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Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar o projeto da tese de Doutorado, o 

qual possui como tema “O ensino e a aprendizagem da Língua Portuguesa no 3º, 4º e 5º 

anos do ensino fundamental: um estudo de caso longitudinal”, com foco na tipologia 

argumentativa. Segundo estudiosos da área, a argumentação é um importante recurso no 

processo de interlocução entre os sujeitos, constituindo-se como uma ação discursiva. 

Conforme Leitão (2000), no curso dos processos dialógicos de argumentação, posições 

contrárias interrogam-se e desafiam-se mutuamente, num fluxo dinâmico que compele o 

argumentador a responder (avaliar) à oposição de modo deliberado e consciente. Desta 

forma, a investigação das elaborações conceituais de estudantes de anos iniciais do ensino 

fundamental, produzidas no curso de interações pedagógicas planejadas e desenvolvidas 

com vistas a oportunizar a aprendizagem de recursos linguísticos utilizáveis em textos de 

caráter argumentativo, oferece à pesquisa um locus privilegiado para avaliar o impacto 

de uma reflexão metalinguística sistemática e sequencial no seu desempenho em 

situações de leitura e de produção escrita. 

 

Palavras-chave:  argumentação, ensino e aprendizagem, ensino fundamental, conceitos 

científicos. 

 

 

Introdução 

 As interações pedagógicas planejadas e desenvolvidas com vistas a oportunizar a 

aprendizagem não ocorrem de forma isolada, sem um contexto, sem uma história, não 

acontecem no vazio. Assim como destaca Bronckart (2007, p.38) as produções de 

linguagem dos sujeitos efetivam-se, necessariamente, na interação com uma 

intertextualidade, em suas dimensões sociais sincrônicas, em suas dimensões históricas 

de traços conceituais e discursivas (langagières) dos grupos sociais precedentes. Logo, 

neste projeto de estudo será adotada uma abordagem qualitativa, levando em conta, o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, atitudes, o que corresponde, 

conforme Minayo (1994), a um espaço profundo das relações, dos processos, dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis, aprofundando-

se assim no mundo dos significados das ações e relações humanas.  

  Tomando como pano de fundo o universo de significados escolar e assinalando o 

envolvimento total da pesquisadora nesta investigação, o trabalho será trilhado a partir da 

pesquisa-ação, a qual define-se como um estudo das próprias práticas do pesquisador, 

contribuindo para a reflexão sistemática sobre a prática social e educacional com vistas à 
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sua melhoria e à mudança tanto pessoal quanto social.  Nesse contexto, tal reflexão situar-

se-á no quadro de uma perspectiva interpretativa e crítica, que vislumbra, 

fundamentalmente, “transformar a realidade e levar as pessoas a tomarem consciência de 

seu papel nesse processo de transformação”. (ESTEBAN; PAZ, 2010, p.167)  

Diante disso, a proposta investigativa, centra-se em selecionar uma turma do 3º 

ano do ensino fundamental e realizar a aplicação de três sequências didáticas, 

acompanhando o avanço da turma nos 4º e 5º anos, com tópicos a serem analisados em 

cada etapa findada. Ou seja, a pesquisa terá caráter de estudo longitudinal, pois abrangerá 

um tempo suficientemente amplo para permitir o estudo em profundidade, uma vez que 

o corpus de análise será coletado num percurso de três anos.  

Mediante a apreciação dos textos produzidos pelas crianças e das interações entre 

os sujeitos estabelecidas durante o processo, a pesquisa pretende analisar as elaborações 

conceituais de estudantes de anos iniciais do ensino fundamental, produzidas no curso de 

interações pedagógicas planejadas e desenvolvidas com vistas a oportunizar a 

aprendizagem de recursos linguísticos utilizáveis em textos de caráter argumentativo, a 

fim de avaliar o impacto de uma reflexão metalinguística sistemática e sequencial no seu 

desempenho em situações de leitura e de produção escrita.  

