo, além de não 

apresentar solução alguma para o problema, instiga uma reflexão sobre o aborto, 

levando o leitor a concordar que há outras temáticas mais urgentes e de resolução 

mais complexa do que a redução da maioridade penal, visto que esta possui 

caminhos para sua solução. 

 

3.2 Muita informação, baixa argumentatividade 

 

Ti3 

Em materia apresentada a revista carta capital 2014, sobre a questão Adianta reduzir a 

maioridade penal? Apresentou as seguintes propostas: A proposta de Emenda constitucional que 

defende o novo limite, de autoria do senador tucano Aloysio Nunes, deve ir a plenário ainda este ano; 

a do PT, tradicionalmente contrario à mudança, cede à tentação de agradar à parcela conservadora da 

sociedade, por cálculos eleitorais ou para tentar diminuir o estrago que a medida poderia causar e 

como opção a PEC de Nunes, um grupo encabeçado pelos parlamentares Humberto Costa e Eduardo 

Suplicy, com participação da ministra dos direitos humanos, Ideli Salvatti, estuda apresentar um 

projeto que aumenta o tempo de pena para jovens infratores reincidentes em crimes graves, entre eles 

homicídio, latrocínio e estupro. 

Sabemos que as propostas acima citadas não é cabivel, pois a nossa legislação ja 

responsabiliza toda pessoa acima de 12 anos por atos ilegais. Segundo o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, o menor infrator deve merecer medidas socioeducativas como advertencia, obrigação de 
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reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação. A 

medida é aplicada segundo a gravidade da infração. 

Como explica Pedro Serrano, professor de direito constitucional da PUC, nos diz o ingresso 

precoce de adolescentes em nosso sistema carcerario so faria aumentar o numero de bandidos, pois 

tornaria muitos deles distantes de qualquer medida socioeducativa. 

Já Fabio Paes representante da ONG Aldeias infantis e integrante do conselho Nacional dos 

direitos da criança e do Adolescente, afirma que um jovem ingressa no crime devido à falta de 

escolaridade, de afeto familiar, e por pressão consumista que o convence de que só tera seu valor 

reconhecido socialmente se portar determinados produtos de marca. 

Portanto à redução da mioridade penal só será possível se houver toda uma estrutura 

socioeducativa para atender essa demanda de seres humanos. Mas um outro problema em relação ao 

menor infrator, chama-se a falta de adequação do ECA a nossa realidade. 

 

O texto, estruturalmente, não apresenta título e nem olho, logo, de alguma 

forma, torna-se desinteressante. Esses elementos se mostram importantes na 

construção do texto para que garantam o interesse do leitor e este esteja preparado 

para receber a opinião ali posta. 

A produção, dividida em parágrafos, está assim organizada para apresentar 

as falas de cada um dos políticos envolvidos na discussão e, por fim, baseada nelas, 

apresentar a opinião do grupo acerca do problema em debate. 

Sobre a informatividade, o texto está aparentemente interessante, pois traz a 

fala de cada parlamentar e expõe como cada um planejava se articular. Entretanto, 

considerando o contexto de produção, podemos afirmar que essas informações 

foram trazidas à sala de aula pelo motivador do debate. Seria mais interessante para 

crescimento do grupo e mais cabível ao proposto a busca por novas informações 

para que a argumentação ganhasse corpo e não fosse apenas a reprodução, ao pé 

da letra, do texto fornecido em sala. 

 Podemos observar da leitura do texto que há muita informação sobre o 

assunto, por meio da apresentação dos discursos de pessoas interessadas no tema 

e referência ao ECA (Estatuto da criança e do adolescente), entretanto, em toda a 

extensão do texto, não há em momento algum qualquer menção à opinião dos 

autores, alunos produtores do artigo em análise, sobre o tema abordado, exceto por 

uma compreensão não muita explícita no último parágrafo, quando afirmam que a 

redução só será possível se houver estruturas socioeducativas para atender a 

demanda de menores infratores. 
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Neste texto, não há posicionamento claro, cópias diretas do texto motivador e 

ausência de argumentatividade porque não há ideia a ser defendida. Nesta categoria 

apenas o G313 está classificado. 

 

3.3 Baixa informatividade 

Nesta categoria, os textos até levantam argumentos, mas estes não fogem do 

senso comum, pois são observações das vivências do cotidiano ou apenas 

apresentam as ideias sem consistência. 

  

3.3.1 Análise do texto produzido pelo G414 

 

Ti4 

Um dos assuntos mais polêmicos e abordados atualmente é a redução da maioridade penal. 

Muitos acham que essa redução será o suficiente para acabar com os crimes cometidos por menores, 

mas será que isso é o suficiente? 

Boa parte dos crimes de hoje são cometidos por menores, que se valem da falta de punição do 

sistema judiciários, para cometerem de pequenos furtos até assassinatos. No entanto, só diminuir a 

maioridade para que esses jovens sejam punidos não é o bastante, pois após cumprirem a pena, se não 

tiverem um incentivo tais jovens voltarão ao crime. A maior chance de sucesso é investir na fraca 

educação fornecida pelo governo, transformando em uma base forte e gerar empregos para garantir o 

futuro desses jovens. Além de melhorias na educação é preciso criar programas de incentivo para 

atrair os menores de volta para a escola. 

No fim é preciso mudar toda uma estrutura, no caso a educação, para que de pequenos os 

menores tenham uma mentalidade e uma perspectiva de vida, totalmente diferentes da oferecida pelo 

crime. 

 

 Dividido em três parágrafos, sem título e olho, o texto do G4 tenta sustentar 

seu ponto vista com elementos do senso comum, isto é, trata-se de opiniões que 

podem ser socializadas sem busca de muitas fontes de informação. 

 No primeiro parágrafo, os autores não contextualizam a situação, já partindo 

para a discussão. No segundo, mostram-se a favor e abordam a necessidade da 

existência de outros instrumentos como, por exemplo, programas de incentivo para 

atrair menores de volta para a escola. Concluem sugerindo uma mudança geral na 

estrutura educacional, supõe-se que do Brasil. 

 Os autores são contra a redução da maioridade penal, contudo não 

apresentam citações, uso de dados, nem uso de fontes de informação que 

sustentem o ponto de vista do grupo. Há muito uso de pronomes indefinidos que não 
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possuem referentes, muito menos elementos para resumirem. Utilizam verbos no 

presente do indicativo, o que é característico em textos opinativos, e no futuro de 

presente do indicativo. 

 Falta informação suficiente para dar consistência ao que é dito. Em situações 

como "Muitos acham que essa redução será o suficiente para acabar com os crimes 

cometidos por menores", não dizem quem são esses que pensam assim. Em "Boa 

parte dos crimes de hoje são cometidos por menores" não explicitam quais, faltam 

exemplos. Quando afirmam que "Além de melhorias na educação é preciso criar 

programas de incentivo para atrair os menores de volta para a escola", mais uma 

vez não sugerem opções de programas, conhecidos ou não, que possam ajudar a 

reverter a situação em questão. 

 

3.3.2 Análise do texto produzido pelo G515 

 

Ti5 

Atualmente no Brasil, a criminalidade se tornou banal, ou seja, o crime pelo crime. Leis 

flexíveis que na maioria das vezes beneficiam o bandido além do problema social e medo, são apenas 

alguns dos ônus para a população. 

Todos nos, cidadãos, sentimos aterrorizados com a onda de violência praticada por menores, 

não conseguimos mais sair de casa tranquilos, pelo risco de assaltos nas ruas ou ate mesmo em nossas 

moradias. E com o passar do tempo isso so aumenta. 

Sabemos que a justiça brasileira tem seus pontos fortes, mas quando se trata de tal assunto, é 

visto que ocorre um certo descaso, jovens entram cada vez  mais cedo para o mundo do crime, 

possivelmente por perceber que na  maioria das vezes nada acontece, matando roubando, praticamente 

não há punição. 

Podemos afirmar, que a diminuição da maioridade penal, não se trata de uma solução 

definitiva e sim a curto prazo, já que se isso ocorrer, a média de idade dos criminosos também irá 

diminuir. 

