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RESUMO: Este trabalho visa colaborar com a compreensão do ensino da argumentação no Brasil, em
perspectiva críticoreflexiva. Assim, com Grácio (2010a), consideramos as práticas que corroboram o
desenvolvimento argumentativo de estudantes da educação básica, particularmente por meio do
confronto de discursos opostos, em uma situação comunicativa na qual seja necessário defender seu
ponto de vista. O corpus compõese de pesquisas baseadas em produtivas propostas de trabalho,
realizadas por pesquisadores em nível de mestrado e doutorado, desde 2013. A análise dos dados
apresenta um mapeamento das propostas que põem em destaque didáticas centradas em práticas
pedagógicas que promovem o ensino de conteúdos por meio da argumentação e também de
procedimentos argumentativos direcionados especificamente à tematização de questões por meio da
leitura argumentativa.

Abstract: This work adresses the understanding of the argumentation teaching in Brazil, in a
criticalreflexive perspective. Thus, with Grácio (2010A), we consider the practices that confirm the
argumentative development of basic education students, particularly using the confront of opposite
speeches, in a communicative situation in which the defense of their point of view is necessary. The
corpus consists of research based on productive proposals of work, carried out by researchers at the
level of masters and doctorate, since 2013. The analysis of the data presents a mapping of the
proposals that highlight didactics centered in pedagogical practices that promote the teaching of
content through the argumentation and also of argumentative procedures directed specifically to the
Theme of questions by means of argumentative reading.

INTRODUÇÃO

Há muitas formas de encarar a argumentação. A discussão sobre o que venha a ser a argumentação
é pauta antiga e suscita divergência dentre as muitas abordagens dessa área de estudos. As
perspectivas sobre a argumentação não são, necessariamente, excludentes, apenas atendem a
demandas diferentes.

Para pensar como organizar uma didática da argumentação direcionada ao trabalho com estudantes
da educação básica, faremos uso da proposta de Grácio (2010a), que se fundamenta na interação
argumentativa. O autor defende que “o fulcro do ensino da argumentação, para além de munir o
estudante de competências de leitura, deve ser o de o tornar capaz de interagir com o discurso do
outro a partir de um posicionamento que identifica como seu” (GRÁCIO, 2010a, p. 384). Lançamos
mão dessa proposta por entendermos o argumentar como um processo discursivo e social, que se
realiza em torno de uma oposição de ideias e exige a defesa de um ponto de vista por meio da
apresentação de argumentos, proporcionando alternância de pensamentos, avaliação e crítica acerca
da questão problemática com o objetivo de aumentar ou reduzir a aceitabilidade de certo ponto de
vista.

Inicialmente, realizamos um mapeamento que reúne pesquisas voltadas ao ensino da argumentação
ou ao seu uso enquanto ferramenta de ensino, estas pesquisas constituem o corpus de análise. O
mapeamento congrega as pesquisas realizadas no nível de pósgraduação, stricto sensu, reunidas no
banco de dissertações e teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), desde 2013. Esse foi ano em que saiu a edição mais atual das “Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Básica”, que norteia as decisões pedagógicas dos professores ao
elaborarem as suas práticas em sala de aula.

O foco de atenção deste estudo é conhecer os trabalhos realizados no campo das letras, em
comparação com pesquisas produzidas em todas as áreas do conhecimento no tocante ao trabalho
com a argumentação na educação básica, com destaque de uma delas a título de ilustração. Ao
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iniciar o levantamento, também consideramos importante contrapor os trabalhos desenvolvidos em
Sergipe com os produzidos em outros estados, para construirmos uma visão mais panorâmica.

Como parâmetro de busca, utilizamos as bases teóricas decorrentes dos estudos de Grácio (2010a),
que estabelece quatro proposições como referência para pensar uma didática da argumentação.
Essas teorias serviram de apoio para a composição do mapeamento que realizamos, ou seja,
utilizamos as reflexões de Phillipe Breton, publicado no Brasil em 1988, Douglas Walton, com obra
original publicada em 2006, Toulmin, Rieke e Janik, com estudos divulgados em 1984 e van Eemeren,
Grootendorst e Henkemans, cujas ideias passa a circular na Europa em 2002, como referências para
nossas reflexões.