O estudo bibliográfico apresentará uma reconstrução analítica de obras de 

Bronckart, Bakhtin, Perelman e Olbrechts-Tyteca,   Toulmin, Dolz e  Schneuwly , Camps, 

Davidov , Leontiev, autores esses que possibilitam a defesa de uma perspectiva sócio-

discursiva e interacionista1 da língua e que fundamentam intervenções pedagógicas 

adequadas e qualificadas vistas como ferramentas didática e de aprendizagem. 

Em síntese uma pergunta preliminar pode expor  o espírito investigativo do 

presente projeto de pesquisa: No curso de interações pedagógicas cujas situações que lhes 

desencadeiam são intencionalmente organizadas para prover os alunos de recursos 

linguísticos próprios de textos de caráter argumentativo, que apropriações esses sujeitos 

elaboram e em que medida e de que forma utilizam-se do discurso do outro (no caso, o 

professor) para mediar a reflexão sobre a língua efetivada no ato de leitura e de produção 

de textos? 

 

 

 

 

 

                                                           
1 “A tese central do interacionismo sociodiscursivo é que a ação constitui o resultado da apropriação, pelo 

organismo humano, das propriedades da atividade social mediada pela linguagem...” (BRONCKART, 

1999, P.42) 
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1.0 Exposição e contextualização da problemática da pesquisa 

Nos últimos 100 anos de escolarização universal, de acordo com Cook-Gumperz 

(2008), os índices de alfabetização são considerados como um termômetro da sociedade, 

de maneira que o analfabetismo assume um significado simbólico, elucidando qualquer 

decepção, não apenas com o funcionamento do sistema educacional, mas com a própria 

sociedade. Atualmente, muitos são os esforços mobilizados, seja por vias 

governamentais, institucionais e ou particulares, para que os resultados advindos da 

escolarização, isto é, os índices de competência leitora e escrita avancem 

consideravelmente.   

No entanto, as transformações constatadas são frágeis e pontuais. Prova disso, são 

os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2013, divulgados no 

dia 5 de setembro, os quais ilustram que o país não conseguiu cumprir os objetivos 

estabelecidos para os anos finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, apenas 

para anos iniciais (1º ao 5º ano) do Ensino Fundamental, mas somente em 0,3 ponto.  

Consequência desta situação, é que muitos alunos concluem as etapas do ensino 

fundamental e médio sem dominar as habilidades linguísticas básicas para expressar-se 

por escrito e oralmente em diferentes situações comunicativas.  

Reportando-se, especificamente, a capacidade de linguagem argumentativa, foco 

desta investigação, verifica-se em meio a esta conjuntura um número expressivo de alunos 

que não possuem segurança para expor sua opinião e defendê-la com propriedade, tão 

pouco são conhecedores de recursos linguísticos próprios de textos de caráter 

argumentativo. Sendo que, escrever ou oralizar bons gêneros pertencentes a essa 

tipologia, como ressalta Citelli (1994, p.78), “é tanto uma questão de explorar certos 

recursos da língua como estar atento ao fato de que a linguagem significa; ela atribui 

sentido às coisas, carrega valores e idéias, formula preceitos e preconceitos...”. 

O que ocorre na maioria das situações é que, além de aulas que não ultrapassam o 

domínio de iniciativas isoladas, eventuais e mecânicas que vislumbram a língua apenas 

enquanto conjunto de regras definido pelo certo e o errado, deslocada de uma prática 

social de escrita significativa e reflexiva,  o ensino da argumentação é postergado, o qual 

é justificado, em parte, por se considerar que nas primeiras séries do Ensino Fundamental 

deve-se ensinar a narração e a descrição, pois os textos desses tipos seriam mais simples 

e apresentariam níveis de dificuldade que poderiam ser vencidos gradativamente. 

Acredita-se também que seriam mais acessíveis e atrativos do que textos explicativos e 

argumentativos. Contudo, essa é uma hipótese difícil de ser sustentada, principalmente se 

levarmos em consideração o fato de as crianças participarem, desde pequenas, de 
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situações em que necessitam utilizar seu discurso para persuadir pessoas a aceitarem seus 

pontos de vista.  