Portanto, se faz necessária uma mudança rigorosa no sistema, a começar pela forma de punir, 

além de leis mais rígidas, que possa de fato intimidar. E num segundo momento, o trabalho social que 

é de suma importância. Conscientizar, retirar jovens das ruas e incentiva-los a prática saudáveis para 

que não desviem dos princípios corretos, agido assim na raiz do problema. 

 

Dividido em cinco parágrafos, o texto do grupo começa contextualizando a 

situação em debate, mas nos dois parágrafos seguintes recorre ao senso comum 

para sustentar a opinião contra a redução, presente no quarto parágrafo. Os autores 

até dizem o que fazer, mas não descrevem como fazer. 

 Não fica muito clara durante o texto qual a opinião dos autores. Ao afirmarem 

que a redução é uma medida a curto prazo e não definitiva, fica dúbia a 
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interpretação do que se diz. No último parágrafo, apontam sobre o que é preciso ser 

feito em dois momentos: no primeiro, mudar a forma de punir e, no segundo, 

apontam o trabalho social não definindo exatamente de que modo isso poderia 

ocorrer. 

 O texto está muito vago. Os autores poderiam, se possuíssem informação 

suficiente, apresentar situações já relatadas que pudessem mostrar que as 

sugestões oferecidas são válidas. Do mesmo modo, poderiam mostrar exemplos do 

que chama de "práticas saudáveis" e como elas podem agir na "raiz do problema". 

 

3.3.3 Análise do texto produzido pelo G616 

 

Ti6 

Como se deve reduzir a criminalidade 
Entupir as favelas de policiais com fuzis em punho oferecendo “segurança” não ira solucionar o 

problema da criminalidade. 
  

Quero começar este artigo de opinião dizendo que a situação atual do brasil, estamos com um 

processo irreversível da criminalidade, onde por mai que se criem leis que atuem diretamente no 

tráfego, ele não acabará por completo. 

Tenha em mente que as crianças e adolecentes que participão dele tem uma visão de mundo 

completamente diferente da nossa, pois a inspiração de vida é semple em um “cargo” mais alto na 

favela como mostra o filme “falcão meninos do tráfico”. Supondo que a maioridade seja reduzida 

podera ter um efeito contrário, pois crianças cada mais novas se envolverão com a criminalidade. 

Imagine crianças cada mais nova fazendo parte de uma organização criminosa, disputando o 

controle de uma favela, tendo em mãos um fusil. 

Nosso jovem que por mais morador da favela veno o de policiado as criança sem a escola 

pulblica de qualidade não terão perspectiva de um futuro digno, a infancia diante a real situação fica 

comprometida. 

 

 O texto acima apresenta título, olho e quatro parágrafos desarticulados. Entre 

eles, um de período curto, sem elementos coesivos. 

 O ponto de vista defendido não é tão fácil de se perceber, mas pende para 

uma opinião contra à redução da maioridade. No texto são apontadas situações que 

fazem o leitor entender que há razões para que os menores infratores apresentem 

determinadas atitudes que os caracterizem como criminosos, que há situações no 

cotidiano desses jovens que, se fossem resolvidas com vontade política, poderiam 

reverter a situação sem precisar recorrer à redução. 
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 Os autores dirigem-se ao leitor, utilizando o modo imperativo no início do 

segundo e terceiro parágrafos, para torná-lo parte da análise da situação 

apresentada a fim de que ele concorde com o que é dito. 

Expõem apenas a ideia de ser contra a redução da maioridade, mas deixam o 

texto vazio de argumentação. Ainda que utilizem o filme “Falcão – meninos do 

tráfico” como um recurso de argumentação, pecam por essa tática ser fraca e de 

pouca relevância. O grupo tanto não vê saída para a resolução do problema, quanto 

nem se esforça para sugerir algo. 

 

3.4 Problemas de informatividade e argumentação 

 

Nesta categoria, há muitas falhas na organização dos textos: ou possuem só 

o título, ou não possuem elemento pré-textual algum. Além disso, as produções aqui 

postas não alcançaram o que se espera quanto ao uso da informação assimilada em 

prol da boa argumentação. 

 

3.4.1 Análise do G717 

 

Ti7 

Maioridade Penal 

 
A sociedade sofre com as preocupações causadas pela violência, e isso não vem de hoje. Na 

tentativa de diminuir os danos causados a sociedade isso acaba gerando perguntas como: Deve haver a 

diminuição da maioridade penal? 

 Se muitos adolescentes tem mentalidade o suficiente para cometer assaltos ou até mesmo 

matar, é por que já tem idade para responder pelos crimes que cometeu. Esses jovens não podem ser 

tratado como “crianças” que não se responsabilizam por seus atos. Não se deve deixar essas crianças e 

adolescentes sem uma punição, pois se eles tem capacidade para cometer crimes e por que tem 

capacidade de saber o que é certo e errado. 

 A redução da maioridade penal deve ocorrer para que esses menores sejam punidos pelos erros 

que cometeram independentemente da sua idade ou qualquer outra coisa. 

A solução para esse problema seria o investimento feito na área da educação, como na 

aplicação do Estatuto da criança e do adolescente, para tratar esse caso com mais firmeza e rigidez. 

 

 O texto apresenta um título genérico, que apenas retoma o tema, sem 

maiores informações sobre o posicionamento dos autores no debate em questão, e 

quatro parágrafos fracos de argumentos. Os problemas de informatividade estão já 

no início do primeiro parágrafo quando tratam do sofrimento da “sociedade”, mas 
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não especificam de onde surgem e nem quais são tais sofrimentos. Por várias 

vezes, é sentida a falta de complementos nos argumentos dados, por serem muito 

superficiais e não passarem de senso comum. 

 Os autores são a favor da redução da maioridade penal e justificam dizendo 

que os jovens são maduros o suficiente tanto para saberem o que estão fazendo 

quanto para arcarem com as punições de seus atos, o que não é relevante para o 

texto, visto que é uma informação que não diz muito sobre o problema em questão. 

Dizem apenas que a punição deve existir, porém não especificam como ela seria 

aplicada. 

 Quando dizem “Esses jovens não podem ser tratado como ‘crianças’ que não 

se responsabilizam por seus atos”, esquecem-se de que os jovens citados são os 

menores de dezoito anos e estão sob a mesma lei que as crianças usadas para 

estabelecer a comparação. Isso caracteriza uma falha de argumentação. 

 Na conclusão, duas soluções são sugeridas: investimento na educação e na 

aplicação do ECA, entretanto não dizem como isso poderia ser feito. 

  

3.4.2 Análise do G818 

 

Ti8 

Por ser um país falho em vários segmentos e tendo uma midia sensacionalista, o crime tem 

tudo o seu favor, assim, tornando um atrativo para os jovens de uma comunidade. 

O Estado afirma que uma pessoa só é mentalmente capaz de assumir seus atos aos dezoito 

anos, mas a maneira como certos jovens cometem delitos, sugere inteligência suficiente para 

exercerem responsabilidade. Nesse ponto, o Estado é contraditório. Por outro lado, a imprensa impõe 

no senso comum uma punição e esquece de quem transforma o ser humano é a educação, e não o 

“ferro”, já dizia Platão: “Educai as crianças para que não seja preciso punir os adultos.” 

A possível solução para esse problema seria uma série de medidas, dentre elas, um 

endurecimento no tratamento desses jovens.  E o mais importante é o investimento pesado em 

educação de qualidade, não só visando matérias como gramática e matemática, mas também filosofia e 

sociologia, fazendo o jovem adquirir senso comum. 

 

Sem título e sem olho, neste texto, o gênero fica bem descaracterizado e 

pouco atraente, além de sua curta extensão, que não permite que haja muito 

progresso quanto ao tema. O que realmente interessa em um Artigo de opinião é 

que o tema posto em discussão seja bem debatido, e esse debate necessita de mais 

conteúdo do que o apresentado nessa produção. Os autores organizam o texto em 
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apenas três parágrafos e deixam muitas brechas que precisariam ser preenchidas 

com conteúdos retirados de leituras prévias. Talvez seja o caso, como citado no 

capítulo dois, do grupo que apresentou maior dificuldade em escrever outro gênero 

textual que não seja uma dissertação argumentativa. 