Por se tratar de uma pesquisa exploratória, cujo escopo é proporcionar maior familiaridade com o
problema relativo às possibilidades de ensino da argumentação na educação básica, a metodologia
de trabalho inclui a categorização das informações reunidas para posterior análise e discussão. Nossa
pretensão é a de reunir trabalhos de pesquisa em nível local e nacional para realizar análises
comparativas entre os trabalhos que tratam de práticas pedagógicas promovidas por
professores/pesquisadores, além de submeter essas pesquisas ao crivo um dos critérios elaborados
com base em Grácio (2010a), com o intuito de perceber se há relação entre as teorias escolhidas e as
ações empreendidas na escola. Assim, uma breve retomada teórica dos conceitos que fundamentam
este estudo, apresentamos uma síntese da pesquisa documental empreendida e a discussão das
atividades organizadas por uma professora de ensino fundamental de Sergipe.

ENSINO DE ARGUMENTAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA

O trabalho efetivo com a argumentação, enquanto objeto de aprendizagem e ferramenta de ensino,
exige uma combinação entre a compreensão das teorias da argumentação – que suscitam questões
como o que é argumentar, quais as características da argumentação e qual o domínio da
argumentação – e alguns questionamentos de ordem pedagógica – como, qual deve ser a função do
estudante durante o processo argumentativo e quais as estratégias didáticas necessárias para que os
estudantes desenvolvam competências argumentativas –, para que se torne possível formular
estratégias didáticas que favoreçam o processo de ensino da ou por meio da argumentação de forma
eficaz na educação básica.

Dito isto, entendemos que para se pensar uma didática da argumentação não é necessário apenas
apreender as teorias da argumentação, mas compreender também como se forma o pensamento
argumentativo, desse modo os caminhos que concorrem para o ensinoaprendizagem da
argumentação serão cruzados fazendo emergir possibilidades para a realização dessa tarefa. Em
primeiro lugar, realizamos um levantamento das bases teóricas referentes à argumentação enquanto
ciência, para fazer conhecer a estrutura argumentativa e o domínio no qual ela está situada; em
segundo, incluímos uma síntese de nosso pensamento acerca de uma didática da argumentação; por
fim, destacamos uma experiência voltada ao ensino da tematização e da leitura argumentativa.

Fazse necessário fazer uma distinção sobre a argumentação retórica e a argumentação linguística. A
argumentação linguística é o que se chama, comumente, por argumentatividade, trata dos segmentos
de discurso constituídos pelo encadeamento de duas proposições (um argumento e uma conclusão)
ligadas por um conector. A argumentatividade está presente, em maior ou menor grau, em todos os
tipos de atos linguísticos. Enquanto a argumentação retórica tratase de uma atividade discursiva,
verbal (escrita ou falada), que objetiva a adesão dos espíritos, utilizase da argumentação linguística,
mas não se limita a ela. A argumentação retórica tratase de um deverfazer embasado em um
fazercrer (DUCROT, 2004; KOCH e ELIAS, 2016). É dessa última que trataremos aqui.

Apesar de identificarmos um crescente interesse por essa temática na contemporaneidade, a
argumentação, enquanto campo de estudo, percorreu um longo caminho. As primeiras reflexões
sobre o assunto são atribuídas a Aristóteles ao estudar a retórica, que tinha como objeto de estudo a
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arte de falar em público de modo persuasivo. A retórica foi esquecida por muito tempo por não se
enquadrar nas regras das ciências empíricas, mas, em meados do século XX, alguns pensadores, por
perceberem que o cientificismo não atendia a todas as questões, se propuseram a refundar a retórica,
baseando as suas matrizes no raciocínio lógico e na verossimilhança. A argumentação começa a
encontrar um novo espaço enquanto campo de investigação autônomo particularmente a partir da
publicação do Tratado da Argumentação, A nova Retórica, de Perelman e Lucie OlbrechtsTyteca, e
da publicação de Os usos do Argumento, de Stephen Toulmin, que foram escritos em 1958, como
explana Grácio (2010a, p. 117).

É nesse contexto que os estudos da argumentação do século XX ganham visibilidade e importância.
A argumentação cauciona o espaço que vinha sendo marginalizado devido ao domínio das ciências
experimentais, a proposta da nova retórica é atentarse ao campo do plausível e do provável. Ao
tratar acerca de questões humanas, não se pode definir o que é verdadeiro e o que é falso, a única
propriedade que pode ser calculada nesse campo é probabilidade, noção que se deve, também, aos
sofistas (FIORIN, 2015).

A caracterização do que é a argumentação para Perelman e OlbrechtsTyteca se atenta para as
possibilidades de escolha que se apresentam em cada esfera da atividade argumentativa. Assim, os
valores pessoais do argumentador e daquele a quem se dirige a argumentação determinam a
condução desse jogo, os caminhos seguidos na argumentação são determinados nas relações com o
que está fora dele. É a partir dessas ideias que Grácio (1992; 2010a) apresenta definições úteis para
situar o campo de estudos da argumentação hoje. A característica discursiva atribui à argumentação
um papel social, e é justamente esse atributo que é posto em destaque por Grácio (1992; 2010a): a
interação evidenciada como traço distintivo entre as definições apresentadas e visões outras acerca
da argumentação.

