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Realizamos uma pesquisa em duas coleções de livros didáticos de História 

destinadas aos anos iniciais do ensino fundamental em busca de identificar propostas 

voltadas ao desenvolvimento de estratégias argumentativas em atividades de oralidade. 

Nossa preocupação com a aprendizagem da argumentação frente ao ensino de História é 

proveniente da necessidade de assunção e defesa de pontos de vistas pelos discentes 

diante de temáticas problematizadoras pertinentes à disciplina, como apresentado nos 

documentos curriculares dessa área. 

Nesse artigo destinaremos um olhar à presença de proposições da modalidade 

oral, sobretudo da produção e compreensão de textos orais formais, enfocando os 

aspectos argumentativos propostos à aprendizagem. Dessa forma, será preciso situar 

algumas discussões. A primeira delas trata da necessidade de se ensinar argumentação 

nas aulas de História, para a qual buscaremos respaldos nos documentos curriculares 

orientadores da disciplina e no edital do Programa Nacional do Livro Didático- PNLD 

da área de História, já que nosso objeto de análise é o livro didático. Posteriormente, 

será fundamental abordar acerca do ensino da modalidade oral e enfocar os gêneros 

orais secundários, ou seja, formais. Por fim, convocaremos os resultados identificados 

nas duas coleções para finalizar com breves considerações. 

 

Ensino da Argumentação em Aulas de História: pontos de convergência 

A aprendizagem das habilidades argumentativas torna-se fundamental para a 

vida das crianças dentro e fora da escola. Entretanto, ao pensar no processo de ensino-

aprendizagem e considerar todos os materiais, políticas, instituições e profissionais 

envolvidos, acreditamos que a assunção dessa responsabilidade não deve ser atribuída 

apenas ao professor de língua portuguesa, bem como ao livro didático de português. 

Refletindo sobre as condições apresentadas e ressaltando a necessidade do ensino da 

argumentação nas demais áreas de conhecimento, nos interessamos por investigar o 

ensino de História. 

A necessidade de possibilitar o desenvolvimento das habilidades argumentativas 

está presente nos documentos norteadores da disciplina de História bem como nos 

critérios relacionados no PNLD. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais- PCN 



(BRASIL, 2001), a vinculação da História à formação de uma consciência crítica, 

possibilitada através do estudo das relações sociais construídas historicamente, bem 

como de outros fatores como o econômico, é visível. Pretende-se, nesse documento, 

mostrar que é necessário estimular a apropriação e desenvolvimento de um pensamento 

ou postura na qual o aluno tenha autonomia para decidir acerca de questões, optar por 

defender pontos de vista e questionar realidades. 

Nos critérios estipulados pelo PNLD para análises dos livros didáticos de 

História, é possível perceber essa preocupação quanto à presença de atividades que 

“potencializem habilidades cognitivas básicas, como: observação, investigação, 

compreensão, argumentação, organização, memorização, análise, síntese...” (Brasil, 

2006, p. 10). Da mesma maneira, se sugere evitar simplificações explicativas que 

comprometam a formação de “cidadãos críticos” (Ibid, p. 10). 

A diversidade de atividades envolvendo a reflexão crítica sobre os temas 

abordados é outro aspecto de valor no PNLD. Em diversas páginas do Guia do Livro 

Didático foram encontrados trechos que exemplificam a necessidade de haver propostas 

com tal intento nos livros da disciplina. Fica clara a intenção de que as obras apresentem 

uma variedade de objetivos a fim de que os alunos possam apropriar-se de diversas 

capacidades, dentre elas a de argumentar. Algumas vezes, essa preocupação vem 

atrelada às atividades de leitura e produção textual. Como exemplo, podemos citar o 

critério que advoga a necessidade de “incentivar a discussão de temas e a produção 

textual com tipologias variadas” (BRASIL, 2006, p. 10). A primeira, referente à 

promoção de discussão de temáticas, nos remete à preocupação de Dolz, Schneuwly e 

Pietro (2004) em relação à seleção de temáticas a serem abordadas em ambientes 

escolares, levando em consideração aspectos psicológicos, éticos, cognitivos e 

didáticos. Além de que, para possibilitar a discussão, os temas precisam ser passíveis de 

debates.  

É diante da requisição de atividades desse tipo que podemos identificar a 

pertinência de reflexões acerca dos eixos da linguagem para o ensino da argumentação e 

para a aprendizagem dos conteúdos histórico-escolares. Aqui, traçaremos reflexões 

especificamente referentes à necessidade de produção dos gêneros orais mais formais 

em prol do ensino da argumentação na disciplina de História para os anos iniciais. 

Portanto, a seguir, abordaremos as especificidades dessa modalidade e a necessidade de 

priorizar os gêneros orais secundários, ou formais, na escola.  