 Talvez este texto seja o mais problemático quanto ao uso da informação para 

benefício da construção da argumentação por várias razões. No primeiro parágrafo 

os autores falam em ‘país’, sem especificar de qual país se trata. No segundo 

parágrafo, descrevem como o Estado vê um jovem de dezoito anos em relação a 

seus atos julgando-o contraditório, todavia não há contradição alguma visto que é 

apenas uma afirmação do que o grupo acredita ser o certo. Na citação, pecam por 

dar a Platão a autoria do que foi dito por Sócrates. Para a conclusão, fazem 

referência a uma série de medidas, mas se restringem a apontar apenas uma. Há 

mais uma inadequação, quando dizem que filosofia e sociologia fazem o aluno 

adquirir senso comum, quando essas disciplinas fazem justamente o contrário. 

 

3.4.3 Análise do G919 

 

Ti9 

Não julgue, eduque 
 

 No Brasil atual, o número de infrações criminais cometidas por jovens multiplica-se. Diante 

disso, é muito debatido sobre a possível aprovação à redução da maioridade penal, que está em 

aplicação seja viável. 

 Pitágoras já dizia, “Eduquem as crianças de hoje e não será preciso castigar os homens de 

amanhã”. Porém, nem todas as crianças nascem em um ambiente agradável com conceitos ricos em 

ética, que os levem a formação de um verdadeiro cidadão. 

 Observa-se, imediatamente, que o país é pobre em medidas educacionais. E que nem todas as 

crianças tem uma educação e mente bem estruturada, para que possam, mesmo na dificuldade, 

respeitar o próximo. 

 A constituição federal de 1988, decidiu que a idade mínima para uma pessoa ser julgada como 

adulta, é apartir dos 18 anos de idade. Porém, não é a idade que julga sua maturidade, e sim, seus atos. 

 

Pensando que esta produção apresenta título e quatro parágrafos, deveria 

estar entre os melhores, visto que, estruturalmente falando, caberia muita 

informação. Entretanto, não é o que se vê. Cada parágrafo apresenta dois períodos 

que, mesmo contendo elementos de coesão textual, não possuem relação entre 

eles. 
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No primeiro parágrafo, os autores apontam "infrações criminais cometidas por 

jovens" no Brasil, mas não dizem quais são. Desse modo, parece que eles esperam 

que o leitor tenha essas informações. No segundo, mais uma vez há ocorrência da 

frase já apresentada em outro texto produzido por outro grupo; aqui o autor da 

citação está certo, mas o que supostamente foi dito por ele nem tanto. Há uma 

tentativa frustrada de citação direta que se fosse posta como paráfrase estaria mais 

adequada. No terceiro parágrafo, os autores abordam as falhas do sistema 

educacional brasileiro, só que mais uma vez não especificam quais são. Ainda  

apontam para a falta de acesso a instituições de ensino que tenham o necessário 

para seu bom funcionamento. Concluem, no quarto e último parágrafo, citando a 

constituição quando essa fixa em dezoito anos a idade para que o cidadão seja 

considerado adulto, contudo discordam por acreditar que não é a idade que define 

maturidade e sim os atos cometidos. 

Utilizam o pretérito perfeito do indicativo para expor a origem do problema em 

questão e para apoiar o pouco que consegue argumentar. A pontuação é algo que 

merece destaque, visto que as orações, em cada parágrafo, poderiam compor um 

período composto. Se corretamente empregada, a pontuação mostrará que o texto 

possui nos três últimos parágrafos períodos longos intercalados por pontos finais. 

Por exemplo, no segundo parágrafo, após a citação, inicia-se uma nova oração com 

a conjunção coordenativa adversativa ‘porém’, a qual contesta o que acabou de ser 

dito e que poderia estar incluída na escrita do primeiro período do parágrafo se 

houvesse vírgula no lugar do ponto final. O texto conta mais com o conhecimento 

prévio do leitor do que com o do autor que pretende defender um ponto de vista. 

A informatividade é bastante baixa nessa produção, logo se faz preciso reler 

algumas vezes o texto para identificar que não há clareza se o grupo é a favor ou 

contra a redução da maioridade. No terceiro e no quarto parágrafos, mostram que as 

crianças são expostas a situações que não favorecem seu desenvolvimento, 

entretanto, no último parágrafo, é dito que são os atos que definem a maturidade do 

infrator deixando a possibilidade de que esses atos é que deveriam ser levados em 

consideração no momento de definir a punição do menor infrator. 
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3.4.4 Análise do G1020 

Ti10 
 

Punição ou solução? 
Reduzir a maioridade penal é o melhor jeito de combater a criminalidade? 

 

Atualmente existe o ECA (Estatuto da criança e do adolescente) que trabalha na reeducação 

para que os menores infratores não voltem para rua. Uma lei já existe para prevê medidas educativas, 

falta só o devido cumprimento dela. Alguns orgãos do governo já fazem a apreensão de menores, esse 

ato não diminui a violência, outros países mais desenvolvidos tentaram aderir a maioridade penal 

reduzida e a violência não foi diminuída. A teoria reformista ou marxista diz que todo problema pode 

ser resolvido com a reformulação do sistema, projetos que influenciam a saída dos jovens das ruas e o 

devido cumprimento da lei e a devida punição resolveria adequadamente a criminalidade. 

 

Ainda que apresente título e olho, o texto em si é bastante curto visto que 

possui apenas um parágrafo. Antunes (2009) afirma que textos longos não 

significam textos de qualidade, mas textos curtos também não. Pela extensão dessa 

produção, ainda mais tendo visto as aqui anteriormente citadas, já é possível prever 

a baixa qualidade dela. 

Nesse parágrafo único, o grupo cita que o ECA (Estatuto da Criança e do 

Adolescente) trabalha na reeducação dos menores infratores ao invés de dizer que o 

estatuto garante a reeducação. Quem trabalha são os profissionais capacitados para 

tal função. Ainda é dito que o governo possui órgãos para fazer a apreensão de 

menores e que esta atitude não reduz a violência. Faltou dizer em que esfera de 

governo há esses órgãos (municipal, estadual ou federal), exemplificar quais são 

esses órgãos e se eles apreendem todos os menores que estiverem pela rua. 

Utilizam verbos no presente do indicativo para mostrar que a situação está em 

debate, períodos curtos e longos e poucos elementos coesivos. Caso possuíssem 

mais informações sobre as situações que indicam no texto, poderiam dar outro 

desdobramento a suas opiniões. 

Há uma tentativa de mostrar alguma leitura prévia que pudesse sustentar as 

posições apresentadas, mas são falhas quando não citam diretamente quais os 

artigos do ECA que garantem a reeducação dos menores, quais os órgãos que 

fazem a apreensão desses e quais exatamente são esses que são apreendidos e 

reeducados. 
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3.5 Refletindo parcialmente sobre as análises 

 

Após analisar os textos acima, vemos, entre tantos detalhes que merecem 

correção, a necessidade de possuir informação suficiente acerca do tema em 

discussão para o enriquecimento das produções. A ausência desse recurso interfere 

na qualidade dos artigos de opinião tanto na extensão quanto na consistência da 

argumentação apresentada pelos autores. Os equívocos apresentados quanto ao 

verdadeiro autor da citação utilizada em dois artigos distintos (Ti8 e Ti 9), no 

momento em que foi apresentada a visão do Estado em relação aos adolescentes e 

quanto à proposta das disciplinas de Filosofia e Sociologia são situações em que 

percebemos a funcionalidade da informatividade na construção da argumentação. 

 A princípio, não é perceptível a relação direta entre informação e 

argumentação, entretanto um texto argumentativo não terá consistência caso o autor 

não possua informação suficiente sobre o tema. O texto Ti3 é exemplo disso quando 

notamos nele a exposição de muita informação, o que o torna interessante, mas não 

dá o suporte necessário para justificar a opinião apresentada pelos autores os quais 

são contrários à redução da maioridade penal. 

Por outro lado, o Ti5  apresenta argumentos que encaminham o leitor para a 

apreensão da opinião apresentada ainda que de forma não muito clara e essa falta 

de clareza é fruto de opiniões rasas que se aproximam do senso comum. Se 

houvesse leitura suficiente acerca do tema, provavelmente, a produção cresceria 

bastante em qualidade. 