Dolz (1996) em seu texto intitulado como “Learning Argumentative Capacities A 

Study of the Effects of a Systematic and Intensive Teaching of Argumentative Discourse 

in 11-12 Year Old Children”, discorre que muitas são as razões tanto de ordem 

psicológica e cognitiva, quanto didática que explicariam, mas não justificariam o 

adiamento do trabalho com a argumentação em situações formais de ensino nos anos 

iniciais. E, ao findar sua pesquisa, afirma que não há uma idade específica para se 

introduzir o trabalho sistemático sobre a argumentação e que isso não deve ser imposto 

como um problema para os alunos, desde que o trabalho verse a partir de uma proposta 

progressiva e desenvolvido pautado em sequências didáticas2 com atividades 

interessantes. Ainda o estudioso destaca que “Yet, in order to generalise the use of a 

didactic sequence  such as the one we presented here, it seems necessary to improve the 

training of teachers themselves with respect to the specific aspects of argumentative 

discourse and the problems brought about by its teaching. Isto posto, visualiza-se que o 

autor corrobora com Bronckart ao salientar que é necessário melhorar a formação dos 

próprios professores com relação aos aspectos específicos do discurso argumentativo e 

os problemas trazidos pelo seu ensino. 

Constata-se isso, em um dos trabalhos desenvolvido por Bronckart (1999), 

especificamente, nos escritos que tratam sobre sobre o “por que e como analisar o trabalho 

do professor”, no qual desenvolve um estudo interessante envolvendo dois níveis de 

investigação sobre o trabalho do professor “diferenças fundamentais de estatuto entre o 

trabalho prescrito e o trabalho real”. Segundo ele o “trabalho prescrito” constitui-se 

como uma representação do que deve ser feito (planejamento), a expressão “trabalho real” 

refere-se as características efetivas das diferentes tarefas que são realizadas pelos sujeitos 

em uma situação concreta. “Assim a atividade3dos professores em sala de aula 

pertencente a esse nível” (BRONCAKT, 1999, P.208 - 209).  

                                                           
2 “Uma ‘seqüência didática’ é um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em 

torno de um gênero textual oral ou escrito (...) 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” (DOLZ; SCHNEUWLY, 1999, p.97) 
3 Para tratar sobre o conceito de atividade o autor faz menção à “teoria da atividade” de Leontiev (1979), o 

qual define como atividade: [...] aqueles processos que, realizando as relações do homem com o mundo, 

satisfazem uma necessidade especial correspondente a ele. [...] Por atividade, designamos os processos 

psicologicamente caracterizados por aquilo que o processo, como um todo, se dirige (i.e., objeto), 

coincidindo sempre com o objetivo que estimula o sujeito a executar essa atividade, isto é, o motivo. (p. 

68)  
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Os resultados de sua pesquisa comprovam que no mundo do ensino há um 

significativo distanciamento entre o “trabalho real” (o que é efetivado), o “trabalho 

prescrito” (planejamento, conteúdos, documentos...) e o “trabalho representado” que é a 

forma como denomina o conhecimento que os professores expressaram nas entrevistas. 

Ainda, sem concluir as análises, Bronckart, sinaliza para o fato de que o professor deve 

ter domínio sólido dos conteúdos a serem ensinados, assim como dispor de um 

conhecimento real das capacidades cognitivas dos alunos a quem se dirige. De outro lado 

está o que os documentos apontam, isto é, a instituição declara princípios e elabora 

programas, os professores tem de se apropriar desses instrumentos e dominá-los, para 

então, realizar essa tarefa, os estudantes, quase que mecanicamente, desenvolverão, sem 

muitos empecilhos, o conjunto de aprendizagens requeridas. 