Entendemos, com Grácio, a argumentação como uma disciplina ou atividade a qual se recorre ao
depararse com questões controversas, as quais, por evocarem posições polarizadas, exigem
deliberação. A argumentação se constrói em uma moldura determinada, na qual os argumentadores
precisam mobilizar procedimentos de leitura para interagir com os discursos que se lhe opõem. É uma
atividade que exige espaço para reflexão, avaliação e crítica sobre os posicionamentos assumidos e
os que se encontram em um polo oposto, não intuindo o alcance de uma verdade definitiva e
absoluta, almejase, sim, que a questão seja posta em perspectiva. Nesse enquadre, a argumentação
se apresenta como a alternativa para pensar as parcialidades inerentes a certas questões, além de
constituir espaço propicio ao desenvolvimento do pensamento reflexivo.

Ponderando a respeito dessas definições, do ponto de vista interacionistadialogal, o conceito
fundamental que caracteriza uma situação argumentativa é o de dissonância entre discursos.
Conforme essa perspectiva depreendese que numa situação de argumentação está implicada uma
estrutura que Grácio (2010b), com base em Plantin (1999), chama de trilógica, visto que se podem
destacar três aspectos basilares: o proponente, o oponente e a questão.

Assim, as proposições argumentativas não são independentes, mas determinadas pela formação
históricosocial do argumentador e do público a quem se dirige. Grácio (2010a, p.323), contraria os
postulados dos cânones da argumentação ao defender que para existir argumentação não deve haver
apenas um argumentador que direciona o seu discurso a um auditório, mas dois argumentadores
interagindo. Deve haver um diálogo em que um ouve os argumentos propostos pelo outro, analisa e
responde a tais com argumentos opostos, a relação neste caso é de interdependência dos discursos,
sendo esse o traço que estabelece o plano da argumentação, de modo que “a polarização da
interação num assunto tornado uma questão a debater é diferente das escaramuças argumentativas
que não dão nem espaço, nem tempo, à emergência de versões diferentes nem à crítica do discurso
de um pelo discurso do outro” (GRÁCIO, 2010a, p.333).

Os argumentadores devem, portanto, encarar o assunto questão a partir de uma perspectiva da
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leitura argumentativa, ou seja, assumir uma posição na situação argumentativa que encara o discurso
como passível de tematização – no sentido de que esse se organiza referindose a um assunto em
questão. Consoante à perspectiva da leitura argumentativa, o olhar acerca da tematização dos
discursos se dá observando três momentos, a saber, o momento em que um assunto insurge como
problemático, o momento em que os argumentadores optam por dada alternativa e, por fim, o
momento em que são realizadas as justificativas por meio das quais se procura reforçar a escolha
anterior (GRÁCIO, 2010a). Nesse sentido, entendemos que é “sob a tensão da oposição, que os
argumentadores procuram dar força aos seus argumentos, a partir de princípios”, como disserta
Grácio (2010b, p.78).

A tematização se dá em dois níveis: a perspectivação do assunto e a fundamentação das respostas.
No primeiro nível, a tematização se dá por meio dos procedimentos de associações e as
dissociações, que proporcionam forma e sequência ao discurso se vai sequenciando. Num segundo
nível, a tematização busca respaldar a posição assumida por meio de justificações de várias ordens
que direcionam o discurso para raciocínios conclusivos (GRÁCIO, 2010a).

O desenvolvimento da argumentação depende de quem a produz, um traço distintivo da
argumentação é que ela não se estrutura em cadeia, de modo que um argumento não está
necessariamente sustentando o outro. Todos os argumentos selecionados previamente para uma
argumentação seja ela escrita ou oral são independentes e tendem para um mesmo fim. A escolha de
como proceder na progressão argumentativa vai depender unicamente das escolhas do argumentador
e de como ele percebe o seu auditório, ou seja, a ordem não é lógica, mas, sim, psicológica.

Ao refletir acerca desses pontos, encontramos em Grácio (2010a) pontos comuns com o pensamento
aqui assumido, em virtude de sua proposta para uma didática da argumentação valorizar o traço
interativo do processo argumentativo, isto é, o ensino da argumentação não deve se concentrar na
análise de raciocínios isolados ou na certificação de que as inferências foram bemfeitas. Assim,
consideramos que o papel do estudante não é o de crítico ou analista do discurso, mas o de “interagir
como argumentador a partir de uma perspectiva própria sobre um assunto em questão. Uma didática
da argumentação [não] deve preocuparse em formar [...] comentadoresopinadores supostamente
especialistas em análise do discurso” (GRÁCIO (2010a, p. 385). O estudante deve ser colocado nos
papéis mais ativos que uma argumentação pode proporcionar, e esse papel é o de produzir modos de
ver, pensar e abordar assuntos sob a pressão do discurso do outro.