 Em suma, é notável a ausência de conhecimento do autor de qualquer texto 

ao analisarmos sua escrita pela quantidade de informação apresentada na superfície 

textual. Essa ausência resultará em um texto que além de não atender a expectativa 

do interlocutor, poderá causar desinteresse e a desistência antes do fim da leitura do 

que ali está posto. 

No capítulo a seguir, apresentaremos as análises dos textos após as 

intervenções propostas aplicadas em sala de aula, buscando descrever que as 

atividades resultaram em mudanças positivas no processo de reescrita dos artigos 

de opinião. Nele, os artigos serão analisados seguindo os mesmos critérios 

adotados no capítulo 3. 
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4. Análise da segunda versão dos Artigos de Opinião 

 
Neste capítulo veremos como os artigos de opinião, após as situações 

didáticas apresentadas no capítulo 2, foram reescritos. Nele, será possível 

analisarmos as melhorias feitas pelos estudantes em relação à informatividade do 

texto em comparação às produções apresentadas no capítulo anterior. 

Anteriormente, os textos foram identificados por Ti1, Ti2, Ti3... até o Ti10 

compreendidos como Texto inicial 1, Texto inicial 2, Texto inicial 3.... Abaixo 

teremos a versão final desses textos identificados como Tf1, Tf2, Tf3... até o Tf10 

compreendidos como Texto final 1, Texto final 2, Texto final 3... até o Texto final 

10. 

Como se trata da reescrita, não categorizamos mais os artigos de opinião 

abaixo analisados por esperarmos que tenham melhorado em relação à primeira 

versão. Sendo assim, as análises seguirão a ordem tal qual posta no capítulo 3 em 

sequência. Antecipamos que não haverá análise dos textos 1 e 2 visto que já 

atenderam a nossa proposta de utilizarem a informatividade como recurso de 

argumentação, nem do texto 7 porque este não foi entregue em tempo hábil. Logo, é 

a partir do texto final do grupo 3 que perceberemos as mudanças alcançadas. 

 

4.1 Análises da reescrita dos artigos de opinião pós-reescrita 

 
Tf321 

Em matéria apresentada a Revista Carta Capital 2014, sobre a questão adianta reduzir a 

maioridade penal? Apresentou-se varias propostas para apresentar um projeto que aumenta o tempo de 

pena para jovens infratores reincidentes em crimes graves, entres eles homicidio, latrocinio e estupro. 

As propostas citadas neste projeto não é viável, pois a nossa legislação já responsabiliza toda 

pessoa acima de doze anos por atos ilegais. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o menor 

infrator deve merecer medidas socio educativas. 

Nesta materia temos a opinião de Pedro Serrano, professor de direito constitucional da PUC, e 

Fabio Paes, representante da ONG Aldeias infantis e integrante do Conselho Nacional dos direitos da 

Criança e do Adolescente. Segundo Pedro Serrano o ingresso precoce de adolescentes em nosso 

sistema carcerario só faria aumentar o numero de bandidos, pois tornaria muitos deles distantes de 

qualquer medida socioeducativa. Já Fabio Paes afirma que um jovem ingressa no crime devido à falta 

de escolaridade, de afeto familiar, e por pressão consumida que o convence de que só tera seu valor 

reconhecido socialmente se portar determinados produtos da moda. 

A redução da maior idade penal deve vir acompanhada de uma mudança no sistema 

carcerario; Mudança na estrutura fisica e uma mudança de conceito. Enfim, para a redução acontecer, 

muitas outras mudanças tem que se fazer, principalmente educacional. Reduzir a maioridade penal não 

vai adiantar enquanto existir forte desigualdade social. Precisamos de educação nesse pais, não vai ser 
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uma lei que vai tirar jovens delinquentes da rua e sim a educação. Como disse Victor Hugo "Quem 

abre uma escola fecha uma prisão" com um pais injusto como o Brasil só reduzir não adianta. 

 
 Dividido em quatro parágrafos, os autores deixam clara sua posição no 

segundo parágrafo quando afirmam que as propostas citadas no projeto, que prevê 

o aumento do tempo de pena para jovens infratores reincidentes, são inviáveis e 

conseguem, além de contextualizar melhor a situação discutida no texto, utilizar a 

informação a seu favor. 

 O primeiro parágrafo, apesar de ainda precisar melhorar na organização dos 

períodos, deixa o leitor ciente da situação que será debatida. Apresenta a discussão 

sobre o aumento ou não da permanência do menor infrator nos centros de 

ressocialização específicos para essa faixa etária. O segundo, utilizando uma 

informação retirada da constituição, derruba a tese do prolongamento da estada do 

menor nesses centros. O terceiro parágrafo justifica o porquê de serem contra a 

proposta apresentada: utilizam falas de especialistas, Pedro Serrano e Fabio Paes, 

a fim de sustentar o que dizem. Por fim, o quarto parágrafo apresenta uma 

possibilidade que nem aumenta o tempo de internamento e ainda promove certa 

dignidade na forma como os infratores, seja qual for idade, devem permanecer 

enclausurados. Ainda traz a ideia de educação como a melhor solução para que os 

jovens não entrem no mundo do crime, reforçada pela fala de Victor Hugo, escritor 

francês do século XIX. 

 Para a escrita desse texto, os autores utilizaram diferentes formas verbais. 

Quando apresentam a situação do debate, utilizam o pretérito perfeito do indicativo, 

afinal desde que a proposta foi apresentada, a discussão acontece. Quando opinam 

sobre o projeto, utilizam o presente do indicativo. Para apresentar a fala dos 

especialistas, fazem paráfrase com verbos no pretérito imperfeito do indicativo com o 

propósito de expor o que pode acontecer caso os menores também se juntem à 

população carcerária brasileira e novamente voltam a usar o presente do indicativo 

quando tratam da fala do segundo especialista, o qual diz que os jovens só entram 

para o crime por culpa da mídia que os convence de que ele só será reconhecido 

caso consuma algum produto da moda. 

 São visíveis, ainda, nessa nova versão de texto, desvios gramaticais, 

entretanto tais falhas não deturpam a compreensão do texto merecendo nesta 

análise apenas esta breve observação para que sejam desfeitas quaisquer 

impressões de que este detalhe possa não ter sido observado. 
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 Sobre a informatividade, o texto que serviu de fonte de informação ainda é o 

mesmo da produção anterior, contudo os autores souberam utilizar melhor o que 

apreenderam a seu favor. A construção da argumentação está muito mais 

consistente em relação ao texto da primeira versão. 

Tf422 

 Um dos assuntos mais comentados recentemente no Brasil é a lei não aprovada, que determina 

a redução da maioridade penal. No entanto, nunca houve um consenso sobre a questão. Afinal, será 

que reduzindo a maioridade pena irá resolver os problemas da criminalidade brasileira? Essa é a 

melhor solução? 

 O que se sabe de fato é que os presídios estão cada vez mais cheios e não tem cumprido sua 

função social de controle. Outro fator importante é que entre os 16 anos, os menores ainda estão em 

formação de sua identidade e escolhas, portanto se exige um tratamento diferenciado daqueles que já 

tiveram suas chances de desenvolvimento educacional e psicológico. Logo, reduzindo a maioridade 

penal não irá resolver o tal problema da criminalidade brasileira. 

 A cadeia não é o lugar adequado e nem uma solução para um menor infrator. Os menores, ao 

passarem a conviver no mesmo ambiente que os presos mais velhos, teriam contato com uma realidade 

ainda mais triste, diminuindo a sua chance de reabilitação. 

 É muito importante o investimento na educação e no sistema de programas e trabalhos sociais, 

propocionando para os jovens uma inclusão social e um novo jeito de ver o mundo. Além da criação 

de novos projetos e outras medidas de melhoramentos do sistema carcerário brasileiro. 