No quesito sobre o “trabalho representado”, salienta que é mais difícil de ser 

apreendido, pois de um lado, visualiza-se que o que os professores expressam sobre seu 

trabalho parece estar mais apoiado na ideologia presente nos documentos prescritos do 

que de uma tomada de consciência sobre o que realmente ocorre em sala de aula. Porém, 

de outro lado, esses mesmos profissionais admitem a insuficiência e a inadequação de 

suas próprias capacidades e, sobretudo, referente sua dificuldade real de dirigir suas aulas, 

ao mesmo tempo em que precisam gestar a vida da turma e negociar as 

reações/intervenções dos alunos.  Nas considerações finais aponta que a solução está em 

considerar que:   

são as interações professor/aluno que constituem o centro da atividade 

educacional e que a compreensão do trabalho real do professor implica (ou é 

correlativa) a compreensão das características do funcionamento, não de um 

aluno-criança tipo, mas de alunos concretos em uma efetiva situação de 

aula.(BRONCKART, 1999, p.228) 

  

 

 Assim como Bronckart, Dolz também, nas conclusões de sua pesquisa, atribui  

relevância  às efetivas situações de aula. Conforme ele a aprendizagem do texto 

argumentativo escrito, não abrange apenas a implementação de processos cognitivos 

adquiridos anteriormente. Pelo contrário, frisa que, os melhores desempenhos resultaram 

da “progressive integration” e  de uma constante revisão entre dois tipos de capacidades: 

- a capacidade de perceber a especificidade das situações argumentativas e para adaptar 

o discurso às exigências sociais dessas situações; e, a capacidade de lidar com as várias 

restrições linguísticas e textuais do discurso argumentativo. 
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 Para Dolz, trabalhar com a argumentação é, entre outras questões, dar vazão as 

situações reais de comunicação, ao contexto em que os sujeitos se encontram. E para 

justificar seu posicionamento faz menção a Perelman, Olbrechts-Tyteca e  Toulmin, os 

quais defendem que numa análise da argumentação, o que se considera como argumento 

apropriado e convincente modifica-se conforme o contexto histórico, disciplinar, e/ou 

social.  

  Logo, a partir de tais prorrogativas, comprova-se a possibilidade e a importância 

do trabalho com as situações de comunicação em que se institui o discurso argumentativo 

desde os anos iniciais do ensino fundamental, bem como com os recursos linguísticos 

utilizáveis em gêneros textuais desta tipologia. Isso pois, a argumentação não está alheia 

as manifestações da linguagem em uso ou, como Bronckart (1999) exprime em suas 

reflexões, as "atividades de linguagens diversificadas", isto é, aos textos correspondentes 

empíricos/linguísticos das atividades de linguagem de um grupo e de uma determinada 

ação de linguagem e ou unidade comunicativa. 

Frente a essas reflexões, estudos e investigações pode-se indagar: o que é 

necessário fazer para se não findar, ao menos, reduzir o distanciamento entre o “trabalho 

real”, o “trabalho prescrito” e o “trabalho representado”?  Em que consiste uma atividade 

pedagógica que produz e sistematiza conhecimentos argumentativos? Que recursos estão 

ou precisam estar envolvidos nesta atividade? Que conhecimentos precisam ser 

acionados? Que interação entre professor/aluno permitirá acessar os conhecimentos 

espontâneos (aluno real) em relação aos científicos (aluno ideal)? O que é necessário para 

que a aprendizagem desta capacidade, especificamente, se efetive? Qual a função da ação 

discursiva entre professor/aluno nesta atividade educacional? 

 

2.0 O discurso argumentativo como objeto de estudo 

Dando continuidade as reflexões teóricas que orientam este projeto de pesquisa 

iniciadas no subtítulo anterior, pretende-se, neste item, traçar algumas ideias iniciais sobre 

a argumentação, dando ênfase a alguns elementos históricos e à sua importância face ao 

processo de aprendizagem e de desenvolvimento intelectual dos sujeitos.  

