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Considero a produção de textos (orais e escritos) 
como ponto de partida (e ponto de chegada) de 
todo o processo de ensino/aprendizagem de 
língua. E isto não apenas por inspiração 
ideológica de devolução do direito à palavra às 
classes desprivilegiadas, para delas ouvirmos a 
história, contida e não contada, da grande 
maioria que hoje ocupa os bancos escolares. 
Sobretudo, é porque no texto que a língua – 
objeto de estudos – se revela em sua totalidade 
quer enquanto conjunto de formas e de seu 
reaparecimento, quer enquanto discurso que 
remete a uma relação intersubjetiva constituída 
no próprio processo de enunciação marcada 
pela temporalidade e suas dimensões. 

João Wanderley Geraldi 
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RESUMO 
 

SILVA, P. B. Educação linguística e projetos de letramento: as condições de 
produção do gênero artigo de opinião na Olimpíada de Língua Portuguesa 
Escrevendo o Futuro. 2014. 130f. Dissertação (Mestrado em Letras: cultura, 
educação e linguagens) – Programa de Pós-graduação em Letras: cultura, 
educação e linguagens – PPGCEL, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 
Vitória da Conquista, BA.  
 
 
Este trabalho investiga as condições de produção do gênero artigo de opinião, no 
programa Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, edições 2008, 
2010 e 2012, com o objetivo de promover reflexões sobre a elaboração de 
materiais, projetos, ações e programas voltados para o desenvolvimento do 
processo de letramento na educação linguística escolar em língua materna. 
Ancorando-se nos princípios da teoria enunciativo-discursiva formulada por 
Bakhtin e seu Círculo e nos estudos do letramento escolar, o estudo analisa a 
Olimpíada como uma política de educação linguística na sua relação com projetos 
de letramento e o produto desse programa de ensino, os textos dos alunos, como 
um gênero do discurso escolar, que apresenta condições de produção, circulação 
e recepção específicas que os distinguem das práticas sociais de origem. A 
pesquisa orienta-se pelo método sociológico proposto por Bakhtin/Volochinov 
(2010) na análise discursiva do programa e utiliza, em sua metodologia, 
ferramentas da linguística de corpus e procedimentos da linguística textual para o 
tratamento dos dados referentes às produções textuais dos alunos. Os resultados 
do estudo são apresentados a partir do movimento de busca da ocorrência dos 
elementos articuladores, nos textos finalistas, e da análise linguística e discursiva 
da tomada de posição nos textos vencedores. A análise do uso das expressões 
linguísticas de articulação textual revelou que as condições de produção dos 
textos dos alunos, no contexto da Olimpíada, apresentam como produto ora uma 
performance do gênero, ora um gênero híbrido, que mescla forma e função dos 
gêneros artigo de opinião e da dissertação escolar. Conclui-se, portanto, que, 
enquanto política de educação linguística, a Olimpíada de Língua Portuguesa já 
apresenta alguns avanços para o ensino de língua materna, mas, em seu projeto 
de letramento, ainda estão ausentes atividades que utilizem a escrita como uma 
prática social para o exercício pleno da cidadania. 
 
Palavras-chave: Educação Linguística. Gêneros do Discurso. Letramento. 
Linguística Aplicada. Olimpíada de Língua Portuguesa.  
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ABSTRACT 
 

This paper investigates production conditions of opinion article genre in the 
program called Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, 2008, 
2010 and 2012 editions, aiming to promote reflections on material elaboration, 
projects, actions and programs that aim the development of literacy process on 
school linguistic education in mother tongue. Anchoring on principles of the 
enunciation - discursive theory formulated by Bakhtin and his Circle and on studies 
of school literacy as well, the study examines the Olympics as a policy of linguistic 
education on its relation with literacy projects and the product of this teaching 
program, students texts, as a genre of scholarly discourse, which presents 
production conditions, circulation and specific reception that distinguish them of 
original social practices. The research is guided by the sociological method 
proposed by Bakhtin/Voloshinov (2010) in the discursive analysis of the program, 
and uses in its methodology, tools of Corpus Linguistics and procedures of Text 
Linguistics on the treatment of data related to students textual productions. Study 
results are presented from a search movement for occurrences of articulator 
elements on finalists’ texts and from the linguistic and discursive analysis on how 
winners take position in texts. The analysis of the use of linguistic expressions of 
textual articulation revealed that production conditions of students' texts at 
Olympics context present sometimes a product of genre performance, and at other 
times, a hybrid genre that blends form and function from opinion article genre and 
from school dissertation. Therefore, it is concluded that, as a linguistic education 
policy, the Olimpíada de Língua Portuguesa shows already some advances on 
teaching mother tongue, but its literacy project are still missing activities that use 
writing as a social practice to the full exercise of citizenship. 
 
Keywords: Linguistic Education. Discourse Genres. Literacy. Applied Linguistics. 
Olimpíada de Língua Portuguesa. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A produção de textos escritos costuma ser concebida por muitas pessoas, 

estudantes ou não, como uma tarefa muito árdua ou como um “dom” particular de 

algumas pessoas. Esses discursos de senso comum sobre a língua portuguesa e, 

principalmente, sobre a produção escrita impactam significativamente a educação 

linguística formal e informal e promovem reflexões sobre o que se deve ensinar 

nas aulas de língua portuguesa. 

 Em todo o meu percurso como aluna, na educação básica, sempre ouvia 

falar de “inspiração” para escrever e temia não ter essa inspiração no momento 

das avaliações em sala de aula... sempre preferia fazer as atividades de 

“redação” em casa, onde eu tinha o meu lugar e o meu tempo para que a 

inspiração viesse e onde eu podia me concentrar mais. A inspiração não 

acontecia no espaço fechado da sala de aula, sem um tema definido, sem uma 

preparação adequada e para um professor que somente iria corrigir e dar nota no 

que eu escrevesse. 

Quando jovem, minhas atividades de escrita mais significativas eram os 

diários que eu escrevia na forma de poema e nos quais eu colocava meus 

sentimentos e experiências, camufladas em metáforas, para ninguém saber que 

se tratavam das minhas histórias. Mas esses textos, frutos de “inspiração”, não 

entravam no espaço escolar... e o que era produzido na escola ficava restrito a 

frases bem construídas no papel com ideias dos outros... Passar para o papel era 

fácil, o difícil era encontrar boas razões para escrever... 

Mesmo assim, seguindo modelos e ideias dos outros, consegui fazer uma 

redação de vestibular e “passar” para o curso de Letras Vernáculas na 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, onde eu pude ampliar 

conhecimentos, rever conceitos e mudar a postura diante dos fatos da linguagem. 

Participei de monitoria de disciplina e de iniciação científica, atividades que me 

despertaram o gosto pela docência e pela pesquisa e que me conduziram ao 

curso de especialização em Teoria e Método de Ensino de Língua Portuguesa e, 

mais tarde, ao Mestrado em Letras: Cultura, Educação e Linguagens.  

Na minha atuação como professora de Língua Portuguesa, ora 

contratada, ora substituta, sempre busquei boas razões para motivar os jovens a 
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escreverem, a partir do engajamento nos projetos das escolas por onde passei e 

tentando integrar as atividades de escrita às demais atividades escolares. Dentre 

tantas tentativas de aplicação de tudo que, teoricamente, eu havia aprendido na 

graduação e especialização para o ensino de língua portuguesa, um dia me 

deparei com um concurso de produção de textos que me foi apresentado, em 

2010, como uma caixa com quatro pastas e uma pergunta: vamos participar? Era 

mais uma oportunidade de testar coisas novas na sala de aula e não me recusei 

em me engajar no projeto, mesmo sem saber bem o que era aquilo, nem o que 

me esperava pela frente. 

A escola decidiu por adesão ao referido concurso e eu também precisava 

me inscrever. Ao acessar o site para a inscrição no concurso, descobri que aquilo 

se tratava da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. Procurei 

informações sobre o programa na internet e com colegas que haviam participado 

da edição anterior e me animei para começar as atividades, aplicando as oficinas 

para produção de memórias literárias numa turma de 7ª série (8º ano). 

Apresentei o programa aos alunos, falei da premiação, eles se 

interessaram muito, então começamos as atividades. Percebi como um projeto 

diferente, que traz dinâmica e materiais diversificados e, claro, premiação, pode 

motivar os alunos. Eles se amimavam ao escutar os áudios dos textos e em 

participar das oficinas. As atividades em sala de aula eram bem sucedidas, mas 

as atividades fora do espaço escolar eram fragmentadas e não correspondiam às 

expectativas, ficava difícil garantir que todos os alunos fizessem as entrevistas, 

trouxessem fotos e fizessem todas as atividades sugeridas no manual do 

professor dentro do pouco tempo que tínhamos... e a participação na Olimpíada 

acabou ficando restrita a poucos alunos que, ao final do período de aplicação das 

sequências, possíveis de se realizarem no período escasso que tivemos, 

conseguiram produzir alguns textos que passaram pela triagem da comissão 

escolar. Os textos foram enviados à comissão municipal, os alunos vencedores 

da etapa escolar ficaram muito felizes, mas nunca mais tivemos notícias dos 

textos, não ficamos sabendo dos resultados, nem tivemos um retorno sobre a 

participação no programa... A escola, direção e professores ainda não conheciam 

bem como funcionava o projeto e a atividade caiu no esquecimento. A Olimpíada 

se encerrou na etapa escolar. 
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Após essa primeira tentativa de participação no programa, não tive mais 

oportunidade de tentar novamente, embora buscasse sempre adequar a proposta 

didática do programa a outros projetos de escrita, pois acabava sempre 

recebendo informações sobre o programa, cursos, ações, trabalhos dos 

professores etc. através das revistas1, por e-mail e pela Comunidade Virtual. 

Comecei a entender seus objetivos e organização e compreender que esse 

programa pode ser uma boa iniciativa de mobilização de diversos setores da 

sociedade para a melhoria da qualidade da educação pública e do ensino de 

língua portuguesa. 

Daí surgiu a curiosidade de se investigar mais profundamente as políticas 

públicas voltadas para o ensino de língua materna com foco na produção escrita 

para saber que impacto essas políticas geram na educação linguística escolar e 

na vida dos jovens que saem da educação básica e encerram um importante ciclo 

de formação. 

A Olimpíada continuou a ser um desafio, agora como objeto de pesquisa, 

que vem sendo pensado nas orientações, nas discussões com colegas e 

professores do Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e 

Linguagens (PPGCEL), no Grupo de Pesquisa em Linguagem e Educação 

(GPLED), bem como nos eventos e seminários nacionais e internacionais de que 

tivemos a oportunidade de participar. 

Nessa etapa de minha formação acadêmica, ao concluir o mestrado em 

Letras, a Olimpíada é tomada como objeto de estudo e o gênero artigo de opinião 

como um reflexo de ações pedagógicas e políticas reiteradas na voz dos jovens 

que se propõem à participação no programa e se capacitam para o exercício 

pleno da cidadania. 

                                                           
1 Os professores inscritos no programa recebem, por um período de dois anos, a revista 
“Na ponte do lápis”, uma publicação que traz notícias, artigos, relatos de prática etc. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A preocupação com a educação linguística dos jovens do Ensino Médio, 

alunos da educação básica, das escolas públicas, é tema constante de inúmeras 

pesquisas sobre a educação em língua materna e em língua estrangeira. 

Atreladas a essas pesquisas, encontram-se também dados preocupantes sobre a 

qualidade do ensino nas instituições públicas, revelados, não só por políticas de 

avaliação da educação do governo federal, mas também pelos relatórios de 

instituições não governamentais e mundiais que atestam o fato de que, embora 

saibam ler e escrever, muitas pessoas não são capazes de apreender o conteúdo 

veiculado no texto escrito, por dificuldades que vão desde o desconhecimento do 

vocabulário até a incapacidade de contextualizar uma mensagem ou perceber um 

conteúdo metafórico.  

A demanda por educação linguística nas escolas públicas, principalmente 

em relação à produção escrita, revela a necessidade de mobilizações, por parte 

de todos os setores da sociedade, no sentido de promover a democratização de 

usos da língua portuguesa, tornando os alunos, que saem da educação básica, 

aptos a utilizarem, com competência, diferentes domínios de linguagem. Britto 

(1997, p. 92), ao tratar de escrita e normatização, destaca que, na sociedade 

moderna, onde houve o desenvolvimento das técnicas de reprodução e da 

comunicação eletrônica, “a escrita diversificou suas funções e incorporou, sempre 

de forma discriminatória, segmentos sociais cada vez maiores”. No entanto, para 

ele:  

Isto não significa, contudo, uma garantia do acesso universal aos 
discursos escritos, já que no interior das práticas político-
ideológicas ocorre uma regulamentação do acesso à informação e 
ao conhecimento elaborado. (BRITTO, 1997, p. 92). 

Esse autor identifica tipos básicos de textos impressos, que 

correspondem aos diferentes domínios de manipulação da escrita e da leitura, e 

os elenca em três níveis. No primeiro nível, estão os textos instrucionais ou de 

apoio mnemônico, que raramente avançam além da frase isolada, tais como, as 

formas de sinalização e identificação, as listas de produtos, as informações de 

valores numéricos etc, os quais qualquer sujeito, em uma sociedade letrada, 

manipula, mesmo que não saiba ler propriamente.  
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No segundo nível, encontram-se os textos de vulgarização de valores e 

informações de senso comum e/ou entretenimento, são textos de trato cotidiano, 

como os informativos ou de divulgação, os manuais de operação de aparelhos, a 

propaganda, parte dos textos de imprensa e boa parte da literatura de 

entretenimento e de autoajuda, as histórias em quadrinhos também estão nessa 

categoria. Esses textos remetem ao universo imediato e ao senso comum, 

veiculando informações do dia a dia, de apreensão automática e bem próxima da 

oralidade.  

No terceiro nível, o autor classifica os textos formais, de construção e 

registro elaborado e de literatura cuja sintaxe, léxico e universo referencial são 

independentes da oralidade e de valores do senso comum. Nesse nível, 

enquadram-se os textos acadêmicos, científicos, a literatura de autor, os 

discursos políticos (exceto os de campanha), os comunicados de autoridades 

públicas e as leis. São textos que circulam em livros e também em jornais e 

revistas.  

Segundo Britto (1997), o domínio de textos desse último nível, pressupõe 

o domínio de conhecimentos específicos que vão além das convenções gráficas e 

das regras da norma culta.  

O acesso ao mundo da escrita, particularmente aos textos do 
terceiro tipo, não se garante com o conhecimento de regras e 
convenções de uso, mas sim pelo domínio dos sistemas de 
referência que recobrem os textos escritos e pela convivência com 
um “conjunto coeso de discursos” (Osakabe, 1978). Ao restringir 
seu ensino à disciplina de português, está-se confundindo o 
conhecimento da escrita com uma técnica. E, no entanto, se os 
alunos estão saindo da escola sem saber ler e escrever, não é por 
falta de técnica, mas porque a escola – e a sociedade – não lhes 
está oferecendo condições e situações de uso da escrita. (BRITTO, 
1997, p. 96) 

O autor aponta para a necessidade de um trabalho, que não restrinja o 

conhecimento da escrita a uma técnica, e possibilite oferecer aos alunos 

condições e situações de uso da escrita. O ensino da norma e da técnica, 

portanto, não garante, segundo o autor, o pleno domínio das formas de escrita, 

nem uma educação linguística plena diante da diversidade das situações de 

linguagem nas sociedades complexas. 
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1.1 SOBRE AS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS NAS 

ESCOLAS 

 

Quando admitimos que o conhecimento da escrita não se restringe a uma 

técnica, mas depende da inserção do indivíduo em práticas sociais situadas, 

somos obrigados a repensar o espaço da sala de aula como lugar e ocasião de 

eventos de letramento e educação linguística. Compreender o ensino de língua 

portuguesa como uma prática social e um evento de letramento significa pensar 

que: 

As condições de produção do ensino na aula de português 
apresentam uma dinâmica específica. O trabalho que se realiza 
com a linguagem determina as práticas discursivas na e da aula. 
A acepção de aula como evento discursivo envolve a 
compreensão de saber quais condições de produção marcam os 
seus sujeitos e os discursos produzidos. (SOUZA, 2009, p.101). 

É preciso entender o espaço da sala de aula como determinado e 

permeado por eventos de letramento específicos (STREET, 2012), cujas condições 

marcam suas práticas discursivas. Assim, a observação das condições em que os 

alunos produzem seus textos é peça chave para uma educação linguística escolar 

que se volte para o contínuo processo de letramento. Geraldi (2013), ao observar 

as condições de produção de textos, considera que: 

Por mais ingênuo que possa parecer, para produzir um texto (em 
qualquer modalidade) é preciso que: 
a) se tenha o que dizer; 
b) se tenha uma razão para dizer o que se tem a dizer; 
c) se tenha para quem dizer o que se tem a dizer; 
d) o locutor se constitua como tal, enquanto sujeito do que diz 

(ou, na imagem wittgensteiniana, seja um jogador no jogo); 
e) se escolham as estratégias para realizar (a), (b), (c), (d). 

(GERALDI, 2013, p.137) 

Sobre os itens acima, o autor considera que o aluno deva ser um locutor 

efetivo (item d), o que implica estar numa relação interlocutiva. Nesse sentido, o 

professor, assumindo essa relação interlocutiva como princípio básico a orientar 

todo o processo de produção textual, afirma-se também como locutor/interlocutor, 

tomando os demais aspectos (itens) como “tópicos” do processo de ensino/ 

aprendizagem. A respeito da definição de interlocutores (item c), o autor sugere 

ainda a elaboração de um projeto de escrita que leve em conta as diferentes 

instâncias de uso da linguagem e interlocutores reais, ou possíveis, e defende 
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que um projeto de trabalho como esse só se sustenta quando os envolvidos 

encontram motivação interna (item b) ao próprio trabalho a executar. 

Geraldi (2013, p.163) entende, portanto, que ter o que dizer (item a) não 

mais significa “devolver à escola o que a escola diz, mas sim de levar para a 

escola o que também a escola não sabe”. Considerando, então, o que se tem a 

dizer e as razões para dizer, o aluno seleciona e constrói as estratégias (item e). 

Uma escolha que não se dá em abstrato. 

Destacando um ou outro aspecto, dentre os apresentados acima como 

elementos básicos das condições de produção de textos, outros autores também 

elaboram reflexões sobre o ensino e aprendizagem da escrita. O estudo feito por 

Lemos (1977, p.71) das redações no vestibular de 1976 da CESCEM já mostrava 

que as inadequações na organização sintático-semântica da redação do 

vestibulando não resultam da transferência de regras da modalidade oral ao 

discurso reflexivo escrito, como comumente se pensava, mas apontava que o 

principal fator de inadequação é a utilização de “estratégias de preenchimento de 

um arcabouço ou esquema formal previamente dado ou inferido”. 

Na mesma linha, Britto (2004), buscando novas reflexões sobre a 

organização do ensino da língua, questiona para que serve o ensino de 

português, se o aluno não “aprende o domínio real da língua”. Diante das 

inúmeras opiniões sobre as possíveis razões do fracasso no ensino de língua, a 

maioria delas restritas à condenação pura e simples do estudante, o autor prefere 

se incluir numa perspectiva que se preocupa mais com as causas e razões do 

problema e, no sentido de tentar descobrir a origem das inadequações presentes 

nos textos dos alunos e o que eles revelam, busca identificar os elementos que 

subjazem e dirigem a produção do texto escolar em suas condições de produção, 

destacando, a importância do papel do interlocutor e de sua inferência no discurso 

do locutor.  

Britto (2004) recorda que para muitos estudiosos uma das maiores 

dificuldades do estudante, diante de trabalhos de redação escolar, é falar para 

ninguém ou não saber a quem se fala, condição de produção dos textos que 

resultaria em problemas como a incompletude de orações e dificuldades para a 

obtenção da coesão do texto. Entretanto, seguindo em posição contrária, defende 

que é exatamente a forte presença da imagem do interlocutor que representa a 
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dificuldade, o que pode ser observado principalmente no vocabulário das 

redações dos alunos, pouco comum ao uso cotidiano deles. Segundo o autor, a 

opção do estudante por uma forma estranha a sua experiência cotidiana de 

linguagem estaria vinculada a uma determinada imagem que faz de seu eventual 

interlocutor.  

No caso da escola, o principal leitor da redação é o professor, assim o 

aluno passa a escrever a partir do que acredita que o professor gostará. Esse 

interlocutor materializa, portanto, tudo o que o estudante recebe da escola, que 

passa a determinar a própria estrutura de seu discurso.  

É a própria imagem que o estudante cria de seu interlocutor (a 
escola, o professor) que determina a criação da imagem de língua 
e, conseqüentemente, define os procedimentos lingüísticos 
utilizáveis. (BRITTO, 2004, p. 123).  

Assim, o estudante nega a sua capacidade linguística oral e cria uma 

imagem de língua a partir das fontes relacionadas à imagem que tem do seu 

interlocutor, ou seja, extrai sua concepção de língua das relações sociais em que 

haja marcas de autoridade, padrão culto, e aplica seus modelos sem que tenha se 

apropriado dessa linguagem.  

Em última análise, o processo de construção de redação é uma 
disputa (não uma integração) constante entre a competência 
lingüística de estudante (basicamente oral, não-formal e 
desescolarizada) e a imagem de língua escrita que cria a partir da 
imagem do interlocutor e de interlocuções privilegiadas. (BRITTO, 
2004, p. 125). 

Esse trabalho com produção textual consiste apenas numa aplicação 

desmedida de modelos, em situações de produção de textos artificiais, com a 

finalidade de provar ou não, quando muito, uma competência linguístico-textual. 

Normalmente, nos exercícios e nas provas de redação, a 
linguagem deixa de cumprir qualquer função real, construindo-se 
uma situação artificial, na qual o estudante, à revelia de sua 
vontade, é obrigado a escrever sobre um assunto em que não 
havia pensado antes, no momento em que não se propôs e, acima 
de tudo, tendo que demonstrar (esta é a prova) que sabe. E sabe 
o quê? Escrever. E bem. Além disso, que esteja claro que ele está 
sendo julgado, testado e, às vezes, até mesmo competindo! 
(BRITTO, 2004, p.126) 

Geraldi (2004, p.128) considera esse tipo de atividade um mero exercício 

de simulação de uma modalidade da língua e entende que é impossível conceber 

que um aluno que se exercita para o futuro possa usar com adequação a 
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modalidade escrita da linguagem quando ele está simplesmente desempenhando 

uma “função-aluno” que escreve para uma “função-professor”. Dessa forma, 

descaracterizado de sua subjetividade, o aluno somente “devolve a palavra que 

lhe foi dita pela escola”. 

(...) na escola não se produzem textos em que um sujeito diz sua 
palavra, mas simula-se o uso da modalidade escrita, para que o 
aluno se exercite no uso da escrita, preparando-se para de fato 
usá-la no futuro. É a velha história da preparação para a vida, 

encarando-se o hoje como não vida. É o exercício. (GERALDI, 
2004, p. 128). 

Geraldi (2004) defende, então, que, para haver uma coerência no fazer do 

professor, diante dos textos dos alunos, é preciso que aquele se torne interlocutor 

de seus alunos, respeitando-lhes a palavra e agindo como parceiro real que 

questiona, acrescenta, concorda ou discorda etc., abrindo o espaço fechado da 

escola para que o aluno possa dizer a sua palavra, o seu mundo, devolvendo-lhe 

o direito à palavra. 

Segundo Mendonça (2009, p.251) para que a atividade de produção de 

textos tenha um objetivo que não seja o de preencher folha em branco, uma 

representação do outro como sujeito sócio-histórico-ideológico é fundamental na 

construção do texto e de sua coerência. Caberia, então, à escola recuperar a 

atividade de produção de textos como um trabalho dialógico, resgatando o sujeito-

autor que diz e o sujeito-leitor que lhe devolve uma contrapalavra. “Um leitor 

efetivo, em um contexto natural de leitura, não procura correção, mas informação, 

tese, argumento, história, emoção, entre outras coisas”. Para isto, o professor 

deve se colocar como leitor e não simplesmente como avaliador do texto do 

aluno, deixando de estar mais preocupado com a “higiene” do texto do que com o 

“conteúdo” propriamente dito.  

Quando o aluno não encontra no professor alguém que “recebe” o que foi 

dito e lhe dá retorno, a palavra do sujeito aluno é silenciada e seu texto toma uma 

forma padronizada de gênero, havendo, portanto, silenciamento e fechamento de 

possibilidades de linguagem, o que foge a heterogeneidade dos gêneros do 

discurso. 

O gênero varia em função de sua historicidade, que inclui sujeitos, 
contexto socioideológico, relação com outros gêneros. No entanto, 
os formadores de opinião (...) influenciam as relações de ensino, 
constituindo “gêneros escolares” e colocando a redação distante 
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dos textos produzidos no exterior da escola. Ela, portanto, não 
forma escritores, autores, mas redatores – no sentido daquele que 
só faz redações, preenchendo modelos aleatoriamente. 
(MENDONÇA, 2009, p. 253-254) 

Mendonça (2009), observando a ação dos formadores de opinião (a 

mídia, os livros didáticos, e vestibulares), mostra como acontece um “fechamento” 

das possibilidades de trabalho com a língua na escola e revela como as “políticas 

de fechamento” funcionam como mecanismos de controle do discurso e do 

sujeito, agindo contra a heterogeneidade e imprevisibilidade do discurso; 

interferindo na imagem que a sociedade faz da língua; e direcionando o trabalho 

do professor sobre o que deve ser a disciplina Língua Portuguesa. Segundo a 

autora: 

Se bem-sucedidas, as políticas de fechamento (...) realizam 
momentaneamente um silenciamento de inúmeras possibilidades 
de sentidos de textos, uma estereotipação do gênero discursivo e 
um banimento das variedades linguísticas não-privilegiadas a 
terreno ocupado por aqueles que “não terão oportunidades na 
vida”. (MENDONÇA, 2009, p. 244) 

Para a autora, entender a linguagem numa perspectiva dialógica pode 

ajudar a repensar a atividade de textos na escola. Isto porque a escrita não pode 

ser concebida como uma atividade solitária, uma vez que 

Em situações naturais de uso da linguagem, escreve-se sempre 
para alguém, um alguém de quem se constrói uma representação; 
na escola quando o produtor do texto não encontra um interlocutor 
– ou não consegue construí-lo imaginariamente – a atividade da 
escrita torna-se artificial, porque aparentemente monológica. 
(MENDONÇA, 2009, p. 250) 

A partir dessas constatações, Geraldi (2013, p.137) considera que, no 

interior das atividades escolares, as condições de produção são elementares para 

a distinção entre a produção textual e a redação escolar: a primeira prática 

apresenta como produto textos produzidos na escola, enquanto a segunda 

apresenta textos produzidos para a escola. O autor constata, então, que, na 

observação de alguns atos de escrever na escola, “há muita escrita e pouco texto” 

porque para cada um dos aspectos apontados como condições de produção de 

textos, muitas vezes se constroem, nas atividades escolares, respostas diferentes 

daquelas que se constroem quando o discurso é para valer. 
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1.2 PROBLEMATIZAÇÕES EM TORNO DO TRATAMENTO DIDÁTICO DOS 

GÊNEROS TEXTUAIS 

 

O trabalho com produção escrita na instituição escolar é investigado por 

diversos autores e direcionado principalmente pela reflexão em torno do 

tratamento didático dos gêneros discursivos na sala de aula e as possibilidades 

de refletir as reais condições de produção dos diversos gêneros. 

Silva (2009), ao tratar das contribuições da Linguística Aplicada para o 

ensino da língua materna, identifica três formas de trabalho com produção textual, 

em que os gêneros textuais são referência, e elabora algumas críticas sobre a 

abordagem didática desses gêneros, elencando-os em três tópicos: (i) tipos 

textuais como gêneros escolares; (ii) cópias textuais em modelos de gênero de 

referência; e (iii) formas escolarizadas de gêneros de referência. 

No primeiro caso, temos produções que funcionam como gêneros textuais 

somente dentro da escola, tais como, a dissertação, a descrição e a narração. 

Essas produções geralmente são comandadas por tema livre e têm sua função 

restrita à avaliação do conhecimento ortográfico e gramatical do aluno. São 

produções textuais sem existência empírica, mas sequências que compõem os 

inúmeros gêneros textuais, com funções bastante precisas em diferentes 

situações interativas do cotidiano. Esse tipo de atividade despreza os elementos 

que contribuem para as condições de produção do texto escrito: quem escreve, o 

que escreve, para quem escreve, quando e onde escreve, isto é, em que situação 

cultural, social, temporal e espacial. 

A segunda prática escolar comum são as cópias textuais em modelos de 

gênero de referência, consideradas por Silva (2009) uma prática de letramento 

escolar bastante conhecida. Nesse caso, o contexto de produção e circulação 

textual e de testagem de hipóteses de representações gráficas da língua não são 

consentidas aos alunos e, mesmo que o professor acredite que sua prática esteja 

informada pela noção de gêneros textuais, ele só trabalha com textos. 

A terceira abordagem refere-se à escolarização de gêneros de referência. 

Nesse caso, os gêneros sofrem o processo de transposição didática e adquirem 

marcas do espaço escolar. Os gêneros passam então a ser produzidos longe das 

condições de produção e circulação tomadas como referência. São atividades 
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desprovidas de funções interativas e significativas, pois estão restritas, em sua 

maioria, ao cumprimento das atividades escolares. 

Diante desses fatores, Silva (2009) chega à conclusão de que apenas a 

assunção pelo professor da noção de gêneros textuais, não é suficiente para 

transformar as práticas escolares de letramento e vê no projeto pedagógico um 

caminho promissor para as práticas escolares de linguagem. 

No campo das reflexões sobre a transposição didática dos gêneros 

textuais, destacam-se os estudos empreendidos pela Escola de Genebra 

(SCHNEUWLY; DOLZ, 2004) vinculados ao sociointeracionismo discursivo. Com foco 

na perspectiva textual dos gêneros, o grupo de genebra apresenta reflexões e 

metodologias para o trabalho com gêneros orais e escritos na educação 

linguística escolar. 