 
Apresentado em quatro parágrafos, o texto é iniciado por questionamentos 

que norteiam a discussão, o que facilita a compreensão pelos leitores. O primeiro 

parágrafo contextualiza o assunto e o localiza geograficamente. As perguntas que 

aparecem no fim desse parágrafo revelam uma preocupação dos autores em 

localizar alguma alternativa para a redução da maioridade penal, basta observar que 

nas duas perguntas aparecem, respectivamente, as palavras 'resolver' e 'solução' 

que permeiam o mesmo campo lexical. O segundo parágrafo começa a responder a 

primeira pergunta proposta pelos autores. Nele percebemos, após a apresentação 

de alguns dados, o ponto de vista do grupo sendo contrário à redução da 

maioridade. Um pouco mais enxuto, o terceiro parágrafo aparece para responder a 

segunda pergunta, e isso já é feito no início desta parte do texto. Por fim, a 

conclusão traz uma proposta além da apresentada pelos outros grupos: trabalhos 

sociais. Todos os outros textos contrários à redução são concluídos apresentando a 

educação como melhor resposta para o problema da criminalidade juvenil. 

Há o predomínio do presente do indicativo, visto que os autores são bastante 

firmes no que dizem. Utilizam-se desse tempo verbal para explicar uma série de 

situações: os presídios, formação da identidade juvenil e a necessidade do 
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investimento na educação. Os pretéritos são utilizados para mostrar a dificuldade de 

se chegar a um acordo sobre o tema e para justificar a prisão dos adultos e insistir 

no uso das mais variadas medidas para que os adolescentes não precisem ir para 

um presídio. 

As informações apresentadas conseguem sustentar a opinião do grupo, 

entretanto poderiam vir seguidas das fontes que foram retiradas ou de falas de 

psicólogos para dar mais convicção ao que foi dito. Dizer que o assunto está em 

pauta causa interesse, mas dizer quem propôs a discussão enriqueceria mais o 

texto. Quando a situação carcerária é apresentada, fala-se sobre, mas não se diz de 

onde vem a informação. Na conclusão, os programas sociais são apresentados 

como mais uma proposta de mudança de realidade para os menores infratores, 

entretanto não se diz quais programas ou exemplos de possíveis programas. 

 
Tf523 

 A educação é fator primordial para o desenvolvimento de uma nação. E não é de hoje que o 

Brasil anda na contramão daquilo que é comum em países desenvolvidos. Não raro, se ver crianças e 

jovens que não tem acesso a educação, por finalidade, acabam por adentrar a criminalidade. 

 Parece evidente a tese que defende o declinio de 18 a 16 na maioridade penal para a redução 

de crimes. Mas, se o jovem de menor comete crimes hediondos, ele o faz pela falta de investimento 

educacional, passando a não ser ascendido socialmente, vivendo assim, na marginalidade, com esse 

cenário, não será diferente com “os de menor”, tornando logo a discursão irrelevante. 

 Podemos afirmar, que a diminuição da maioridade penal, não se trata de uma solução 

definitiva e sim a curto prazo, já que se isso ocorrer, a média de idade dos criminosos também ira 

diminuir. 

Reduzindo a idade penal não sera certo a diminuição imediata dos indices criminais. Fatores 

como investimento da educação e cultura, aplicaria com mais rapidez e eficácia a melhoria da taxa de 

crimes no Brasil. 

 
Também dividindo em quatro parágrafos, o grupo, que é contrário à redução 

da maioridade penal, produziu um texto que eleva a educação como a única 

resposta para sanar o problema da violência juvenil. Além disso, põe em debate o 

tempo necessário para que as mudanças sejam percebidas e se a medida é 

realmente cabível. Ao comparar o Brasil com países desenvolvimentos, o grupo 

deixa claro o descontentamento do desenrolar das discussões acerca do assunto.  

O primeiro parágrafo justifica o porquê de crianças e adolescentes entrarem 

no mundo do crime. O segundo apresenta a falta de educação escolar como 

facilitadora para a filiação no mundo do crime. O terceiro é categórico quando diz 
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que a redução não é uma solução definitiva, que se a redução for instituída, os 

criminosos terão idade cada vez menor. O texto se encerra apontando algo além da 

educação: a cultura. Se postas juntas na realidade dos jovens, o efeito será muito 

mais positivo. 

Há o uso constante do advérbio de negação 'não'. Em todos os parágrafos, 

ele aparece para alertar o leitor que a má compreensão do tema ou a ação sem 

reflexão podem gerar outro problema e não a redução da juventude criminosa. 

Possui grau médio de informatividade. Sem muitas informações, até mesmo 

pela sua dimensão, a produção em análise poderia ter sido construída com mais 

dados. 

 
Tf624 

Redução da maioridade penal 
Aos 16 anos os jovens podem votar, estão aptos a decidir o futuro do país, e, portanto 

conscientes de seus atos. 
 
 Todos os dias somos bombardeados por notícias de jovens que cometeram crimes bárbaros, a 

falta de segurança ao andar na rua é um problema para os cidadãos, que preocupados com a sua 

integridade física ficam apreensivos ao andar na rua o assunto bastante polemico, provoca múltiplos 

olhares quanto ao questionamento, visto o aumento da criminalidade no Brasil por melhoras. 

 Está em debate no congresso nacional, sobre a redução da maioridade penal para 16 anos a 

PEC da maioridade penal foi apresentada em agosto de 1993 e ficou mais de 21 anos parada. Neste 

ano, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da câmara retomou discussões, após várias tentativas 

de adiamentos por parlamentares contrá ao texto, em minoria na comissão. 

 O sistema penitenciário brasileiro não tem cumprido sua função social de controle, reinserção 

e reeducação do criminosos, ao contrário, tem demonstrado ser uma “escola do crime”. Portanto, 

nenhum tipo de Experiência na pode cadeia pode contribuir com o processo de reeducação e 

reintegração dos jovens na sociedade. 

 Não há dados que comprovem que o rebaixamento a idade penal reduz os índices de 

criminalidade juvenil. Ao contrário, o ingresso antecipado no falido sistema penitenciário brasileiro 

expõe os adolecentes a mecanismos dissipadores da violência, como o aumento das chances de 

reicidêcia, uma vez que as taxas nas penitenciárias são de 70% enquanto no sistema socioeducativo 

estão abaixo de 20%. 

 Portanto, a redução da maioridade penal será benéfica para punir adolescentes que cometem 

crimes com a certeza da impunidade, todavia, deve ser acompanhada de medidas socioeducativas 

eficazes, para que o resultado não seja apenas o aumento da população carcerária, mas sim a 

diminuição da criminalidade no Brasil. 

 
Mais desenvolvido que os anteriores, esse texto apresenta todas as partes 

pré-textuais do artigo de opinião (título e olho). Além do assunto abordado, os 

autores deixam claro que, aos dezesseis anos, os jovens são realmente conscientes 

de seus atos porque já podem escolher os futuros governantes do país. 
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Claramente contrários à redução, os autores utilizam datas e porcentagens 

para sustentar sua opinião contrária à redução. O primeiro parágrafo apresenta o 

tema, comenta sobre o andamento atual da discussão e ainda deixa claro que há 

dois pontos de vista distintos sobre o assunto abordado no texto. O segundo 

parágrafo traça um histórico da proposta apresentada ao congresso nacional em 

1993 e retomada para debate em 2015 pela CCJ (Comissão de Constituição e 

Justiça). O terceiro comenta a situação do sistema carcerário nacional, se ele está 

apto a recepcionar os menores infratores e se é possível promover melhora de 

conduta com este tipo de punição. O quarto parágrafo descredibiliza a eficácia da 

redução da maioridade quando trata da reincidência nos presídios e nas instituições 

promotoras de ressocialização. O quinto e último parágrafo traz uma ironia ao dizer 

que caso a redução da maioridade ocorra, ainda assim o jovem infrator se sentirá 

impune porque não haverá muita diferença em sua conduta ao entrar e ao sair. 

Afirma ainda que sem acompanhamento de atividades que permitam alguma 

transformação positiva no comportamento do infrator, a única mudança visível em 

curto prazo será o aumento da população carcerária. 

A argumentação está muito bem organizada visto que para cada opinião 

apresentada em cada parágrafo, há dados que garantem a veracidade do que é dito. 

Historicidade, análise da situação e uso de dados estatísticos reforçam o que está 

sendo posto em relação ao tema em debate. 

 

Tf825 

Por ser um tema atual e polêmico, a redução da maioridade penal vem ganhando adeptos dos 

dois lados (os que aprovam e os que são contra). Todo dia, surgem matérias, notícias e opiniões de 

especialistas, tornando um assunto atual e cheio de dados. Porém qual dos lados tem um melhor 

argumento? 