As abordagens modernas sobre a argumentação, destacam Leal e Morais (2006, 

p.11), podem ser definidas a partir de três linhas de investigação: a Retórica, a Lógica e 

Dialética. Segundo Breton (1999), retomando por Leal e Morais (2006), a Retórica nasceu 

no século V a. C., na região do Mediterrâneo e consistia na argumentação enquanto saber 

sistemática. Já Perelman Olbrechts-Tyteca sustenam defendiam a ideia de que existiam 
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estudos sobre a argumentação no século XV a. C., na Sicília Grega, quando a “Retórica” 

era um instrumento de defesa em julgamentos judiciais. 

Perelman e Olbrechtstyteca (2014, p.4), ao formularem a Nova Retórica, definem 

a argumentação como o “estudo das técnicas discursivas que permitem provocar ou 

aumentar a adesão aos espíritos às teses que se lhe apresentam ao assentimento”. 

Em Atenas, segundo registros, sofistas utilizavam-se da Retórica para capacitar jovens 

para a vida política. Conforme Breton (1999 apud LEAL; MORAIS, 2006), por muitos 

anos, aproximadamente dois mil e quinhentos anos, a Retórica esteve no centro de todo 

o ensino. Era uma disciplina particularmente textual, com um objetivo social básico: 

ensinar a falar em público de forma persuasiva. Logo, a noção de língua inserida entre os 

estudiosos da Retórica centrava-se nas necessidades advindas do dia a dia. 

A linha da Lógica tinha como defensor Aristóteles (autor do livro Retórica - séc. V 

a.C.) e foi justamente com esse estudioso que se obteve um trabalho mais metódico com 

relação às reflexões argumentativas formais. Essa perspectiva, conforme Leal e Morais 

(2006, p.12), objetivava “analisar os princípios por meio dos quais as declarações e os 

argumentos pudessem ser construídos e avaliados como válido ou inválidos, 

independente do contexto de crenças, das atitudes ou dos objetivos dos falantes e 

ouvintes”. Os autores dizem que os estudos de Aristóteles sobre a lógica formal têm sido 

utilizados até hoje com o intuito de desenvolver o raciocínio lógico em crianças e adultos.  

Todavia, as investigações sobre a argumentação sofreram várias mudanças desde então.  

Os estudiosos dessa área buscaram contextualizar melhor a presença da 

argumentação no dia a dia, bem como reforçar a percepção de que essa é uma forma 

discursiva e, portanto, interligada às situações de produção. A publicação de duas obras 

marcou a teoria contemporânea sobre argumentação. A primeira foi de Toulmin (1958), 

como o livro “The uses of Argument”, e a segundo foi de Perelman e Olbrechts-

Tyteca [1958] (1999), com a obra “La nouvelle rhétorique: traité de L’argumentation”. 

Toulmin (2006), proporcionou recursos para a realização de análises sobre a lógica do dia 

a dia. Acreditava que a argumentação era uma defesa de ideias não deduzidas 

necessariamente das premissas, pois as conclusões não são obrigatoriamente implicadas 

a elas. Há, no entanto, um abismo lógico aberto que estimula os falantes/escritores a 

argumentar em favor da probabilidade de que o ponto de vista esteja correto. 

Nesse sentido, Toulmin diferenciou a argumentação formal da informal, 

mostrando que, na perspectiva da lógica formal, as unidades da argumentação são 

basicamente as premissas e a conclusão, ao passo que, na lógica informal, as unidades se 

ampliam, porque a justificação enquadra-se como uma ação necessária. Para ele há dois 
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tipos de discurso argumentativo: a argumentação simples (composta de ponto de vista, 

dados e justificativa) e a argumentação complexa (que possui ainda a justificação da 

justificação, a modalização e a contra-argumentação). 

Para Santa-Clara e Spinillo (2006), nos últimos anos no âmbito da pesquisa 

psicológica, a argumentação tem sido concebida como uma atividade discursiva de cunho 

social, intelectual e verbal que se materializa por meio da justificação de pontos de vista, 

visando ao convencimento. Levando em conta essa “natureza multifacetada”, Santa-

Clara e Spinillo (2006) reportam-se a Leitão, a qual discorre sobre cinco dimensões 

características da argumentação, a saber: verbal, dialógica, dialética, situada e epistêmica. 