Schneuwly (2004), ao propor algumas hipóteses sobre o desenvolvimento 

para repensar os problemas difíceis da aquisição de discursos, defende que o 

gênero pode ser considerado um instrumento psicológico e que esse instrumento 

pode ser um fator de desenvolvimento das capacidades individuais. A tese do 

autor se desenvolve a partir de duas considerações psicológicas: 

(1) sobre a intervenção do instrumento na atividade do indivíduo, 

transformando comportamentos: 

Os instrumentos encontram-se entre o indivíduo que age e o 
objeto sobre o qual ou a situação na qual ele age: eles 
determinam seu comportamento, guiam-no, afinam e diferenciam 
sua percepção da situação na qual ele é levado a agir. A 
intervenção do instrumento – objeto socialmente elaborado – 
nessa estrutura diferenciada dá à atividade uma certa forma; a 
transformação do instrumento transforma evidentemente as 
maneiras de nos comportarmos numa situação. Um instrumento 
media uma atividade, dá-lhe certa forma, mas esse mesmo 
instrumento representa também essa atividade, materializa-a. Dito 
de outra maneira: as atividades não mais se presentificam 
somente em sua execução. Elas existem, de uma certa maneira, 
independente desta, nos instrumentos que as representam e, 
logo, significam-nas. (SCHNEUWLY, 2004, p.21) 

(2) sobre a apropriação do instrumento por parte do indivíduo: 

(...) pode-se conceber o instrumento (ou a ferramenta) como tendo 
duas faces: por um lado, há o artefato material ou simbólico, isto 
é, o produto material existente fora do sujeito, materializando, por 
sua própria forma, as operações que tornam possíveis os fins aos 
quais o instrumento é destinado; por outro lado – o do sujeito - , 
há os esquemas de utilização do objeto que articulam suas 
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possibilidades às situações de ação (por exemplo tarefas a 
resolver). (SCHNEUWLY, 2004, p.21-22) 

A partir dessas considerações, o primeiro ponto evidencia-se quando o 

ator analisa as situações discursivas mostrando que nelas há um sujeito visível 

que age discursivamente, numa situação definida por uma série de parâmetros, 

com a ajuda de um instrumento que aqui é o gênero, um “instrumento semiótico 

complexo”, uma vez que permite, a um só tempo, a produção e a compreensão 

de textos e considera que: “A ação discursiva é, portanto, ao menos parcialmente, 

prefigurada pelos meios. O conhecimento e a concepção da realidade estão 

parcialmente contidos nos meios de agir sobre ela.” (SCHNEUWLY, 2004, p.25).  

O segundo ponto se refere aos esquemas de utilização do gênero, os 

quais o autor concebe como  

(...) os diferentes níveis de operações necessárias para a 
produção de um texto, cuja forma e cujas possibilidades são 
guiadas, estruturadas pelo gênero como organizador global: 
tratamento do conteúdo; tratamento comunicativo; tratamento 
linguístico.” (SCHNEUWLY, 2004, p.25).  

A noção de gênero como megainstrumento é então apresentada numa 

metáfora. 

Poderíamos aqui construir uma outra metáfora: considerar o 
gênero como um “megainstrumento”, como uma configuração 
estabilizada de vários subsistemas semióticos (sobretudo 
lingüísticos, mas também paralingüísticos), permitindo agir 
eficazmente numa classe bem definida de situações de 
comunicação. Pode-se, assim, compará-lo ao megainstrumento 
em que se constitui uma fábrica: conjunto articulado de 
instrumentos de produção que contribuem para a produção de 
objetos de um certo tipo. Esse megainstrumento está inserido num 
sistema complexo de megainstrumentos que contribuem para a 
sobrevivência de uma sociedade. (SCHNEUWLY, 2004, p.25). 

Schneuwly e Dolz (2004, p.64) também situam o gênero como meio de 

articulação entre as práticas sociais e os objetos escolares. Eles consideram o 

gênero “[...] um megainstumento que fornece um suporte para a atividade, nas 

situações de comunicação, e uma referência para os aprendizes”. Segundo os 

autores, os gêneros textuais são um termo de referência intermediário para a 

aprendizagem das práticas de linguagem que se materializam nas atividades dos 

aprendizes, mas que, no ambiente escolar, assumem uma realidade complexa: 

A particularidade da situação escolar reside no seguinte fato que 
torna a realidade bastante complexa: há um desdobramento que 
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se opera em que o gênero não é mais instrumento de 
comunicação somente, mas é, ao mesmo tempo, objeto de 
ensino-aprendizagem. O aluno encontra-se, necessariamente, 
num espaço do “como se”, em que o gênero funda uma prática de 
linguagem que é, necessariamente, em parte, fictícia, uma vez 
que é instaurada com fins de aprendizagem. (SCHNEUWLY; DOLZ, 
2004, p. 65) 

Schneuwly e Dolz (2004) distinguem, então, três maneiras de abordar o 

ensino de escrita e da fala tendo como central o problema do gênero, como 

objeto, e as relações complexas que o ligam às práticas de referência. Num 

primeiro desdobramento, o gênero torna-se uma pura forma linguística, cujo 

domínio é objetivo, e transforma-se em forma de expressão do pensamento, da 

experiência ou da percepção. “Tratados” didaticamente, os gêneros parecem, 

então, desprovidos de qualquer relação com uma situação de comunicação 

autêntica e traduzem-se em produtos culturais da escola, cuja função é 

desenvolver e avaliar as capacidades de escrita dos alunos. 

Os gêneros, sendo concebidos como forma de representação de 
diferentes realidades, têm uma forma que não depende de 
práticas sociais, mas da realidade mesma. Eles não são, então, 
formas, historicamente variáveis, de resolução de problemas 
comunicativos complexos que implicam uma referência a 
realidades em função de situações comunicativas mutáveis, mas 
modelos particularmente valorizados de representação do real. 
(SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 66) 

Outro desdobramento é o que considera a escola como lugar autêntico de 

comunicação e as situações escolares como ocasiões de produção/recepção de 

textos. Essa comunicação se realiza na classe, entre alunos; entre as classes na 

mesma escola; entre escolas.  

A situação de comunicação é vista como geradora quase 
automática do gênero, que não é descrito, nem ensinado, mas 
aprendido pela prática de linguagem escolar, por meio dos 
parâmetros próprios à situação e das interações com os outros. 
(SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 67) 

O terceiro tipo de desdobramento acontece pela negação da escola como 

lugar de específico de comunicação, como se os gêneros que funcionam nas 

práticas de linguagem pudessem entrar como tais na escola, numa continuidade 

absoluta entre o que é externo e interno à escola. 

A representação do gênero na escola pode, então, ser descrita 
como segue: trata-se de levar o aluno ao domínio do gênero, 
exatamente como este funciona (realmente) nas práticas de 
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linguagem de referência. Assim, essas últimas constituem, senão 
uma norma a atingir de imediato, ao menos um ideal que 
permanece como um alvo. [...] O que é visado é o domínio, o mais 
perfeito possível, do gênero correspondente à prática de 
linguagem para que, assim instrumentado, o aluno possa 
responder às exigências comunicativas com as quais ele é 
confrontado. (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 67-68) 

Após analisar os pontos fracos e fortes de cada uma dessas tendências 

para o tratamento didático dos gêneros, os autores propõem uma revisão dos 

gêneros escolares através da tomada de consciência do papel central dos 

gêneros como objeto e instrumento de trabalho para o desenvolvimento da 

linguagem. Afirmam que é preciso levar em conta que: (a) a introdução do gênero 

na escola é o resultado de uma decisão didática que visa a objetivos precisos de 

aprendizagem e (b) e que o gênero na escola passa a funcionar num outro lugar 

social, diferente daquele em que foi originado e sofre, forçosamente, uma 

transformação. Schneuwly e Dolz (2004) consideram, portanto, que a introdução 

do gênero na escola faz dele, um gênero escolar, uma variação do gênero de 

origem, e sugerem que essa variação pode ser descrita pela elaboração de 

modelos didáticos de gêneros. 

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p.82) apresentam o procedimento 

“sequência didática” como uma maneira precisa de trabalhar em sala de aula. 

Essa se define por “um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira 

sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito.” Segundo os autores:  

Uma seqüência didática tem, precisamente, a finalidade de ajudar 
o aluno a dominar melhor um gênero de texto, permitindo-lhe, 
assim, escrever ou falar de uma maneira mais adequada numa 
dada situação de comunicação. O trabalho escolar será realizado, 
evidentemente, sobre gêneros que o aluno não domina ou o faz 
de maneira insuficiente; sobre aqueles dificilmente acessíveis, 
espontaneamente, pela maioria dos alunos; e sobre os gêneros 
públicos e não privados [...]. As seqüências didáticas servem, 
portanto, para dar acesso aos alunos a práticas de linguagem 
novas ou dificilmente domináveis. (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 
2004, p. 83). 

Os autores esquematizam o procedimento conforme o esquema 

apresentado na figura 1. Na apresentação da situação, descreve-se a tarefa a ser 

realizada pelos alunos. Assim, eles elaboram a primeira produção que tem como 

finalidade revelar para os professores e para os próprios alunos as 

representações que têm dessa atividade. Essa etapa se constitui com uma 
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avaliação formativa que permite circunscrever as capacidades que os alunos já 

dispõem e suas potencialidades, revelando para o professor o ponto preciso em 

que pode intervir melhor e o caminho que o aluno ainda tem a percorrer. 

 
Figura 1 – Esquema da Sequência Didática 

Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p.83) 

Nos módulos, são trabalhados de maneira sistemática e aprofundada os 

“problemas” que apareceram na primeira produção. Neles são realizadas várias 

atividades e exercícios para o domínio do gênero estudado. A produção final é o 

momento do aluno por em prática as noções e instrumentos elaborados 

separadamente nos módulos e permite uma avaliação do tipo somativo por parte 

do professor. 

A proposta do Grupo de Genebra tem sido amplamente divulgada no 

Brasil e inspira tanto os trabalhos de investigação sobre o ensino de língua 

portuguesa como a elaboração de materiais didáticos e programas educacionais 

no país. Dentre os programas de educação linguística, destacamos como objeto 

dessa pesquisa, a proposta didática elaborada para o gênero artigo de opinião no 

contexto da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, que se inspira 

nas propostas didáticas desse grupo. 

 

1.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS GÊNEROS DISCURSIVOS 

 

Embora a abordagem didática dos gêneros possa seguir uma direção ora 

textual ora discursiva, muitas vezes essa distinção ainda não está clara em 

diversas abordagens e, apesar do objeto dessa pesquisa afirmar-se numa 

perspectiva textual, a abordagem de produto do trabalho didático dentro do 

programa da OLP, os textos produzidos pelos alunos como artigos de opinião, 

seguirá uma perspectiva discursiva, ancorada na teoria dialógica do discurso 

proposta por Bakhtin (2011). 
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Rojo (2000) compreende a escola como uma instituição “ponte” entre as 

esferas privadas, cotidianas, e as públicas. A autora assim ratifica que a 

educação escolar tem como função a construção de um sujeito social capaz de 

atuar na vida pública (como cidadão), para isto, os gêneros do discurso podem 

ser tomados como o instrumento articulador entre as práticas efetivas de 

linguagem e as atividades do aprendiz uma vez que sua inserção em atividades 

pedagógicas pode estabelecer o domínio de usos da linguagem como 

possibilidade de inserção social. Ela distingue os gêneros situados no espaço 

escolar em: gêneros escolares, aqueles que se constituem como meios de 

comunicação no interior da escola, eminentemente orais; e gêneros 

escolarizados, os que a instituição toma por seu objeto de ensino, 

especificamente da escrita.  

Barbosa (2000) destaca que um trabalho pedagógico construído na 

perspectiva dos gêneros do discurso como objeto e instrumento de ensino e 

aprendizagem permite capturar, para além dos aspectos estruturais presentes nos 

textos, os aspectos sócio-históricos e culturais, fatores fundamentais no processo 

de compreensão e produção de textos. Segundo o autor, um trabalho como este 

também permite que pensemos mais detalhadamente as sequências e 

simultaneidades curriculares nas práticas de uso da linguagem para que o aluno 

possa realmente compreender e utilizar com eficiência os mais variados gêneros 

discursivos. 

As reflexões sobre os gêneros do discurso empreendidas por Bakhtin 

(2011) e retomada por diversos autores, entre eles Rojo (2000), revela-se, nesse 

contexto, uma interessante orientação para intervenções pedagógicas, uma vez 

que pode ser norteadora de propostas de educação linguística em práticas de 

linguagem efetivas. Isto porque os gêneros discursivos são a materialização das 

práticas sociais e o domínio dos diversos gêneros possibilita o uso efetivo da 

língua. Nessa perspectiva, entendemos que o trabalho com a compreensão e 

produção de gêneros discursivos pode se constituir, então, num horizonte 

promissor para ensino e aprendizagem de língua portuguesa na educação 

linguística formal, preparando os alunos para o domínio da linguagem em práticas 

sociais variadas, condição essencial para o exercício da cidadania. 
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A educação linguística, pensada nesses termos, se faz necessária porque 

a língua é de importância fundamental para que a comunicação entre os homens 

aconteça de forma plena. Ela é, então, imprescindível para as pessoas viverem 

bem em uma sociedade em que a cultura se veicula por uma língua e configura 

esta língua, estabelecendo tanto as regularidades como os recursos esperados 

nos atos de linguagem. 

 

1.4 A PESQUISA 

 

Pensar a educação pública no Brasil, e seus desafios, é uma tarefa que 

requer a mobilização de várias áreas do conhecimento e diferentes setores da 

sociedade que possam, não só gerar dados e informações sobre o tema, mas 

apresentar soluções práticas e inovadoras para novas ações. A partir dos anos de 

1990, governo e sociedade civil começam a promover ações que visam atenuar a 

inquietante realidade educacional brasileira. Essas iniciativas surgem dos mais 

diversos setores, mas também se constituem a partir de parcerias do Estado com 

o Terceiro Setor, o que confere às políticas de educação linguística um caráter 

particular em seus modelos de gestão, funcionamento, fiscalização e avaliação.  

No cenário brasileiro, ações e programas voltados para a educação em 

língua materna tornam-se políticas de educação linguística, dentre as quais 

destacamos a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro (OLP). A 

OLP é um programa, de abrangência nacional, que realiza ações de formação de 

professores da área de Língua Portuguesa e promove um concurso de produção 

de textos para alunos da Educação Básica das escolas públicas com o objetivo de 

contribuir para qualidade do ensino com foco na produção de gêneros textuais 

escritos.  

No intuito de se verificar o impacto das políticas públicas na educação 

linguística, bem como trazer reflexões sobre a elaboração de materiais, projetos, 

ações e programas voltados para o desenvolvimento do processo de letramento 

na educação linguística escolar em língua materna, elegemos a OLP como objeto 

de pesquisa, caracterizando-a como uma política de educação linguística, 

ancorada por diferentes agentes do Estado e do Terceiro Setor que, juntos, atuam 
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mobilizando forças no sentido da democratização dos usos da língua e melhoria 

da qualidade do ensino de língua portuguesa no país.  

Na observação desse programa, partimos do pressuposto de que o 

ensino de língua portuguesa não se direciona somente por questões teóricas 

próprias da formação comum do professor de português, mas é permeado de 

influências sociais e políticas que impactam a educação linguística formal. Dessa 

maneira, para essa pesquisa documental de orientação quantitativo-qualitativa 

selecionamos para análise os textos finalistas e vencedores produzidos nas 

edições de 2008, 2010 e 2012 por alunos do Ensino Médio, na categoria artigo de 

opinião. Esses textos são disponibilizados na Comunidade Virtual2 do programa e 

formam o corpus eletrônico da pesquisa. 

Essa abordagem do ensino língua materna insere-se no campo da 

Linguística Aplicada (LA) e, seguindo uma perspectiva sócio-histórica, tem como 

base teórica a análise dialógica do discurso, fundamentada nas concepções 

bakhtinianas de gêneros discursivos, em diálogo com os estudos do letramento 

escolar realizados por Kleiman (2005), Street (2012) e Oliveira (2010). A 

possibilidade de se fazer uma Linguística Aplicada (LA) na perspectiva sócio-

histórica é atestada por Rojo (2006, p.259), que defende uma linguística aplicada 

que tome a transdisciplinaridade como necessária para “(...) compreender, 

interpretar e interferir nas realidades complexas representadas pelas práticas 

sociais situadas”. 

Relacionar a questão do letramento com as pesquisas em LA 
justifica-se, principalmente, dado o caráter interdisciplinar das 
pesquisas em LA. Somente uma abordagem interdisciplinar pode 
dar conta do fenômeno do letramento, principalmente em virtude 
das várias acepções que o processo tem recebido e também pela 
possibilidade de analisá-lo sob diversificadas perspectivas. 
(MONTEIRO, 1999, p.111)  

No campo das investigações nessa área, Lopes (2006) revela a 

necessidade de se pensar uma linguística aplicada que dialogue com teorias do 

campo das ciências sociais e das humanidades, movimento a que ele chama de 

“LA mestiça”: um movimento de natureza interdisciplinar/transdisciplinar já 

presente no trabalho de vários pesquisadores que se voltam para problemas 

sociais em que a linguagem tem um papel central. 

                                                           
2 https://www.escrevendoofuturo.org.br 
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Celani (2003) entende que a Linguística Aplicada (LA) tem papel 

relevante na formulação de políticas educacionais, pois é articuladora de múltiplos 

domínios do saber que têm preocupação com a linguagem, uma das mais 

importantes atividades humanas. Para a autora, o estabelecimento de uma 

política educacional sólida é particularmente difícil, pois as ações são afetadas 

por políticas econômicas e sociais, que nem sempre caminham na direção do que 

seria o ideal para a educação. 

Há, ainda, a questão do poder e da influência: aquele, com sua 
base na autoridade e esta com sua base na confiança e no 
respeito mútuo. A complexidade é grande, as dificuldades são 
muitas, mas a questão deve ser enfrentada, de vez que políticas 
educacionais nacionais envolvem aspectos de grande importância 
para vários segmentos da população. 
(...) 
Parece claro que as decisões a respeito de questões de políticas 
educacionais não podem ser deixadas apenas nas mãos dos 
políticos, embora sejam eles, em última instância, os responsáveis 
legais pela fixação dessas políticas. (CELANI, 2003, p.18) 

Celani (2003) defende a importância de se estabelecer mecanismos de 

consulta à população, para que se obtenham as opiniões de diversos setores da 

comunidade e para que, na formulação de políticas públicas, não sejam somente 

consultados os especialistas. A LA, como articuladora de múltiplos domínios do 

saber, pode atuar, então, como mediadora de mudanças na sua comunicação 

com a coletividade e na participação desta. 

O que nos interessa aqui é a educação, problema fundamental do 
Brasil. O descompasso do Brasil com o mundo, nesse sentido, é 
aterrador. Os números relativos a analfabetos, iletrados, 
incapazes de receber ou de dar alguma informação escrita são 
assustadores. A maioria das crianças que saem da escola básica 
saem sem o domínio da leitura. Há uma inadequação entre a 
escola brasileira e seu alunado majoritário, o que coloca o Brasil 
entre as nações mais atrasadas do mundo em relação à educação 
elementar. (CELANI, 2003, p.20) 

A busca de soluções para esses problemas encontra-se, segundo a 

autora, do âmbito da LA, que recentemente começa a “examinar o impacto das 

forças sociais, econômicas e políticas na teoria/prática do ensino/aprendizagem 

de línguas” (CELANI, 2003, p.20). É o que ocorre com o objeto dessa pesquisa: as 

produções textuais dos alunos finalistas e vencedores, na categoria artigo de 

opinião, do programa Olimpíada de Língua Portuguesa. Textos empíricos, 
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produzidos por alunos do Ensino Médio que refletem discursivamente condições 

específicas de produção do programa e da educação linguística formal.  

Observando as ações do programa e os textos dos alunos como seu 

produto, buscamos ainda verificar os impactos dessa política na educação 

linguística escolar dos estudantes das escolas públicas e responder a seguinte 

questão: a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro é uma ação 

política que consegue atender à demanda por educação linguística em língua 

materna na modalidade escrita da língua portuguesa, “reduzindo o ‘iletrismo’” e 

“democratizando os usos da língua”, tal como propõe em seus objetivos? 

Temos, portanto, como principal objetivo promover reflexões sobre 

programas, ações e projetos de educação linguística, ao constatar se OLP, no 

seu viés de proposta de ensino de língua portuguesa, alicerçado na produção de 

gêneros textuais escritos, funciona como um projeto de letramento que possa 

contribuir para a ampliação da competência linguístico-discursiva do educando, 

promovendo uma educação linguística para o exercício pleno da cidadania. 

Buscamos com isso: discutir as condições de produção do gênero artigo de 

opinião no contexto da Olimpíada; revelar que concepções teóricas subjazem a 

legitimação da educação linguística em língua materna para o trabalho com 

produção de textos escritos no programa; explicitar como acontece a 

incorporação de recursos linguísticos próprios do gênero artigo de opinião nos 

textos produzidos pelos alunos finalistas participantes da Olimpíada. 

Apesar de o programa tratar as produções textuais dos alunos na 

perspectiva dos gêneros textuais, nosso olhar sobre essas produções segue uma 

orientação discursiva e obedece a ordem metodológica proposta por Bakhtin/ 

Volochinov como percurso de construção da pesquisa. 

A língua vive e evolui historicamente na comunicação verbal 
concreta, não no sistema linguístico abstrato das formas da língua 
nem no psiquismo individual dos falantes.  
Disso decorre que a ordem metodológica para o estudo da língua 
deve ser o seguinte:  
1. As formas e os tipos de interação verbal em ligação com as 
condições concretas em que se realiza.  
2. As formas das distintas enunciações, dos atos de fala isolados, 
em ligação estreita com a interação de que constituem os 
elementos, isto é, as categorias de atos de fala na vida e na 
criação ideológica que se prestam a uma determinação pela 
interação verbal.  
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3. A partir daí, exame das formas da língua na sua interpretação 
lingüística habitual (BAKHTIN/ VOLOCHINOV, 2010, p.129) 

Ressaltamos que a ordem de observação da língua proposta por Bakhtin, 

não pressupõe a configuração de método rígido e definido, cabendo ao 

pesquisador eleger suas categorias de análise de acordo com seus objetivos. 

Dessa forma, na análise discursiva do programa, com foco nos textos dos alunos: 

 Inicialmente apresentamos as condições de produção e circulação dos 

textos dos alunos e as formas de interação verbal dos participantes da 

Olimpíada.  

 Em seguida, fizemos um levantamento dos índices linguístico-discursivos 

típicos do gênero artigo de opinião e sua frequência nos textos dos alunos 

finalistas das três últimas edições do programa, totalizando um corpus 

constituído de 116 textos. Para essa etapa, foram selecionados, como 

categorias de análise, o uso dos elementos articuladores próprios do 

gênero em questão, que foram identificados, quantificados e analisados, 

utilizando-se de ferramentas da linguística de corpus (LC). 

 E, por último, seguimos com a análise dos movimentos discursivos de 

tomada de posição, nos 15 textos dos alunos vencedores, nas três edições 

do programa, verificando que recursos linguísticos evidenciam esse 

processo a partir de uma leitura analítica e individualizada de cada uma 

das produções vencedoras. 

Rajagopalan (2006), ao discutir os possíveis avanços da LA em relação à 

linguística teórica, ressalta que, embora seja impossível nos desvencilharmos 

totalmente das práticas passadas, é preciso suspender a memória de práticas 

passadas frustradas, na busca de soluções ousadas e inovadoras, no campo de 

conhecimento que se convencionou chamar de “linguística aplicada”. Ele defende 

que é preciso ressuscitar para a linguística, como disciplina, um papel 

socialmente relevante e apresenta algumas tendências recentes que se voltam 

para questões práticas e desafiam a tese de que a teoria deve ditar como deve 

ser a prática, destacando a chamada “linguística de corpus”. 

O que torna a proposta da linguística de corpus particularmente 
interessante neste sentido é que, antes de qualquer coisa, ela 
questiona um dos postulados da linguística tradicional (teórica), 
com base em uma perspectiva de ordem eminentemente prática. 
(RAJAGOPALAN, 2006, p. 160) 
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A linguística de corpus é uma disciplina que, segundo Tagnin (2005), 

possibilita uma investigação em que se pode construir grandes bancos de textos e 

consultá-los com ferramentas computacionais apropriadas, detectando 

recorrências e coocorrências. 

A linguística de corpus (LC) oferece uma metodologia que veio 
facilitar muito a identificação das unidades convencionais da 
língua. Enquanto, no passado, se dependia de “notar” sua 
recorrência no dia-a-dia até nos conscientizarmos de que se 
tratava de uma unidade fixa, hoje essa conscientização é facilitada 
pela observação simultânea de uma grande quantidade de dados 
a partir de um corpus eletrônico. (TAGNIN, 2005, p. 21) 

Sardinha (2004) afirma que, embora a maior projeção da LC seja na área 

do léxico e da tradução, essa disciplina se ocupa de quase todas as áreas de 

investigação linguística. A Linguística de corpus disponibiliza assim ferramentas 

que trazem possibilidades investigativas eficientes para processamento de dados 

em larga escala.  

Na primeira etapa de análise dos textos, utilizamos uma das ferramentas 

construídas no campo dessa disciplina, o programa AntiConc, para explorar o 

corpus, durante o trabalho analítico dos 116 textos produzidos como artigos de 

opinião no contexto da Olimpíada. O uso da ferramenta apresentou a vantagem 

de possibilitar a investigação quantitativa e qualitativa dos dados, de forma 

simultânea, de todos os textos do corpus, o que facilitou a analise linguística e 

discursiva das categorias de elementos articuladores usados pelos alunos em 

seus textos.  

Na segunda etapa de analise dos textos, consideramos os estudos de 

Coutinho (2006; 2007) e Dell’Isola (2007) sobre gêneros e textos, e focalizamos 

os textos produzidos como “artigos de opinião” a partir do parâmetro “tomada de 

posição”, ancorando-nos nos procedimentos analíticos propostos por essas 

pesquisadoras.  

Coutinho (2006) considera que toda produção linguística se manifesta 

através de textos e os toma como os únicos materiais a que o observador tem 

acesso, os únicos objetos empíricos a favor do linguista. 

É que, ao tomar-se o texto como objecto empírico, aceita-se 
também lidar com a complexidade que lhe é inerente – na medida 
em que a complexidade caracteriza os objectos naturais, assim 
chamados por oposição aos objectos forjados laboratorialmente 
ou por abstracção teórica. (COUTINHO, 2006, p.2) 
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A autora entende que os textos são irredutíveis a uma organização 

meramente linguística e admite que qualquer situação de comunicação é 

determinada por uma prática social e que a cada pratica social está associada um 

conjunto de usos linguísticos a que chama discurso. Assim, os textos não podem 

ser vistos como mera produção linguística, mas representantes empíricos das 

atividades sociais. 

Qualquer texto se inscreve assim num género, que a avaliação da 
situação retém como mais adequado, de entre o conjunto de 
géneros disponíveis (ou de entre as possibilidades identificadas, 
dado que, pelo carácter fundamentalmente histórico das 
produções textuais, os géneros de texto se organizam de forma 
vaga e instável). Tomando ainda em conta, relativamente à 
diversidade das línguas, a especificidade do sistema linguístico 
em causa, pode sublinhar-se que a produção textual (enquanto 
acção de linguagem, nos termos de Bronckart) resulta de um 
funcionamento em interface, articulando o conhecimento da 
situação, o conhecimento do sistema (maleável) dos géneros de 
texto e o conhecimento da língua. (COUTINHO, 2006, p.2) 

Coutinho (2007), ao refletir sobre questões epistemológicas e 

metodologias envolvidas na relação entre gênero e textos, define o primeiro como 

uma categoria abstrata e os segundos como objetos empíricos que sempre se 

constituem exemplares de determinado gênero textual e, na tentativa de se 

pensar, em termos metodológicos, “a viabilidade de descrição de gêneros de texto 

– tanto mais que estes só se tornam acessíveis através de textos empíricos que 

constituem exemplares do gênero” (COUTINHO, 2007 p.639), apresenta dois 

planos como estratégias para operacionalizar o trabalho com a produção e 

interpretação textuais: 

o plano da genericidade, que assegura “ares de família” (sem 
incluir, sublinhe-se, obrigatoriedades nem ambições 
universalizantes) e o plano da singularidade, através do qual cada 
texto se constitui como um caso único (semelhante, em última 
análise, ao texto literário, cuja singularidade se evidencia em 
primeiro lugar por razões de ordem estética). (COUTINHO, 2007 
p.639-640) 

A esses dois planos, associamos, o primeiro passo da ordem 

metodológica proposta por Bakhtin/Volochinov para a investigação da interação 

verbal por meio do gênero artigo de opinião, no contexto da Olimpíada.  

Coutinho (2007) questiona a impossibilidade de uma tarefa descritiva 

sobre os gêneros, ao se considerar a sua mutabilidade e diversidade 
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constitutivas, e afirma que: “(...) a impossibilidade de qualquer classificação 

exaustiva dos gêneros não parece ter de corresponder necessariamente a uma 

impossibilidade radical de descrição” (COUTINHO, 2007 p.640). Ela defende que é 

preciso trabalhar com a necessidade de conceber estratégias metodológicas e 

instrumentos de análise adequados a objetos (reconhecidos como) instáveis.  

A autora considera que a descrição de qualquer gênero passa pela 

descrição dos três componentes que o integram, já postulados por Bakhtin (2011): 

conteúdo temático, construção composicional e estilo. Ela busca a formulação de 

um mesmo modelo de análise, que possa ser aplicado no plano do texto empírico 

e no plano do gênero que o texto revela, e propõe a distinção de planos de 

análise para gêneros e textos, sugerindo as noções de parâmetros de gênero e 

mecanismos de realização textual como instrumentos que contemplem a relação 

entre gêneros e textos e possam dar conta de dois tipos de objetos diferentes, 

apesar de muito próximos, uma distinção que atente ainda a primeira etapa da 

ordem metodológica proposta por Bakhtin/Volochinov. 

No primeiro caso, o da formatação genérica, trata-se de identificar 
as características previsíveis que constituem a identidade do 
género – características essas que foram designadas como 
parâmetros de género. Note-se que não estão assim em causa 
características absolutamente fixas ou obrigatórias, mas sim 
previsibilidades. No segundo caso, o dos textos singulares, trata-
se de identificar o modo como o texto (cada texto) dá conta das 
previsibilidades determinadas genericamente; as escolhas de 
cada texto, estabelecendo um recorte relativamente às 
possibilidades do género, foram designadas como mecanismos de 
realização textual. (COUTINHO, 2007 p.644) 

O movimento de análise, segundo a autora, deve partir de textos 

concretos, os únicos diretamente disponíveis para análise e procede da seguinte 

maneira: o levantamento dos mecanismos de realização textual permite identificar 

os parâmetros do gênero, devendo estes ser de novo confrontados com o plano 

dos textos, de modo a assegurar uma análise de controle. Os instrumentos e 

procedimentos de análise são esquematizados pela autora conforme a figura 2.  