A cada dia, surgem casos de menores que cometem crimes, como assassinatos e roubos.  E a 

sociedade brasileira cobra uma medida severa e imediata, tanto que isso reflete nos dados: uma 

pesquisa realizada pelo Datafolha de São Paulo mostra que 84% dos brasileiros são a favor da 

redução. Como se não bastasse, os 54 países que reduziram a maioridade, não se diminuiu a violência. 

O grande problema de inserir um jovem em um presidio é a altissima chance do mesmo se coligar a 

uma facção, transformando-o em um criminoso de alta periculosidade. Até porque o modelo carcerário 

brasileiro não oferece ressocialização nem oportunidade de reinserção positiva na sociedade, diz João 

Trajano, especialista formado na UERJ. 

A nação brasileira esquece de que o modificador do homem é a educação, e não a punição. As 

leis não funcionam como devia, já que o Legislativo brasileiro foi reformulado 13 vezes em 72 anos, 

de acordo com Luiz Flávio Gomes, jurista e fundador da rede de ensino LFG. 
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A educação precisa ser melhorada, tanto em qualidade quanto em estrutura, e uma melhor 

valorização do professor, um profissional de tanta importância na formação cidadã. A criação de 

ONGS e entidades beneficentes sempre ajudam os jovens a sair do possivel mundo do crime através 

das “escolinhas” que disponibilizam diversos esportes, como futebol, judô e tantos outros. 

 
Sem título e sem olho, esse texto, estruturado em quatro parágrafos, não traz 

na introdução onde o debate está em voga, entretanto, o segundo parágrafo e o 

terceiro suprem essa ausência de informação. 

No primeiro parágrafo, é dito que o assunto em questão possui duas vertentes 

opostas: os pró e os contra a redução da maioridade penal. Esse momento da 

produção é encerrado com um questionamento sobre quem estaria com a razão. O 

segundo parágrafo expõe o desejo da sociedade brasileira por uma medida severa e 

imediata, além da situação nos países que já propuseram a redução como solução 

para o problema da criminalidade. Ainda justifica que colocar um jovem em um 

presídio com bandidos mais experientes pode agravar a situação por permitir que 

aquele se una a estes e, ao invés de abafar sua tendência ao crime, promova um 

aumento na reincidência dos delitos ao término do pagamento da pena a estes 

proposta. Já no terceiro, os autores não deixam dúvida do valor da educação no 

processo de modificação de caráter do ser humano. Põem a culpa no mal 

funcionamento das leis visto que o Legislativo nacional passou treze vezes por 

reformulações nos últimos setenta e dois anos. O último parágrafo retoma a 

proposta de que a educação é realmente a solução para o problema da 

criminalidade juvenil e que além da melhoria na estrutura e na qualidade, o professor 

também precisa ser melhor valorizado. Além dessa solução, os autores citam a 

criação de ONG's para que auxiliem na missão de retirar o jovem do mundo do crime 

oferecendo o acesso ao esporte como ferramenta auxiliar nesse processo. 

Por se tratar de um tema ainda em discussão, os verbos predominam no 

presente do indicativo para mostrar as visões do Legislativo e da população acerca 

do debate e para expor a frequência com que as situações envolvendo menores são 

noticiadas pela imprensa e discutidas pelos especialistas. Muito bem pontuado, com 

poucos desvios em seu uso, o artigo de opinião traz a vírgula separando os apostos 

facilitando a compreensão do que se pretende transmitir. Os adjetivos utilizados em 

alguns momentos contribuem para a adesão do leitor à ideia do artigo aqui 

analisado. "Criminoso de alta periculosidade", "formação cidadã" e "reinserção 

positiva" são alguns exemplos de uso desses adjetivos que dão apoio à ideia central. 
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Os advérbios também têm participação importante na construção do texto ao 

determinarem os momentos em que os fatos acontecem. "Todo dia", "a cada dia" e 

"sempre" são alguns exemplos. 

Há um grau satisfatório de informatividade visível nos dados apresentados 

quando os autores nos trazem os dados estatísticos, a fala de especialistas e a 

informação sobre a reformulação do legislativo brasileiro. São informações que 

demonstram a necessidade do debate sobre essa temática que envolve toda a 

sociedade brasileira e, pelo apresentado, dos cinquenta e quatro países apontados. 

 

Tf926 

Não julgue, eduque 
 

Crianças, jovens, adultos, e idosos independentes de sua classe social; podem estar 

sujeitos a cometer criminalidades brutais que levam cada vez mais o Brasil a declineo social; 

e ao longo dos anos o número de jovens a realizar crimes aumentou. O aumento da violência 

praticada por adolescentes pode estar ligada a vários fatores; como: Educação; moradia; 

influências negativas; condições financeiras; e até mesmo a consciência que os jovens da 

atualidade tem sobre a prática de crimes, sabendo que não podem ser presos e punidos como 

adultos, por isso continuam a cometer crimes pensando que logo serão livres. O assunto da 

maioridade penal é polêmico, principalmente na Grã-Bretanha, já que houve tentativas de 

mudanças na legislação de 1998 que foram travadas no parlamento Britânico, mas o impacto 

da redução (penal) da maioridade penal de 14 para 10 anos ainda é incerto. A solução para 

uma sociedade mais justa não esta em pegar os jovens e por em prisões como no tratamento 

para adultos; mas sim, ser colocados em um programa especial de detenção com unidades 

especializadas na reabilitação de menores, com acompanhamento psicológico e educacional 

com direito de receber visitas de parentes. É certo de que as crianças e jovens necessitam de 

boa educação, pois é através dela que os jovens se tornam adultos responsáveis. E é 

importante resaltar que os adolescentes “de hoje” estão constantemente ligados a informações 

e tecnologia que os tornaram “adultos mais cedo”. se transformaram O Brasil precisa alinhar-

se a legislação à de países desenvolvidos com os Estados Unidos, pois se uma criminalidade é 

omitida, cada vez mais pode se tornar abundante 

 
 Embora possua como parte pré-textual somente o título e o texto produzido 

apenas em um parágrafo para discutir o ponto de vista do grupo, a estrutura desse 

texto dá conta quanto à boa qualidade na discussão do tema abordado. 

 Os autores iniciam o artigo afirmando que qualquer um pode se tornar um 

criminoso, mas que os jovens estão se destacando nesse tipo de infração. Não há 

apenas uma causa para o problema, trata-se de um conjunto de causas: educação, 
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moradia, influências negativas, a condição financeira da família e o conhecimento da 

punição diferenciada da dos adultos. 

 O grupo mostra que a discussão não é pauta apenas no Brasil, mas que na 

Grã-Bretanha também já houve tentativas de reduzir a maioridade penal com o 

propósito de amenizar a criminalidade local. Então passam para a proposta do 

problema ao afirmarem que não é enclausurando o jovem que a criminalidade 

baixará, mas proporcionando a ele uma forma diferenciada de detenção com 

acompanhamento psicológico e educacional com regulares visitas de parentes. Além 

dessa mudança de punição, sugerem um alinhamento de raciocínio com os países 

desenvolvidos, a exemplo dos Estados Unidos. 

Aqui temos o uso de verbos no presente do indicativo demonstrando a 

atualidade da discussão, quando antecede a comparação entre Brasil e Grã-

Bretanha em relação à resposta dada sobre o impasse e quando é apresentada a 

melhor proposta para resolver esse debate polêmico. Aqui há falhas no uso do ponto 

e vírgula já na primeira linha do texto, o ideal seria mesmo um ponto final, e na linha 

doze antecedendo a conjunção coordenativa adversativa 'mas', onde a vírgula seria 

mais adequada. Alguns adjetivos são utilizados pelos autores para enfatizarem suas 

opiniões, por exemplo, na linha sete quando lemos "o assunto da maioridade penal é 

polêmico", ou na linha catorze onde encontramos "É certo que as crianças [...]" e por 

fim, na linha dezesseis, temos "E é importante [...]".  

Sobre a informatividade, vemos um conteúdo satisfatório que enriquece o 

texto quando dados locais e internacionais são postos e comparados. Sobre trazer 

ao texto a quais países desenvolvidos o Brasil deveria alinhar a sua legislação, 

poderia haver outros exemplos.  