 A  dimensão   verbal se refere ao fato    de que a argumentação se    constitui no 

discurso, sendo, portanto, inerentemente verbal. A dimensão dialógica remete à sua 

constituição social e ao princípio das múltiplas vozes (heteroglossia), como 

caracterizado por Bakhtin (1995), a partir do qual se entende que a fala/ação 

humana pressupõe a expectativa de uma ação-resposta. É sempre em relação a um 

“outro”, presente ou não, determinado ou indeterminado. Um diálogo interno de 

posições. A existência de um tema controverso, ou passível de originar diferentes 

opiniões/pontos de vista, é a condição principal para que a argumentação se instale. 

Isto remete à sua dimensão dialética, ou seja, a consideração de existência de 

perspectivas contrárias (divergências reais ou pressupostas). A dimensão situada da 

argumentação se refere à sua sensibilidade ao contexto e às condições de produção. 

Por último, tem-se a dimensão epistêmica que remete ao potencial transformador da 

argumentação, através do confronto de posições opostas que possibilita a 

emergência do “novo”. (SANTA-CLARA; SPINILLO, 2006, p. 88-89). 

 Conforme estudo realizado por Rodrigues (2006), Leitão além de identificar as 

cinco dimensões citadas acima que caracterizam o discurso argumentativo, destaca ainda 

a dimensão cognitiva, que se refere à própria “formulação/construção” de conteúdos que 

ocorrem na esfera da situação argumentativa.   Reflexões como esta é que estimularam, 

segundo Rodrigues (2006, p.52), Leitão a pensar na argumentação como um processo de 

raciocínio que não apenas conduz a construir conhecimento sobre um conteúdo quando 

discutimos e refletimos sobre os mesmos, mas que se encontram também ligado ao 

desenvolvimento de nossas próprias habilidades de pensamento. As percepções de Leitão, 

explicam que, quando se é levado a justificar as próprias posições ou a responder a um 

contra-argumento, não é mais o conteúdo o foco do pensamento, mas o foco recai sobre 

o pensamento sobre aquele conteúdo, o que direcionou Leitão a considerar outra 

dimensão para a argumentação: a “dimensão metacognitiva”. 
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 Em suma, Leitão (2007, p.75) concebe a argumentação como uma atividade 

discursiva que se diferencia pela defesa de pontos de vistas e consideração de perspectivas 

opostas. Tais reflexões postulam que formas e processos psicológicos estritamente 

humanos de pensamento e construção dos saberes emergem no âmbito de “relações 

dialógicas que são fundamentalmente sociossemióticas – constituídas pela linguagem e 

outros recursos semióticos4 culturalmente constituídos. 

Chegada a esta dimensão teórica, isto é, na acepção de que a linguagem está no 

centro das investigações, principalmente, por ser considerada um instrumento importante 

na formação dos processos mentais das crianças, na sistematização do conhecimento, nas 

relações entre ensinar e aprender, cabe então, fazer referência à Lev Semionovich 

Vigotski, responsável, juntamente com outros estudiosos, por considerar que, no processo 

de formação conceitual, a palavra é parte fundamental e o significado da palavra sofre 

uma evolução: pode-se conferir a uma palavra um significado simples ou mesmo alcançar 

significados muito mais sofisticados até chegar aos conceitos científicos, num circular 

produtivo.   

Para Vygotsky (1987, p.88), “a aprendizagem humana pressupõe uma natureza 

social específica e um processo por meio do qual as crianças acedem à vida intelectual 

daqueles que as cercam”. Schneuwly (1995) refletindo sobre tal citação discorre que isso 

implica tanto nos processos de ensino como nos de aprendizagem, segundo ele, o 

desenvolvimento na idade escolar só se torna possível graças ao ensino e à aprendizagem 

intencionais, que supõem um “pré-enquadre” da situação e uma tomada de consciência 

por parte dos envolvidos. 