No contexto dessa pesquisa, focalizamos o gênero textual “artigo de 

opinião” e o parâmetro “tomada de posição”, previsível para esse gênero, como 

categoria de análise dos textos dos alunos vencedores na Olimpíada de Língua 

Portuguesa. No nível textual, verificamos o movimento de tomada de posição, a 
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partir dos índices linguístico-discursivos presentes em seus textos, os elementos 

articuladores. 

Género
Texto(s)

empírico(s)

Parâmetros de géneros: 

previsibilidades, relativas aos 

diferentes níveis organizacionais, 

que estabelecem a identidade do 

género.

Mecanismos de realização textual:

opções particulares dos textos 

efetivamente produzidos, face aos  

parâmetros do género.
Instrumentos 

de análise

Procedimentos 

de análise
Identificação de parâmetros 

do género em análise.

Análise de exemplares de 

um determinado género.

Verificação: 

parâmetros / 

mecanismos 

de realização 

textual

Levantamento 

de mecanismos 

de realização 

textual

Pressuposto: qualquer texto empírico está 

associado a um género, que adopta e adapta.

 
Figura 2 – Instrumentos e procedimentos de análise de textos e gêneros 

Fonte: Coutinho (2007, p.645) 

 
Para DelI’Isola (2007) há entre texto e discurso um continuum e um 

condicionamento mútuo, mas o texto acontece no plano da configuração e o 

discurso no plano da enunciação, o gênero encontra-se entre o texto e o discurso 

como aquele que condiciona a atividade enunciativa. A autora também considera 

que os gêneros não são entidades fixas, mas estão sujeitos a um processo de 

transformação contínua, apresentando a hibridização como um fenômeno 

inerente às formações genéricas. Para explicitar o fenômeno de hibridização a 

autora retoma a proposta de Marcuschi (2003) para a representação da 

intertextualidade dos gêneros, a que o autor chama de intergenericidade. As 

diretrizes apresentadas por Marcuschi, são organizadas por Dell’Isola (2007) no 

diagrama apresentado na figura 3. Segundo a autora, um gênero prototípico 

apresenta a forma X e a função X ou a forma Y e a função Y. A intergenericidade 

ocorre quando um gênero tem a forma X e a função Y. Mais adiante essa 

configuração será retomada na análise dos textos produzidos como artigos de 

opinião no contexto da Olimpíada. 
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INTERGENERICIDADE

Função do Gênero X

Função do Gênero Y

Forma do Gênero X Forma do Gênero Y

X

Y

Função de X 

no formato Y

 
Figura 3 - Representação do fenômeno da intergenericidade 

Fonte: Dell’Isola (2006, p.74) 

 
No contexto desta pesquisa o fenômeno da intergenericidade ou 

hibridismo está associado ao segundo passo da ordem metodológica, ao 

verificamos que, dadas as condições de produção da Olimpíada, o aluno produz, 

ora uma típica dissertação escolar que retoma aspectos composicionais 

destacados no trabalho didático sobre o gênero, ora uma performance do artigo 

de opinião que também reitera conteúdos didáticos trabalhados na interação em 

sala de aula, que reflete a criação ideológica da esfera escolar.  

O terceiro passo da ordem metodológica é alcançado quando são 

identificados os mecanismos de realização textual de tomada de posição nos 

textos vencedores da Olimpíada e retoma-se a sua análise enquanto performance 

do artigo de opinião, fato que Coutinho (2007) trata como “ficcionalização do 

gênero”, para se referir não ao fato de se cruzar gêneros, mas de simulá-los:  

Por outras palavras: o género é usado para fins diferentes 
daqueles que lhe estão em princípio associados – fins 
humorísticos ou lúdicos em geral, publicitários, estéticos. Isso 
significa que pelo menos alguns parâmetros de género terão 
necessariamente de ser mantidos, de forma a assegurar que o 
género é reconhecido – condição sine qua non para que o fim 
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pretendido (humorístico ou outro) seja atingido.” (COUTINHO, 2007, 
p.646) 

Na segunda seção dessa dissertação trazemos uma revisão bibliográfica 

sobre a educação linguística escolar e os estudos do letramento na elaboração de 

projetos de escrita. Na terceira seção, trataremos da OLP, sua história e 

organização enquanto política pública, bem como das regras e situação de 

produção dos textos pelos alunos, atendendo ao primeiro passo da ordem 

metodológica. Na quarta seção, apresentamos algumas reflexões sobre modelos 

didáticos de gêneros. Na quinta seção, procederemos à análise dos textos dos 

alunos finalistas e vencedores da Olimpíada, atingindo o segundo e terceiro passo 

da ordem metodológica. Por último, teceremos algumas considerações sobre as 

investigações empreendidas nesta pesquisa. 
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2 EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA E PROJETOS DE LETRAMENTO: UM 

PERCURSO TEÓRICO 

 

A importância da educação linguística num mundo em que a cultura, a 

economia e a política são veiculadas pela língua é inquestionável e a necessidade 

cada vez mais urgente do domínio de saberes linguísticos por parte de qualquer 

indivíduo não pode ser negligenciada. A garantia de educação linguística é a 

possibilidade de melhores condições de vida numa sociedade em que o direito de 

dizer é dado a poucos e em que o silenciamento de sentidos é impositivo.  

Desde o momento em que nascemos, vamos adquirindo a língua comum 

da comunidade em que vivemos de maneira natural e imediata, sem que haja um 

esforço consciente e sistemático para isso.  

Deste modo, ao falante não são dadas apenas as formas da 
língua nacional (a composição vocabular e a estrutura gramatical) 
obrigatórias para ele, mas também as formas de enunciado para 
ele obrigatórias, isto é, os gêneros do discurso: estes são tão 
indispensáveis para a compreensão mútua quanto as formas da 
língua. Os gêneros do discurso, comparados às formas da língua, 
são bem mais mutáveis, flexíveis e plásticos; entretanto, para o 
indivíduo falante eles têm significado normativo, não são criados 
por ele mas dados a ele. (BAKHTIN, 2011, p. 285) 

O ambiente de educação linguística informal já instrumentaliza os 

usuários da língua para o domínio de gêneros mais flexíveis, cotidianos, 

primários.3 Entretanto, considerando-se a necessidade de inclusão de alunos 

oriundos de classes desfavorecidas e a demanda por democratização da 

educação, quando se trata do domínio de gêneros mais complexos, secundários, 

faz-se necessário um estudo aprofundado e sistemático para que o sujeito se 

aproprie de seus esquemas de utilização e esteja apto para circular livremente em 

diferentes ambientes sociais dominando as normas de comportamento linguístico 

das diferentes esferas de circulação social, as quais o aluno provavelmente não 

teria acesso em suas interações cotidianas. Esses fatores apontam a 

                                                           
3 Bakhtin (2011, p.263) faz distinção entre gêneros discursivos primários (simples) e 
secundários (complexos): “Os gêneros discursivos secundários (...) surgem nas 
condições de um convívio cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido e 
organizado (predominantemente o escrito) – artístico, científico, sociopolítico, etc. No 
processo de sua formação eles incorporam e reelaboram diversos gêneros primários 
(simples), que se formaram nas condições de comunicação discursiva imediata.” 
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necessidade de uma educação linguística para a cidadania e não simplesmente 

voltada para aspectos estritamente formais da linguagem. 

A língua materna – na sua composição vocabular e sua estrutura 
gramatical – não chega ao nosso conhecimento a partir de 
dicionários e gramáticas mas de enunciações concretas que nós 
mesmos ouvimos e nós mesmos reproduzimos na comunicação 
discursiva viva com as pessoas que nos rodeiam. Nós 
assimilamos as formas da língua somente nas formas das 
enunciações e justamente com essas formas. As formas da língua 
e as formas típicas dos enunciados, isto é, os gêneros do 
discurso, chegam a nossa experiência e à nossa consciência em 
conjunto e estreitamente vinculadas. (BAKHTIN, 2011, p. 282-283) 

Isso posto, faz-se necessário um programa de educação linguística para 

além do ensino de normas linguísticas e formas da língua, e que possibilite a 

inserção do indivíduo nas diversas interações sociais a fim de que ele vá 

assimilando a heterogeneidade dos gêneros do discurso. O trabalho de alguns 

autores e pesquisadores brasileiros já começam a apontar perspectivas para um 

trabalho mais significativo para o ensino de língua materna. 

A educação lingüística deve ser entendida como o conjunto de 
atividades de ensino/aprendizagem, formais ou informais, que 
levam uma pessoa a conhecer o maior número de recursos da 
sua língua e a ser capaz de usar tais recursos de maneira 
adequada para produzir textos a serem utilizados em situações 
específicas de interação comunicativa para produzir efeito(s) de 
sentido pretendido(s). [...] A educação linguística trata, pois, de 
ensinar os recursos da língua e as instruções de sentido que cada 
tipo de recurso em particular é capaz de por em jogo na 
comunicação por meio de textos lingüísticos. [grifo do autor] 
(TRAVAGLIA,1998, p. 88-89) 

Não há dúvida de que os saberes sobre a linguagem e seus recursos 

expressivos podem ser incorporados por qualquer pessoa em qualquer fase da 

vida, mas, quando se trata da reflexão sobre esses usos e da ampliação de 

domínios de linguagem para situações específicas de interação social menos 

acessíveis a alguns alunos, faz-se necessária uma intervenção formal no 

conhecimento que se tem sobre a língua. Segundo Bortoni-Ricardo (2004), essa 

intervenção no saber linguístico do indivíduo deve ter como princípio o respeito ao 

conhecimento linguístico que ele traz consigo e apresentar possibilidades de 

ampliação de sua competência comunicativa.  

Esse trabalho só pode ser realizado sob a orientação de um profissional 

que conceba o trabalho linguístico como uma ação de reflexão e formação 
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humana. Isto porque se pressupõe que esse profissional está munido de 

conhecimentos teórico-metodológicos que tornam mais eficiente e proveitoso o 

acesso a determinados conhecimentos linguísticos e situações sócio-

comunicativas. Assim, entendemos que uma concepção de educação linguística e 

de linguagem é de fundamental importância para o trabalho com a língua em 

instâncias formais, fato atestado por diversos autores e pesquisadores que se 

dedicam à reflexão sobre o ensino de língua portuguesa.  

Vasconcelos (2009) também compreende que é pressuposto da 

educação linguística um tratamento escolar cientificamente embasado. Segundo a 

autora, é necessário ao professor escolher uma vertente linguística para se 

aprofundar e, a partir de seus princípios e procedimentos, descrever a Língua 

Portuguesa. Corroborando com essa compreensão, Pessoa (2007) defende que o 

trabalho com educação linguística deve considerar como legítimos o uso da 

linguagem nas diversas situações sócio-comunicativas, sejam elas cotidianas e 

mais particulares, sejam aquelas institucionalizadas, públicas ou mais elaboradas. 

A pesquisadora sugere que o professor adote a concepção de língua e de 

linguagem defendida por Bakhtin para ao trabalho com educação linguística em 

que a língua seja instrumento de interação entre os homens. 

[...] para tais casos, a Concepção de Língua e de Linguagem que 
o professor deveria adotar seria aquela defendida por Bakhtin 
(1992), da língua como instrumento de interação entre os homens, 
numa ação de interação social elaborada a partir da integração 
pela aceitação da Língua e da Linguagem do Outro. (PESSOA, 
2007, p.10) 

Sustentada nos estudos bakhtinianos, Souza (2009, p.104) também 

assume essa concepção para o trabalho com a linguagem, entendendo que na 

educação linguística formal: “O aluno apropria-se de conhecimentos e conceitos 

que ainda não domina, a fim de melhorar o seu desempenho linguístico.” Um 

trabalho que não se resume ao ensino de regras e definições gramaticais, mas na 

incorporação de recursos linguísticos para o aprimoramento textual e discursivo 

de produções orais e escritas dos alunos, o que significa “[...] abdicar da “noção 

de neutralidade da linguagem e da compreensão dos conteúdos como imutáveis e 

fixos, como verdades já prontas.” E reitera que 

O professor de português (e não só ele) deve filiar-se a um 
referencial de linguagem para conceber as suas práticas de 
ensino. A partir da reflexão sobre os usos da linguagem em 
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contextos escolar e não escolar, o professor terá elementos para a 
sua escolha metodológica. (SOUZA, 2009, p. 102) 

Conduzir o ensino de Língua Portuguesa segundo a concepção 

interacionista, pressupõe, para o trabalho com educação linguística, atividades 

contínuas que extrapolem as instâncias formais de educação. O papel do 

professor na educação linguística formal se constitui, a princípio, em apresentar 

ao aluno normas de comportamento linguístico ligadas as enunciações das 

diversas esferas de atividade humana, as quais ele possivelmente não teria 

acesso em situações informais e cotidianas de comunicação, para que ele se 

desenvolva e esteja, enquanto cidadão, habilitado para o exercício da linguagem 

nas diversas interações sociais. 

Bakhtin afirma a importância do contexto comunicativo para a 
assimilação desse repertório de que se pode dispor para enunciar 
uma determinada mensagem. Isto porque os gêneros discursivos 
são formas comunicativas que não são adquiridas em manuais, 
mas sim nos processos interativos. (MACHADO, 2007, p.157) 

Segundo Mendonça (2009, p. 206): “Assumir determinada Concepção de 

linguagem implica repensar o que é importante ensinar nas aulas de português e 

também como realizar esse ensino”. A autora assume então a perspectiva 

sociointeracionista para o trabalho com análise linguística defendendo que a 

seleção e o emprego de certos elementos e estratégias devem ser trabalhadas 

em consonância com as condições de produção dos textos de forma que isso 

possibilite uma análise sistemática e consciente sobre o que há de especial em 

cada gênero na sua relação com as práticas sociais de que fazem parte. 

Nascimento e Hila (2012) ao tratar dos gêneros textuais como objetos de 

ensino consideram que a eleição destes nas práticas escolares acontece  

(...) primeiramente, porque esse objeto contempla aspectos da 
ordem das atividades da linguagem nas formações sociais, ou 
seja, traduz práticas situadas em um contexto sócio-histórico 
preciso; em segundo lugar porque busca contemplar e integrar as 
práticas linguísticas (leitura, produção textual e análise linguística), 
pois o gênero textual (oral ou escrito) permite incorporar em um 
único objeto, elementos: 

 da ordem do social e do histórico; 

 da situação de produção de um dado discurso (quem fala, para 
quem, lugares sociais dos interlocutores, posicionamentos 
ideológicos, em que situação, em que momento histórico, em que 
veículo, com que objetivo, finalidade ou intenção em que registro 
etc.); 
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 do conteúdo temático – que pode ser dizível em um dado 
gênero; 

 da construção composicional – sua forma de dizer e a sua 
organização geral – que não é inventada a cada vez que nos 
comunicamos; 

 do estilo verbal orientado pela posição enunciativa do produtor 
do texto. (NASCIMENTO; HILA, 2012, p.90) 
 

Assim, na educação linguística formal, deve-se ainda considerar que o 

professor de português tem a importante função de apresentar aos seus alunos 

os diferentes usos linguísticos e os mecanismos de apropriação de discursos que 

não os vivenciados nas suas relações cotidianas, tornando-os mais autônomos 

nos seus processos de interação verbal.  

O estudo do gênero se constitui em mais uma opção de trabalho sócio e 

historicamente contextualizado para o professor e para o aluno. A partir desse 

exercício conjunto entre professor, alunos e colegas, o educando poderá avaliar 

melhor os seus usos linguísticos, refletir melhor sobre os discursos em torno das 

questões de linguagem e se apropriar de outros discursos através da educação 

formal, componentes indispensáveis para que ele garanta o intercurso da 

comunicação em suas relações cotidianas. 

Nesse contexto, cabe ainda, compreender o que se entende por 

ampliação da competência comunicativa, linguística e discursiva nos mais 

recentes trabalhos voltados para a educação linguística escolar, propostas que 

revelam concepções de linguagem e ensino distintas, mas que não podem ser 

ignoradas como pressupostos da educação em língua materna. 

 

2.1 EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA PARA A AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA 

COMUNICATIVA 

 

Bortoni-Ricardo (2004) analisa as variações do português brasileiro e as 

diferentes interações verbais a partir de linhas que ela denomina contínuos: (i) o 

contínuo de urbanização, cujos extremos são as variedades rurais isoladas e as 

variedades urbanas padronizadas, permite situar o falante e classificar a 

variedade linguística utilizada por ele em traços descontínuos (não frequente em 

áreas urbanas) ou graduais (que se distribuem ao longo de todo o contínuo); (ii) o 

contínuo oralidade-letramento serve para classificar os eventos de comunicação, 
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segundo a influência da língua escrita, em eventos de oralidade (sem auxílio da 

escrita), num polo, e evento de letramento (os interagentes se apoiam num texto 

escrito), no outro polo; (iii) o contínuo de monitoração estilística situa as 

interações de acordo com o seu grau de planejamento em “- monitoração” de um 

lado, quando as interações são totalmente espontâneas e “+ monitoração” do 

outro lado quando as interações são previamente planejadas e exigem muita 

atenção do falante. 

Na discussão sobre a educação em língua materna, a autora parte do 

conceito de competência para distinguir “competência linguística” e “competência 

comunicativa”. Para definir o que seja competência linguística, ela rememora a 

distinção feita por Chomsky entre competência e desempenho ressaltando que a 

primeira noção é abstrata e consiste no conhecimento internalizado que o falante 

tem das regras para a formação de sentenças na língua e a segunda noção diz 

respeito ao uso efetivo da língua apelo falante. Assim, todos os falantes nativos 

de determinada língua têm conhecimento das regras básicas que compõem o seu 

repertório. Os únicos que podem produzir sentenças malformadas seriam as 

crianças ou os estrangeiros que estão no processo de desenvolvimento de sua 

competência linguística. A noção de competência linguística é assim 

exemplificada pela autora: 

Todo falante nativo de português, independentemente de sua 
posição no contínuo de urbanização e independentemente 
também do grau de monitoração estilística na produção de uma 
tarefa comunicativa, produz sentenças bem formadas, que estão 
de acordo com as regras do sistema da língua que esse falante 
internalizou. Essas sentenças podem seguir as regras da 
chamada língua padrão ou as regras das variedades rurais ou 
rurbanas. Em um ou em outro caso, serão bem formadas. Não se 
pode confundir, pois, o conceito de sentenças bem formadas, que 
provém da noção de competência, com a noção de “erro” que as 
nossas gramáticas normativas defendem. (BORTONI-RICARDO, 
2004, p. 72) 

O conceito de competência comunicativa é explicitado a partir da proposta 

de Hymes (BORTONI-RICARDO, 2004), sociolinguísta norte-americano que amplia a 

proposta de Chomsky para incluir a noção de “adequação” da fala às normas 

sociais e culturais. Nesse sentido, desenvolvimento da competência comunicativa 

torna o indivíduo capaz de adequar a sua fala às mais distintas situações. 

Em outras palavras, a competência comunicativa de um falante 
lhe permite saber o que falar e como falar com quaisquer 
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interlocutores em quaisquer circunstâncias. A principal novidade 
na proposta de Dell Hymes foi, portanto, ter incluído a noção de 
adequação no âmbito da competência. Quando faz uso da língua, 
o falante não só aplica das regras para obter sentenças bem 
formadas, mas também faz uso de normas de adequação 
definidas em sua cultura. São essas normas que lhe dizem 
quando e como monitorar seu estilo. Em situações que exijam 
mais formalidade, porque está diante de um interlocutor 
desconhecido ou que mereça grande consideração, ou porque o 
assunto exige um tratamento formal, o falante vai selecionar um 
estilo mais monitorado; em situações de descontração, em que 
seus interlocutores sejam pessoas que ele ama e em que confia, o 
falante vai sentir-se desobrigado de proceder a uma vigilante 
monitoração e pode usar estilos mais coloquiais. Em todos esses 
processos ele tem sempre de levar em conta o papel social que 
está desempenhando. (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 72) 

A autora destaca que a esse conceito, proposto por Hymes, associa-se a 

noção de “viabilidade”, a que ela chama de “recursos comunicativos”, em que se 

incluem os recursos gramaticais, de vocabulário, de estratégias retórico-

discursivas dos quais o falante dispõe para viabilizar um ato de fala.  Segundo a 

autora, esses recursos são adquiridos pelas pessoas à medida que vão 

ampliando a sua experiência na comunidade onde vivem e assumem diferentes 

papéis sociais, mas destaca a importância da escola no processo de aquisição 

desses recursos. 

As crianças, quando chegam à escola, já sabem falar bem a sua 
língua materna, isto é, sabem compor sentenças bem formadas e 
comunicar-se nas diversas situações. Mas ainda não têm uma 
gama muito ampla de recursos comunicativos que lhes permita 
realizar tarefas comunicativas complexas em que se exija muita 
monitoração. É papel da escola, portanto, facilitar a ampliação da 
competência comunicativa dos alunos, permitindo-lhes 
apropriarem-se dos recursos comunicativos necessários para se 
desempenharem bem, e com segurança, nas mais distintas 
tarefas linguísticas. Eles vão precisar especialmente de recursos 
comunicativos bem específicos para fazer uso da escrita, em 
gêneros textuais mais complexos e para fazer uso da língua oral 
em estilos monitorados. (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 74-75) 

Deve-se considerar, portanto, que o uso da língua, assim como qualquer 

outra ação humana, está sujeito a normas sociais, que determinam o 

comportamento socialmente aceitável.  

“Através da instrução formal, o aluno não apenas cumpre um 
dever, mas adquire o direito de compreender e produzir a 
linguagem que a “elite dominante” do país utiliza, com todas as 
marcas que esta linguagem possa ter.” (MONTEIRO, 1999, p.115) 
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Assim, na medida em que os indivíduos vão ampliando suas ações sociais 

para além da sua casa e da sua vizinhança, precisa dominar às normas vigentes 

nesses outros domínios de interação social que passam a frequentar “(...) para 

poder atender às convenções sociais, que definem o uso linguístico adequado a 

cada gênero textual, a cada tarefa comunicativa, a cada tipo de interação.” 

(BORTONI-RICARDO, 2004, p. 75). A autora entende que a escola é o locus em que 

os educandos adquirem de forma sistemática recursos comunicativos para se 

desempenhar em práticas sociais especializadas.  

Essa instituição formal é, portanto, responsável por promover uma 

educação linguística de imersão do aluno em projetos sociais comunicativos, uma 

tarefa que pressupõe uma preocupação com a promoção humana e a ação social 

conjunta e colaborativa, tal como propõem os estudos do letramento e os projetos 

de letramento, voltados essencialmente para os impactos da cultura da escrita na 

sociedade contemporânea. 

 

2.2 EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA PARA A AÇÃO SOCIAL 

 

Nas sociedades modernas, em praticamente todas as situações do 

cotidiano, a escrita está presente, pois não é possível atingir objetivos ou realizar 

tarefas apenas falando e mesmo a fala, em alguns casos, precisa se apoiar na 

escrita. Deste modo, 

Para que a transformação do indivíduo em cidadão se efetive, é 
necessário que ele apresente um bom desempenho na 
comunicação escrita, ou seja, leia compreensivamente, escreva o 
que for necessário para sua atuação social e seja capaz de julgar 
o que lê e escreve, por que lê e escreve e principalmente para que 
lê e escreve. (MONTEIRO, 1999, p.115) 

Esse fato não pode ser negligenciado no trabalho com a leitura e produção 

de textos realizados nas escolas. É preciso que a educação linguística escolar 

volte-se para a reflexão crítica sobre o processo de letramento por que passam as 

sociedades, um processo contínuo e que nunca está concluído, principalmente 

em decorrência das transformações tecnológicas e sociais que a sociedade vai 

sofrendo. 

Bagno e Rangel (2005) entendem que “letrar” é criar condições para que 

o indivíduo se insira de modo mais pleno e participativo na sociedade tipicamente 
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letrada que é a nossa, podendo exercer a leitura e escrita especialmente nos 

espaços mais institucionalizados do convívio republicano. Ao apresentarem as 

tarefas da educação linguística no Brasil, os autores consideram que 

Uma das tarefas da educação linguística seria, então, oferecer 
propostas teóricas e práticas para levar a escola brasileira a 
desenvolver, de modo consciente e sistemático, o letramento de 
seus alunos, isto é, garantir a eles a possibilidade de participar e 
interferir na construção de uma sociedade letrada. (BAGNO; 
RANGEL, 2005, p.8) 

Segundo Kleiman (2005, p.6), “(...) o conceito de letramento surge como 

uma forma de explicitar o impacto da escrita em todas as esferas de atividades e 

não somente nas atividades escolares”. Ela informa que, apesar de difícil 

definição, esse conceito é usado por pesquisadores em diversas áreas para tratar 

dos usos da escrita, e busca esclarecer o que é e o que não é letramento, a partir 

das informações apresentadas no quadro a seguir: 

Quadro 1 – Letramento versus não letramento 

O que é não letramento O que é letramento 

Não é um método de ensino da língua 

escrita, nem uma novidade 

metodológica. 

É uma prática que consiste na imersão 

da criança, do jovem, ou do adulto no 

mundo da escrita por meio de 

diferentes estratégias, atividades e 

situações que os façam participar das 

práticas sociais em que se usa a 

escrita. 

Não é alfabetização. A alfabetização é uma das práticas de 

letramento que faz parte do conjunto de 

práticas sociais de uso da escrita da 

instituição escolar e envolve diversos 

saberes e elementos materiais que 

permitem concretizar essa prática. 

Não é habilidade. O letramento envolve habilidades 

(rotinas de como fazer) e 

competências (capacidades concretas 

para fazer algo). 

Fonte: Kleiman (2005) 
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Sobre o método de ensino Kleimam (2005, p.10) lembra que: “(...) 

qualquer que seja o método de ensino de língua escrita, ele é eficiente na medida 

em que se constitui na ferramenta adequada que permite ao aprendiz adquirir o 

conhecimento necessário para agir em uma situação específica.”. Autora 

considera necessária uma flexibilidade em relação ao método da escrita e 

enfatiza que a questão do método não é da conta do especialista, nem do 

governo, mas do profissional que melhor conhece o aluno: o professor. 

A autora considera que a prática da alfabetização é diferente de outras 

práticas de letramento. Enquanto a primeira precisa de um ensino sistemático e 

se concretiza dentro de uma sala de aula em eventos liderados por um 

especialista, as demais práticas podem ser aprendidas apenas olhando outros 

fazerem. Dessa forma, se um adulto não alfabetizado apenas acompanhar o 

trabalho de alfabetização, mas não souber ler e escrever, ele não será 

considerado alfabetizado. Mas 

Em outras práticas, porém, o conhecimento da função do objeto 
cultural envolvido pode ser suficiente para o indivíduo ser 
considerado letrado. Em outras palavras, uma pessoa não-
alfabetizada que conhece a função do bilhete, da carta, das 
etiquetas e dos rótulos de produtos participa, mesmo que de 
forma marginal, nas práticas letradas de sua comunidade e, por 
isso, é considerada letrada. (KLEIMAN, 2005, p.14) 

 A autora ressalta que o conceito de letramento refere-se a aspectos sócio-

históricos dos usos da escrita na sociedade incluindo as práticas escolares de uso 

da escrita. Dessa forma, 

Quando mais a escola se aproxima das práticas sociais em outras 
instituições, mais o aluno poderá trazer conhecimentos relevantes 
das práticas que já conhece, e mais fáceis serão as adequações e 
transferências que ele virá a fazer para outras situações da vida 
real (KLEIMAN, 2005, p.23) 

A autora ainda estabelece algumas comparações entre as práticas de uso 

da escrita dentro e fora da escola e destaca que, fora da escola, as práticas de 

letramento são colaborativas, enquanto a aquisição da língua escrita, no ambiente 

escolar, tem caráter individual; fora da escola as práticas de letramento são 

situadas, contextualizadas, o que pressupõe objetivos, modos de realizar as 

atividades, recursos e materiais diferentes a depender da situação da atividade e 

da instituição em que a prática se realiza. 
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É devido a esse caráter situado das práticas de letramento que os 
usos da língua fora da sala de aula são extremamente 
heterogêneos, variando segundo os participantes (por exemplo, 
enviar convites e cartões é atividade geralmente feita pela mulher 
da família), a relação entre eles, seus objetivos e intenções, a 
instituição em que interagem – tudo isso determinando a 
mobilização de diferentes recursos e saberes sobre a escrita (...). 
(KLEIMAN, 2005, p.23) 
Por sua vez, as práticas escolares que utilizam gêneros que se 
originaram em instituições de prestígio na sociedade, como a 
literária e a científica, são desvinculadas da situação de origem, 
ou seja, é característica da prática escolar ser indiferente à 
situação. (Kleiman, 2005, p.27) 

Kleiman (2005, p.33) ainda ressalta que  

As práticas de letramento fora da escola têm objetivos sociais 
relevantes para os participantes da situação. As práticas de 
letramento escolares visam ao desenvolvimento de habilidades e 
competências no aluno e isso pode, ou não, ser relevante para o 
estudante.  

Ela considera que, quando o trabalho didático é organizado levando-se em conta 

os textos que circulam entre os diversos grupos sociais, as diferenças e 

características da situação começam a penetrar na sala de aula, de forma que, a 

contextualização do novo conhecimento torna a aprendizagem muito mais fácil.  

O fato de a escola separar as práticas letradas de suas 
instituições de origem – literária, científica, jornalística – e dar um 
tratamento descontextualizado, uniforme, a todos os textos, 
independentemente de onde se originaram, não significa que as 
práticas na escola não sejam situadas. Elas são situadas na 
escola, a mais importante agência de letramento da sociedade, 
que favorece as práticas de análise de elementos como sílabas, 
palavras, frases... e até textos. (KLEIMAN, 2005, p.37-38) 

Entretanto, considera que, diante do insucesso generalizado do ensino da 

escrita, principalmente para grupos que não provém de famílias letradas, está na 

hora de substituir ou complementar os fazeres analíticos com a participação nas 

práticas sociais de outras instituições. Segundo a autora, uma forma de fazer isso 

é “reproduzir as características da prática na situação original no espaço da sala 

de aula” (KLEIMAN, 2005, p.38) e sugere que o foco desse tipo de atividade deva 

estar na prática letrada, em vez de estar no gênero ou texto a ser produzido. 