Do ponto de vista didático o principal não se restringe ao uso de instrumentos técnicos conhecidos ou
que o estudante venha a possuir, mas investir nos modos como ele desenvolve uma crítica em uma
situação de interação comunicacional em situação de oposição de ideias. Assim, é essencial que a
argumentação se associe a uma questão problemática, para que o estudante note o assunto
abordado como um registro problemático que necessita de intervenção, pois os posicionamentos
derivam da resposta que se dá a um assuntoquestão (GRÁCIO, 2010a, p. 387). São várias as
possibilidades para isso acontecer:

Antecipar ‘objeções’ já não é mais, apenas, uma das ‘partes’ do discurso
argumentativo, ou algo que fazemos no final de um discurso ou de um ensaio.
Conflito, desacordo, as vozes da diferença são as fontes e as molas da
argumentação. A invenção começa com o conflito e o desacordo e não com o
ignorálos como problemas a serem resolvidos depois da argumentação estar
formulada (CROSSWHITE,1996, p. 131 apud GRÁCIO, 2010a, p. 325).

Grácio (2010, p. 387388) conclui que o ensino da argumentação deve ser guiado por duas
premissas: a primeira consiste em assumir que as questões argumentativas são aquelas cujo
desfecho não elimina ou soluciona os seus aspectos problemáticos; a segunda é o de que a
premeditação da ação impõe um desfecho situacional, episódico e prático às interações
argumentativas que assim se desenvolvem sob a proteção do preferível e do predominante. Como
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alternativa para um ensino que favoreça o traço interativo da argumentação, Grácio (2010, p.
390398) faz algumas proposições para aplicação didática dessa disciplina. Esse autor considera que
no ensinoaprendizagem de argumentação alguns pontos constituem os objetivos gerais que devem
orientar esse processo didáticopedagógico.

1. Argumentação e situação argumentativa

Objetivo: Compreender a situação argumentativa como uma conjuntura de oposição discursiva, na
qual ocorre a indissociabilidade entre avaliação de argumentos e a sua produção circunstanciada
associada à prevalência de perspectivas.

Atividade que colabora com o alcance desse objetivo:

· Selecionar um vídeo devidamente a partir do qual se procurará descrever e caracterizar a situação
argumentativa segundo os seguintes parâmetros:

o Como é que emergiu o assunto

o A que questão deu ele origem

o Qual o díptico argumentativo que se gerou

o Qual é o local em que se desenvolve a contenda

o Quem são os atores da argumentação

o Há um auditório

o Existe uma finalidade específica para a argumentação Qual

o Que argumentos são apresentados pelas partes e como se articulam eles com os
argumentos da outra parte

o Qual foi o desfecho da argumentação

o Será que o desfecho erradicou a problematicidade do assunto em questão

Observação: Nessa atividade, é importante haver ênfase na relação entre indissociabilidade entre
avaliação de argumentos e a sua produção, que sempre está circunstanciada e associada à
prevalência de perspectivas.

2. Esquemas argumentativos ou formas de dar força aos argumentos

Objetivo: Introduzir a noção de esquema argumentativo, por meio da percepção do esquema formal
de um argumento, que não nos permite compreender o todo da sua força quando deixa de ser
considerado em função dos conteúdos selecionados para uma determinada situação.

Atividade que colabora com o alcance desse objetivo:

· Partindo de uma tipologia (por exemplo, a tipologia perelmaniana), se procurará identificar os
esquemas argumentativos utilizados pelas partes.

Exemplo: podemos constatar que um argumentador desenvolve um argumento por meio de uma
analogia, mas a questão da força dessa analogia deriva essencialmente da escolha do que vai
funcionar como análogo e da sua adequação à circunstância.

3. A leitura argumentativa
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Objetivo: Observar que qualquer discurso argumentativo tematiza em dois planos principais: o da
perspectivação do assunto e o da justificação das posições, por isso o discurso argumentativo
implica procedimentos de associação e de dissociação.

Atividade que colabora com o alcance desse objetivo:

Partindo de um texto:

Em um primeiro nível temático, o trabalho procederá à perspectivação do assunto.

Como se chega à macroproposição interrogativa[1]identificada em um texto

Como é tematizado este assunto pelo autor

Em um segundo nível de tematização, procurarseá fundamentar as respostas ou as posições
apresentadas.