Portanto, partindo da síntese teórica traçada até momento, ou seja, apreendendo a 

argumentação com uma atividade discursiva, fundada na abordagem mais alargada de 

Toulmin (2006), a qual tem por objetivo a invenção de uma lógica mais epistemológica 

e mais empírica, que leve em conta ambos os tipos de argumentos, apostando na descrição 

dos movimentos funcionais do processo de argumentação. Além de, conforme Leitão, 

apostar na argumentação como os recursos racionais mais importantes para a constituição 

do conhecimento, torna-se fundamental desenvolver tal estudo investigativo, uma vez que 

poder-se-á constatar que essa capacidade de linguagem se configure, também, como um 

recurso indispensável para o processo de aprendizagem, ou seja, da elaboração dos 

conceitos científicos.  

                                                           
4 SEMIÓTICA - Tomada como teoria da significação, tem como objetivo explicitar as condições da 
apreensão e da produção do sentido 
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A seguir, apresenta-se a descrição dos procedimentos metodológicos postos para 

este projeto de pesquisa, bem como os objetivos específicos que delineiam a proposta. 

 

3.0   Expectativas da pesquisa 

 De posse desse problema de pesquisa, a metodologia da pesquisa-ação é a opção 

selecionada, pois se constitui de uma ação educativa e que, segundo Oliveira (1981: 19), 

promove “o conhecimento da consciência e também a capacidade de iniciativa 

transformadora dos grupos com quem se trabalha”. 

 Segundo Engel (2000) a pesquisa-ação surgiu da necessidade de suprir a lacuna 

entre teoria e prática. Uma das especificidades deste tipo de pesquisa é que através dela 

se objetiva intervir na prática de modo inovador já no decorrer do próprio processo de 

pesquisa e não apenas como possível consequência de uma indicação na etapa final do 

trabalho. Engel (2000) destaca em seus estudos que um dos precursores da pesquisa-ação 

foi o psicólogo alemão Kurt Lewin (1890-1947). Na década de 1960, segundo ele, na 

esfera sociológica, houve uma significativa reflexão frente a esse processo, apontava-se 

para o fato de que o cientista social deveria sair de seu isolamento, assumir as implicações 

dos resultados de suas pesquisas e colocá-los em prática, para intervir no curso dos 

acontecimentos.  

Hoje a pesquisa-ação não se restringe as áreas das ciências sociais e psicologia, é 

também, amplamente aplicada na área do ensino. Engel (2000) faz menção aos 

apontamentos de Nunan (1993), o qual discorre que este tipo de pesquisa constitui um 

meio de desenvolvimento profissional de “dentro para fora”, pois, parte das inquietações 

e interesses dos sujeitos intrincados na prática, envolvendo-os em seu próprio 

desenvolvimento profissional.  

Esteban e Paz (2010) dizem que o processo metodológico de pesquisa-ação, 

define-se como uma “espiral sequencial de ciclos” constituído de quatro etapas: 

identificação de uma preocupação temática e abordagem do problema, elaboração de um 

plano de atuação, desenvolvimento do plano e coleta de dados sobre sua implantação e 

reflexão, interpretação dos resultados. Nesse contexto, tal estudo situar-se-á em um 

movimento retrospectivo e prospectivo do processo de investigação do problema, 

considerando que a pesquisa-ação educacional implica sistematização, avaliação e 

reflexão constantes sobre as informações geradas. Sendo assim, no intuito de fortalecer a 

elaboração teórica, aposta-se em uma dimensão de análise a partir da triangulação entre 

Planejamento / Professor/ Alunos, pois tal técnica, segundo  Minayo (2010), prevê dois 

momentos distintos que se articulam dialeticamente, favorecendo uma percepção de 
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totalidade acerca do objeto de estudo e a unidade entre os aspectos teóricos e empíricos, 

sendo essa articulação a responsável por imprimir o caráter de cientificidade ao estudo. 