A autora compara a atividade do professor à atividade de um agente 

social que promove ações com alguma função na vida do outro, um trabalho 

essencialmente político, mas que não deixa de ser didático-pedagógico. 
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Como todo agente social, o agente de letramento desenvolve 
ações fundamentadas no conhecimento, na descoberta de que 
saberes, técnicas, estratégias, tradições e representações sobre a 
escrita do outro (o aluno e sua família) mobiliza no dia-a-dia para 
realizar a atividade. Uma estratégia imprescindível é conhecer 
bem os recursos do grupo, ou seja, conhecer o que o grupo é 
capaz de fazer. Novamente, focalizar o que o grupo sabe em vez 
daquilo que não sabe é uma tarefa de ordem política. (KLEIMAN, 
2005, p.52) 

O agente de letramento é, portanto, um gestor de recursos e saberes, que 

articula e mobiliza ações socialmente relevantes para que o aluno seja 

plenamente inserido na sociedade letrada, ampliando cada vez mais seus 

horizontes de ação a partir do engajamento em atividades colaborativas em que 

todos têm algo com que contribuir e algo a aprender. “O professor, enquanto 

agente de letramento, é um promotor das capacidades e recursos de seus alunos 

e de suas redes comunicativas para que participem das praticas de uso da escrita 

situadas nas diversas instituições.” (KLEIMAN, 2005, p.53) Deste modo, a dinâmica 

de organização do trabalho escolar deve acontecer por meio da imitação da 

dinâmica das práticas sociais de outras instituições. O método de trabalho com 

projetos de letramento se constitui, portanto, como uma alternativa promissora 

nesse aspecto. 

As novas propostas teórico metodológicas, centradas nas funções 
sociodiscursivas da escrita e nas condições de produção das 
diferentes interações verbais, redimensionam o processo de 
ensino-aprendizagem da produção escrita no contexto escolar. 
Assim, a consideração das diversas instituições sociais, dos 
diferentes gêneros do discurso com suas características 
constitutivas e de funcionamento singulares, das funções sociais 
da escrita, entre outros aspectos, reorientam as atividade de 
produção escrita: o texto se torna a unidade de ensino e o gênero 
o objeto de ensino; a escola se abre para textos autênticos, 
exemplares de gêneros que circulam nas diferentes esferas 
sociais. (RODRIGUES, 2000, p. 208) 

No campo dos estudos do letramento, ainda não se pode negligenciar 

algumas distinções teóricas importantes para o trabalho com projetos de 

letramento. Street (2012) apresenta as concepções de “eventos de letramento” e 

“práticas de letramento” para auxiliar as pesquisas nessa área. Segundo o autor, 

o termo “eventos de letramento” capacita pesquisadores e praticantes a “(...) 

focalizar uma situação particular onde as coisas estão acontecendo e pode-se vê-

las enquanto acontecem” (p.75). Mas resalta que “(...) há convenções e 
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pressupostos subjacentes sobre os eventos que fazem com que eles funcionem” 

(p.76). Chega-se, então às “práticas de letramento”, um conceito que permite “(...) 

lidar com os eventos e com os padrões de atividades de letramento, mas para 

ligá-los a alguma coisa mais ampla de natureza cultural e social.” (p.76). A relação 

entre eventos e práticas não pode ser, então negligenciada na organização 

teórica e prática de projetos de letramento, o segundo conceito é uma ampliação 

do primeiro. 

E parte dessa ampliação envolve atentar para o fato que trazemos 
para um evento de letramento conceitos, modelos sociais relativos 
à natureza da prática e que o fazem funcionar, dando-lhe 
significado. Não podemos apreender os modelos simplesmente 
sentando no muro com uma filmadora e observando o que está 
acontecendo. Podemos fotografar eventos de letramento, mas não 
podemos fotografar práticas de letramento. (STREET, 2012, p. 76) 

Assim, não se pode antecipar o que dá sentido a um evento de letramento 

e o que o liga a práticas de letramento. “As práticas de letramento referem-se a 

essa concepção mais ampla de modos particulares de pensar sobre a leitura e a 

escrita e de realiza-las em contextos culturais” (STREET, 2012, p.77). Street (2012) 

defende, portanto, uma abordagem do letramento como prática social que permita 

construir sentido sobre as variações nos usos e nos significados do letramento 

nas diferentes arenas ou domínios da vida pública. 

As propostas apresentadas para o trabalho com educação linguística, na 

sua busca de inovação e adequação às propostas de ensino evidenciadas nos 

documentos oficiais, revelam a mudança de paradigma no objeto e no método de 

ensino de língua portuguesa e podem apontar caminhos promissores para a 

reflexão sobre determinados projetos e programas de ensino de língua materna. 

Nessa perspectiva, ao se tomar como base para o ensino-
aprendizagem de linguagem teorias que têm como pedra angular 
explicações que se fundam na consideração das condições de 
produção no seu sentido sociológico, histórico e ideológico, 
verifica-se uma mudança de paradigma, de objeto e de método. 
Nessa mudança de paradigma, o ensino de língua materna 
desloca-se do domínio do código para o domínio do uso (de 
preferência público); da unidade da língua como objeto para a 
unidade do discurso (gêneros); da abordagem prescritivo-
transmissiva para a abordagem construtivo-interacional. (SANTOS, 
2011, p.2) 

 Considerando-se que o papel da educação escolar não se direciona 

apenas por uma escolha técnica ou teórica, mas é permeada de 
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condicionamentos políticos, sociais, e por que não dizer econômicos, lançamos 

agora um olhar sobre o contexto histórico-social de surgimento da Olimpíada de 

Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, sua organização e objetivos, no intuito 

de identificar como esse projeto de letramento e educação linguística se constitui 

no cenário brasileiro o como esse programa de abrangência nacional pode ou não 

contribuir para uma efetiva democratização dos usos da língua no país. 
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3 POLÍTICAS E PROJETOS DE EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA: UM OLHAR 

SOBRE A OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA ESCREVENDO O 

FUTURO 

 

As competições e premiações são características próprias de eventos 

esportivos e mobilizam participantes em todo o mundo. Esse espírito competitivo, 

motivador e dinâmico dos jogos olímpicos tem sido aplicado a eventos culturais e 

educativos, tais como festivais de música, de artes e olimpíadas de conhecimento 

em diversas áreas das ciências exatas e humanas e também na área da 

tecnologia. Muitas dessas olimpíadas do conhecimento são resultados de ações 

de iniciativa da sociedade civil e do Estado com o objetivo de contribuir para o 

desenvolvimento de estudantes de escolas públicas e particulares, ampliando o 

conhecimento, motivando para os estudos, revelando talentos.  

Dentre as principais olimpíadas brasileiras, podemos citar: Olimpíada 

Brasileira de Química (1986); Olimpíada Brasileira de Química Junior (2008); 

Olimpíada Brasileira de Matemática (1979); Olimpíada Brasileira de Matemática 

das Escolas Públicas (2005); Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica 

(1999); Olimpíada Brasileira de Geografia (2008); Olimpíada Brasileira de Biologia 

(2005); Olimpíada Brasileira de Informática (1999); Olimpíada Brasileira de Física 

(2006); Olimpíada Brasileira Saúde e Meio Ambiente (2002); Olimpíada Brasileira 

de Física das Escolas Públicas (2010); Olimpíada Nacional de Oceanografia 

(2006); Olimpíada Brasileira de Linguística (2011); Olimpíada Brasileira de 

Robótica (2007); Olimpíada Nacional em História do Brasil (2009); Olimpíada de 

Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro (2008). Essas olimpíadas do 

conhecimento, apesar de, no país, serem recentes, em sua maioria, já eram 

tradição em outros países. 

Grande parte dos projetos educacionais, organizados em forma de 

olimpíada, é fomentada pelo Estado, o qual promove e apoia essas iniciativas em 

parceria com a sociedade civil, representada por sociedades, instituições, centros 

de pesquisa, fundações e associações sem fins lucrativos. Dentre essas 

olimpíadas, três são destinadas exclusivamente a estudantes de escolas públicas: 

as olimpíadas de Física, Matemática e Língua Portuguesa. As demais são abertas 
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a escolas públicas e particulares. Embora o Ministério da Educação (MEC) e o 

Governo Federal apoiem e sejam parceiros da maioria das olimpíadas, somente 

duas estão registradas no site4 do MEC como “Programas e Ações”, na categoria 

“Prêmios e competições”: a Olimpíada Brasileira de Matemática para as Escolas 

Públicas (OBMEP) e a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro 

(OLP). 

A Olimpíada Brasileira de Matemática para as Escolas Públicas é uma 

iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação em parceria com o 

MEC, realizada pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e 

apoiada pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). Os objetivos da OBMEP 

estão relacionados à valorização da escola pública, à melhoria do estudo da 

matemática e à descoberta de talentos em todas as áreas do conhecimento. Os 

materiais da OBMEP estão disponíveis no seu site5 e, dentre suas realizações, 

estão concessão de bolsas para os medalhistas pelo CNPq e pela CAPES e 

preparação para outras competições na área. No âmbito da formação de 

professores, o programa criou os Clubes de Matemática, visando outros modos 

de estudo da matemática, e a mobilização de coordenadores regionais para a 

realização de seminários com professores.  

A inscrição na OBMEP é feita pelas redes municipais, estaduais e 

federais e os alunos indicados para a competição podem ser inscritos em três 

níveis de acordo com a série. O concurso acontece em duas fases: na primeira, 

realizada nas escolas, é aplicada uma prova objetiva para todos os alunos 

inscritos, esta prova é corrigida pelos próprios professores; na segunda fase, é 

realizada uma prova discursiva, em centros da OBMEP, da qual só participam os 

alunos classificados, o que equivale a 5% dos alunos inscritos. Os alunos se 

preparam para as provas a partir do banco de questões disponibilizado no site da 

OBMEP. Segundo seus organizadores, apesar da premiação se direcionar a 

poucos, os melhores, a iniciativa propicia um ambiente diferente e motivador na 

escola e estimula o trabalho em equipe. 

A Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro (OLP) foi 

instituída como um programa do governo em 2008, estando sob a coordenação 

                                                           
4 http://portal.mec.gov.br/ 
5 http://www.obmep.org.br/ 
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técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação 

Comunitária (Cenpec) e como resultado da parceria entre o MEC e a Fundação 

Itaú Social. O programa fundamenta-se na metodologia, nas estratégias de 

atuação e na experiência de três edições do Programa Escrevendo o Futuro, 

criado, em 2002, pela Fundação Itaú Social. O Canal Futura, a União dos 

Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e o Conselho Nacional dos 

Secretários de Educação (Consed) também são parceiros na execução das 

atividades do programa. A OLP desenvolve ações de formação de professores e 

tem o objetivo de contribuir para a melhoria do ensino da leitura e da escrita nas 

escolas públicas brasileiras. A Olimpíada tem caráter bienal: realiza o concurso de 

textos e premiação das melhores produções, nos anos pares; e trabalha na 

formação de professores, nos anos ímpares. Busca ser uma oportunidade para a 

formação de professores e ocasião especial para os alunos desenvolverem 

práticas de leitura e de escrita. 

O programa Escrevendo o Futuro surgiu como uma ação de 

responsabilidade de organismos e empresas. O objetivo era estabelecer uma 

parceria entre as escolas de educação básica e o MEC no intuito de contribuir 

para a melhoria do ensino de língua portuguesa e para a formação continuada de 

professores. Essa iniciativa da Fundação Itaú Social e do Cenpec voltou-se 

inicialmente para alunos de 4ª e 5ª séries do Ensino Fundamental. O tema “O 

lugar onde vivo” era trabalhado em três gêneros textuais: Reportagem, Texto de 

Opinião e Poesia. 

No ano de 2008, o programa se institucionalizou como Olimpíada de 

Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro (OLP) a partir de uma parceria com o 

MEC que encontrou, no programa, a metodologia adequada para realizar a 

Olimpíada. A partir disto, o programa foi incluído como uma ação do Plano de 

Desenvolvimento da Educação e ampliado para atender os anos restantes do 

Ensino Fundamental e o todo o Ensino Médio. Atualmente, o programa se 

constitui numa política pública de educação de abrangência nacional que toma os 

gêneros textuais como objeto e instrumento de ensino, fornecendo um material 

didático básico que traz um roteiro de sequências didáticas organizadas em forma 

de oficinas para direcionar o trabalho com a produção de textos escritos em sala 

de aula. 
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A melhoria da qualidade do ensino da língua portuguesa é a principal 

meta do programa. Dentre seus principais objetivos, estão ainda: a busca por uma 

democratização dos usos da língua portuguesa, reduzindo o “iletrismo” e o 

fracasso escolar; o interesse em contribuir para melhorar o ensino da leitura e da 

escrita, fornecendo aos professores materiais e ferramentas; e também contribuir 

direta e indiretamente para a formação docente.  

 

3.1 OS PARCEIROS DA OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA E A 

PARCERIA DO ESTADO COM O TERCEIRO SETOR 

 

Na Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, a educação 

linguística do aluno, mesmo não sendo só de responsabilidade do professor, deve 

decorrer do trabalho realizado em sala de aula: um trabalho que pressupõe 

cooperação entre professor e aluno, além de ações didáticas integradas e 

coletivas na sala de aula e na sua inter-relação com a comunidade. O projeto têm 

diferentes agentes de execução: o MEC, a Fundação Itaú Social e o Cenpec, mas 

é um programa de ampla dimensão que mobiliza segmentos públicos, privados e 

sociedade civil na execução de suas ações. 

A Fundação Itaú Social6, principal patrocinadora da Olimpíada, foi criada 

em 2000 especificamente para estruturar e implementar os investimentos sociais 

do Banco Itaú. Todas as suas ações são realizadas em conjunto com governos, 

empresas e organizações não governamentais voltadas para questões 

educacionais. Desde 2002, a Fundação Itaú Social já promovia o programa 

Escrevendo o Futuro contando com a coordenação técnica do Cenpec e tendo 

como parceiros a Undime, o Consed e o Canal Futura. Essa iniciativa buscava 

contribuir para a superação dos problemas na área de leitura e escrita nas 

escolas públicas brasileiras.  

A Fundação Itaú Social tem como princípio a perenidade das ações. Por 

meio dela, o banco Itaú busca formular, implantar e disseminar metodologias 

voltadas para a melhoria de políticas públicas na área educacional e para a 

avaliação de projetos sociais. Essa fundação atua em todo o território brasileiro e 

firma parcerias com as três esferas de governo, com o setor privado e com 

                                                           
6 http://www.fundacaoitausocial.org.br 
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organizações da sociedade civil para a elaboração conjunta de soluções que 

atendam às demandas do país. Em 2013, o seu orçamento para investimentos 

nos programas da organização estava estimado em R$ 93,5 milhões. Esse valor é 

a soma de doações de empresas do grupo Itaú. 

Outro parceiro no programa é o Cenpec7, uma organização da sociedade 

civil, sem fins lucrativos, que foi criado em 1987 para o desenvolvimento de ações 

voltadas para a melhoria da qualidade da educação pública e para a participação 

no aprimoramento da política social. As ações de Cenpec estão voltadas para a 

escola pública, para os espaços educativos de caráter público e para as iniciativas 

destinadas ao enfrentamento das desigualdades por meio de programas e 

pesquisas no âmbito das políticas públicas de educação, cultura e assistência 

social. 

O Cenpec foi uma das organizações pioneiras da sociedade civil 

engajadas na melhoria da educação num contexto em que a percepção geral era 

de que esta era causa nobre do Estado. O Cenpec entende que a qualidade 

social da educação depende do enraizamento das ações socioeducativas no 

território e na maior intersetorialidade das políticas sociais. A organização 

desenvolve competência técnica no desenho e implementação de projetos e tem 

condutas de militância social. Assim, assume o compromisso de pensar a 

educação do país no presente e busca tendências para reflexão sobre as políticas 

para o futuro. 

Um parceiro pouco mencionado no programa é o “Todos pela Educação8”, 

um movimento da sociedade civil brasileira que tem a missão de assegurar a 

todas as crianças e jovens o direito à Educação Básica de qualidade até 2022. O 

movimento congrega diferentes setores da sociedade que são comprometidas 

com a garantia do direito a uma educação de qualidade. Essa instituição atua 

como produtora de conhecimento, fomentadora e mobilizadora e tem por objetivos 

propiciar as condições de acesso, de alfabetização e de sucesso escolar, a 

aplicação de recursos investidos na Educação Básica e a melhoria da gestão 

desses recursos, por meio da coleta de dados e da análise dos indicadores 

oficiais da educação.  

                                                           
7 http://www.cenpec.org.br 
8 http://www.todospelaeducacao.org.br 
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Suas formas de atuação estão baseadas nas cinco metas e cinco 

bandeiras definidas pelo movimento e se organizam em três áreas: (I) a área 

técnica, que busca conhecimentos que revelem os dados técnicos da educação 

por meio de relatórios e outros dados estatísticos relevantes sobre a Educação 

Básica brasileira; (II) a área de comunicação e mobilização, que busca disseminar 

as informações sobre educação e mobilizar a sociedade brasileira pela melhora 

da qualidade da Educação Básica através de veículos de comunicação; e (III) a 

área de articulação e relações institucionais, que forma uma rede de parcerias da 

iniciativa privada, do poder público e da sociedade civil para o cumprimento de 

suas metas. 

O canal Futura9 é um projeto social de comunicação e educação, de 

interesse público, gerado em 1997, e constituído por parcerias de iniciativa 

privada e do terceiro setor, que busca contribuir para o dia a dia das pessoas 

oferecendo-lhes entretenimento e conhecimento útil para a vida. O canal trabalha 

com instituições, comunidades e redes da sociedade civil no desenvolvimento de 

seus projetos. O canal Futura recebe apoio financeiro dos parceiros para a 

manutenção da programação e das ações de mobilização e, em troca, contribui 

com os parceiros no desenvolvimento de suas próprias ações sociais, 

potencializando-as ou desenvolvendo ações sociais inéditas. Os parceiros do 

Futura têm a inclusão de sua marca institucional em todos os materiais impressos 

e na programação do Futura e recebem a cobertura jornalística de suas ações 

sociais. 

O Consed é uma associação de direito privado, fundado em 1986, sem 

fins lucrativos, que congrega os secretários de educação dos estados e do Distrito 

Federal, sua finalidade é promover a integração dos secretários visando o 

desenvolvimento de uma educação pública de qualidade. O conselho desenvolve 

atividades como: participar na formulação, implementação e na avaliação das 

políticas nacionais de educação; coordenar e articular ações de interesse comum 

das secretarias; promover intercâmbio de informações e de experiências 

nacionais e internacionais; realizar seminários, conferências, cursos e outros 

eventos; desenvolver programas e projetos; articular com instâncias de governo e 

da sociedade civil. 

                                                           
9 http://www.futura.org.br 
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A Undime10 é uma associação civil, sem fins lucrativos, constituída em 

1986, com sede na capital da República e polos em todo o território nacional, para 

tratar da educação pública desenvolvida pelos municípios brasileiros com 

destaque para as ações voltadas às formulações de políticas educacionais. A 

Undime tem como missão articular, mobilizar e integrar os dirigentes municipais 

de educação a fim de construir e defender a educação pública com qualidade 

social, estabelecendo redes solidárias de troca de informações, experiências e 

oportunidades de integração regional e nacional. Essa associação tem 

fundamental importância para divulgação, engajamento e articulação das 

prefeituras na Olimpíada de Língua Portuguesa.  

Quando observamos o contexto e a forma de surgimento da Olimpíada, 

como Programa Escrevendo o Futuro, em 2002, iniciativa da Itaú Social e 

Cenpec, e mesmo na sua configuração atual como política-pública, a partir de 

2008, instituída pelo Estado como Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o 

Futuro, verificamos que essa política é produto de uma configuração político-

econômica que, a partir dos anos 90, vem se tornando cada vez mais significativa 

e atuante: a parceria público-privada. Essa parceria se apresenta como uma nova 

forma de gestão das políticas educacionais com a participação da sociedade civil 

no oferecimento de serviços públicos há pouco tempo considerados causas 

nobres do Estado, além do atendimento à demandas sociais a partir de 

organizações sem fins lucrativos, associações, fundações, parcerias. A relação 

público-privada redefine o papel do Estado, descentraliza as políticas sociais e é 

gerenciada pela lógica empresarial.  

Perroni; Oliveira e Fernandes (2009), ao discutirem a parceria entre o 

público e o privado na educação básica brasileira, destacam que essas relações 

devem ser analisadas em seu contexto e traçam uma discussão sobre o 

surgimento do terceiro setor como uma das soluções para a crise no capitalismo, 

ressaltando as semelhanças e diferenças entre a teoria neoliberal e a terceira via. 

Segundo as autoras, as duas teorias são estratégias de superação da crise no 

capitalismo, ocasionada após sua expansão pós-guerra e, embora apresentem o 

mesmo diagnóstico de que o culpado pela crise é o Estado e entendam que este 

não deve ser mais responsável pela execução das políticas públicas, propõem 

                                                           
10 http://undime.org.br 
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estratégias diferentes de superação da crise: enquanto o neoliberalismo defende 

o Estado mínimo e a privatização, a terceira via busca a reforma do Estado e a 

parceria com o terceiro setor, o que ocasiona alterações na propriedade que 

passa a ser pública não-estatal ou estatal obedecendo a lógica do mercado em 

seu processo de gestão. Essas ações não obedecem nem a lógica do Primeiro 

Setor, o Estado, nem a do segundo setor, o mercado, dessa forma, apresentam-

se, portanto, como uma alternativa ao neoliberalismo e à antiga social 

democracia. 

Face ao exposto, a terceira via tem o mesmo diagnóstico 
apontado pelo neoliberalismo de que a crise se manifesta no 
Estado e não no capital. Portanto, ao propor uma parceria público-
privada, também reduz o papel de Estado na execução das 
políticas sociais, repassando principalmente para o público não-
estatal ou terceiro setor, e o que permanece sob a esfera estatal 
passa a ter a lógica do mercado, que é considerado mais eficiente 
e produtivo. (PERRONI; OLIVEIRA e FERNANDES, 2009, p.764-765). 

Toda a “rede de ancoragem” da Olimpíada é formada por instituições sem 

fins lucrativos que estabelecem parcerias entre si e com o Estado, dividindo 

responsabilidades, no intuito de possibilitar uma maior eficiência na execução das 

políticas sociais. A rede de ancoragem da OLP, por exemplo, é vital para o 

funcionamento do projeto. Assim, essa ação social, que surge no terceiro setor, 

incorporada às políticas públicas, a partir das parcerias, passa a ter uma maior 

abrangência e, com a divisão de responsabilidades, começa a se constituir como 

uma agenda, mais efetiva no atendimento da demanda social por educação 

linguística no Brasil.  

Na própria execução do projeto, identifica-se a ideologia do mercado, 

baseada na competição, no concurso, na escolha dos melhores, mas também 

a lógica do primeiro setor na tentativa de promover um ensino de qualidade 

para estudantes de escolas públicas, qualificando o currículo escolar e os 

professores. Neves (2013) apresenta a parceria do Estado com o terceiro setor 

pela denominação “neoliberalismo de Terceira Via”. 

O neoliberalismo de Terceira Via fundamenta-se na junção de 
princípios do neoliberalismo com princípios da social-democracia, 
conciliando – o inconciliável, na prática – mercado e justiça social 
para o desenvolvimento de um capitalismo de face humana que 
prioriza a inclusão dos discriminados culturalmente, a iniciativa 
individual ou grupista na resolução dos grandes problemas sociais 
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e a expansão do poder aquisitivo dos miseráveis como estratégias 
de legitimação social. (NEVES, 2013, p.5) 

Essa ideia se apoia na ideologia neoliberal de que “(...) o Estado não 

poderia estar todo o tempo em todos os espaços e de que era necessário que 

cada pessoa e cada organização da sociedade civil se tornassem 

responsáveis pela implementação de formas alternativas de prática político-

cultural.” (NEVES, 2013, p.5). Na estrutura organizacional do projeto, 

verificamos que, sem essa parceria, o programa não se sustentaria, uma vez 

que diferentes instituições desempenham papéis diversos: o MEC atua na 

articulação e fomento do projeto e na distribuição de materiais; o Cenpec está 

na coordenação técnica; a Undime e o Consed, na articulação das secretarias 

de educação para os trâmites do concurso e para a formação de professores; 

a Fundação Itaú Social, no financiamento; o Canal futura, na divulgação; as 

universidades públicas, nas comissões julgadoras e nas formações.  

Essas e outras parcerias trazem profundas consequências para a 

gestão da educação e das políticas públicas educacionais, redefinindo o papel 

do estado pela mudança nos mecanismos institucionais de regulação dos 

sistemas educativos estatais. 

Sob essa ótica, prevalece o entendimento de que, por um lado, 
sendo competitivos esses serviços serão mais eficientes do que 
os prestados pelas agências estatais; por outro, sendo públicos, 
porque estão direcionados para fins públicos, mais confiáveis do 
que os das empresas privadas na prestação de serviços, sobre os 
quais a informação é limitada. (PERRONI; OLIVEIRA e FERNANDES, 
2009, p.767) 

Como consequência dessa nova configuração política, percebe-se a 

realização de uma reforma da aparelhagem estatal pela efetivação de uma 

nova gestão governamental, baseada na avaliação dos resultados e das 

políticas públicas, mas também a sociedade civil passa por uma metamorfose 

em sua estrutura e dinâmica, transformando-se em espaços de prestação de 

serviços sociais e conciliação dos inúmeros conflitos sociais. 
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3.2 O CONCURSO DE PRODUÇÃO DE TEXTOS NA OLIMPÍADA DE LÍNGUA 

PORTUGUESA  

 

A estratégia utilizada para mobilizar professores e alunos é a inscrição 

num concurso de textos. Após se inscreverem, os professores recebem a Coleção 

da Olimpíada e passam a realizar oficinas de produção de textos com seus alunos 

durante as aulas de língua portuguesa. Os alunos são orientados a produzir 

textos sobre o tema “O lugar onde vivo”, a partir do trabalho realizado pelo 

professor com o auxílio do material de apoio para o trabalho com os gêneros 

textuais. Os alunos podem concorrer em quatro diferentes categorias a depender 

do seu ano escolar e do gênero selecionado para aquela série: Poema – 5º e 6º 

anos do ensino fundamental; Memórias literárias – 7º e 8º anos do ensino 

fundamental; Crônica – 9º ano do ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio; 

e Artigo de Opinião – 2º e 3º anos do Ensino Médio. Também podem participar do 

programa as classes de aceleração equivalentes aos 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos do 

Ensino Fundamental.  

A avaliação dos textos é feita por comissões julgadoras específicas para 

cada etapa, considerando critérios pré-determinados. Essas comissões são 

formadas por educadores, especialistas de universidades, representantes da 

Undime, do Consed, do Cenpec, do MEC, da equipe da Fundação Itaú Social, de 

pais, da comunidade escolar e das universidades. A participação dos professores 

está condicionada à adesão das redes municipais e estaduais de ensino pelas 

secretarias de educação estaduais, municipais e do Distrito Federal. A inscrição 

do professor ainda está condicionada à autorização do respectivo diretor da 

escola.  

O programa premia os alunos, os respectivos professores e as escolas na 

medida em que os textos passam por cinco etapas de triagem. A primeira etapa 

da Olimpíada acontece nas escolas com todos os alunos das turmas inscritas e 

começa com o desenvolvimento das sequências didáticas pelos professores por 

meio de oficinas. Os alunos escrevem o texto que concorrerá a Olimpíada, na 

sala de aula, durante a realização das oficinas e sob a orientação do professor. A 

direção e os professores formam uma comissão para selecionar, dentre todas as 

turmas e alunos inscritos, um único texto para cada categoria. A Comissão 
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Julgadora Escolar é coordenada pelo diretor da escola, mas deve ser composta 

de três a cinco avaliadores, incluindo: professores de Língua Portuguesa; 

representantes de pais de alunos; e representantes da comunidade que 

preferencialmente sejam reconhecidos pelo domínio da Língua Portuguesa. Os 

membros da Comissão Julgadora Escolar não devem ter nenhum vínculo, 

familiar, parental ou socioafetivo com os alunos inscritos, cabendo à direção 

fiscalizar a formação dessa Comissão. Os textos selecionados por essa comissão 

são digitados pelos alunos autores, sob responsabilidade do professor, no campo 

específico da Comunidade Virtual Escrevendo o Futuro. Ao final da etapa escolar, 

os professores deverão ter o registro das atividades realizadas, suas 

experiências, dificuldades, os acertos e reflexões, em forma de Relato de Prática, 

que será solicitado caso seus alunos sejam semifinalistas. A impressão texto do 

aluno, digitado no site11, é encaminhada para a Comissão Julgadora Municipal. 

A partir daí, segue-se a segunda etapa, em que são avaliados e 

selecionados os textos encaminhados pelas Comissões Escolares das redes 

municipal, estadual e federal do município. Nesta etapa, podem ser selecionados 

de um até quinze textos por categoria a depender do número de vagas no 

município, que é proporcional ao número de escolas que enviarem textos a essa 

comissão. Os textos, selecionados por categoria, são indicados numa ata, em que 

também constam os nomes e os CPFs dos membros dessa comissão. Nessas 

duas primeiras etapas, não ocorre premiação por parte da coordenação da 

Olimpíada, ficando a cargo da comissão escolar e municipal a premiação ou não 

dos textos selecionados. 

A terceira etapa constitui-se na seleção dos semifinalistas pela Comissão 

Julgadora Estadual que agora é presidida por um especialista em Língua 

Portuguesa de uma universidade pública e composta por representantes da 

Undime e do Consed. Essa comissão deve ser composta por, no mínimo, cinco 

integrantes. Nesta etapa, podem ser selecionados até quinhentos textos 

semifinalistas para todo o Brasil, sendo cento e vinte e cinco por categoria, e cada 

unidade federativa já tem direito a uma vaga. As vagas restantes são distribuídas 

a partir de um cálculo proporcional ao número de textos, por categoria, recebidos 

naquela unidade federativa. Nessa etapa, os professores são premiados com 

                                                           
11 http://www.escrevendoofuturo.org.br 
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medalha e cupom para retirada de livro(s) na livraria montada no local do 

encontro regional e os alunos recebem medalha e cupom para retirada de livro(s) 

na livraria montada no local do encontro de semifinalistas.  