Como é que o autor explicita justificadamente a sua posição, ou seja, a que recursos apela de forma a
que estes funcionem como argumentos para a posição por ele defendida

Segundo Grácio (2010, p. 396), para se chegar a uma macroproposição interrogativa, podem ser
seguidas as seguintes etapas:

• observar se o título e a parte final do texto remetem explicitamente para a perspectivação do assunto
em termos ideais, por isso se vê a formulação “de um ponto de vista ideal”;

• identificar o problema que se coloca, em termos ideais;

• analisar se todo o texto é atravessado pela reincidência das relações entre as ideias centrais em
discussão, possibilitando enquadrálas em um plano mais elevado.

4. Da leitura argumentativa à exploração de sequências contra discursivas

Objetivo: Possibilitar a esquematização de várias sequencias discursivas na organização de um
contra discurso.

Atividade que colabora com o alcance desse objetivo:

retomar o assunto em questão em um texto ou vídeo, procedendo a uma tematização diferente que
não segue a via da associação/dissociação proposta pelo autor;

discordar ou problematizar a ideia, gerando um contradiscurso que questiona o diagnóstico que autor
faz da realidade;

analisar a sequência argumentativa encontrada no material, com foco nas justificativas utilizadas por
meio da sua qualificação, que avança rumo à problematização.

5. A organização de debates: forma de autoaprendizagem

Objetivo: Evidenciar a influência dos fatores relativos ao procedimento de confronto de ideias, com
base na organização da interação por turnos de palavra.

Atividade que colabora com o alcance desse objetivo:

Realizar um debate que possa se constituir em objeto de análise e reflexão por parte dos
participantes. É importante:

posicionar face ao assunto em questão e ter de tomar em consideração as posições de outros
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participantes;

proporcionar dificuldades específicas colocadas pelas questões argumentativas;

saber assumir posições quando se está sob a pressão do discurso do outro.

As propostas didáticas reunidas por Grácio não constam necessariamente em uma progressão, o
autor, ao organizar sua proposta as nomeia no plural “Propostas de aplicações didáticas”, ressalta
várias possibilidades. No entanto, observase que as atividades isoladas não configuram o que se
entende por interacional, o autor sugere, por exemplo, uma atividade na qual os estudantes sejam
apresentados a uma situação argumentativa por meio de um vídeo em que os sujeitos estejam
construindo uma argumentação, e, posteriormente, os alunos deverão fazer um reconhecimento dos
elementos situacionais, estruturais e formais que constituem tal situação argumentativa. O estudante,
nessa situação, não está assumindo os papeis mais ativos da argumentação, mas, sim, o papel de
analista da argumentação de outros.

Entretanto, se atividades forem tomadas em conjunto proporcionam uma experimentação da
argumentação enquanto uma disciplina interacional. Entendese neste estudo que as várias propostas
apontadas por Grácio obedecem a uma progressão e sequenciação lógica de atividades, que devem
ser aplicadas em um crescente para se atingir o nível máximo de complexidade do processo
argumentativo. Uma vez que parte da apresentação da situação argumentativa apresenta as técnicas
e etapas da argumentação e culmina no desenvolvimento de um debate no qual os alunos são os
argumentadores. Ou seja, quando sequenciadas levam o aluno a compreender a argumentação,
planejála e realizála.

Na sequência, Grácio (2010a) destaca teorias que partem de perspectivas diferentes da assumida por
ele no que diz respeito a uma didática da argumentação, mas podem ser apresentadas como os
modelos que têm sido produtivos no presente século, segundo afirma o autor, e pela visibilidade que
ganharam. São as teorias didáticas, relevantes em termos de produtividade, de Phillipe Breton (1998),
Douglas Walton (2006), Toulmin, Rieke e Janik (1984) e van Eemeren, Grootendorst, Henkemans
(2002).

As propostas apontadas por Grácio, por sua vez, apesar de serem difundidas e replicadas por
professores no Brasil, não estão em completa consonância com o que propõe os documentos oficiais
norteadores para a orientação, organização e desenvolvimento das propostas pedagógicas de todas
as redes de ensino brasileiras. Isso porque, para uma didática da argumentação voltada ao
desenvolvimento do pensamento argumentativo, pessoal e efetivo, para atender alguns dos
apontamentos dos Parâmetros e as Diretrizes Curriculares Nacionais, as práticas pedagógicas
precisam estar centradas em levar os estudantes a se situar sóciohistoricamente, para tomar
posicionamento e construir pontos de vista perante uma questão problemática.