Em relação à primeira versão, este artigo supera nos dados apresentados, 

mas os autores esqueceram-se de citar o que diz nossa constituição, elemento 

presente na primeira versão do texto. 
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Tf1027 

Menoridade penal, problema ou solução? 
 

 Atualmente, esse problema vem sendo muito discutido, mas junto com essa “solução” do 

sistema vêm muitos problemas. Quais seriam esses problemas? Quais seriam essas soluções? 

 A superlotação nas cadeias já é um problema antes da maioridade penal, o “Brasil” segue um 

termo dito por Dom João desde seu começo: “Prefiro construir prisões à escolas”. Até hoje isso 

acontece, a nova lei que está sendo discutida só aumentará a agravação desse problema que o Brasil 

sempre teve. 

 Educação no Brasil, hoje em dia, está muito precária talvez seja por isso que 93% da 

população brasileira seja a favor da maioridade penal, pela falta de informação e conhecimento dos 

problemas. Um filósofo e matemático disse: “Educai as crianças para não precisar punir os adultos”. O 

ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) já puni os menores infratores com medidas socio 

educativas, para que eles não voltem a cometer atos criminosos. 

 Investimento no ECA e na educação pública resolveria o problema de hoje em dia e evitaria 

no futuro. 

 
Um texto curto e bastante simples, os autores não se dedicaram muito à 

reescrita se observarmos sua extensão e estrutura que muito se assemelha à de um 

texto dissertativo-argumentativo. Ainda que se trate de uma reescrita, esse texto 

ainda precisaria de mais algumas revisões. 

Dividido em quatro parágrafos, o primeiro apoia-se no título para não precisar 

retomar o tema da discussão proposta por eles. Falam que a solução apresentada 

pelo sistema acarreta muitos problemas, porém não é dita qual é a solução e nem 

quais são os problemas. Ao encerrarem a introdução com perguntas, dão a si 

mesmos os caminhos a serem percorridos no texto, entretanto esses caminhos 

deixam a desejar quando nos parágrafos seguintes as respostas são apresentadas 

de forma muito direta assemelhando-se a um questionário. O segundo parágrafo já 

começa com a resposta da primeira pergunta da introdução abordando um único 

problema: a superlotação carcerária. Ora, se os autores do artigo falam de 

problemas, deveriam trazer outros e não apresentar apenas um. Para dar 

consistência ao que dizem, apresentam um "termo dito por Dom João" em que o 

monarca afirma preferir prender a educar. No terceiro parágrafo, ao indicarem as 

soluções, mais uma vez apresentam apenas uma possibilidade: a educação. Aqui se 

apoiam em um dado estatístico, na fala de "um filósofo e matemático" e no ECA 

(Estatuto da Criança e do Adolescente) para dar consistência ao que propõem. 

Concluem o texto sugerindo investimentos na educação pública e no ECA para 

enfim erradicar a violência praticada por jovens no Brasil 
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 Os desvios de pontuação observados nesse artigo são vários. A começar, o 

uso das aspas em solução, linha um do primeiro parágrafo e em Brasil, linha um do 

segundo parágrafo. Não há razões que nos faça compreender qual a intenção 

pretendida pelos autores quando concordaram com esse uso. O ponto final também 

apresenta falha de uso. Há períodos em que essa pontuação se faz necessária para 

facilitar a compreensão do que é dito. No segundo parágrafo, logo após a citação de 

Dom João, a expressão Até hoje isso acontece, por remeter-se à citação, deveria ser 

encerrada com ponto final. Assim também é no terceiro parágrafo, quando se diz 

que a educação no Brasil está precária. Entre o adjetivo e o advérbio de dúvida 

talvez. Sobre os verbos, percebemos uma associação à fala o que resulta numa falha 

de conjugação do verbo punir na linha quatro do terceiro parágrafo. O verbo possui 

como sujeito “O ECA”, logo a forma verbal correta é pune e não puni, que é a forma 

verbal que indica pretérito perfeito do indicativo. 

 A informatividade deixa a desejar, ainda que essa produção textual apresente 

estatística e duas citações, uma de um monarca da história nacional e uma de autor 

não identificado. Entretanto, está muito melhor que a primeira versão visto que essa 

possuía um baixíssimo grau de informatividade, o que não garantia a adesão do 

leitor ao ponto de vista defendido pelo grupo. 

 

4.2 A reescrita como prática enriquecedora do processo de escrita 

 

 Após as análises acima apresentadas, fica notória a valia da aquisição de 

dados antes da produção textual a fim de enriquecer o próprio repertório para uma 

defesa sólida do nosso ponto de vista em relação àquilo em que acreditamos. 

Embora houvesse ocorrida a apresentação do tema a ser discutido e apresentação 

de dados que embasassem a primeira produção, é na reescrita que vemos a 

melhora significativa nas produções textuais quanto à informatividade dos textos.  

Os estudantes, de porte das orientações necessárias para a reescrita, 

compreenderam que ao apresentar dados concretos, frutos de suas leituras 

anteriores à nova produção textual, conseguiram trazer ao texto um ganho 

considerável em qualidade. 

 Se houve avanços quando observamos a informatividade dos textos, em 

outros elementos textuais notamos a necessidade de uma nova correção, 

consequentemente de mais algumas reescritas. Isso ocorre porque o processo de 
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reescrita é contínuo e só cessará quando o tanto o autor, quanto o corretor se derem 

por satisfeitos concordando que o produto está pronto para se tornar público. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho partiu da vivência profissional ao longo de alguns anos com a 

disciplina de produção textual em escolas particulares na cidade do Recife/PE em 

turmas de ensino médio e dela observou-se que por mais que se discutissem os 

resultados apresentados, as melhoras eram poucas e pontuais. Nem todos os 

alunos atendiam à expectativa do professor e se frustravam por ainda não 

conseguirem alcançar uma escrita esperada para alguém de seu nível de 

escolaridade. Pensou-se, então, em ações que culminassem em textos escritos 

onde ficasse clara a melhora esperada tanto pelo professor quanto pelo aluno autor 

da atividade solicitada. Após a vivência em busca da confirmação do que se propôs 

acerca da informatividade nas produções textuais escritas solicitadas em sala de 

aula, chegamos a algumas considerações e aqui serão apresentadas. 

 Partindo da premissa de que muita informação garante boa argumentação, foi 

visto que não é correto pensar nessa relação de uma forma tão direta. Foi visto que 

alto grau de informatividade no texto é benéfico quando os dados apresentados 

sustentam a opinião do autor, ou seja, não adianta encher a produção escrita de 

informações as quais enriquecem o texto, mas que não estão contribuindo para o 

que o autor pensa. 

 Para alcançarmos essa conclusão acima exposta, foi preciso compreender 

bem cada momento desenvolvido nos quatro capítulos escritos nesta dissertação. 

No primeiro capítulo, quando são apresentadas as descrições e discussões acerca 

das teorias que embasam o trabalho com a produção textual, temos de forma 

consistente o conhecimento que não pode ser esquecido pelo professor para que 

sempre tenha uma orientação de onde chegar com seu planejamento seja de aula, 

de curso. 

 No segundo capítulo, a prática reflexiva do profissional da educação se faz 

necessária porque é a partir dos registros escritos feitos por ele que as aulas 

seguintes passam a ser melhor planejadas atendendo às necessidades do grupo 

com que se está trabalhando. Nele, temos o que foi feito e como os alunos 

recepcionaram as atividades, inclusive as ações voluntárias demonstrando 

compreensão do que foi apresentado.  

 Já o terceiro, com suas categorias com características previamente 

explicadas, faz com que os momentos em sala tenham o cuidado maior que o  
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esperado para que os grupos com rendimento abaixo do esperado consigam 

compreender melhor o que estava sendo proposto. Assim, no quarto capítulo, vimos, 

sem categorizá-los, os textos com suas melhoras. 

 Da pesquisa fica o aprendizado sobre ser mais sistemático e preocupado com 

o processo de escrita, respeitando os momentos de escrita e reescrita, além de se 

desprender mais da engrenagem que move o ensino médio atual que é o vestibular. 