Na quarta etapa, os alunos autores dos quinhentos textos finalistas, e 

seus respectivos professores, participam de encontros regionais, em quatro 

diferentes cidades do Brasil em que se reúnem os autores dos textos 

selecionados para cada gênero: Poema em Fortaleza; Memórias em Belo 

Horizonte; Crônica em Curitiba; Artigo de Opinião em São Paulo. Nesses 

encontros, os alunos analisam seus textos com o apoio de seus professores e da 

equipe técnica responsável pela Olimpíada e escrevem outros textos para 

subsidiar a análise e seleção dos semifinalistas. Por três dias, alunos e 

professores vivenciam oficinas de reflexão para verificar se as produções são 

autênticas e para que, com o auxílio dos técnicos, o professor ajude o aluno a 

reescrever seu texto. 

Nesta etapa, as Comissões Julgadoras Regionais, organizadas e 

coordenadas pelo Cenpec e constituídas por representantes do MEC, da Itaú 

Social, do Cenpec, das universidades públicas, do Consed, das Undimes e por 

professores de Língua Portuguesa, selecionam cento e cinquenta e dois textos 

finalistas em todo o Brasil, sendo trinta e oito por categoria. Os professores são 

premiados com medalha e tablet e as escolas recebem uma placa de 

homenagem. Nesse encontro regional, também são entregues os Relatos de 

Prática dos professores semifinalistas. Dos quinhentos relatos de prática, a 

Comissão Julgadora do Cenpec seleciona vinte e oito que melhor retratem as 

práticas dos professores. Esses professores recebem um notebook. A seleção 

dos relatos dos professores não tem nenhum vínculo com a seleção dos textos 

dos alunos. Os textos dos alunos que alcançam essa etapa já são publicados 

como finalistas12. 

Na quinta etapa, é feita a seleção dos textos vencedores. Os professores 

e respectivos alunos, autores dos cento e cinquenta e dois textos selecionados 

como finalistas, um dos responsáveis pelo aluno e o diretor da escola à qual 

pertencem o professor e aluno participam de um encontro nacional. A Comissão 

                                                           
12 Os textos finalistas das três edições da Olimpíada estão disponíveis no site 
http://www.escrevendoofuturo.org.br.  
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Julgadora Nacional é organizada e coordenada pelo MEC, Itaú Social e Cenpec e 

constituída por, no mínimo, cinco profissionais que, segundo o regulamento do 

concurso13, devem ser “renomados pelos sólidos conhecimentos em Língua 

Portuguesa, com experiência em trabalhos dessa natureza e grande familiaridade 

com o ensino e a prática de leitura e escrita”. Ao final do encontro nacional, são 

anunciados os vinte vencedores nacionais, isto é, os cinco primeiros colocados de 

cada categoria. Professores e alunos recebem, como prêmios um medalha, um 

notebook e uma impressora e suas escolas recebem 10 (dez) 

microcomputadores, uma impressora, um projetor multimídia, um telão para 

projeção e livros. 

Segundo o regulamento do programa, os textos dos alunos são 

selecionados considerando-se a presença de aspectos próprios de cada categoria 

textual e aspectos gerais de gramática e ortografia. Os relatos de prática dos 

professores são selecionados considerando-se a presença de aspectos próprios 

da categoria do relato: narração de experiências significativas; reflexão sobre a 

prática; aspectos gerais de gramática e ortografia e originalidade. 

 

3.3 A FORMAÇÃO DOCENTE E O PAPEL DO PROFESSOR NO PROGRAMA 

DA OLIMPÍADA 

 

A coordenação do Cenpec, em entrevista a Univesp TV14, em 14 de 

setembro de 2012, declara que a Olimpíada tem um caráter diferente de outros 

concursos porque não tem a intenção de identificar talentos, mas antes de 

mobilizar os professores para ensinar língua portuguesa de uma maneira 

especial, diferente, em que a escrita seja um objeto real. Segundo Sonia Madi, o 

programa tem por objetivo principal a formação e valorização do professor que 

experimenta um jeito diferente de trabalhar em sala de aula com o ensino da 

produção escrita de quatro gêneros diferentes. Para isso, o MEC distribui um 

material de base a todas as escolas públicas brasileiras que apresenta uma 

                                                           
13 Disponível em sua 4ª edição em:<http://www.escrevendoofuturo.org.br/index.php?opt 
ion=com_content&view=article&id=1589&Itemid=20> Acesso em: 20 fev.2014. 
14 Declaração feita por Sônia Madi, coordenadora do Cenpec em entrevista à Univesp TV. 
Disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=aykXUbbYt5I#t=221> Acesso em: 22 
dez. 2013. 
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sequência didática com atividades de leitura, escrita, reescrita de texto e do 

ensino da gramática própria para o gênero. A ideia é que o professor, realizando a 

sequência didática, aprenda alguns princípios de trabalho com a língua e passe a 

usá-los em outros projetos de escrita.  

Assim, sob a coordenação do Cenpec, a Olimpíada proporciona, aos 

professores e alunos inscritos, um mesmo referencial teórico-metodológico, que 

se constitui como um patamar comum inicial para a competição. Além de se 

constituir como um programa de formação em serviço para os docentes, a OLP 

pretende inserir-se no cotidiano da escola como parte da programação regular de 

Língua Portuguesa e não como uma atividade extracurricular. 

Outro veículo de formação é acionado com a efetivação da inscrição pelo 

professor que passa a receber gratuitamente, durante dois anos, a “Revista Na 

ponta do Lápis” e fica automaticamente cadastrado na Comunidade Virtual da 

Olimpíada. Dessa forma, a formação do professor acontece pelo acesso às 

publicações da revista Na Ponta do Lápis e pelas publicações, fóruns e 

discussões na comunidade. Os encontros regionais de formação e os cursos e 

conferências realizados na comunidade virtual são outra opção de formação para 

os professores. 

Dentre as ações de formação ocorridas em 2013, destaca-se o 

“Seminário Nacional Olimpíada em Rede” que reuniu educadores e especialistas 

de todo o Brasil e representantes da Rede de Ancoragem da Olimpíada, os seus 

parceiros. Nesse seminário, foram apresentados estudos sobre os textos 

enviados ao programa e observações feitas por convidados especiais sobre 

alguns textos lidos. Nesse ano, também foi oferecido, na comunidade virtual, o 

curso “Sequências didáticas: aprendendo por meio de resenhas” e foi criado o 

curso “Caminhos da escrita”. Outra novidade, já para o ano de 2014, é a 

publicação virtual dos cadernos do professor com reformulações e interatividade 

próprias da linguagem digital. No ano de 2013, foram realizadas, em grande parte 

dos estados, formações presenciais em associação com a Olimpíada. A 

transmissão de videoconferências também foi um recurso para as formações.  

Monte Mór (2013) ao analisar o conhecimento das políticas de ensino de 

línguas no Brasil por docentes verifica que 
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(...) muitos professores e professoras na área focalizada não têm 
familiaridade com esse tema que é fundamental para 
planejamentos que levem em conta as necessidades de alunos, o 
contexto de ensino, numa visão que reinterpreta as sugestões ou 
orientações ‘globais’ ou ‘nacionais’ de maneira a contemplar o que 
é local. Verifica-se que esses professores se veem como 
implementadores ou aplicadores de políticas de planejamento que 
não foram decididas por eles. (...) Essa observação culmina por 
reforçar a premissa de que, entre os que são intelectuais por 
profissão, alguns cumprem a função de apenas implementar ou 
pôr em prática as ideias ou propostas pensadas por outros 
intelectuais. (MONTE MÓR, 2013, 221) 

Um fator importante a considerar é o papel do professor no projeto, uma 

vez que ele não organiza, não planeja as oficinas, nem escolhe a metodologia e 

também não participa da seleção dos textos, seu papel está, portanto, reduzido a 

simples função de aplicador de políticas que não foram decididas por eles. Sem o 

professor o projeto não se sustenta, mas seu papel ainda é muito passivo. Ele é 

aquele que recebe os materiais já prontos e participa dos encontros de formação, 

mas não pode interferir nos princípios fundamentais daquela política de ensino 

nem no seu gerenciamento, de modo que as contingências e diversidades 

encontradas no meio escolar não são levadas em conta na organização do 

projeto didático. 

Embora a padronização apresente vantagens, por exemplo, com 
relação à maior facilidade de avaliação de resultados, trabalha em 
prol de uma expertise reprodutiva, com vistas à eficiência e 
efetividade. A desvantagem verificada reside na ausência de 
preparação profissional para as necessidades e expectativas da 
educação que responde às contingências e características locais, 
que se preocupa com as diferenças, com a justiça social e com a 
agência de professores e alunos. Nessa mesma lógica, constata-
se que a padronização não se volta para o exercício crítico da 
cidadania. (MONTE MÓR, 2013, 228-229) 

O professor só goza de alguma autonomia, na sua prática em sala de 

aula, se ele domina bem a proposta metodológica, a rotina de sala de aula, o 

planejamento das atividades, caso contrário desempenhará somente um papel 

técnico de “aplicador” da proposta. Fora da sala de aula, o professor deve se 

submeter às regras e prazos do concurso. Além disso, ele não pode escolher 

participar do programa por livre iniciativa, a sua participação está condicionada à 

anterior adesão das secretarias de educação estaduais e municipais, além da 

autorização da direção da escola. Se não houver, portanto, uma mobilização, por 
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parte das autoridades competentes, o programa não se efetiva como uma política 

pública eficiente e não consegue integrar a programação regular da disciplina 

Língua Portuguesa no currículo escolar. 

(...) o desafio das políticas de ensino se apresenta numa relação 
complementar de poder que envolve, em boa parte das vezes, por 
um lado, especialistas e autoridades, aqueles que pensam ou 
comandam essas políticas, por outro, os professores e alunos, os 
que ensinam ou aprendem os planejamentos a serem aplicados e 
aprendidos. (...) Entende-se, assim, que mesmo na área de 
educação pode haver a divisão de trabalho entre os que são 
legitimados como intelectuais e aqueles que exercem as tarefas, 
embora esses também sejam intelectuais, conforme a visão 
gramsciana.  (MONTE MÓR, 2013, p.222) 

A nova configuração do Estado diante das parcerias com o terceiro setor, 

ao abrir espaço para a participação da iniciativa privada na gestão pública, passa 

a estabelecer metas, parâmetros, diretrizes e tecnologias educacionais como 

solução para os problemas da educação brasileira induzindo os professores a 

formas de trabalho performativas e sujeitos a inúmeras regulações.  

Neves (2013, p.2) aponta que “(...) a formação e a prática desses 

profissionais adquiriram progressivamente relevância estratégica para a 

construção e consolidação de qualquer projeto político-social na atualidade 

brasileira.” Segundo a autora, esses profissionais se inserem no projeto do 

neoliberalismo de Terceira Via para “(..) aumentar a produtividade do trabalho 

cada vez mais racionalizado e, concomitantemente, viabilizar a consolidação do 

novo padrão de sociabilidade neoliberal no âmbito escolar.” E afirma 

enfaticamente que: “Nesse sentido, pode-se afirmar que o professor vem se 

constituindo, na atualidade brasileira, em importante intelectual orgânico da nova 

pedagogia da hegemonia do capitalismo neoliberal da Terceira Via.”. 

 

3.4 OS MATERIAIS DA OLIMPÍADA 

 

Dentre os materiais produzidos no programa e disponíveis para o trabalho 

do professor e para a sua formação, a Coleção da Olimpíada é essencial para as 

atividades a serem desenvolvidas nas escolas. Essa coleção é um auxílio para o 

professor trabalhar com o ensino da leitura e da escrita em sala de aula. Todas as 

escolas recebem a Coleção da Olimpíada, composta de quatro pastas contendo o 



72 
 

Caderno do Professor, CD-ROM, calendário com cronograma do concurso e 

coletânea de textos nos quatro gêneros textuais trabalhados no programa. Esse 

material passa a fazer parte do acervo da escola, mas também está 

disponibilizado na Comunidade Virtual da Olimpíada.  

O Caderno do professor apresenta propostas de ensino da escrita 

articuladas a produção de determinados gêneros textuais com atividades de 

leitura, oralidade e conhecimentos linguísticos. As atividades de ensino do gênero 

textual nos Cadernos do Professor seguem a metodologia das sequências 

didáticas e estão organizadas em oficinas, atendem ao conteúdo curricular 

proposto para cada série e possibilitam a incorporação das atividades ao 

planejamento do ano escolar. A Coletânea de textos constitui-se de um repertório 

de textos relacionados ao gênero trabalhado nas oficinas e serve para os alunos 

como exemplos desses gêneros. O CD-ROM traz a leitura dramatizada dos textos 

e alguns textos da coletânea para serem projetados no PowerPoint. A esse 

primeiro conjunto de materiais, integram-se algumas atividades complementares 

disponíveis na Comunidade Virtual. 

Outro recurso de apoio à atividade do professor em sala de aula é o 

Caderno Virtual15, que apresenta a mesma informação dos Cadernos do professor 

de forma interativa e acrescida de jogos virtuais que podem ser um recurso 

interessante para o trabalho do professor com seus alunos. A vantagem desse 

material é que ele pode ser acessado pelos alunos e pelos professores, que 

algumas vezes podem não ter acesso ao material impresso em tempo hábil, além 

de ser uma ferramenta atrativa de estudo. 

A Revista “Na Ponta do Lápis”16 é um material que todos os professores 

inscritos nas diferentes edições da Olimpíada recebem durante um período de 

dois anos. A revista traz entrevistas com especialistas, reportagens, textos 

literários, artigos, informações e notícias sobre educação linguística, letramento e 

questões referentes a aspectos e atividades próprias do programa. Constitui-se 

num veículo de formação para professores. 

                                                           
15 Os cadernos do estão disponíveis em:<http://www.escrevendoofuturo.org.br/index.php? 
option=com_content&view=article&id=1536&Itemid=8> 
16 Os fascículos da revista estão disponíveis em:<http://www.escrevendoofuturo.org.br/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=1542&Itemid=27# 
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O acesso a uma infinidade de indicações de materiais específicos da área 

de língua portuguesa e educação se dá pelo cadastro na Comunidade Virtual, 

onde estão disponíveis, mais entrevistas, artigos, notícias, fóruns, cursos, vídeos, 

fotos, jogos, os relatos de prática dos professores participantes da Olimpíada, 

entre outras informações referentes ao programa. 

Na mesma Comunidade Virtual, qualquer pessoa pode conferir os textos 

finalistas e vencedores dos alunos de todas as edições em todos os gêneros e, 

para aqueles que querem saber um pouco sobre os textos que não são 

divulgados como finalistas, o programa dispõe de uma publicação que traz 

análises desses textos feitas por especialistas do programa apresentando “o que 

dizem os textos dos alunos” participantes da Olimpíada. 
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4 MODELOS DIDÁTICOS DOS GÊNEROS E O TRABALHO COM ARTIGO DE 

OPINIÃO NA OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Diversos estudos e perspectivas teóricas investem no trabalho com 

gêneros como uma alternativa de mediação ou orientação da prática oral e escrita 

de textos em situações de aprendizagem. O enquadramento do texto num gênero 

específico é inevitável, embora não se deva deixar de considerar o hibridismo 

presente em alguns textos. Quando se assume os gêneros textuais como objetos 

de ensino, assume-se o risco da padronização e da proposição de exercícios 

meramente formais. 

Köche, Boff e Marinello (2012), ao elaborarem uma obra cujo objetivo é 

contribuir para o trabalho com gêneros do argumentar e do expor no Ensino 

Médio e Superior, expõem uma breve fundamentação teórica sobre os gêneros de 

base tipológica argumentativa e classificam a “dissertação escolar” e o “artigo de 

opinião” como gêneros distintos. Na tentativa de auxiliar na aprendizagem dos 

gêneros do argumentar, as autoras apresentam parâmetros e características 

desses gêneros, dentre os quais destacamos a caracterização da dissertação 

escolar em comparação com o artigo de opinião no quatro a seguir: 

Quadro 2 – Dissertação escolar versus Artigo de Opinião 

 Dissertação escolar Artigo de opinião 

Tema Previamente estabelecido 
Atual de ordem social, 
econômica, política ou cultural, 
relevante para leitores. 

Tratamento da 
questão 

Constrói-se uma opinião em 
torno de uma questão 
proposta. 

Vale-se da argumentação para 
analisar ou responder a uma 
questão controversa. 

Situação de 
produção 

veículos de 
circulação 

O aprendiz escreve 
atendendo a uma solicitação 
do professor, a fim de 
melhorar a sua capacidade 
argumentativa. 

O articulista, que pode ser uma 
autoridade no assunto abordado 
ou uma pessoa reconhecida na 
sociedade, expõe sua opinião. O 
produtor do artigo se situa como 
autoridade sobre o que é dito, 
muitas vezes ele busca outras 
vozes para a construção de seu 
ponto de vista, apoia-se ainda 
na evidência dos fatos que 
corroboram a validade do que 
diz. 
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Intenção 
comunicativa 

Não é dizer o que se pensa, 
mas demonstrar que se 
pensa com uma opinião 
progressivamente construída, 
e não com enunciados 
improvisados, e como se 
pensa, colocando em 
evidência os argumentos. 

Convencer o outro sobre 
determinada ideia, 
influenciando-o e 
transformando seus valores 
por meio da argumentação a 
favor de uma posição e de 
refutação de possíveis opiniões 
divergentes.  

Local de 
circulação 

Geralmente é produzida em 
contexto escolar por alunos 
do ensino médio. 

Normalmente, situa-se na seção 
destinada à emissão de 
opiniões, e sua publicação tem 
certa periodicidade, isto é, 
semanal, quinzenal, ou mensal. 
Ocupa espaço físico limitado a 
depender do veículo de 
circulação que pode ser jornal, 
revista ou internet. 

Interesse do 
interlocutor 

Na atenção que é dada ao 
exame da questão e no 
destaque dos aspectos 
relevantes do problema. 

Na análise e na posição do 
autor, mais do que na 
apresentação dos 
acontecimentos sociais em si. 
Evidencia-se a dialogicidade no 
processo de produção: o autor 
coloca-se no lugar do leitor e 
antevê suas posições para 
poder refutá-las 

Operações 
discursivas 

De um lado, se constitui de 
sequências pergunta-resposta 
sucessivas; de outro, a 
passagem de uma pergunta a 
uma resposta se efetua na 
forma de um momento de 
exame, questionamento e 
análise problemática e de uma 
opinião. 

É um processo que prevê uma 
operação constante de 
sustentação de afirmações, 
realizada por meio da 
apresentação de dados 
consistentes. 

Linguagem Linguagem comum 
Linguagem cuidada ou comum, 
a escolha depende do público 
a que se destina o texto. 

Tempo verbal Presente do indicativo 
O tempo verbal predominante 
é o presente do indicativo. 

Tipologia 
textual 

predominante 

É tipologicamente 
heterogênea, pois, agregadas 
à tipologia de base 
dissertativa, podem estar 
inseridas outras sequências 
como a narrativa, a descritiva, 
a injuntiva, a explicativa, a 
preditiva, que dão suporte à 
argumentação. 

A tipologia textual de base é a 
dissertativa. Cada parágrafo 
contém um argumento que dá 
suporte a conclusão geral. 

Fonte: köche, Boff e Marinello (2012) 
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Apesar de todo o esforço didático de caracterização e do avanço em 

considerar a dissertação escolar como um gênero, as autoras, mais adiante, 

padronizam a estrutura desses gêneros ao apresentarem uma sequência textual 

comum ao artigo de opinião e à dissertação escolar, organizada em: situação-

problema, discussão e solução-avaliação. Elas apresentam também os tipos de 

argumento que podem ser utilizados no artigo de opinião (argumento de 

autoridade, argumento de consenso, argumento de provas concretas, argumento 

de competência linguística) e, para a dissertação escolar, apresentam suas 

qualidades discursivas (unidade temática, objetividade, concretude e 

questionamento). Abordagem meramente textual dos gêneros. 

 

4.1 O CADERNO DO PROFESSOR PONTOS DE VISTA 

 

Se compararmos tal proposta com o modelo didático apresentado na 

Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, não podemos negar o 

avanço na abordagem didática do gênero artigo de opinião no programa. Sem 

dúvida o programa apresenta uma abordagem mais abrangente e motivadora, 

pois agrega elementos que possibilitam uma maior aproximação do gênero 

escolarizado, o que se pode depreender da simples observação de como as 

oficinas e objetivos estão organizadas no manual do professor. 

Quadro 3 - Esquema do manual do professor 

Caderno do professor Pontos de vista: orientação para a produção de textos 

Seção Título Objetivo(s) 

Apresentação  
Apresentação geral do projeto para o professor 

(comum aos quatro cadernos) 

Introdução  
Introdução ao 

gênero 

Apresentação da proposta do caderno e das 

primeiras orientações para o professor 

Oficina1
17

 

 

Argumentar é 

preciso? 

Discutir o papel da argumentação. Conhecer a 

proposta de trabalho. 

Oficina 2 
O poder da 

argumentação 

Tomar contato com o artigo de opinião. 

Estabelecer uma definição de argumentação. 

Oficina 3 
Informação versus 

opinião 

Relacionar e diferenciar notícia de artigo de 

opinião. 

Oficina 4 
Questões 

polêmicas 

Identificar questões polêmicas. Reconhecer bons 

argumentos. Escolher ou formular uma questão 

polêmica 

                                                           
17 Os objetivos das Oficinas de 1 a 15 foram transcritos do próprio manual. 
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Oficina 5 
A polêmica no 

texto 

Produzir individualmente um primeiro artigo de 

opinião. 

Oficina 6 
Por dentro do 

artigo 

Ler artigos para reconhecer as características 

principais desse gêneros textual. 

Oficina 7 
O esquema 

argumentativo 

Analisar o esquema argumentativo e a 

organização textual de um artigo de opinião. 

Oficina 8 
Questão, posição e 

argumentos 

Reconhecer questões polêmicas e analisar a 

argumentação do autor. 

Oficina 9 
Sustentação de 

uma tese 
Construir argumentos para defender uma tese. 

Oficina 10 Como articular 

Perceber articulações, ou seja, relações e 

vínculos entre partes diferentes de um texto 

argumentativo. Conhecer e usar expressões que 

tornam um texto argumentativo articulado. 

Oficina 11 

Vozes presentes 

no artigo de 

opinião 

Identificar as vozes, ou seja, as diferentes 

informações e/ou posições a repeito de um 

assunto com as quais o articulista interage. 

Oficina 12 
Pesquisar para 

escrever 

Buscar informações sobre a questão polêmica. 

Relacionar informações de caráter universal 

com realidade locais. Socializar os resultados 

das pesquisas. 

Oficina 13 
Aprendendo na 

prática 

Analisar e reescrever um artigo de opinião 

produzido por um aluno. 

Oficina 14 Enfim, o artigo Escrever o texto individual. 

Oficina 15 Revisão final Revisar e melhorar o texto individual. 

Critérios de avaliação 

para o gênero artigo de 

opinião 

 

Apresentar os critérios de avaliação e de seleção 

dos textos (para o professor e comum aos quatro 

cadernos, variando apenas a tabela de pontuação 

para cada gênero). 

Referências   

Fonte: Caderno Pontos de Vista (RANGEL; GAGLIARI; AMARAL, 2010) 

O Caderno Pontos de Vista (RANGEL; GAGLIARI; AMARAL, 2010) 

apresenta a orientação didática para o trabalho do professor com o gênero artigo 

de opinião em 152 páginas distribuídas em quinze oficinas. Nas páginas iniciais, é 

apresentada a Olimpíada, seus materiais e seus pressupostos teórico-

metodológicos. Essa seção é comum aos quatro cadernos do professor 

distribuídos no programa. As seções seguintes são distintas e destinam-se 

exclusivamente ao trabalho com o gênero textual em foco, organizando-se em 

oficinas que buscam corresponder às etapas de realização das sequências 

didáticas. 



78 
 

As oficinas organizam-se no sentido de aprimorar as capacidades 

linguístico-discursivas dos alunos no decorrer do trabalho realizado pelo professor 

em sala de aula. As atividades variam entre produção de textos, reconhecimento 

dos elementos constitutivos do gênero, assimilação das estratégias 

argumentativas, aplicação de recurso linguísticos para articulação textual, 

levantamento de questões polêmicas e debates intraclasse. Em sua abordagem, 

podem ser evidenciados diversos aspectos do trabalho com língua materna, mas 

espera-se que o professor, ao se deparar com dificuldades específicas de seus 

alunos e, a partir da primeira produção textual, possa ir acrescentando 

sequências às oficinas. 

Gonçalves e Ferraz (2012) analisam o caderno do professor Pontos de 

Vista considerando as três capacidades de linguagem a serem desenvolvidas 

num trabalho fundamentado na perspectiva do interacionismo sociodiscursivo: a 

capacidade de ação, que significa saber adequar a produção de linguagem ao 

contexto, levando o aluno a reconhecer quem escreve, para quem se escreve e 

em que situação, além do suporte para a divulgação do texto; a capacidade 

discursiva, que corresponde a infraestrutura do texto, aos tipos de discurso e de 

sequência; e a capacidade linguístico-discursiva, relacionada a organização 

formal do texto, aos mecanismos de textualização, elementos coesivos, 

referenciais e gramaticais.  

Os autores observam que o material da Olimpíada é bastante eficaz, mas 

percebem a ausência de atividades que destacassem as sequências tipológicas 

do gênero e, apesar de identificarem, em oito oficinas, atividades para o 

desenvolvimento da capacidade linguístico-discursiva, destacam a ausência de 

atividades que desenvolvessem com maior frequência essa competência. Outro 

ponto do Caderno questionado pelos professores é a inadequação teórica no uso 

de alguns termos pelos elaboradores do caderno quando tratam dos critérios de 

avaliação e seus descritores. Apresentados o trecho a seguir. 

Convém destacar a inadequação da expressão adequação 
discursiva porque o que está posto como sua constitutividade é, 
na verdade, componente relativo à capacidade de ação. 
Sobretudo quando se observam as referências bibliográficas, os 
autores referenciados são os da vertente didática do grupo de 
Genebra, para quem a capacidade discursiva refere-se a 
infraestrutura geral do texto (tipos de discurso e tipos de 
sequência). A expressão adequação discursiva deve ser utilizada 
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para referenciar habilidades de argumentação, de construção e 
utilização adequadas das estratégias argumentativas. Outro ponto 
seria explicar melhor o que se entende por forma como a 
linguagem é empregada quando se trata de adequação 
linguística. (GONÇALVES; FERRAZ, 2012, p. 61) 

 

Apesar de se apresentar como uma proposta inovadora que segue às 

tendências mais atuais de transposição didática dos gêneros textuais, não se 

deve negligenciar que, nessa abordagem didática, as condições de produção do 

gênero artigo de opinião, de maneira alguma são preservadas. O projeto de 

escrita se insere no contexto de concurso de produção de textos e apresenta 

divulgação, circulação, avaliação e interlocutores distintos da situação de 

produção de um artigo genuíno.  

Bunzen (2006, p. 155) trata esse fenômeno como redução da função 

social do gênero a um modelo de texto escolar: “Corremos assim o sério risco de 

enfatizar uma tipologia genérica em nossas aulas e na produção de materiais 

didáticos, deixando de lado a diversidade de práticas sociais e as condições de 

produção sócio-histórica dos gêneros”. Rodrigues (2000, p. 207) constata, a esse 

respeito, que “(...) a escola acabou construindo, nas atividades de produção 

escrita, modelos de gêneros que não encontram referência nas práticas de 

linguagem escrita fora da sala de aula.” O fator “condição de produção” torna-se 

preponderante na análise de práticas didáticas e no produto resultante dessas 

práticas, o texto dos alunos, além de ser um elemento fundamental a se 

considerar no momento de elaboração de projetos, programas e políticas que 

visem a atender demandas sociais por educação linguística e letramento. 

 

4.2 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA E PROJETOS 

DE LETRAMENTO: UMA COMPARAÇÃO COM A OLIMPÍADA 

 

Dados recentes divulgados no Relatório da UNESCO 2013/4 apontam 

que, em todo o mundo, a melhoria da qualidade da educação está condicionada à 

valorização, formação e qualificação do professor. O Relatório aponta que, onde 

há professores bem qualificados, estão os melhores desempenhos na educação. 

Além disso, o Relatório promove reflexões no âmbito do financiamento das 

políticas para educação, alertando que os governos não podem reduzir custos 
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nessa área e que ainda é preciso contar com doações de instituições privadas 

que sempre apresentam uma tendência a reduzir o valor dos financiamentos ao 

invés de aumentá-los. O Relatório, portanto, reforça a importância ações políticas 

oriundas da terceira via ao ressaltar a ineficiência de governos em financiar 

políticas públicas na área da educação. 

Isso posto, torna-se evidente a essencial importância do conhecimento 

profundo por parte do professor sobre o funcionamento das políticas públicas, 

principalmente no atual contexto político-econômico mundial, em que a 

valorização da educação é condição para o desenvolvimento econômico de um 

país. Um conhecimento mais profundo do desenvolvimento das políticas públicas 

voltadas para a educação, por parte dos docentes, pode fazer com que essas 

políticas sejam mais eficientes e permanentes no atendimento das inúmeras 

demandas sociais por educação.  

No que diz respeito à democratização dos usos da língua, alguns 

pesquisadores chamam a atenção para a necessidade de reflexão sobre o caráter 

generalizante das políticas públicas face à complexidade da sociedade moderna 

(globalizada e afetada por processos de exclusão) e da complexidade da 

educação linguística. 

Numa sociedade democrática, cujas políticas educacionais 
deveriam ser pensadas de modo a garantir a eficácia delas, 
assegurando ao povo o direito de exercer plenamente sua 
cidadania, quando esse direito é negado, nega-se também o 
direito à liberdade, o que nos parece ser inconcebível nesse tipo 
de estrutura social. Em uma sociedade grafocêntrica, ser letrado é 
condição para o efetivo exercício da cidadania. Ser letrado é ser 
livre, e ganhar voz, consciência política e empoderamento. É 
poder participar ativamente das decisões na vida pública. 
(SANTOS; OLIVEIRA, 2012, p.41). 

Santos e Oliveira (2012) atestam que, em muitas salas de aula, ainda 

continua predominando concepções de letramento que desconsideram o seu 

caráter interacional, o que fragiliza o trabalho com as práticas de letramento 

escolares e resulta em fraco desempenho nos programas de avaliação nacionais. 