Nesse sentido, as atividades devem partir da interação de discursos opostos em situações
comunicativas válidas, para que os estudantes possam vivenciar a troca de turno e a confrontação de
ideias opostas, visando incentivar a avaliação e construção de uma crítica com relação ao
pensamento do outro. A justificação e a negociação tornamse as bases para o pensamento
argumentativo, pois possibilitam autonomia ao estudante e a assunção da responsabilidade por
procurar argumentos e soluções plausíveis, mesmo que não sejam conclusivas, para uma questão
problemática. Caberá ao professor, então, o papel de mediador das práticas de linguagem.

Para alcançar o escopo deste trabalho, realizamos uma pesquisa documental relativa às teses e
dissertações depositadas no banco de dados da CAPES, desde o ano de 2013, ano em que houve a
última atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais, configurandoas como o mais recente
documento norteador vigente no início desta pesquisa. Dessa pesquisa resulta um mapeamento que
coloca em perspectiva as orientações disponíveis para o desenvolvimento do trabalho com a
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argumentação, além de proporcionar uma visão ampla acerca do ensino da argumentação no Brasil e
em Sergipe.

ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES DECORRENTES DE PESQUISA DOCUMENTAL

A pesquisa documental que empreendemos levou em consideração os títulos, resumos, introduções e
bibliografias, isto é, dedicamonos a fazer um levantamento das produções que se comprometiam a
propor didáticas da argumentação, como finalidade ou como ferramenta para outras aprendizagens.
Abaixo, sistematizamos as informações relativas às pesquisas mapeadas, para indicar a
produtividade das proposições teóricas dos autores supracitados no território brasileiro.

Pesquisas apoiadas na obra de Philippe Breton (1998)

1. Área: Português (2013)  UERN/ Programa de PósGraduação em Letras

Título: Construindo pontos de vista no simpósio universal: um olhar sobre a argumentação de
estudantes do ensino médio. (Dissertação)

Autor: Marinézio Gomes De Oliveira

2. Área: Filosofia (2013)  UFJF/ Programa de pósgraduação em educação

Título: Ágora virtual: os blogs como espaço de argumentação e de reflexão filosófica no ensino
fundamental. (Dissertação)

Autor: Luciano Tavares Torres

3. Área: Interdisciplinar (2016)  UNESP/ Mestrado profissional: Docência para Educação
Básica

Título: A potencialidade do uso de questões sociocientíficas para a produção do gênero do
discurso dissertação escolar. (Dissertação)

Autor: Ana Flávia Lopes Lenharo

Pesquisas apoiadas na obra de Douglas Walton (2006)

4. Área: Física (2015)  UFABC/PósGraduação em Ensino, História e Filosofia Das Ciências e
da Matemática

Título: A Construção de Debates com Textos de Divulgação Científica: Discursos sobre a
Física Contemporânea no Ensino Médio. (Dissertação)

Autor: Wagner Moreira da Silva

5. Área: Química (2016)  UFMG/ Programa de Pósgraduação da Faculdade de Educação

Título: Ensino explicito e integrado de natureza da ciência e argumentação em um contexto
sociocientífico para estudantes de química do ensino médio. (Dissertação)

Autor: Marina Rodrigues Martins

Pesquisas apoiadas na obra de van Eemeren, Grootendorst, Henkemans (2002)

6. Área: Química (2014)  UnB/Mestrado Profissional em Ensino de Ciências
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Título: Resíduo eletrônico: uma abordagem cts para promovera prática argumentativa entre
alunos de ensino médio. (Dissertação)

Autor: Daniela Cavalcante de Abreu

7. Área: Interdisciplinar (2015)  UFPE/ Programa de PósGraduação em Psicologia Cognitiva

Título: Ensinar a argumentar: uma proposta de formação de professores para a inserção de
práticas argumentativas na sala de aula. (Tese)

Autor: Laura Clemencia Ruiz Guevara

8. Área: Ciências (2016)  UFMG/ Dissertação apresentada ao Programa de Pósgraduação
em Educação

Título: Quando as crianças argumentam: a construção discursiva do uso de evidências em
aulas de ciências em uma turma do 3° ano do Ensino Fundamental. (Dissertação)

Autor: Luiz Gustavo Franco Silveira

Esses dados configuram o cenário nacional das pesquisas em torno da argumentação, mas como
pretendemos comparar esses resultados com os realizados em nível local, para percebermos como
as didáticas da argumentação ocorrem em Sergipe, incluímos outros dois trabalhos na análise,
encontrados na plataforma da CAPES, na época da consulta, que partem de outras perspectivas
teóricas e estão vinculados ao Programa de Mestrado Profissional em Letras em Rede.