Escola é local de aprendizado. Não é preparatório para vestibular. Estuda-se a 

comunicação através de gêneros textuais para melhor se expressar socialmente de 

forma adequada e transmitindo de forma clara aquilo que se pretende. No caso da 

argumentação, com a quantidade de informação suficiente para se fazer entender e 

de forma coerente com o que se pensa. 

 Espera-se que a contribuição aqui proposta auxilie os futuros professores da 

área de linguagens na elaboração de situações didáticas que prezem pelo 

crescimento na área da argumentação e na aquisição de informação suficiente que 

consiga dar conta de defender o ponto de vista em relação a uma temática 

específica. 

 Por fim, acreditamos que o resultado alcançado deixa janelas abertas para 

outras propostas de pesquisas tais quais: formação de professor em produção de 

texto. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Termo de consentimento 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

Anexo 2: Texto motivador de debate em sala de aula 

Violência versus compaixão 
ALBA ZALUAR 
 

Em 1968, na Inglaterra dos Beatles e dos sindicatos fortes, uma linda menina de olhos azuis -Mary Bell- 

foi julgada como adulto quando tinha 11 anos de idade. Ela havia assassinado sem nenhum motivo dois meninos 

de 3 e 4 anos provavelmente com outra amiga. Mary foi condenada, depois de uma série de reportagens e 

investigações apressadas em que a sua imagem foi pouco a pouco associada ao demônio. Ela ficou internada até 

1980 em várias instituições, todas com o objetivo de recuperar crianças e adolescentes que ali cumprem pena, 

mas das quais saiu sem conseguir admitir o mal que havia feito. Em 1995 foi procurada por uma escritora 

interessada em entender por que as crianças matam. Foi nas longas conversas com essa mulher, durante as quais 

pôde reconstituir o seu passado, inclusive o descaso e a série de abusos sexuais sofridos por ela nas mãos de sua 

própria mãe com seus namorados, que Mary pôde finalmente um dia reconhecer ser a assassina e acrescentar: "O 

que fiz não tem desculpa". Ela havia recuperado sua consciência moral, e os sentimentos da vergonha, da culpa e 

da compaixão. Não foi apenas a disciplina da instituição, a horta das verduras, o contato com animais, a oficina 

mecânica, ou as aulas que lhe permitiram atingir esse ponto. Foi algo muito mais profundo.  

A diminuição da idade na responsabilidade criminal de 18 para 16 anos poderia diminuir os efeitos da 

manipulação perversa do Estatuto da Criança e do Adolescente por impedir que jovens nessa faixa de idade 

sejam usados para garantir a impunidade de maiores.  

Mas, enquanto as medidas socioeducativas forem mera ficção na letra da lei, enquanto não houver 

atendimento médico e psicológico a adolescentes tão precocemente comprometidos com a crueldade e a 

indiferença ao próximo, tal mudança de nada adiantará. Se o sistema de Justiça no Brasil não for capaz de 

estancar as absurdas taxas de impunidade nos homicídios, se o sistema de punição específica para menores 

homicidas não tiver meios de lhes devolver a consciência moral mal formada ou desmantelada ao longo de suas 

abusadas vidas, continuaremos a ver os mesmos jovens a repetir tais atos sem remorso. Falta-lhes empatia, falta-

lhes capacidade de avaliar o sofrimento que causam no outro, falta-lhes a fala que permite colocar-se no lugar do 

outro, ou seja, compaixão.  

Enquanto isso não acontecer, não resta senão a alternativa da prisão para que outras Lianas não sejam 

imoladas e não fique apenas o olhar doloroso de seu pai a dizer: foi a minha filha, mas poderia ter sido a sua. 
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Anexo 3: Texto motivador de debate em sala de aula 

 

Crimes e castigos 

Hélio Schwartsman 

 

 Atendendo a provocações, volto a comentar o inominável assassinato do casal de namorados Liana 

Friedenbach e Felipe Caffé, desta vez sob o aspecto da lei. A tarefa que me cabe não é das mais agradáveis, pois 

ao sustentar que não se reduza a maioridade penal para 16 anos, como muitos agora exigem, estarei de algum 

modo defendendo o menor Xampinha, cujos atos estão além de qualquer defesa. O que de certa forma me 

tranquiliza é a convicção de que princípios existem para ser preservados contra exceções. E os crimes de Embu-

Guaçu [...] foram justamente uma trágica exceção. 

 É claro que não sou um daqueles tarados que colocam a maioridade penal aos 18 anos como um fim em 

si mesmo. Não é desprovida de sentido a argumentação dos que defendem a redução afirmando que, nos dias de 

hoje, com a intensa circulação de informações, os jovens amadurecem mais cedo para algumas coisas. Se a lei já 

lhes faculta votar aos 16, por que não responder penalmente por seus atos? 

 Eu poderia, é certo, contra-argumentar. O jovem de 16 pode votar se quiser, enquanto o do de 18 ou 

mais está obrigado a fazê-lo. De todo modo, um garoto de 16 não pode dirigir veículos, abrir ou fechar negócios 

e nem candidatar-se à maioria dos cargos públicos eletivos. [...] 

 O ponto que eu quero defender, contudo, não é este. Se, ignorando todas as nossas tradições jurídicas e 

culturais, fôssemos criar um sistema penal inteiramente novo, eu não veria grandes problemas em fixar a 

maioridade aos 16 ou mesmo permitir que o tribunal determinasse a capacidade jurídica de cada acusado, 

independentemente de sua idade cronológica. [...] 

É bom lembrar que a tradição do Direito brasileiro sempre foi a de considerá-los como seres em formação. Isso 

não significa, é claro, que crianças e adolescentes não devam ser punidos pelo que façam de errado. [...] 

 Se a almejada recuperação é relativamente rara, isso ocorre em grande medida porque a sociedade não 

se mostrou capaz de organizar Febens eficientes, que ofereçam uma chance real de ressocialização e não sejam 

verdadeiras escolas do crime.[...] 

 Também é preciso considerar que uma eventual redução da maioridade penal dificilmente levaria a uma 

diminuição do envolvimento de jovens em crimes. Parte da criminalidade juvenil se explica pelo fato de 

quadrilhas se utilizarem de menores (e sua suposta impunidade) para "puxar o gatilho" no lugar de adultos. O 

resultado previsível de uma mudança na lei seria o recrutamento de um contingente de "soldados" ainda mais 

jovem do que o atual. O que fazer então? Reduzir ainda mais a maioridade penal? Para 11, 9, 7 anos de idade? 

Seguir o exemplo de alguns Estados norte-americanos e aplicar a pena de morte a crianças? [...] 

 A questão é que o Estado não pode ceder a essa lógica pré-kantiana, pré-jurídica, pré-civilizatória. Não 

pode, tampouco, imaginar que todo menor que se envolva em ilícitos seja um sociopata além da recuperação e 

quiçá da própria humanidade. Sempre existirão exceções, mas a lei precisa ser concebida para a regra. O poder 

público precisa se ater à idéia de punir o indivíduo e sempre na justa medida, sem paixão para universalizar o 

Direito. [...] 

 O que detém o crime não são exatamente as penas, mas um sistema que funcione. É esse o objetivo que 

precisamos perseguir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Anexo 4: Texto motivador de debate em sala de aula 
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Anexo 5: Texto produzido pelo G1 
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Anexo 6: Texto produzido pelo G2 
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Anexo 7: Texto produzido pelo G3 
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Anexo 8: Texto produzido pelo G4 
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Anexo 9: Texto produzido pelo G5 
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Anexo 10: Texto produzido pelo G6 
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Anexo 11: Texto produzido pelo G7 
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Anexo 12: Texto produzido pelo G8 
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Anexo 13: Texto produzido pelo G9 
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Anexo 14: Texto produzido pelo G10  
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Anexo 15: Reescrita produzida pelo G3 
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Anexo 16: Reescrita produzida pelo G4 
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Anexo 17: Reescrita produzida pelo G5 
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Anexo 18: Reescrita produzida pelo G6  
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Anexo 19: Reescrita produzida pelo G8 
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Anexo 20: Reescrita produzida pelo G9 
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Anexo 21: Reescrita produzida pelo G10 
 

 
 

 