Segundo as autoras, principalmente nas escolas públicas, evidencia-se o 

resultado de um letramento precário oferecido aos educandos. Para as autoras, a 

mudança nesse cenário depende das nossas opções políticas, teóricas e 

metodológicas. 
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Contribuir com a formação de sujeitos livres e emancipados 
implica romper com um modelo tradicional e assumir uma 
concepção de ensino da leitura e da escrita diferenciada e 
inovadora, capaz de diminuir o fosso entre aquilo que os alunos 
fazem na escola e na vida cotidiana. (SANTOS; OLIVEIRA, 2012, 
p.42) 

As autoras defendem a importância de uma reflexão mais ampla e crítica 

sobre a necessidade de uma revisão sobre os modos como a “pedagogização do 

letramento” acontece no contexto escolar de modo a entender as razões do 

descontento das nossas políticas de letramento e do insatisfatório acesso à 

cultura escrita por todos os cidadãos. Elas consideram serem os projetos de 

letramento uma alternativa pedagógica para viabilizar uma educação linguística 

emancipatória, que atenda satisfatoriamente às necessidades dos alunos de 

inserção no universo da cultura letrada para o exercício da cidadania. 

Santos e Oliveira (2012) ainda defendem uma proposta de educação 

linguística que tenha por objetivo o desenvolvimento do letramento dos 

educandos numa perspectiva emancipatória e cívica. Essa concepção de 

letramento direciona-se por uma perspectiva pluralizada, crítica e política, no 

intuito de desenvolver nos alunos competências que os permitam refletir 

criticamente sobre fenômenos e problemas sociais e agir na transformação da 

sociedade mediante o uso da escrita. Essa concepção se organiza em “projetos 

de letramento” que se constituem como uma prática social em que o uso da 

leitura e da escrita visam atingir algum outro fim além da mera aprendizagem da 

escrita. A aprendizagem se dá, portanto, de maneira experiencial, mobilizando 

conhecimentos de diferentes agentes nas mais diversas áreas e na tentativa de 

resolver uma situação problema. 

Os projetos de letramento na perspectiva de vários estudiosos (KLEIMAN, 

2007, 2008; OLIVEIRA, 2010; SANTOS; OLIVEIRA, 2012) devem apresentar uma 

“rede de componentes” que funcionam como uma teia na construção da 

aprendizagem: prática social; ensino com gêneros discursivos; agentes de 

letramento; resolução de problemas; currículo dinâmico; abordagem colaborativa; 

aprendizagem situada; comunidade de aprendizagem. 

Entender a educação linguística como uma prática social significa 

conceber a leitura e a escrita como práticas discursivas que assumem uma 

multiplicidade de funções e que estão inseridas num dado contexto. A prática 
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social de leitura e escrita, nos projetos de letramento, distancia-se, portanto, de 

concepções de ensino que valorizam competências e habilidades individuais. 

Deste modo, evita-se uma visão reducionista do ensino de língua para se 

engendrar oportunidades e espaços de vivência com os múltiplos letramentos, 

vinculando-os às demandas da vida social. A prática social é o ponto de partida e 

de chegada. A articulação entre vida e escola é de natureza sociopolítica. É a 

prática social que demanda a leitura e a escrita, o que implica ler e escrever para 

agir no (e sobre) o mundo. Os eventos de letramento estão atrelados à vida social 

dos sujeitos e letrar implica formar o educando para desempenhar sua cidadania, 

atendendo as suas demandas de efetivo domínio da linguagem. 

Os projetos de letramento devem ainda estar associados ao ensino com 

gêneros discursivos, o que é diferente do ensino sobre gêneros discursivos. Isso 

pressupõe uma visão do ensino como “imersão” e não como “instrução”: 

Se entendemos ‘ensino’ como ‘instrução’, é evidente que não 
poderemos ensinar os gêneros. O que nesse sentido se ensina é 
a sua dimensão textual – os textos –, e fazer isso é ter uma visão 
parcial dos gêneros. Se o entendemos como ‘imersão’, 
assumimos que os gêneros podem ser objetos de ensino, uma 
vez que a sua apropriação ocorre de modo situado, orientado por 
propósitos reais. (OLIVEIRA, 2010. p. 340) 

Os gêneros são, assim, entendidos como instrumentos mediadores da 

ação humana no mundo, e o ensino baseia-se na imersão dos educandos no 

universo dos gêneros discursivos lidos e escritos dentro e fora da escola, levando 

em consideração a ideia de práticas situadas cujos parâmetros de produção 

consideram as necessidades e os propósitos dos próprios educandos.  

Na perspectiva sociocultural e enunciativa, o aprendizado de 
leitura e de escrita se dá com os gêneros discursivos. Aprender 
com os gêneros é diferente de aprender sobre gêneros. No 
primeiro caso, o ensino da leitura e da escrita se dá de forma 
vivencial. O educando busca resoluções para seus próprios 
problemas ou para problemas comunitários. No segundo caso, a 
abordagem dos gêneros, geralmente, se dá desvinculada da 
prática social, de forma descontextualizada, predominando o 
trabalho com os aspectos formais em detrimento dos discursivo-
pragmáticos. (SANTOS; OLIVEIRA, 2012, p.46). 

Isso significa priorizar um trabalho com aspectos discursivo-pragmáticos 

em detrimento dos aspectos formais e inserir os educandos em eventos de 

letramento atrelados à vida social desses sujeitos de modo que eles possam 
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buscar resoluções para seus próprios problemas e para os problemas de sua 

comunidade. Os agentes de letramento são aqueles que mobilizam e promovem 

conhecimentos, recursos e capacidades dos membros da comunidade e de seus 

alunos para que participem dos eventos de letramento. Os agentes são 

autônomos e ativos em todas as fases dos projetos de letramento, desde a 

planificação até a avaliação das atividades, agindo reflexiva a efetivamente.  

Percebe-se que, se consideramos essa perspectiva do letramento, alunos 

e professores não se constituem como efetivos agentes de letramento no contexto 

de execução da Olimpíada de Língua Portuguesa. Somente no contexto restrito 

do trabalho em sala da aula, seria possível aplicar essa noção, pois é neste lugar 

que alunos e professores podem, no programa da Olimpíada, atuar como 

parceiros, todos ensinam e todos aprendem. No entanto, esses não dispõem de 

autonomia nem para participar do projeto, a adesão é condicionada à adesão das 

secretarias, nem para interferir em sua execução, as etapas e metodologias já 

são pré-definidas.  

Também poderíamos questionar se, no projeto, os demais componentes 

estão realmente presentes, pois, embora o programa organize ensino de língua 

portuguesa a partir dos gêneros textuais (e não discursivos), o que deve ser 

trabalhado em cada ciclo já está definido e é condição para o engajamento no 

concurso. Se a necessidade dos alunos, no contexto de aprendizagem, exigir a 

elaboração de um gênero diferente do estipulado no programa para determinada 

série, ele não se enquadra no projeto. Evidencia-se, portanto, que os aspectos 

locais, em termos de necessidade comunicativa e situação de produção de textos, 

não se assemelha, na execução Olimpíada, ao que se espera dos projetos de 

letramento tal como apresentados nessa pesquisa, embora o evento de 

letramento, nos termos de Street (2012), que é a própria Olimpíada, possa ser 

motivador e atender  a algumas expectativas e demandas sociais. 

A resolução de problemas, não é constitutiva do projeto da Olimpíada em 

si, embora seja parte própria natureza humana e uma noção que tem sido 

utilizada nas mais diversas áreas do conhecimento. No contexto educacional, isso 

significa “aprender a fazer, fazendo”. É uma forma de aprender que favorece a 

reflexão e o pensamento crítico. Constitui-se, portanto, papel da escola e dos 

programas de ensino desenvolver a habilidade dos alunos para a resolução de 
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problemas de diversas naturezas: científicos, cotidianos, sociais, individuais, 

coletivos. 

Nos projetos de letramento, o problema precisa ser motivador, 
adequado à realidade dos alunos e favorável à formação integral 
deles, cabendo ao professor observar estratégias para garantir-
lhes o direito de participação na escolha do tema e na definição do 
problema a ser investigado. Além disso, o tema e o problema 
precisam estar vinculados à ideia de cotidiano no seu sentido 
plural. (SANTOS; OLIVEIRA, 2012, p.49). 

Na Olimpíada, o tema “o lugar onde eu vivo” instiga os alunos a tratar de 

questões próprias da sua comunidade, relacionadas à política, ao meio ambiente, 

a questões sociais que podem ou não ser resolvidas. Certamente promove-se 

uma reflexão sobre as causas, mas os textos produzidos como uma performance, 

no ambiente escolar, podem ficar restritos aos trâmites das etapas do concurso e 

não gerar o impacto social previsto nos projetos de letramento, em que os textos 

produzidos nas escolas circulam em outras esferas sociais mais adequadas ao 

gênero trabalhado.  

Essa maneira de trabalhar com os gêneros discursivos, em que os alunos 

podem escrever textos para circular em outras esferas de atividade que não 

restritas à escolar, escrevendo para autoridades, para os jornais da cidade etc, 

faz com que eles experimentem uma educação linguística para a cidadania e 

lutem, primeiro em parceria, por seus direitos de cidadãos, para depois poderem 

atuar sozinhos agindo discursivamente no meio social. 

O que se pode perceber é que, a partir das experiências de leitura 
e escrita desenvolvidas nos projetos de letramentos, alunos e 
professores podem imprimir à educação linguística um maior 
sentido, percebendo as práticas letradas desenvolvidas na escola 
como ferramentas para a ação social. (SANTOS; OLIVEIRA, 2012, 
p.50). 

A Olimpíada promove reflexões, mas não garante, no contexto de seu 

projeto, a participação social. Um projeto de letramento dessa natureza exige um 

currículo dinâmico capaz de articular teoria e prática, discurso e ação, e de 

promover mudanças, dando suporte às ações dos educandos ao levar em conta 

suas aspirações, desejos e necessidades. Faz-se, então, necessária uma 

concepção transdisciplinar de conhecimento e uma visão aberta ou integrada de 

currículo que promovam uma maior autonomia, motivação e autoconfiança nos 

educandos. 
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Observar valores, tais como, flexibilidade, dialogicidade, 
colaboração, dentre outros, compatíveis com um currículo de 
cunho emancipatório pode possibilitar o fortalecimento do grupo, 
potencializando as ações presentes e futuras dos seus membros 
na vida cotidiana. (SANTOS; OLIVEIRA, 2012, p.51). 

Com a abordagem colaborativa, todos ensinam e todos aprendem, 

conciliando interesses, conhecimentos e sentimentos, os alunos aprendem melhor 

trabalhando em conjunto, cada um angariando recursos diferentes e contribuindo 

com aquilo que sabe, tem e pode. Essa forma de abordagem possibilita que os 

alunos, alguns à margem da sociedade, assumam papéis ativos no processo de 

ensino e aprendizagem da leitura e da escrita, encorajando-os à emancipação 

social. 

Do ponto de vista epistemológico, a ideia de colaboração assume 
um lugar de destaque nos valores que norteiam o trabalho com 
esses projetos. Socializam-se saberes, experiências, desejos, 
propósitos, recursos e tarefas a fim de encaminhar ações 
planificadas também com a colaboração de todos. Dessa forma, 
instaura-se um clima de alteridade, respeito às diferenças e de 
solidariedade, valores imprescindíveis à sociedade democrática. 
(SANTOS; OLIVEIRA, 2012, p.51). 

A ideia de aprendizagem situada está centrada nas relações interpessoais 

fundamentadas no diálogo, na mobilização social, na intersubjetividade, na 

reflexividade. A natureza situada da aprendizagem contribui para o alcance de 

resultados mais exitosos para o letramento dos sujeitos na escola, uma vez que 

pressupõe cultura e contexto específicos de interação e de coparticipação social. 

Resignificando aquilo que aprendem na escola, os educandos aplicam-no a 

outros contextos, vinculando vida e escola, o local e o global.  

O componente comunidade de aprendizagem está diretamente 

relacionado à ideia de engajamento como condição necessária para a 

aprendizagem situada e para o exercício de práticas socioculturais: em 

comunidade, cada um ensina aquilo que sabe e todos aprendem de modo mais 

significativo, todos têm direito à voz, negociando a partilha de responsabilidades e 

papéis no grupo. 

A articulação desses componentes subsidia o trabalho com projetos de 

letramento que se constituem como uma alternativa para tornar mais eficazes as 

políticas públicas. Esse modo de produção do conhecimento, tecido em redes, 

favorece a aprendizagem dos alunos proporcionando uma maior participação e 
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autonomia e oportunidades de fortalecimento para o engajamento social e 

político.  

Verifica-se que, não obstante todos os esforços em mobilizar teorias e 

metodologias, nos projetos das políticas públicas, os mais recentes programas de 

letramento e democratização dos usos da língua ainda estão distantes de 

propiciar uma educação linguística para o empoderamento, a emancipação e 

participação política dos educandos em seus contextos de interação social. É o 

que se pode depreender da análise da proposta didática para o gênero artigo de 

opinião na Olimpíada, foco da próxima seção. 

O projeto da Olimpíada mobiliza profissionais e estudantes com uma 

metodologia motivadora, divulga os textos finalistas, mas não insere os 

estudantes em práticas efetivas de interação, fora das esferas escolares e do 

concurso, se não houver, por parte do professor, um esforço extra em forma de 

atividade complementar. 
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5 ANÁLISE LINGUÍSTICA E DISCUSIRVA DOS ARTIGOS DE OPINIÃO DA 

OLIMPÍADA  

 

Esta etapa da pesquisa consiste na análise do uso dos elementos 

articuladores, pelos alunos finalistas da Olimpíada, no gênero artigo de opinião, e 

dos movimentos discursivos de tomada de posição realizados pelos alunos 

vencedores em três edições do programa. O corpus constitui-se dos textos 

produzidos pelos alunos e disponibilizados na Comunidade Virtual da Olimpíada: 

sendo 39 da edição de 2008, 39 da edição de 2010 e 38 da edição de 2012, 

totalizando 116 produções textuais no gênero. A seleção desse gênero justifica-se 

pelo objetivo de se verificar os reflexos da educação linguística escolar ao final da 

educação básica, já que, no programa da Olimpíada, a categoria de concurso 

artigo de opinião é específica do 2º e 3º anos do Ensino Médio. A análise das 

produções dos alunos foi realizada em duas etapas. 

Na primeira etapa, verificou-se a ocorrência de todos os elementos 

articuladores, e suas modalizações18, nos 116 textos dos alunos finalistas. Os 

elementos articuladores analisados são os mesmos apresentados num quadro da 

oficina 10 do manual do professor Pontos de Vista, para serem trabalhados nas 

atividades da oficina, o qual reproduzimos na figura 4, e se constituem como 

categorias de análise nesta etapa da pesquisa. 

Na segunda etapa, selecionamos somente os 15 textos vencedores (cinco 

de cada edição) para a análise discursiva da tomada de posição. Nesse 

momento, elegemos a categoria “tomada de posição” por essa ser uma categoria 

que apresenta um parâmetro representativo do gênero artigo de opinião. Com 

base na leitura analítica e qualitativa, verificamos como as expressões indicadas 

no manual são utilizadas pelos alunos, mas também quais expressões e recursos, 

não indicados no manual, também são utilizados por eles para tomada de 

posição. 

 

                                                           
18

 Utilizamos a expressão “modalização”, “modalizadores” indicando as possíveis 
variações das expressões apresentadas no manual e encontradas no corpus, a partir das 
palavras de busca. Por exemplo, a expressão “na minha opinião” aparece  também na 
forma “em minha opinião”; a expressão “além disso”, aparece no corpus como “além de”, 
“além do/da”. 
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Figura 4 – Elementos articuladores no manual do professor 

Fonte: Caderno Pontos de Vista (RANGEL; GAGLIARI; AMARAL, 2010, p.113) 
 

A análise realizada nesta pesquisa consiste, portanto, numa interpretação 

qualitativa e discursiva das expressões do quadro, como mecanismos de 

realização textual do gênero artigo de opinião, e das categorias de uso, como 

parâmetros dos gêneros, tal como sugerido no modelo de análise de textos e 

gêneros proposto por Coutinho (2007). Na primeira etapa analisamos, portanto, a 

a ocorrência, nos textos dos alunos, dos mecanismos de realização textual 

sugeridos no manual do professor de acordo com as oito categorias de uso 

elencadas: tomada de posição; indicar certeza; indicar probabilidade; indicar 

causa e/ou consequência; acrescentar argumentos; indicar restrição; organizar 

argumentos; e preparar conclusão. Na segunda etapa, analisamos o parâmetro 

tomada de posição e sua realização discursiva nos textos dos alunos abrangendo 

também outros mecanismos de realização textual não apresentados no manual 

do professor e que evidenciam as opções particulares de realização do parâmetro 

dos gêneros em textos efetivos.  

 

5.1 USOS DOS ELEMENTOS ARTICULADORES E EXPRESSÕES 

EQUIVALENTES NOS TEXTOS FINALISTAS 
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Nesta etapa de análise, primeiramente, coletamos e etiquetamos todos os 

116 textos dos alunos de acordo com a edição da Olimpíada, a Unidade 

Federativa do aluno e o título de texto19. Com base nas expressões sugeridas no 

manual do professor, e com o auxílio do programa AntiConc 3.2.4w 201120, 

identificamos, quantificamos e relacionamos a ocorrência ou não de cada 

expressão de acordo com as categorias de uso indicadas na proposta didática da 

Olimpíada. Para a quantificação, utilizamos, primeiramente a ferramenta 

concordance do programa AntiConc, que apresenta a relação de todos os termos 

existentes no corpus em que haja as palavras de busca. 

A busca dos elementos articuladores foi realizada na ferramenta, a partir 

de palavras-chave que representam a base semântica da expressão, para que se 

pudesse encontrar também modalizações linguísticas dos elementos 

articuladores, ao identificarmos os colocados da expressão. Por exemplo: para 

encontrar a expressão “sem dúvida”, realizamos a busca com a palavra de base 

“dúvida”, selecionando a ferramenta concordance, o programa então apresenta 

uma lista com as linhas de concordância para a palavra dúvida, seu contexto e a 

indicação do texto do aluno em que cada ocorrência especifica se encontra. O 

que se pode verificar na figura 5.  

 
Figura 5 – Demonstração AntiConc, palavra de busca “dúvida” 

 

                                                           
19 Verificar codificação em anexo. 
20 O programa AntiConc 3.2.4w 2011 é uma ferramenta livre utilizada na linguística de 
corpus para facilitar a observação simultânea de grande quantidade de dados a partir de 
um corpus eletrônico, está disponível para download em < 
http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/software.html > Acesso em 20 nov.2013. 
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Na figura 5, verifica-se 21 ocorrências da palavra “dúvida”: dezoito na 

expressão “sem dúvida”, proposta no manual do professor para indicar certeza; 

uma da expressão “Não é dúvida, é certeza”, modalização da expressão indicada 

no manual da Olimpíada, mas que, no contexto, desempenha a mesma função de 

indicar certeza; e uma ocorrência da expressão “na dúvida”, que no contexto não 

indica certeza e não pode ser quantificada na categoria “tomada de posição”.  

 

5.1.1 Categoria “tomada de posição” 

 

O quadro 4 apresenta uma relação das palavras de busca utilizadas na 

procura das expressões sugeridas manual do professor, sua ocorrência e a 

ocorrência das expressões indicadas no manual para tomada de posição além de 

suas modalizações. 

Quadro 4 – Ocorrência das expressões para tomar posição 

Palavra de busca Ocorrência Expressões observadas Ocorrência 

vista 26 “do meu ponto de vista” 11 

opinião 42 
“em minha opinião” 4 

“na minha opinião” 24 

pensamos 2 
“pensamos poder” 1 

“Então pensamos” 1 

penso 52 “penso que” 52 

acho 11 “acho que” 9 

  “Pessoalmente, acho” 1 

 

Realizando a busca pela palavra “vista” encontramos 11 ocorrências da 

expressão “do meu ponto de vista”, tal como indicada no manual para tomada de 

posição em contextos como:  

Mas, do meu ponto de vista, seus prejuízos ao povo e ao rio 
serão irreparáveis. (20081Xingu-PA) 

Entretanto, do meu ponto de vista, o celibato não deve ser 
abolido da cultura da Igreja Católica (20107Lobos disfarçados-AL) 

Foram também encontradas modalizações da mesma expressão, com 

uso distinto, utilizadas para introduzir outros pontos de vista e posições de outras 

pessoas, um parâmetro típico do artigo de opinião. Entretanto, essas expressões, 
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não foram quantificadas como tomada de posição por não indicarem um 

posicionamento do aluno, mas a voz de autoridades, instituições ou campos de 

conhecimento, o que se pode observar nos exemplos abaixo. 

Do ponto de vista do Sintac, a saúde dos trabalhadores vale 
mais. (201028Vale a pena-PR)  

Desse ponto de vista, menos entusiasta, mais racional e 
realista, os obstáculos, apontados, serão metas, e nós, 
barrosenses, ficaremos convictos das palavras de nosso hino 
(201226Barroso está realmente-MG) 

A mineração é uma atividade extremamente impactante do ponto 
de vista ambiental (201226Barroso está realmente-MG) 

Os alunos utilizam as expressões “em minha opinião” e “na minha 

opinião”, com bastante frequência, 28 ocorrências ao todo, para argumentar a 

favor do seu ponto de vista. 

Na minha opinião, deve-se recorrer a outros recursos 
energéticos tão renováveis quanto esse (201237Hidrelétricas-RS) 

Em minha opinião, essa não é a solução mais viável, pois não 
basta dar condições de trabalho a quem usa a prostituição como 
meio de sobrevivência. (20125Noiva do sol-RN) 

 Mas também mobilizam as opiniões de autoridades, da população, de 

empresários, de alunos, e tratam de “diferentes opiniões”, de “divergência de 

opiniões” quando fazem uso do termo opinião em outras expressões que não as 

quantificadas. 

Mas a vinda da Petrobras para Caraguatatuba, um dos pontos 
turísticos mais badalados do litoral, tornou-se uma questão 
polêmica, dividindo a opinião das pessoas da cidade. 
(201033Caraguatatuba-SP) 

...há uma divergência de opinião por parte dos habitantes 
quando discutem sobre as formas de explorar esse potencial. 
(201236O conflito entre-GO) 

A expressão “pensamos que” sugerida no manual para tomada de 

posição não foi encontrada no corpus. Mas houve duas ocorrências do termo 

“pensamos” com uso distinto, expressando uma ideia coletiva para os problemas 

polemizados ou introduzindo uma questão polêmica. 

Pessoalmente, acredito que esse seja definitivamente um 
problema de todos e todas as formas de atuação que pensamos 
poder resolvê-lo devem ser postas em prática o mais rápido 
possível. (201036A violência adentrou-AC) 



92 
 

Então pensamos: por que o Brasil não investe em qualificação, 
melhoria e desenvolvimento da educação? (201215Copa-PE) 

A expressão “penso que” (52 ocorrências), na primeira pessoa do 

singular, é muito mais recorrente do que a sugerida no manual do professor 

“pensamos que” na primeira pessoa do plural. Em todos os casos encontrados no 

corpus, a expressão “penso que” foi realmente utilizada para a tomada de 

posição, mesmo não sendo apresentada no manual do professor para a ação 

didática. 

Além disso, penso que devemos observar se as políticas que 
envolvem esse caso estão mais do lado econômico do que do 
hídrico e social desse projeto. (20083A Rainha da Borborema-PB) 

Penso que a instalação dos hidrômetros é um passo importante 
para minha cidade (20103Comodidade ou consumo-MT) 

Penso que deveriam ser empreendidas medidas educativas a fim 
de conscientizar a população dos riscos e consequências do uso 
inadequado da água (201238O uso indevido-CE) 

Mais adiante, na análise dos textos finalistas, veremos como verbos na 

primeira pessoa, como “acredito”, “discordo”, “apoio” etc., são bastante utilizados 

pelos alunos para emitir sua opinião e tomar posição. Apesar de a primeira 

pessoa do singular ser uma modalidade de uso da língua geralmente “podada” na 

redação escolar, o corpus revela que as características composicionais e 

estilísticas do gênero são mais significativas para o aluno o aprendizado da 

escrita que o exercício pautado em expressões linguísticas ou em modelos pré-

estabelecidos. O efeito discursivo é priorizado, em detrimento das formas 

linguísticas sugeridas do trabalho didático, e reflete-se nas produções dos alunos 

em expressões linguísticas não previstas nas propostas do manual do professor. 

A expressão “pessoalmente acho” sugerida no manual do professor, só 

ocorreu uma vez em todo o corpus. A procura da expressão pela palavra de 

busca “acho” revelou que os alunos preferem a expressão “acho que” sem o 

tempo “pessoalmente”.  

Pessoalmente, acho que não há necessidade de destruir tanto 
para se ter tão pouco, pois o rio Santo Antônio é foco histórico da 
cidade (200810Ameaça-MG) 

Além disso, acho que os produtores agrícolas colocam seu lucro 
em primeiro lugar. (201228Novo Código Florestal-SP) 
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A expressão “eu acho” também ocorreu no corpus indicando a opinião 

das pessoas citadas (comunidade local), em discurso direto, sobre a polêmica 

tratada no texto.  

Eu acho interessante! Lago Verde está se desenvolvendo! 
(20087Primeira parada-MA) 

Nesse caso, o aluno começa o texto com várias orações expressando a 

voz das pessoas da comunidade sobre a parada-gay que aconteceria no 

município. O aluno preferiu usar o discurso direto e a exclamação, ao uso das 

aspas. 

 

5.1.2 Categoria “indicar certeza” 

 

O quadro 5 apresenta as ocorrências referentes ao uso de expressões 

para indicar certeza. 

Quadro 5 – Ocorrência das expressões para indicar certeza 

Palavra de busca Ocorrência Expressões observadas Ocorrência 

dúvida 21 
“sem dúvida” 18 

“Não é dúvida, é certeza” 1 

claro 15 

“está claro (o) que” 5 

“é claro que” 4 

“Quero deixar claro que” 1 

“é preciso ficar claro que” 1 

“Claro que” 2 

certeza 9 

“com certeza” 4 

“com toda a certeza” 2 

“me traz a certeza” 1 

“é certeza” 1 

indiscutível 8 “é indiscutível” 8 

 

A expressão “sem dúvida” indicada no manual do professor é mais usada, 

dentre as sugeridas, como recurso para indicar um julgamento sobre os fatos. 

Sou terminantemente contra as PHCs, pois, sem dúvida, 
perderemos os pontos turísticos de Ferros, além dos prejuízos 
que sofrerão a fauna e a flora da região, e principalmente a 
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provável extinção das espécies de peixes somente encontrados 
no nosso rio. (200810Ameaça-MG) 

Uma modalização curiosa encontrada no corpus foi a expressão “Não é 

dúvida, é certeza” utilizada pelo aluno com a mesma função da expressão 

sugerida no manual do professor, mas para finalizar o texto, revelando, nesse 

caso, estilo individual do aluno. 

Por isso apóio a transposição desde que haja revitalização, pois o 
Nordeste vai melhorar com essa obra. Não é dúvida, é certeza. 
(20082Transposiçao-PE) 

O manual do professor sugere o uso da expressão “está claro que” e esta 

foi a mais utilizada (5 ocorrências), mas os alunos fazem uso também de 

modalizações dessa expressão com a mesma função nos textos. 

Está claro que o volume de veículos que trafegam nas ruas 
paralelas aumentou, ocasionando acidentes, principalmente por 
falhas na sinalização e excesso de velocidade. (200814Na 
contramão-SP) 

É claro que as medidas citadas não irão solucionar todos os 
problemas dos limeirenses com relação a essas empresas, mas, 
pelo menos, a tentativa para resolvê-los vale (20109O problema 
que ofusca-SP) 

Além do mais, é preciso ficar claro que a proibição não ocorreu 
por acaso. (201025Trânsito-GO) 

A expressão “com certeza”, sugerida no manual é recorrente, mas 

observam-se também algumas variações da expressão. 

Esse, com certeza, é um impasse difícil de ser resolvido, mas 
acho que a solução está com os donos de usinas, que poderiam 
abrir mão de suas margens de lucro, (200835Cavaleiros-PR) 

Mossoró está, com toda a certeza, crescendo em ritmo 
acelerado, principalmente na região noroeste, onde a construção 
de imóveis se desenvolve rapidamente. (20124Metrópole do 
Futuro-RN) 

E a humanidade começa a ver o mundo com esse olhar, olhar 
este que fez surgir o projeto de transposição e me traz a certeza 
de que dias melhores virão. (201012Velho Chico-PE) 

A expressão “é indiscutível” não sofre variações e é sempre utilizada para 

introduzir argumentos de consenso geral (da comunidade) nos textos. 

É indiscutível que o progresso deve ser buscado com atuações 
que respeitem o direito do cidadão e não interfiram na qualidade 
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dos serviços urbanos e no acesso a outros bens coletivos 
(200814Na contramão-SP) 

 

5.1.3 Categoria “indicar probabilidade” 

 

No quadro 6, temos as ocorrências das expressões para indicar 

probabilidade. 

Quadro 6 – Ocorrência das expressões para indicar probabilidade 

Palavra de busca Ocorrência Expressões observadas Ocorrência 

provavelmente 4 “provavelmente” 4 

parece 8 
“Parece-me” 1 

“parece” 8 

indica 3 “ao que tudo indica” 3 

possível 28 “é possível” 2 

 

A expressão “provavelmente”, nos textos dos alunos, está relacionada a 

julgamentos de fatos passados, predição de fatos futuros ou apresentação de 

hipóteses referentes aos fatos discutidos. 

O índice de acidentes nessa área provavelmente se elevará, 
visto que as avenidas Paulo de Assis e Marechal Rondon já são 
movimentadas. (200833-Rodoviaria-RO) 

Esse fato ainda não ocorreu, mas, conhecendo a trajetória política 
nacional, sabemos que provavelmente acontecerá, só não há 
como prever a intensidade da roubalheira. (201215Copa-PE) 

A expressão “me parece” ocorre só uma vez, mas na forma enclítica, mais 

normativa. No entanto, o termo “parece”, é bem mais usado, e desempenha a 

função esperada para a expressão sugerida. 