9. Área: Letras (2015) – UFS, campus São Cristóvão/Mestrado Profissional

Título: Literatura em debate: Possibilidades para o desenvolvimento da capacidade
argumentativa oral no 9º ano

Autor: Nadja Souza Ribeiro

10. Área: Letras (2016) – UFS, campus São Cristóvão/ Mestrado Profissional

Título: Argumentação e multimodalidade em anúncios publicitários: o quiz digital como
alternativa para a formação crítica no ensino fundamental

Autor: Rosana Santos de Souza

Percebemos que a maioria das pesquisas mapeadas está vinculada a programas de pósgraduação
acadêmicos em educação, sendo que de oito pesquisas cinco se enquadram nessas características.
Os programas de pósgraduação em educação têm por principal objetivo, claramente, produzir
conhecimento na área da educação, os mestrados profissionais em licenciaturas, por sua vez, têm a
pretensão de capacitar profissionais atuantes na sua área de formação, de modo a instrumentalizálos
para lidarem com a teoria em estreita relação com a prática, ou seja, pretendese nos mestrados
profissionais que os pesquisadores realizem uma transposição de dada teoria para a prática.
Enquanto nos mestrados acadêmicos realizamse pesquisas centradas em questões teóricas, nos
profissionais as pesquisas estão nucleadas em questões práticas, podendo haver exceções bem
como todo trabalho que depende de direcionamento humano.

Nesse sentido, acreditamos ser relevante o debate sobre as produções desenvolvidas no estado de
Sergipe. Apesar de esses trabalhos não estarem vinculados às referências teóricas indicadas por
Grácio (2010a). Em particular, nos interessamos pela pesquisa de Nadja Souza Ribeiro, defendido em
2015, por permitir destacar o trabalho com a tematização de questões e a aplicação de procedimentos
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de leitura.

Os procedimentos de leitura argumentativa relacionamse diretamente com a noção de que o discurso
tematiza. A tematização trata da organização que o discurso toma ao referirse a um assunto em
questão e, em um nível temático, ocorre na perspectivação desse assunto. Isso quer dizer que a
tematização está associada à leitura argumentativa, ou seja, importa olhar a tematização dos
discursos focalizandoos em três momentos essenciais, a saber: o momento em que um assunto é
tomado como problemático, seguido por um momento em que se opta por determinada inclinação
quanto às alternativas e, por fim, o momento em que se colocam as justificações por meio das quais
se procura reforçar a alternativa escolhida (GRÁCIO 2010a).

Vemos, então, que os procedimentos de leitura argumentativa estão em relação de interdependência
com o estabelecimento do plano da argumentação, uma vez que para os argumentadores aplicarem
procedimentos de leitura argumentativa ante uma questãoproblema o seu discurso deve estar em
interação com outros discursos.

Na pesquisa de Ribeiro (2015) é sugerida uma sequência de atividades que encaminham o estudante
desde um primeiro contato com as temáticas a um momento de tematização, isto é, ao momento em
que o assunto é focalizado enquanto questãoproblema. A partir da leitura de um texto de literatura,
são propostos exercícios, como se vê a seguir, que favorecem a familiarização dos estudantes com
as questõesproblemas, suscitadas na narrativa vivida por uma criança, expondoos, em uma
discussão inicial, a diferentes percepções.

· Discussão acerca das hipóteses dos estudantes em relação ao gênero a
ser lido (o que esperam encontrar num texto cujo título é Meu pé de laranja
lima) e registro das antecipações na lousa.

· Leitura colaborativa do primeiro capítulo da novela, seguida de discussão
e socialização das primeiras impressões (RIBEIRO, 2015, p. 3340)

Para que os estudantes sejam capazes de construir posicionamentos acerca de uma temática, é
proposto um exercício que contribuirá para instrumentalizar os estudantes na tematização de
questões porque contribui para a tomada de posicionamento desses estudantes, além de colaborar
para que a temática seja vista como uma questãoproblema.

· Apresentação de slides com imagens que remetem a trechos do livro para
fomentar a discussão sobre o enredo e as temáticas da narrativa;

· Leitura do trecho das páginas 7778 da novela para seleção de
argumentos favoráveis ou não à questão: a fé em Deus e os valores e
princípios religiosos fazem uma pessoa tornarse melhor (RIBEIRO, 2015, p.
3340)