Desta forma, esse estudo investigativo visa contemplar duas áreas do processo 

pedagógico a de fundamentos e a de didática, bem como dar-se-á a partir dos seguintes 

momentos: 

 1º momento: revisão bibliográfica dos fundamentos teóricos que perpassam o ensino 

da língua, bem como o tratamento didático voltado para a produção e sistematização 

dos conhecimentos científicos. Momento esse que cumprirá com o objetivo de 

explorar e analisar quais são os elementos que as práticas de pesquisas acadêmicas 

evidenciam como sendo importantes fatores estruturantes das propostas didáticas 

para o ensino e aprendizagem da língua portuguesa, considerando questões de 

fundamentação do processo pedagógico e da didática; 

 2º momento: observação e contextualização da comunidade escolar e a turma onde 

a pesquisa será desenvolvida. Esta etapa será fundamental para uma orientação do 

olhar investigativo para os símbolos, as interpretações, as crenças e valores que 

integram a vertente cultural das práticas dos envolvidos no processo – contexto 

escolar; 

 3º momento: delimitação dos gêneros que serão utilizados para elaboração das 

sequências didáticas pautando-se no “grupamento de gêneros” desenvolvido por 

Dolz e Schneuwly, delimitação dos conhecimentos técnicos específicos da área de 

língua portuguesa o professor precisará mobilizar para a organização do 

planejamento, findando na elaboração do projeto didático. Este momento cumprirá 

com o objetivo de elaborar sequências didáticas com enfoque na progressão da 

aprendizagem que tenham por objetivo principal de auxiliar o aluno no processo de 

reflexão metalinguística e sustentar interações que coloquem em uso recursos da 

língua e conceitos científicos sobre a língua. 

 4º momento: aplicação das sequências didáticas para o grupo de alunos selecionado 

e coleta de dados a partir de pré-testes (primeira produção), pós-testes (produção 

final) e gravações integrais do processo em áudio e vídeo; 

 5º momento: análise dos dados estruturando a exposição a partir de três eixos: 

planejamento, professor, alunos, pautado nos seguintes objetivos: analisar as 

interações discursivas que focalizam a reflexão sobre a língua, identificando os tipos 

de apoio oferecidos pelo professor, em especial, aqueles que resultam em 

apropriações acionadas pelos alunos em situações de leitura e produção de textos da 

ordem do argumentar; - verificar e analisar em que consiste uma relação pedagógica 
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que produz e sistematiza conhecimentos científicos, que elementos são ativados 

nesse processo e como se materializa essa intencionalidade; - analisar os resultados 

obtidos com a aplicação das sequências didáticas e seu impacto para a aprendizagem 

da língua, considerando o grupo de alunos selecionado, em cada ano de sua 

escolarização (3º, 4º e 5º ano); - desenvolver uma análise comparativa entre a 

produção final (texto de opinião) dos alunos que vivenciaram apenas uma sequência 

didática sobre o texto argumentativo e a produção final (texto de opinião) dos alunos 

que participaram do estudo longitudinal; - examinar que conhecimentos científicos 

procedentes dos estudos da língua portuguesa são acionados e mobilizados no 

processo de reflexão sobre a língua estimulada pelo ensino dos recursos linguísticos 

mobilizados pelos gêneros da ordem do argumentar. 

 

Considerações Finais 
 

Nosso intuito com esta pesquisa é, além de atingir os objetivos propostos, também, 

disseminar uma aprofundada reflexão teórica e prática acerca da temática e que venha 

confirmar a pertinência do trabalho com o discurso argumentativo como objeto de ensino 

e aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental, bem como sua estreita relação 

com a elaboração do conhecimento, de conceitos científicos. Não obstante, reafirmar que 

a produção pedagógica não pode prescindir da capacidade intelectual do professor, isto é, 

que a produção curricular é, ao mesmo tempo, o objeto e o resultado do trabalho da 

professora, uma vez que implica ação e reflexão sistemáticas e mediadas teoricamente. A 

investigação, portanto, é constitutiva da ação pedagógica da professora, assim como, 

segundo Bruner (2001, p. 28), o “ato de ‘pensar sobre pensar’ é ingrediente principal em 

qualquer prática da educação”.  
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