Parece-me que a alternativa da utilização dos excedentes do rio 
apenas para uso comercial não é muito justa para com a maioria 
da população nordestina. (20083A Rainha da Borborema-PB) 

O consenso entre ambas as percepções parece se manter em 
nível dual. (201026Futuro-MG) 

A cidade está crescendo, mas a assistência aos habitantes 
parece ter parado no tempo. (20124Metrópole do Futuro-RN.) 

A expressão “ao que tudo indica” aparece três vezes no corpus do mesmo 

modo como sugerido no manual do professor, sem variações.  
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Ao que tudo indica, esse problema do desemprego aqui em 
Santa Helena pode ser imputado a muitos fatores. (201227Santa 
Helena-SC) 

Outra expressão pouco utilizada para indicar probabilidade foi “é 

possível”, somente em duas ocorrências.  

É possível que surjam argumentos propondo que, por se tratarem 
de trabalhadores da economia informal, devem ser removidos do 
lugar, já que não possuem autorização para ocupar o espaço. 
(200837Praça de trabalhadore-CE) 

Diante de tal impasse, é possível que moradores e animais 
convivam harmoniosamente? (20106Habitantes do mesmo-SP) 

Apesar do termo “possível” ser muito utilizado, em sua maioria indica 

possibilidade e não probabilidade. 

Embora algumas pessoas discordem da medida tomada, é 
possível notar a diferença no trânsito após a proibição dos 
estacionamentos. Ao circularmos por essas avenidas já 
percebemos melhor fluidez do tráfego. (201025Trânsito-GO) 

A expressão na ocorrência acima poderia ser modalizada na forma 

“Embora algumas pessoas discordem da medida tomada, pode-se notar...”, indicando 

possibilidade, o que não acontece com os exemplos anteriores. 

 

5.1.4 Categoria “indicar causa e/ou consequência” 

 

O quadro 7 apresenta as ocorrências das expressões indicadas na 

categoria “indicar causa e/ou consequência”. 

Quadro 7 – Ocorrência das expressões para indicar causa e/ou consequência 

Palavra de busca Ocorrência Expressões observadas Ocorrência 

Porque 56 “porque” 56 

Pois 205 “pois” 205 

Então 22 “então” 11 

Logo 8 “logo” 5 

portanto 38 “portanto” 38 

consequentemente 10 “consequentemente” 10 
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Todas as expressões, sugeridas no manual do professor para indicar 

causa e consequência, são utilizadas nos textos, com destaque para “pois” a mais 

recorrente e “logo”, a menos recorrente. 

Já 32,6% dos entrevistados são a favor, porque, com o 
fechamento do canal, o nível da lagoa não diminuirá e não 
comprometerá a sua utilização pelo ser humano e pela atividade 
agrícola. (200823A Lagoa de Sombrio-SC) 

Penso que essa medida é muito positiva, pois eliminarão os 
problemas em questão (200818Carne poe-BA.txt) 

Para verificar se o termo “pois” não estaria indicando conclusão, em vez de 

causa e consequência, fizemos a busca por “pois,” (pois + vírgula), configuração padrão 

do “pois” conclusivo a ferramenta exibiu o seguinte resultado. 

 
Figura 6 – Resultados de busca do “pois,” no programa AntiConc 

A expressão “pois,” (pois + vírgula), aparece nos textos dos alunos antes de 

uma expressão intercalada o que exige uma pontuação imediatamente após o “pois”, no 

entanto, nenhum deles e conclusivo. Verificamos que os alunos não utilizaram uma 
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única vez o termo “pois” para indicar conclusão, somente causa e consequência 

como apresentado no manual do professor. 

O elemento “então” aparece no corpus com usos distintos, ora indicando 

causa e consequência, como a seguir: 

O problema, como já foi dito, é de todos; então toda a sociedade 
cruzeirense (para ficar mais restrito) deve cumprir seu papel no 
sentido de formar nos jovens a cultura da não violência (201036A 
violência adentrou-AC) 

Mas também há ocorrências de “então” indicando circunstâncias de tempo e 

modo, tais como as que se seguem, e que não foram quantificadas. 

Desde então o embate entre os ambulantes e as forças da 
Guarda Municipal tem sido intenso. (200837Praça de 
trabalhadore-CE) 

Como garantir, então os nutrientes necessários para o 
desenvolvimento desses alunos, se a maioria dos alimentos 
utilizados são industrializados e possuem alto teor de açúcar e 
gordura? (201032Privatização ou privação-SC) 

O primeiro exemplo indicando tempo e, o segundo, modo, funcionando, 

portanto, como advérbios que não indicam causa e consequência. 

Algo semelhante acontece com o termo “logo”. Das oito ocorrências da 

palavra “logo”, somente cinco indicam causa e consequência 

o serviço prestado pelo hospital nem sempre é suficiente para 
suprir as necessidades do paciente; logo, partos são transferidos 
para os municípios vizinhos (201218Um lugar onde-RJ) 

como também uma administração consciente e preparada para 
usar os mecanismos de que necessitamos para desfrutarmos das 
tão apreciadas águas quentes com responsabilidade e justiça. 
Logo, o dono da casa estará feliz em receber visitas e as 
esperará mais vezes. (201038Caldas Novas-GO) 

As demais também indicam tempo. 

as consequências desastrosas logo começaram a surgir com 
mais rapidez e intensidade do que se esperava. 
(201027Desenvolvimento-PB) 

A ocorrência do articulador “portanto” também foi bem recorrente. 

É muito triste ver isso; portanto, o meu ponto de vista não pode 
ser diferente (201027Desenvolvimento-PB) 
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O articulador “consequentemente” também foi utilizado, com uma 

ocorrência considerável, ainda que menos frequente que os articuladores 

indicados para causa e consequência. 

que facilitará a logística e, consequentemente, alavancará um 
crescimento industrial (20129Duplicação da Rodovia-RS) 

5.1.5 Categoria “acrescentar argumentos” 

 

Nessa categoria, somente foram indicados no manual três expressões, 

cujas ocorrências se encontram no quadro a seguir. 

Quadro 8 – Ocorrência das expressões para acrescentar argumentos 

Palavra de busca Ocorrência Expressões observadas Ocorrência 

além  138 

“além disso” 58 

“além de” 45 

“além do (a) (s)” 24 

“além do mais” 8 

“além dessa quantia” 1 

“além dele” 1 

também 134 “também” 134 

ademais 11 “ademais” 11 

 

Todas as expressões sugeridas no manual foram utilizadas nos textos. 

Somente a expressão “além disso” sofreu variações, mas indicando o mesmo 

valor semântico da expressão sugerida no manual. 

Além disso, pude presenciar a beleza natural do encontro dos 
rios Tanque e Santo Antônio na Barra do Tanque, que é um dos 
locais da construção das PHCs; e será inevitável a degradação 
total do meio ambiente. Foi espantoso imaginá-lo completamente 
alagado (200810Ameaça-MG) 

Alguns respondem que sim, pois alegam que a construção do 
salão está gerando emprego, além de ampliar a circulação de 
produtos, como farelo e soja, naquela cidade, o que provoca 
barateamento deles. (200816Destruiçao-SE) 

Além do mais, o governo do Estado anunciou ter obtido do Banco 
Interamericano do Desenvolvimento (BID) uma verba de 2 bilhões 
de reais para a construção do trecho norte. (201034Rodoanel-SP) 

É notável o seu despontar em relação às cidades vizinhas; é 
indiscutível a sua ação de acolher os filhos; como também é 
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indiscutível o seu panorama arborizado, de lugar preocupado em 
preservar o meio ambiente e, assim, respirar melhor. (200827A 
bela rima-PE) 

Ademais, a interrupção do curso da água ocasionaria a falta de 
oxigênio na mesma, o que seria propício para a criação de 
bactérias e nascimento de mosquitos e lavras. (201037Enquanto 
luzes-ES) 

É interessante observar que em todas as ocorrências a expressão 

“ademais” aparece em início de sentenças.  

 

5.1.6 Categoria “indicar restrição” 

 

Na categoria “indicar restrição”, houve ocorrência de todas as sugestões 

do corpus, ainda que a frequência de algumas seja mais rara. 

Quadro 9 – Ocorrência das expressões para indicar restrição 

Palavra de busca Ocorrência Expressões observadas Ocorrência 

Mas 188 “mas” 188 

porém 62 “porém” 62 

todavia 10 “todavia” 10 

contudo 18 “contudo” 18 

entretanto 36 “entretanto” 36 

apesar 33 

“apesar de” 23 

“apesar do (a) (s)” 6 

“apesar disso” 3 

obstante 1 “não obstante’” 1 

 

A cidade está crescendo, mas a assistência aos habitantes 
parece ter parado no tempo. (20124Metrópole do Futuro-RN) 

A edificação, porém, tornou-se alvo de grande polêmica, em 
razão dos possíveis prejuízos ambientais que poderá acarretar. 
(20122Presídio Regional-RS) 

Todavia, nenhuma dessas medidas administrativas equipara-se, 
em grau de importância, às modificações que devem ocorrer na 
mentalidade de todos nós, pantanenses. (201030Quem é o 
verdadeiro-RS) 

Devemos, contudo, levar em consideração que, se, por um lado, 
existe a necessidade de uma obra dessa natureza, de outro, é 
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preciso lembrar que ela se localiza a cerca de apenas 50 metros 
do arroio Araçá, principal afluente do rio da Várzea (20122Presídio 
Regional-RS) 

Essa não é a solução. Entretanto, é necessário que a empresa 
analise o esforço de seus funcionários que estão a todo momento 
lhes rendendo lucro, e ofereçam-lhes melhores condições de 
trabalho (201028Vale a pena-PR) 

Não obstante, esse mesmo comércio, que envolve diversas 
agressões às leis – como contrabando, pirataria, entre outros é 
realizado dentro do espaço ocupado pela Igreja e ao redor dele, 
tendo como objetos de comércio elementos representantes da fé 
cristã. (20089Aparecida-SP) 

Apenas a expressão “apesar de” sofreu modalizações. Aparecendo 

também nas formas “apesar do”, “apesar disso”, menos frequentes que a 

primeira. 

Apesar de tais problemas serem causados por ações sem 
planejamento de uma empresa privada, essa luta é de toda a 
população contra os governantes que são escolhidos para 
representá-los. (201024Eucalipto-MA) 

Apesar disso, o trem ainda continua nos mesmos trilhos, 
engarrafando o tráfego de automóveis e pedestres e incomodando 
os habitantes com um apito ensurdecedor, que agrava a poluição 
sonora. (200825Polêmica-MG) 

 

5.1.7 Categoria “organizar argumentos” 

 

As expressões indicadas no manual para organização de argumentos 

foram todas usadas pelos alunos, sendo a expressão “por outro lado” a que 

sofreu mais modalizações. 

Quadro 10 – Ocorrência das expressões para organizar argumentos 

Palavra de busca Ocorrência Expressões observadas Ocorrência 

inicialmente 1 “inicialmente” 1 

primeiramente 2 “primeiramente” 2 

lugar 72 
“em primeiro/segundo lugar”  5 

“o primeiro/segundo lugar” 3 

Lado 45 

“por um lado” 7 

“por outro lado” 21 

“de um lado” 3 
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“lado a lado” 3 

“pelo lado” 1 

“o lado” 3 

“lado positivo/negativo” 2 

“do lado” 2 

“de lado” 1 

“ao lado” 2 

“ao seu lado” 1 

 

Serão, ao final das obras, 290 milhões de reais investidos e, de 
acordo com técnicos, a usina terá capacidade de atender uma 
cidade de aproximadamente 560 mil habitantes, gerando, 
inicialmente, cerca de 39 MW de energia média 
(20085Barragem-RS) 

Acho que primeiramente pode atribuir-se à falta de uma boa 
formação educacional e qualificação profissional, o que atrapalha 
a vida dos desempregados. (201227Santa Helena-SC) 

Em segundo lugar, a falta de novas empresas no município faz 
com que falte emprego para os cidadãos. (201227Santa Helena-
SC) 

Isso é algo que podemos perceber claramente observando o 
aumento do plantio de cana em nossa área rural, que, se por um 
lado, gera muitos empregos, por outro, causa problemas 
ambientais. (200835Cavaleiros-PR) 

O governo, através de leis, proíbe a demolição de um prédio 
considerado histórico, mas, por outro lado, nada ou muito pouco 
faz para mantê-lo em pé (200828As faces da lei-RS) 

Ao fazermos a busca das expressões “em primeiro/segundo lugar”, 

indicadas no manual do professor, pelo termo “lugar”. Os dados indicaram 

variações da expressão para indicar ordem numérica, como em  

o nome da mãe do primeiro cearense” (201020Acquário 
faraônico-CE) 

Além disso, a busca pela palavra “lugar” indicou expressões que fazem 

referência ao tema do concurso “o lugar onde vivo” e as modalizações de 

referência ao tema, ocorrências relevantes para a reflexão sobre o tratamento do 

tema no gênero. 
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Certamente isso transformaria nossa cidade em um lugar melhor 
e mais saudável para se viver (20084Maracanau-CE) 

Espaço tal que pode ser compreendido como o lugar onde 
vivemos (20085Barragem-RS) 

5.1.8 Categoria “preparar conclusão” 

 

Todas as expressões indicadas para “preparar conclusão” foram 

utilizadas pelos alunos, exceto a expressão “concluindo”. 

 
Quadro 11 – Ocorrência das expressões para preparar conclusão 

Palavra de busca Ocorrência Expressões observadas Ocorrência 

assim 125 “assim” (conclusão) 108 

finalmente 6 “finalmente” 6 

finalizar 0 para finalizar 0 

Fim 22 “por fim” 2 

concluindo 0 “concluindo” 0 

enfim 19 “enfim” 19 

resumo 3 “em resumo” 3 

 

Assim a Casa de Custódia, além de necessária como tentativa de 
reintegrar os presos à sociedade através de trabalho e da 
educação, será uma solução e não um problema. Poderá ser um 
dos fatores que contribuirão para a tranquilidade e o 
desenvolvimento do município e da região. (200819Necessidade-
PR) 

Finalmente, essa retórica do cartão-postal não diz muito para 
quem vivencia a cidade. E, como disse Caio Fernando de Abreu, 
olhar para fora é fácil... o difícil é manter um olho dentro e o outro 
fora. (201223Quem me dera ser-CE) 

Por fim, para falar a verdade, a vaquejada nunca foi cultura, e sim 
atos de torturas. (201234Tortura não-MG) 

Enfim, essa é a chance de Pantano Grande e a BR-290 
crescerem juntos, transformando os benefícios momentâneos 
trazidos pela Copa do Mundo em permanentes. (20129Duplicação 
da Rodovia-RS) 

Em resumo, percebo que quaisquer tipos de mudanças que 
visem à melhoria do sistema de transporte dos centros urbanos 
devem ser sempre levados em consideração. (201025Trânsito-
GO) 
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Foram excluídas das ocorrências da expressão “assim”, aquelas que, no 

contexto, funcionavam como pronome demonstrativo. Tais como 

 
No entanto, sabemos que não é bem assim (20081Xingu-PA) 

 

Ainda assim, dentre as ocorrências de expressões para preparar 

conclusão, essa foi a mais usada nos textos dos alunos.  

A investigação do uso dos elementos articuladores nos textos dos alunos 

produzidos como artigos de opinião revela que as expressões linguísticas 

utilizadas são mecanismos de realização textual que concretizam parâmetros do 

gênero enfatizados no tratamento didático do artigo de opinião, ora revelando 

aspectos da educação formal, ora um estilo individual do aluno, ora elementos de 

sua educação linguística. No entanto, ainda não é possível afirmar, nesta primeira 

etapa de análise, que todos os alunos realizaram uma performance bem sucedida 

do gênero, o que será avaliado a seguir na análise discursiva dos textos 

vencedores. 

 

5.2 ANÁLISE DA CATEGORIA TOMADA DE POSIÇÃO NOS TEXTOS 

VENCEDORES  

 

Nesta etapa da pesquisa, selecionamos os quinze textos vencedores, 

cinco artigos de opinião de cada edição da Olimpíada, para a análise das 

estratégias discursivas de tomada de posição e dos recursos linguísticos 

utilizados. Esse procedimento consistiu na leitura analítica dos textos 

selecionados (em anexo) com foco neste movimento discursivo. 

Assim como Coutinho (2007) propõe em seu modelo de análise de textos 

e gêneros, observamos os textos empíricos produzidos no contexto da OLP, 

associados ao gênero artigo de opinião, a partir do pressuposto de que os textos 

dos alunos são uma adaptação do gênero, ou seja, uma performance, uma 

imitação. Diante do parâmetro “tomada de posição”, já identificado no manual do 

professor como uma previsibilidade própria da gênese desse gênero, analisamos 

os mecanismos linguísticos e discursivos, mobilizados pelos alunos em seus 

textos, como opções particulares de realização do referido parâmetro. 
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5.2.1 Textos vencedores selecionados na edição de 2012 na Olimpíada 

 

Texto 1 - “Revolução verde”  

O texto aborda o uso dos agrotóxicos na cidade Santa Margarida do Sul 

(RS), discutindo a polêmica em torno dos possíveis danos à saúde dos 

consumidores e à saúde daqueles que aplicam o produto nas lavouras, em 

contrapartida, apresenta a necessidade de se utilizar esses mesmos agrotóxicos 

para combater as pragas e manter a produção de alimentos. A tomada de posição 

ocorre da seguinte maneira: 

discordo do uso dos agrotóxicos. Sou partidário da cultura 
orgânica, porque não provoca malefício ao meio ambiente e ao 
ser humano. (20121Revolução verde-RS) 

Também apoio as técnicas que não lesem a natureza. 
(20121Revolução verde-RS) 

Assim, penso que não se resolverá a questão dos agrotóxicos em 
curto prazo, mas creio que somente com forte investimento em 
pesquisa, tanto de iniciativa governamental quanto privada, é que 
se vislumbrará o caminho de uma agricultura sustentável. 
(20121Revolução verde-RS) 

O texto foi escrito em sete parágrafos e a tomada de posição acontece 

nos dois últimos parágrafos, quando a aluna se manifesta contra o uso dos 

agrotóxicos, mas não utiliza nenhuma das expressões sugeridas no manual do 

professor como recurso linguístico para formular sua opinião, priorizando o uso de 

verbos na primeira pessoa do singular em detrimento de outros recursos 

linguísticos. 

 

Texto 2 - “O Haiti é aqui” 

O texto foi construído em dez parágrafos e trata da entrada dos haitianos 

no território brasileiro, pela fronteira Bolpebra – Bolívia, Peru, Brasil – no Estado 

do Acre após o terremoto ocorrido em 2010 em Porto Príncipe. O aluno formula a 

seguinte questão polêmica: “deve o Acre continuar dedicando esforços para 

acolher os haitianos, sendo ainda um Estado em desenvolvimento?” (20123O 

Haiti é aqui-AC) e se posiciona da seguinte maneira: 

Sou plenamente a favor da entrada de haitianos no Brasil. 
Defendo veementemente que é função nossa, neste momento de 
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calamidade, prestar ajuda humanitária a quem dela necessita. 
(20123O Haiti é aqui-AC) 

Diante da singular situação que se apresenta, penso que acolher 
os estrangeiros é a atitude mais coerente, porque nós, acrianos, 
sabemos bem como é nos sentir ‘estrangeiros em nossa própria 
nação (20123O Haiti é aqui-AC) 

A partir do oitavo parágrafo, o aluno começa inserir argumentos 

indicadores do seu ponto de vista, mostrando-se adepto ao posicionamento de 

sua comunidade, que historicamente sofreu para ser reconhecida como brasileira 

e agora procura ser um exemplo de hospitalidade para o restante do Brasil:  

Para nós, acrianos, a presença de haitianos em nosso território 
representa a chance de demonstrar ao restante do Brasil toda a 
hospitalidade que é marca registrada de nosso povo. (20123O 
Haiti é aqui-AC) 

Em seguida, no nono e décimo parágrafos, apresenta sua opinião 

particular também favorável à entrada dos refugiados haitianos no Brasil em 

busca de melhores condições de vida. O aluno utiliza-se de recursos linguísticos 

diferentes dos sugeridos no manual do professor e faz uso de expressões com 

verbos na primeira pessoa do singular para inserir, em seu texto, enunciados que 

revelam seu posicionamento. 

 

Texto 3 - “Noiva do Sol, Amante de prostituição” 

O texto trata do turismo sexual na cidade de Natal (RN) e discute a 

possibilidade de regulamentação da “prestação de serviços sexuais” como forma 

de melhorar as condições de vida das prostitutas. Segue o posicionamento: 

Em minha opinião, essa não é a solução mais viável, pois não 
basta dar condições de trabalho a quem usa a prostituição como 
meio de sobrevivência. O que deveria ser defendido era a 
abolição desse tipo de serviço, posto que é visto pela maioria 
como algo degradante e que fere a dignidade de quem o pratica. 
(20125Noiva do sol-RN.) 

Penso que esse desinteresse se dá devido à relação direta que a 
cidade de Natal tem com a indústria do turismo sexual. 
(20125Noiva do sol-RN.) 

O texto é construído em nove parágrafos e, no quinto parágrafo, a aluna 

apresenta a questão polêmica e já começa a estabelecer o seu posicionamento, 

que é reafirmado no sétimo parágrafo. Para isso, ela primeiramente faz uso de 
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uma expressão sugerida no manual e depois de outra que não aparece no 

manual da Olimpíada, conforme apresentado acima. 

 

Texto 4 - “Os piraras do rio Amazonas”  

O texto trata do tráfico de águas e espécies aquáticas do Rio Amazonas 

na cidade de Macapá (AP). É basicamente informativo, faz uma denúncia, mas 

não apresenta uma questão que divida a opinião da comunidade. A expressão 

“em minha opinião” foi usada para levantar uma hipótese sobre os prováveis 

motivos do transporte ilegal da água, trazendo mais informações, mas não 

introduzindo uma tomada de posição, parâmetro esperado para gênero artigo de 

opinião. Aqui produzimos o texto, na íntegra, para uma melhor observação dos 

movimentos discursivos realizados pela aluna. 

Os piratas do rio Amazonas 
Vivo em um lugar que está localizado no meio do mundo, na maior 
região do Brasil. Macapá, a única capital do Brasil cortada pela 
linha do equador, no norte do país. Abençoada por riquezas 
naturais e únicas, como o maior parque nacional de floresta 
tropical do mundo As Montanhas do Tumucumaque, o parque 
ocupa 26,5% da área total do Estado do Amapá e guarda uma 
grande biodiversidade de espécies raras e ameaçadas de 
extinção como beija-flores multicoloridos e uma espécie raríssima 
só vista nesta região do país, o gigante beija-flor-brilho-de-fogo, o 
maior e mais bonito do Brasil, a suçuarana, a onça-pintada, o 
macaco parauaçu, o lagarto amapasaurus entre outras espécies.  
Macapá é uma cidade privilegiada por ser rodeada pela maior 
floresta do planeta, a Amazônica, e banhada pelo maior rio do 
mundo, o Amazonas. Mas o nosso mar doce está sendo 
ameaçado pelo tráfico de suas águas e espécies aquáticas. O 
rio que antes era usado somente como rota dos navios para 
exportação de minérios e produtos da floresta, gerando 
trabalho e renda, hoje é vítima de piratas. 
Cientistas, autoridades brasileiras e amapaenses foram 
informadas que navios cargueiros que entram no Estado para 
buscar minérios no Porto de Santana abastecem seus 
reservatórios com as águas do Amazonas antes de sair do Estado 
para comercializá-la em seu país de origem, praticando ao mesmo 
tempo dois crimes: a hidropirataria e a biopirataria, levando com a 
nossa água diversidades de espécies aquáticas. Essa modalidade 
de saque dos recursos naturais vem tirando o sossego dos 
amapaenses. Cálculos preliminares mostram que cada navio tem 
se abastecido com 250 milhões de litros, ou seja, a ingerência 
estrangeira nos recursos naturais da nossa Amazônia tem 
aumentado significativamente nos últimos anos - estão roubando 
nossa água e biodiversidade bem diante de nossos olhos, ao lado 
da Fortaleza de São José de Macapá, na orla da cidade, onde 
podemos ver os grandes navios ancorados. 
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O engenheiro Paulo Edgard Fiamenghi, que trata as águas do rio 
Negro, que abastece Manaus por processos convencionais, 
comentou em uma página na internet que “levar água para se 
tratar no processo convencional é muito mais barato para os 
países de fora que o tratamento por osmose reversa”.  
Em minha opinião, estão economizando, furtando a nossa 
água para transportá-la para a Europa e Ásia, já que com a 
dessalinização pelo processo de osmose reversa lhes 
custaria mais caro.  
Com tudo isso, nós nos perguntamos: “Quantos e quantos milhões 
de litros de água terão que ser roubados do nosso Amazonas para 
que alguma providência seja tomada? O que as autoridades deste 
Estado estão esperando para punir e autuar os piratas do rio 
Amazonas?”.  
Portanto, a falta de uma denúncia formal à Agência Nacional de 
Águas (ANA) é o que impede uma mobilização por parte da 
Marinha do Brasil para dirigir-se até o local com auxílio de outros 
órgãos, bem como da comunidade, para coibir essa prática e 
proteger nosso patrimônio garantido por lei no artigo 26, inciso I, 
da Constituição Federal, assim protegendo o bem de nosso 
Estado, o rio Amazonas. 
É preciso que o povo macapaense cobre mais das autoridades 
locais, para que eles fiscalizem os crimes praticados contra o rio.  
Não consigo nem imaginar que o governo brasileiro esteja 
permitindo o abastecimento de água doce para outros continentes, 
puramente para benefício comercial, ou até mesmo pensando em 
privatizá-la num futuro próximo, enquanto o povo amapaense vê 
de camarote o rio sendo saqueado e os ribeirinhos perdendo o 
seu sustento e bem mais precioso, essencial para a vida de todos 
nós, e nada sendo feito para proteger nossas águas.  
Assim, deixo todo o meu repúdio com frases de Elton Glademir e 
Newton Lima: “Chegamos à última instância do absurdo... 
Chegamos ao último patamar da ganância e da safadeza 
humanas, em que assistimos ao crescimento material”. “Água não 
é mercadoria.” 
Hoje não devemos abusar dos recursos naturais que temos, 
devemos protegê-los, garantindo que gerações futuras e diversas 
espécies que aqui habitam, tenham a oportunidade de sobreviver 
naturalmente do rio Amazonas. A água é um bem ambiental de 
uso comum da humanidade, por isso a preservação dessa reserva 
garantirá a biodiversidade mundial do lugar onde vivo.(20127Os 
piratas do rio Amazonas-AP) 

A aluna usou a expressão indicada no manual do professor em seu texto, 

mas com intenção comunicativa distinta da esperada para o gênero e sugerida no 

tratamento didático deste. É uma informação sobre o assunto, mas não uma 

tomada de posição relativa a uma questão controversa, muito menos uma opinião 

própria. A aluna-autora simplesmente fala sobre a situação sem expor pontos de 

vista divergentes, nem apresentar uma polêmica. 
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A aluna usou uma expressão sugerida no tratamento didático do gênero, 

provavelmente levando em conta o seu principal interlocutor, que são os membros 

da comissão julgadora. Ela identifica uma expressão característica do gênero, 

mas não a atualiza plenamente em seu movimento discursivo para tomar posição, 

gerando um efeito de sentido simplesmente informativo.  

Esse texto configura, portanto, uma estrutura composicional mais próxima 

do gênero dissertação escolar, fazendo uma tentativa de imitação forçada do 

artigo de opinião pelo uso de elementos articuladores sugeridos como modelo. 

Entretanto, ainda assim, foi classificado como um texto vencedor na OLP. Isso 

ainda revela que a aluna adquiriu saberes sobre o gênero, no entanto, ainda não 

se pode garantir que ela tenha se apropriado do gênero a ponto de conseguir 

promover interações sociais com esse gênero. 

 

Texto 5 - “A favor da memória”  

O texto apresenta a controversa em torno da demolição ou preservação 

da chaminé da filial da fábrica da Brasil Oiticica na cidade de Pombal (PB). A 

aluna se posiciona contra a derrubada da chaminé já no título do texto “a favor da 

memória”, o que vai de encontro à posição mais comum da sua comunidade. A 

expressão “a favor”, no título, já introduz a opinião da aluna. Mas ela também se 

posiciona no decorrer do texto da seguinte maneira: 

Tenho a convicção de que a chaminé deve permanecer erguida 
não para relembrar apenas a historia da empresa Brasil Oiticica, 
mas para manter viva a memória de uma época tão importante 
para o povo de Pombal. (201221A favor da memória-PB) 

A aluna usa uma oração inteira como recurso linguístico para introduzir sua 

opinião no quinto parágrafo e reitera sua opinião no sexto parágrafo citado 

usando a expressão “tenho a convicção”.  

 

5.2.2 Textos vencedores selecionados na edição de 2010 na Olimpíada 

  

Texto 6 - “Lobos disfarçados de cordeiros” 

O texto organiza-se em sete parágrafos. Aluna começa rememorando 

uma denúncia de pedofilia envolvendo um padre da cidade de Arapiraca (AL) e a 

polêmica gerada, a partir do fato ocorrido, em torno do celibato como possível 
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causa dos crimes. Ela defende a posição de que o celibato não é a razão dos 

casos de pedofilia, mas que essa é uma questão de distúrbio psicológico que 

acontece independentemente do celibato, como se segue abaixo: 

Entretanto, do meu ponto de vista, o celibato não deve ser 
abolido da cultura da Igreja Católica, e nem pode ser associado à 
pedofilia, pois um não leva consequentemente ao outro 
(20107Lobos disfarçados-AL) 

Além disso, acredito que essa tentativa de associar a pedofilia ao 
celibato seja um ataque direto à Igreja Católica, pois sabemos 
bem a influência que ela exerce, mesmo nos dias atuais 
(20107Lobos disfarçados-AL) 

Dessa forma, espero que a cultura e a fé católica se recuperem 
de mais esse escândalo e a instituição passe a analisar melhor as 
pessoas que são colocadas a serviço de Deus (20107Lobos 
disfarçados-AL) 

No quarto parágrafo, ao expor sua opinião utiliza a expressão “do meu 

ponto de vista”, muito próxima à sugerida no manual do professor, mas posiciona-

se também utilizando verbos na primeira pessoa do singular, no quinto e sétimo 

parágrafos. 