Por fim, ocorre o momento final da tematização de questões, ao solicitar que os estudantes
justifiquem os seus posicionamentos, a professora instrui todos a selecionar argumentos, como se
observa no ponto dois, exposto acima. Os pontos supracitados formam uma sequência de quatro
atividades que contribui para a tematização desde a polarização do assunto, ao propor que sejam
levantadas variadas hipóteses acerca da temática, bem como com o intercâmbio de vozes sobre o
assunto quando este se encontra minimamente estabilizado, ao trazer novos elementos para
perspectivalo, como as imagens em slide. Assim, o assunto vai sendo construído como problemático
em função da divergência e da dimensão alternativa de perspectivas reveladas, no último ponto, que
proporciona que os estudantes realizem intervenções. A culminância da atividade se encontra a
seguir, quando ocorre a identificação de outras temáticas pertinentes ao debate suscitadas pela
narrativa, justificadas pelos estudantes por meio de trechos do livro.
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· Discussão, seleção e apresentação das temáticas para o estudo da
argumentação em grupo, que terá como base as seguintes questões
retóricas: 1 – A violência doméstica é uma maneira de educar 2 – Relação
pais e filhos: o que vale é a autoridade ou o autoritarismo 3 – A fé em Deus
e os princípios religiosos podem tornar uma pessoa melhor 4 – Relação
professor, escola e aluno: essa relação é sempre harmoniosa 5– Relação
entre os idosos e os jovens: realmente existe o respeito (RIBEIRO, 2015, p.
3340)

Essa atividade sugere a preparação para um debate, no qual, a partir das várias temáticas
trabalhadas na sequência didática, os estudantes serão levados a exercitarem às competências
dialogais, colocadas em voga em exercícios anteriores, que possibilitam a progressão da
argumentação. Isso é importante, pois se os argumentadores não tiverem competências para ouvir,
considerar, refutar, contrapor as proposições que lhe são colocadas a argumentação será circular,
não conseguirão promover a adesão do interlocutor.

O debate, nos moldes indicados, colabora ainda para que as posições dos estudantes sejam
construídas, sustentadas por certo número de procedimentos discursivos que as fazem passar de
simples enunciados de tomada de posição ao estatuto de teses sustentadas por
enunciadosargumentos susceptíveis de os ancorarem, susceptíveis de a eles se recorrer em caso de
confrontação (GRÁCIO, 2010a). Além disso, favorece a interlocução de pensamentos, incentiva o
estudante a pensar criticamente e a reconhecer diferentes pontos de vista relacionados a uma
problemática pensando em como essa pode ser abordada, impulsionando, também, a “pesar”
criteriosamente a força e a fragilidade de cada possibilidade.

A tematização de questões implicada nos procedimentos de leitura argumentativa colabora não
somente com para que os estudantes assumam a posição de argumentador, mas para que sejam
capazes de tratar as questões abancadas como problemáticas. O que gera, por conseguinte, a
interação argumentativa, uma vez que os procedimentos de leitura argumentativa, com vistas à
tematização de questões, sempre suscitam formas diferentes de lidar com uma questão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assumimos neste trabalho o posicionamento de que o ensinoaprendizagem da argumentação deve
acontecer por meio da interação, porém os documentos oficiais propõem a interação como fim e não
como meio. Entendemos que a finalidade do ensino da argumentação remete à formação de sujeitos
para a assunção de posturas empenhadas e responsáveis que promovam intervenções na sociedade.

Na primeira parte deste trabalho, vimos que, apesar da proposta de Breton estar limitada à análise
linguísticodiscursiva, todos os trabalhos que derivam dele propõemse a desenvolver atividades
interacionais para promover a argumentação. As pesquisas que partem de Walton e van Eemeren,
Grootendorst, Henkemans fazem uso, de modo geral, da argumentação enquanto ferramenta para o
ensino de outros conteúdos. É notável que a grande maioria dos trabalhos que partem da base teórica
desses autores estão localizados no campo das ciências exatas e biológicas.

Por outro lado, nas propostas pedagógicas mapeadas realizadas em Sergipe o professor assume o
papel de mediador, o que foi crucial na organização das atividades. A proposta de Ribeiro (2015),
utilizada para ilustrar e discutir sobre nossas reflexões, parte de uma perspectiva sociocognitiva de
argumentação. Tal proposta possibilita a realização de atividades de linguagem complexas,
proporcionando situações comunicativas nas quais os estudantes interagem efetivamente acerca de
questões problemáticas. A ideia central dessa proposta é que os estudantes aprendam a argumentar
a partir de papeis ativos e centrais no processo argumentativo.
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[1] O conceito de proposição é fundamental para a argumentação crítica, segundo Walton, porque os
argumentos são feitos de premissas e conclusões que são proposições. Uma proposição tem duas
características definidoras. Em primeiro lugar, é algo que, em princípio, é verdadeiro ou falso. [...]
Uma segunda característica [...] [é que] enunciados ambíguos não são proposições. (...) A razão disso
é que não têm a propriedade de, por si próprios, serem verdadeiros ou falsos» (WALTON, 2006, p.
910).
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