 

Texto 7 - “O problema que ofusca o brilho”  

A aluna discute, em nove parágrafos, os impactos ambientais causados 

pelas empresas que produzem bijuterias na cidade de Limeira (SP). A polêmica 

gira em torno dos altos custos para o gerenciamento dos resíduos e dos danos 

que esses resíduos, jogados clandestinamente nas águas, causam a saúde da 

população. Sua posição evidencia-se no sétimo parágrafo, quando ela usa a 

expressão “do meu ponto de vista”, tal como sugerido no manual, para se 

posicionar a favor da fiscalização, punição e fechamento de empresas que não 

tratam seus resíduos e não obedecem às leis ambientais.  

Do meu ponto de vista, deve-se investir em projetos 
educacionais de formação profissional para que esses 
trabalhadores possam competir no mercado de trabalho e exigir 
seus direitos. (20109O problema que ofusca-SP) 

 

Texto 8 - “Desenvolvimento?”  

No texto, construído em dez parágrafos, a aluna trata dos problemas 

ambientais gerados, há quase uma década, pela mineradora Elizabeth na cidade 
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de Pedra Lavrada (PB). A questão controversa e a divergência de opiniões não é 

apresentada no início do texto, mas somente no oitavo e nono parágrafos nos 

quais a aluna, primeiramente se posiciona, para então depois apresentar uma 

opinião divergente. Segue o trecho: 

Ao meu ver, não há necessidade de uma empresa destruir tanto 
nossas riquezas naturais, além da nossa história. Se não agirmos 
enquanto é tempo, a Serra dos Albinos e o Picoto, nossos 
patrimônios naturais mais belos, serão destruídos.  
Por outro lado, sei que a nossa população precisa de uma renda 
fixa e nosso município de desenvolvimento, mas é necessário, e 
urgente, a execução de projetos que visem à valorização de bens 
culturais, sociais e ambientais, equilibrando, assim, 
desenvolvimento e natureza. (201027Desenvolvimento-PB) 

 
Texto 9 - “A violência adentrou os muros de nossas escolas. E agora?”  

O aluno, no seu texto de dez parágrafos, fala sobre a violência nas 

escolas da cidade de Cruzeiro do Sul (AC), a partir do caso de uma aluna de 

quatorze anos que foi agredida e esfaqueada por uma colega de turma dentro da 

escola. Ele apresenta a divergência de opiniões da comunidade sobre como 

acabar com a violência e, ao emitir sua opinião, sugere ações para solucionar o 

problema e se posiciona favoravelmente ou contrariamente a algumas opiniões 

divergentes apresentadas no próprio texto. 

Pessoalmente, acredito que esse seja definitivamente um 
problema de todos e todas as formas de atuação que pensamos 
poder resolvê-lo devem ser postas em prática o mais rápido 
possível. (201036A violência adentrou-AC) 

Por isso, considero positivas ações como a passeata realizada 
há poucos dias pelas escolas Maria Lima e Craveiro Costa nos 
bairros onde estão instaladas, Remanso e Cohab, considerados 
os mais violentos do município e que interferem no dia a dia 
dessas escolas, através de vândalos e agressores que invadem 
as suas dependências. (201036A violência adentrou-AC) 

Sou também a favor da criação de uma guarda escolar que atue 
no sentido não de reprimir ou intimidar, mas de garantir a 
harmonia na escola e nos arredores dela. (201036A violência 
adentrou-AC) 

Apoio ainda a presença dos pais nos colégios, a iniciativa de 
oportunizar aos estudantes a sugestão de medidas que 
considerem capazes de apaziguar os ânimos dentro da instituição 
em que estudam e principalmente trazer diferentes profissionais 
que reconhecidamente possam assegurar aos educandos uma 



112 
 

oportunidade de serem ouvidos nas suas angústias. (201036A 
violência adentrou-AC) 

Não concordo em absoluto com os que acham que só Deus pode 
resolver a situação, ou seja, que todos cruzem os braços achando 
que não tem mais jeito. (201036A violência adentrou-AC) 

 Verifica-se que, ao se posicionar, o aluno prioriza o uso de verbos na 

primeira pessoa do singular como mecanismo de realização textual do parâmetro 

tomada de posição. 

 

Texto 10 - “Caldas Novas que os turistas não veem”  

No texto, construído em nove parágrafos, aluna discute questões acerca 

do turismo em Caldas Novas (GO) e suas consequências para a população local. 

Discute o fato de que o capital gerado com as atividades de turismo não se 

reverte em benefícios para a cidade, mas retorna em investimentos no mesmo 

setor sem gerar benefícios para a população local, que, em altas temporadas, 

precisa até se abster de água. O aluno se posiciona da seguinte maneira: 

Todavia, acredito que mais importantes que as águas termais da 
cidade são as pessoas que nela vivem e fazem sua economia 
girar. (201038Caldas Novas-GO) 

Assim como eu, parte da população se mostra contrária, uma 
vez que a satisfação do turista é colocada em primeiro plano, 
esquecendo-se dos residentes locais (201038Caldas Novas-GO) 

Não sou contra o turismo, mas sim como ele é desenvolvido 
particularmente em Caldas Novas, beneficiando as pessoas de 
fora em detrimento dos moradores locais. (201038Caldas Novas-
GO) 

entretanto tenho plena convicção de que as necessidades 
básicas, os valores éticos e a dignidade da comunidade são mais 
importantes (201038Caldas Novas-GO) 

A aluna se posiciona, no terceiro, oitavo e nono parágrafos, a favor da 

população, sugerindo que o capital gerado com as atividade do turismo seja 

melhor administrado e explicita a necessidade de outras alternativas para 

diversificar a economia na cidade. Ao se posicionar, a aluna utiliza expressões 

com verbos na primeira pessoa do singular, mas emite sua opinião também com 

recursos expressivos alternativos aos propostos no manual do professor. 
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5.2.3 Textos vencedores selecionados na edição de 2008 na Olimpíada 

 

Texto 11 - “Em defesa da vida” 

A aluna constrói seu texto em sete parágrafos tratando da polêmica em 

torno da extração do quartzito, na cidade de Alpinópolis (MG). Segundo ela, a 

população local divide opiniões quanto aos impactos ambientais dessa atividade 

no local e os empregos que a atividade gera como benefício.  

Apesar de a extração das pedras trazer benefícios, sou a favor 
do fechamento de todas as pedreiras (200813Em defesa-MG) 

portanto, o meu ponto de vista não pode ser diferente, como 
posso pensar na segurança da minha família, enquanto jovens 
como eu têm seus sonhos e suas vidas interrompidas? 
(200813Em defesa-MG) 

Enfim, reafirmo que as pedreiras devem ser fechadas e as 
autoridades devem fazer uma reestruturação financeira na cidade, 
diversificar a economia, criar novos empregos e profissionalizar a 
mão-de-obra desses trabalhadores. Só assim acredito que se 
solucionará o problema do desemprego. (200813Em defesa-MG) 

No quarto parágrafo, a aluna se posiciona radicalmente a favor do 

fechamento de todas as pedreiras, o que, segundo ela, seria um benefício para 

todos e para a preservação da biodiversidade no local. Seu posicionamento 

aparece no quarto, quinto e sexto parágrafos. Ela utiliza uma modalização da 

expressão “do meu ponto de vista” e verbos na primeira pessoa do singular. 

 

Texto 12 - “BR-364: desenvolvimento ou preservação?”  

O aluno constrói o seu texto, em seis parágrafos, e discute a 

pavimentação da BR-364 em Cruzeiro do Sul (AC). Ele apresenta a divergência 

de opiniões da população e se posiciona como a maioria, a favor da 

pavimentação. Sua opinião aparece no terceiro, quarto e sexto parágrafos. 

Assim como eu, a maioria da população é favorável à 
pavimentação da rodovia, pois ela, quando concluída, trará como 

retorno a geração de empregos. (200826BR-364-AC) 

Tenho plena convicção de que a conclusão dessa rodovia trará 
vários benefícios não somente para os cruzeirenses como para 

todo o vale do Juruá e para o Acre de maneira geral. (200826BR-
364-AC) 
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Sou plenamente favorável à pavimentação da BR-364, pois ela, 
quando concluída, será um atrativo para a instalação de indústrias 

e empresas para nossa região (200826BR-364-AC) 

Ele inova no uso das expressões utilizadas tanto em relação ao manual 

do professor como em relação aos outros vencedores da Olimpíada na 

articulação do seu texto. 

 
Texto 13 - “Sustento de alguns, ruínas de outros”  

A aluna discute a opinião da população de Major Vieira (SC) sobre o 

cultivo do fumo, que, segundo ela, ignora os aspectos desfavoráveis desse tipo de 

atividade, e, partir de uma visão que considera questões éticas, de saúde, 

ambientais e culturais, posiciona-se contra a produção do tabaco. Constrói seu 

texto em sete parágrafos e emite sua opinião, somente no último, da seguinte 

maneira: 

Penso que as pessoas precisam trabalhar no campo para garantir 
seu sustento, mas não é correto Major Vieira continuar se 
desenvolvendo às custas da produção da matéria-prima de uma 
droga que mata milhões de pessoas no Brasil e no mundo, 
inclusive na nossa própria cidade (200832-Sustento-SC)       

 Ela faz uso de uma expressão não indicada no manual do professor, mas 

muito comum nos textos dos alunos, como se pode depreender das análises 

anteriores. 

 

Texto 14 - “Cavaleiros da cana versus mecanização”  

 A aluna trata da provável mecanização da colheita de cana-de-açúcar no 

município de Tamboara (PR) num texto com onze parágrafos. A questão 

controversa diz respeito às consequências que a mecanização ou não dessa 

atividade pode trazer para a comunidade: gerar mais lucros para as usinas e 

evitar as queimadas, mas, em contraposição, ocasionar desemprego de muitos 

trabalhadores. 

Penso que isso não deveria acontecer, pois é indiscutível que 
esse tipo de colheita irá ocasionar o desemprego de muitos 
trabalhadores braçais. (200835Cavaleiros-PR) 

Na minha opinião, os impactos negativos causados pelas 
queimadas são inegáveis, mas não deveriam servir de justificativa 
para a substituição de trabalhadores por máquinas. 
(200835Cavaleiros-PR) 
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Esse, com certeza, é um impasse difícil de ser resolvido, mas 
acho que a solução está com os donos de usinas, que poderiam 
abrir mão de suas margens de lucro (200835Cavaleiros-PR) 

Já no terceiro parágrafo, a aluna se posiciona contra a mecanização, 

utilizando-se de modalizações bem frequentes nos textos da Olimpíada. Em 

seguida, ela discute aspectos da questão polêmica e reafirma sua posição no 

oitavo parágrafo, derrubando alguns argumentos contrários ao seu, e reforça seu 

posicionamento no décimo parágrafo. 

 

Texto 15 - “Praça de trabalhadores” p. 72  

O aluno constrói seu texto em nove parágrafos e discute a remoção dos 

comerciantes da Praça D. Pedro II, em frente a capital metropolitana de Fortaleza 

(CE). A questão controversa do texto é a seguinte: “O que é mais importante, o 

fator humano ou a organização da cidade?”. Uma polêmica que envolve a 

organização da cidade e o rendimento desses trabalhadores informais. O aluno já 

se posiciona no terceiro parágrafo contra a retirada desses trabalhadores da 

praça e, no oitavo parágrafo, novamente se posiciona refutando argumentos 

sobre uma possível acusação de defesa da economia informal.  

Praça de trabalhadores 
A Praça D. Pedro II, localizada em frente à Catedral Metropolitana 
de Fortaleza, é palco de uma polêmica questão da cidade. É lá 
que funciona a Feira da Sé, um enorme agrupamento de 
vendedores ambulantes que já se tornou conhecido não só na 
capital como também no interior do Estado do Ceará. 
Recentemente, no dia 16 de abril, uma ordem judicial estabeleceu 
a remoção dos comerciantes da praça até o dia 27 de maio, uma 
vez que o trânsito no lugar torna-se caótico durante o 
funcionamento da feira.  
Desde então o embate entre os ambulantes e as forças da Guarda 
Municipal tem sido intenso. Exemplo disso foi o que ocorreu no dia 
22 de junho, com inúmeras agressões e algumas prisões de 
populares. O caso traz à tona uma importante pergunta: “O que é 
mais importante, o fator humano ou a organização da cidade?”.  
A Feira da Sé reúne milhares de trabalhadores, pessoas que têm 
famílias para alimentar e sustentar. Acredito que retirar o meio 
de sobrevivência dessa gente é, no mínimo, desumano. “Estou 
na feira há quatro anos e nunca houve tanta perseguição quanto 
agora. Tiramos nosso sustento da feira”, afirma o feirante Franklin 
Freire de Freitas, de 59 anos.  
É possível que surjam argumentos propondo que, por se 
tratarem de trabalhadores da economia informal, devem ser 
removidos do lugar, já que não possuem autorização para 
ocupar o espaço. Porém, é aí que a questão toma proporções 
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maiores e retrata um problema nacional: o constante crescimento 
da economia informal.  
A propósito, o Brasil possui uma carga tributária e uma burocracia 
que chegam a impor medo à população. O ingresso na chamada 
economia formal é uma árdua (e cara) prova de resistência, 
impelindo milhares de brasileiros a essa área clandestina do 
mercado. Desse modo, o comércio informal na Praça da Sé 
demonstra um dilema nacional.  
Retomando a questão, é inevitável admitir que a feira castiga o 
trânsito das redondezas; entretanto, o modo como está sendo 
efetivada a propalada “solução” para o problema é inaceitável. 
Simplesmente retirar à força os ambulantes do local, como, aliás, 
tem sido feito, apenas transformará o caos do trânsito em caos 
social. Os trabalhadores que serão expulsos podem não ser 
absorvidos pelo mercado de trabalho, aumentando o desemprego 
e a pobreza na cidade.  
É bem verdade que a Prefeitura de Fortaleza apresenta um 
projeto de transferência dos ambulantes para a Rua José Avelino, 
onde já estão estabelecidos centenas de varejistas do setor de 
confecções. O titular da Secretaria do Centro, José Nunes 
Passos, acredita ser esse o lugar ideal para esses trabalhadores. 
Os feirantes, contudo, afirmam que esse não é o lugar adequado, 
pois sofrerão perda de clientela e concorrência com os 
vendedores que já estão no local.  
Vale lembrar que não defendo, no presente artigo, práticas como 
a economia informal ou a instalação desordenada de pontos 
comerciais pela cidade. Entretanto, é necessária uma análise mais 
profunda do caso, a fim de entender o problema e desenvolverem-
se políticas públicas que venham a solucioná-lo.  
Em suma, a resolução desse impasse não é simples nem 
tampouco pode ser alcançada por medidas violentas e isoladas. É 
necessário planejamento e organização, a fim de remanejar os 
ambulantes para um lugar apropriado e regulamentá-los, 
resolvendo, dessa forma, dois problemas que afligem o povo 
fortalezense. (200837Praça de trabalhadore-CE) 

 

Um ponto considerável nesse texto é o fato de o aluno conseguir refutar 

posicionamentos contrários ao seu, movimento discursivo raro nos dados, mas 

bem característico do artigo de opinião e, pelo visto, pouco assimilado no 

tratamento escolar do gênero. Esse aluno realizou uma performance bem próxima 

do gênero artigo de opinião, considerando-se o contexto escolar. 

A análise geral do corpus revelou que as expressões indicadas no manual 

do professor, como elementos articuladores do artigo de opinião, são reiteradas 

nos textos dos alunos finalistas e vencedores como indícios do trabalho do 

professor e da criação ideológica escolar na performance do gênero. Entretanto, 

quando focalizamos o uso dessas expressões nos textos dos alunos, observamos 

que, quantitativamente, elas não são tão significativas em relação repertório de 
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expressões linguísticas de que os alunos dispõem para desempenhar as mesmas 

funções comunicativas em seus textos. As ações didáticas propostas no 

programa apresentam uma visão limitada dos recursos linguístico-discursivos 

possíveis de serem utilizados nas interações verbais, e correm o risco de 

promoverem, mais uma estereotipação do gênero discursivo do que uma 

educação linguística para o letramento. 

A imagem do interlocutor é um fator preponderante na produção escrita 

dos alunos, que buscam preencher um modelo previsto no tratamento didático 

dos diversos gêneros (tal como já apontara os estudos de Lemos (1977) e Brito 

(2004), citados neste trabalho) para atender a possíveis expectativas da comissão 

julgadora, interlocutor privilegiado no programa. Assim, eles produzem bons 

textos, mas não no gênero no textual em foco, dadas as condições de produção 

do concurso e da escola.  

Podemos afirmar que o produto do trabalho didático no programa reflete 

uma performance, imitação ou ficcionalização do gênero ou um gênero híbrido 

que traz em si elementos discursivos próprios da esfera escolar, mesclando forma 

e função da dissertação escolar e do artigo de opinião. Em alguns casos, fica 

muito evidente como mecanismos de realização textual do artigo de opinião 

preenchem parâmetros da dissertação escolar, ou seja, formas linguísticas do 

artigo de opinião se fazem presentes na dissertação como uma tentativa de 

preenchimento de um modelo de texto apresentado a partir do tratamento didático 

de um parâmetro de gênero. 

Os dados também reiteram reflexos da educação linguística informal, 

quando observamos a grande frequência do uso da expressão “penso que” 

(geralmente “podada” na escola) em oposição à “pensamos que” (expressão mais 

indicada no caso). O aluno prefere enfatizar a tomada de posição com expressões 

de cunho extremamente subjetivas e em primeira pessoa do singular. No entanto, 

a ideologia escolar ainda se evidencia quando observamos a preferência pela 

colocação pronominal enclítica, mesmo contrariando a sugestão no manual do 

professor. 

Observa-se também que os textos vencedores de edições anteriores se 

tornam, num programa como esse, referência para produções futuras, dado 



118 
 

extraído das edições de 2008 e 2010 que apresenta formulações linguísticas 

muito semelhantes. 

Assim como eu, a maioria da população é favorável à 
pavimentação da rodovia, pois ela, quando concluída, trará como 
retorno a geração de empregos. (200826BR-364-AC)  

Assim como eu, parte da população se mostra contrária, uma 
vez que a satisfação do turista é colocada em primeiro plano, 
esquecendo-se dos residentes locais (201038Caldas Novas-GO)  

Não se pode, entretanto, negar a potencialidade desse programa em 

atuar como instrumento de educação e política linguística já que formalizações 

apresentadas em seu programa podem ser identificadas em seu produto final, os 

textos dos alunos, em expressões reiteradas no texto: tanto as sugeridas no 

manual do professor, que, como vimos, aparecem nos dados; como também as 

modalizações e enunciações realizadas como mecanismos particulares de 

realização do parâmetro do gênero pelos alunos em seus textos, não sugeridas 

no manual, mas que se reproduzem em textos de edições posteriores. Constata-

se, portanto, que o programa é referência para uma educação linguística, embora 

não consiga atender todas as demandas sociais para a redução do “iletrismo”. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não se pode negar que a iniciativa da Olimpíada de Língua Portuguesa 

Escrevendo o Futuro traz relevantes contribuições para a melhoria do ensino de 

língua portuguesa, pois mobiliza professores para a formação e transforma a 

interação destes com seus alunos, apresentando uma metodologia mais 

inovadora em relação às praticas tradicionais de ensino da língua portuguesa. 

O espírito competitivo, a premiação e a necessidade de autossuperação 

diante dos desafios encontrados durante a realização da Olimpíada impulsionam 

os alunos a chegarem à etapa final, ganhando prêmios para si e para a sua 

escola e, principalmente, conquistando o reconhecimento da sua comunidade. 

Nesse sentido, o programa muda perspectivas de vida, alimenta sonhos, motiva 

para os estudos e promove a formação humana. Consegue dar voz a alunos e 

professores, muitas vezes fadados ao preconceito e à exclusão. 

Deste modo, o programa atende a algumas demandas por educação 

linguística, não só por causa da mobilização de alunos e professores em torno de 

um projeto de produção escrita, mas também pela preocupação com a 

valorização e formação do professor. O programa resgata a preocupação com 

uma escrita que ultrapasse os muros da escola e tenha alguma relevância social. 

No entanto, observando o seu objetivo de reduzir o “iletrismo” e o fracasso 

escolar, constata-se que a proposta de educação linguística, da maneira como se 

organiza na Olimpíada, em forma de concurso e sem uma maior preocupação 

com as condições de produção dos gêneros textuais, não se adéqua às mais 

recentres propostas para projetos de letramento.  

A análise do produto final do programa, na categoria artigo de opinião, 

revela que, dadas as condições de produção da esfera escolar e do concurso, os 

educandos, quando bem sucedidos, realizam uma performance do gênero em 

foco, reiterando seus parâmetros característicos. Entretanto, essas produções, do 

ponto de vista discursivo, apresentam em suas formas de enunciação, práticas 

ideológicas da esfera escolar, uma vez que o texto apresenta condições de 

circulação e recepção específicas e distintas das esperadas na esfera jornalística. 
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Os resultados apontam que a OLP sozinha não se efetiva como uma 

política de letramento escolar tal como os estudos mais recentes propõem. Por 

isto, deve integrar as demais atividades escolares e currículo da educação básica, 

funcionando apenas como uma mobilização voltada para a melhoria do ensino e 

aprendizagem de língua portuguesa, com atividades e percurso motivadores para 

o engajamento do aluno em processos mais efetivos de interação verbal e com 

interlocutores distintos. 

A grande dificuldade, nesse sentido, está em simular um contexto de 

produção de determinado gênero, uma vez que o programa, em sua proposta 

metodológica, ignora as condições de produção da esfera escolar, cabendo ao 

professor, se lhe aprouver, promover eventos de letramento, paralelos ao projeto, 

que possam suprir essa lacuna, atividade não prevista no programa. Por isto, 

alguns textos, produzidos na OLP, assemelham-se mais à dissertação escolar do 

que ao gênero artigo de opinião. Elementos estilísticos e composicionais do 

gênero artigo de opinião estão presentes nos textos dos alunos, mas, algumas 

vezes, o aluno não realiza uma performance segura do gênero.  

Não se pode considerar os textos produzidos pelos alunos como gêneros 

discursivos da esfera jornalística. Os textos produzidos no contexto da OLP 

constituem-se como uma performance, uma imitação do gênero em esferas 

distintas. Alguns alunos conseguem desenvolver bem essa performance, outros 

somente se apropriam de elementos composicionais e estilísticos do gênero, mas 

não realizam a performance do gênero, dadas as suas condições de produção: 

mudam-se as formas de produção, de circulação e de recepção e o texto passa a 

realizar-se como uma redação escolar.  

Pode-se constatar que a produção textual no programa contribui para a 

ampliação da competência comunicativa, mas não garante a imediata inserção do 

aluno nas diferentes esferas da atividade humana se não houver um evidente 

esforço da parte do professor no sentido de promover atividades complementares 

como projetos de letramento.  

Esse é um dado importante para a educação linguística em língua 

materna, mais especificamente para o ensino da produção escrita, pois revela que 

a inserção do aluno em práticas sociais situadas é altamente relevante para a 

aquisição de competências linguístico-discursivas e confirma a potencialidade de 
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trabalhos com projetos de letramento como estratégia de promoção de uma 

educação linguística formal, eficiente e de qualidade. 

A afirmação de Bakhtin (2011), ao dizer que o conhecimento dos gêneros 

discursivos, não se efetiva por um conhecimento sistematizado de formas da 

língua, mas na interação social imediata, corrobora com a prática de educação 

linguística ancorada em projetos de letramento, na medida em que esses se 

voltem para a abordagem colaborativa de resolução de problemas sociais e 

comunicativos. A Olimpíada, em seu projeto de escrita, ainda se distancia dessa 

proposta por privilegiar a perspectiva textual dos gêneros e não dar conta do 

aspecto discursivo da interação verbal, fator extremamente relevante para o 

educando que, em suas produções, revelam os aspectos próprios das condições 

de produção em que seus textos são elaborados. 

As reflexões empreendidas nesta pesquisa resaltam a relevância 

estratégica do professor em qualquer projeto de educação e política linguística, 

abre perspectivas para pesquisas no campo da Linguística Aplicada voltadas para 

a formação de diferentes agentes de letramento, contribui para a formação inicial 

e continuada de professores e ajuda a propor metodologias mais adequadas a 

projetos de letramento em programas de educação linguística e de ensino de 

língua portuguesa fundamentados no trabalho com gêneros textuais e discursivos. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Código de referência dos textos analisados 

 

1. 20081Xingu-PA -  

2. 20082Transposiçao-PE. - 

3. 20083A Rainha da Borborema-PB. 

4. 20084Maracanau-CE. 

5. 20085Barragem-RS. 

6. 20086Guaratinga-BA. 

7. 20087Primeira parada-MA. 

8. 20088Vans-DF. 

9. 20089Aparecida-SP. 

10. 200810Ameaça-MG. 

11. 200811Futuro promissor-ES. 

12. 200812Progresso-TO. 

13. 200813Em defesa-MG. 

14. 200814Na contramão-SP. 

15. 200815Santo Antônio-SP. 

16. 200816Destruiçao-SE. 

17. 200817A ZPE é-MT. 

18. 200818Carne poe-BA. 

19. 200819Necessidade-PR. 

20. 200820Campos Altos-MG. 

21. 200821O direito-MS. 

22. 200822Representantes-RN. 

23. 200823A Lagoa de Sombrio-SC. 

24. 200824Represamento-GO. 

25. 200825Polêmica-MG. 

26. 200826BR-364-AC. 

27. 200827A bela rima-PE. 

28. 200828As faces da lei-RS. 

29. 200829Progredir ou preservar-RJ. 

30. 200830Roraima-RR. 

31. 200831Cristino Castro-PI. 

32. 200832-Sustento-SC. 

33. 200833-Rodoviaria-RO. 

34. 200834Rio Guaribas-PI. 

35. 200835Cavaleiros-PR. 

36. 200836O preço-AP. 

37. 200837Praça de trabalhadore-CE. 

38. 200838Proibir uso-AL. 

39. 200839Borba-AM. 

40. 20101Cafezais-BA. 

41. 20102Capital ecológica-PR. 

42. 20103Comodidade ou consumo-

MT. 

43. 20104Construção de presídio-RO. 

44. 20105Esgoto sanitário-PR. 

45. 20106Habitantes do mesmo-SP. 

46. 20107Lobos disfarçados-AL. 

47. 20108Modernização à custa-AM. 

48. 20109O problema que ofusca-SP. 

49. 201010Sacolas descartáveis-CE. 

50. 201011Será a volta-MT. 

51. 201012Velho Chico-PE. 

52. 201013Energia limpa-PR. 

53. 201014O casamento dos Xokó-

SE. 

54. 201015A transposição do rio São 

Francisco-RN. 

55. 201016Por água abaixo-MG. 
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56. 201017Um toque para um futuro-

GO. 

57. 201018Destruição de um 

patrimônio-MG. 

58. 201019Agrotóxico-RJ. 

59. 201020Acquário faraônico-CE. 

60. 201021Paraíso-MG. 

61. 201022Munim-MA. 

62. 201023Festas-MA. 

63. 201024Eucalipto-MA. 

64. 201025Trânsito-GO. 

65. 201026Futuro-MG. 

66. 201027Desenvolvimento-PB. 

67. 201028Vale a pena-PR. 

68. 201029Quais as melhores-PB. 

69. 201030Quem é o verdadeiro-RS. 

70. 201031Agroquímicos-RS. 

71. 201032Privatização ou privação-

SC. 

72. 201033Caraguatatuba-SP. 

73. 201034Rodoanel-SP. 

74. 201035Acolher é-SP. 

75. 201036A violência adentrou-AC. 

76. 201037Enquanto luzes-ES. 

77. 201038Caldas Novas-GO. 

78. 201039Entre o tradicional-MG. 

79. 20121Revolução verde-RS. 

80. 20122Presídio Regional-RS. 

81. 20123O Haiti é aqui-AC. 

82. 20124Metrópole do Futuro-RN. 

83. 20125Noiva do sol-RN. 

84. 20126Homo ignoramus-ES. 

85. 20127Os piratas do rio Amazonas-

AP. 

86. 20128Quanto você vale-MG. 

87. 20129Duplicação da Rodovia-RS. 

88. 201210Parelheiros-SP. 

89. 201211Cultivando sonhos verdes-

RS. 

90. 201212O polêmico sonho-PR. 

91. 201213Educandos-AL. 

92. 201214A polêmica construção de 

casas-AM. 

93. 201215Copa-PE. 

94. 201216Às margens de onde vivo-

SP. 

95. 201217Empreendimento bastante-

RJ. 

96. 201218Um lugar onde-RJ. 

97. 201219Um turista das arábias-SP. 

98. 201220Vida ou morte-BA. 

99. 201221A favor da memória-PB. 

100. 201222Álcool e direção-PI. 

101. 201223Quem me dera ser-CE. 

102. 201224Motocicletas-MS. 

103. 201225De leste para-SP. 

104. 201226Barroso está realmente-

MG. 

105. 201227Santa Helena-SC. 

106. 201228Novo Código Florestal-

SP. 

107. 201229Queijo caseiro-SE. 

108. 201230Pesca-MT. 

109. 201231Descaso-RO. 

110. 201232Prospecção-AC. 
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111. 201233Minhocultura ou 

piscicultura-MT. 

112. 201234Tortura não-MG. 

113. 201235Usinas na bacia-MT. 

114. 201236O conflito entre-GO. 

115. 201237Hidrelétricas-RS. 

116. 201238O uso indevido-CE. 
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APÊNDICE B – Relação dos textos vencedores na categoria artigo de opinião 

 

Edição 2012 

1. Revolução verde? 

2. O Haiti é aqui 

3. Noiva do sol, amante da prostituição 

4. Os piratas do rio amazonas 

5. A favor da memória 

 

Edição 2010 

1. Lobos disfarçados de cordeiros 

2. O problema que ofusca o brilho 

3. Desenvolvimento? 

4. A violência adentrou os muros de nossas escolas. E agora?  

5. Caldas novas que os turistas não veem 

 

Edição 2008 

1. Em defesa da vida 

2. BR-364: desenvolvimento ou preservação? 

3. Sustento de alguns, ruína de outros 

4. Cavaleiros da cana versus mecanização 

5. Praça de trabalhadores 

 

APÊNDICE C - Análise dos elementos articuladores no Anti Conc (em mídia) 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Caderno Pontos de vista, edição 2010 (em mídia) 

ANEXO B – Textos finalistas (em mídia) 

 

 