 



Oralidade Enquanto Objeto de Ensino 

Segundo Dolz e Schneuwly (2004) ao conceber a oralidade apenas na instância 

privada, espontânea, o professor pode não destinar tempo escolar às reflexões 

necessárias a esse eixo de ensino. Ao conceber o oral somente enquanto resultante da 

aprendizagem da escrita, também pode não dar atenção ao trabalho relativo às 

especificidades do texto oral. Quando se compreende que existem diferentes gêneros 

orais é que podemos organizar um ensino mais sistemático.  

Dessa forma, reconhecendo que a aprendizagem da oralidade se inicia muito 

antes da criança ingressar na escola, Dolz e Schneuwly (2004, p. 150) atribuem à 

educação formal escolar um papel diferenciado no ensino do oral, sugerindo que nessa 

instituição é preciso propor um trabalho didático mais sistemático que, em geral, não se 

processaria naturalmente nas relações extra-escolares.  

Assim, estaria no domínio do ensino da oralidade a aprendizagem da produção e 

compreensão de gêneros orais secundários, formais. Mas não apenas essa aprendizagem 

estaria no cerne do ensino da oralidade. O oral passa a ser percebido com configurações 

múltiplas que mantêm relações com as formas escritas de caráter variado. A 

possibilidade dessa variação é proporcionada pelo uso dos gêneros, ou seja, das formas 

relativamente estáveis de enunciados que utilizamos para interagir linguisticamente na 

sociedade (BAKHTIN, 2003). 

A reflexão sobre as relações entre fala e escrita estariam no rol do que deveria 

ser ensinado. É possível visualizar com facilidade algumas relações traçadas entre as 

modalidades de fala e escrita: as entrevistas, os debates, as novelas, entre tantas outras 

formas de expressão oral que podem estar, e geralmente estão, apoiadas em materiais 

escritos. É possível, ainda, observar as quase antagônicas leituras oralizadas – 

fundamentalmente no texto escrito, como é o caso de muitos trechos dos telejornais – e 

as conversas informais – em geral, totalmente desprovidas de uso de textos escritos. 

Contudo, embora as modalidades orais e escritas se diferenciem, não se pode 

falar de dois sistemas distintos, 

 

Muito pelo contrário, à medida que conhecemos mais e melhor o 
funcionamento do francês falado, a unicidade das estruturas lingüísticas tende 
a ser reforçada. Fala-se antes de um sistema global que integra o oral e a 
escrita, reconhecendo suas respectivas especificidades e seu caráter não 
monolítico (DOLZ e SCHNEUWLY, 2004, p. 165-166).  

 



 Apesar da referência do ensino da língua francesa, a citação pode ser aplicada à 

língua portuguesa, tendo em vista que também na nossa língua materna o percurso 

compreensivo das relações entre fala e escrita caminha no sentido de percebê-las 

enquanto um contínuo. 

Ao pensar na organização do ensino do oral para a proposta curricular, Dolz e 

Schneuwly (2004) estiveram preocupados em quais gêneros orais ensinar. Afirmam que 

os gêneros primários são apropriados às situações de interlocução cotidianas. No 

entanto, gêneros como debates regrados, discursos, seminários, comunicações, palestras 

e outros - que são gêneros mais elaborados, caracterizando-se como secundários - são 

algumas vezes necessários e não são formas aprendidas, ou comumente praticadas, nas 

relações informais. Ao contrário, exigem certos ritos, submissão a regras, linguagem 

diferenciada, enfim, um conjunto de ações orientadas que precisariam tornar-se 

conscientes. São esses gêneros secundários considerados necessários à sistematização 

na esfera escolar por Dolz e Schneuwly (2004, p. 151), seja para o ensino das produções 

orais ou escritas.  

 

Gêneros Orais Secundários e Argumentação: encaminhamentos para a 

aprendizagem dos conteúdos históricos escolares 

Refletindo acerca do ensino de língua, Dolz e Schneuwly (2004) defendem que 

o oral precisa ser pensado enquanto uma complexa atividade e sistematizado como tal, 

abrangendo desde aspectos formais de ensino da entonação, dicção, entre outros, 

derivados do oral enquanto aparelho fonador e suporte acústico da fala, como em sua 

produção, a depender do contexto em que se insere.  

Nesse caso, a escola precisaria concentrar-se no ensino dos gêneros da 

comunicação pública formal que servem à aprendizagem escolar (exposição, relatos de 

experiência, etc) e aqueles pertencentes à vida pública (debates, testemunhos, 

negociações, etc.). Tais gêneros exigem maior controle do próprio comportamento e 

consciência frente às decisões a tomar, que dependem de estratégias mais globais, visto 

que englobam diversas vozes e uma produção face a face. “Exigem antecipação e 

necessitam, portanto, preparação” (DOLZ e SCHNEUWLY, 2004, p. 176). Ao mesmo 

tempo, seria preciso percebê-los como gêneros autônomos que não necessariamente 

levam à aprendizagem da escrita e vice-versa, mas que são um conjunto de 

conhecimentos a adquirir per si. 



Em relação ao trabalho com a argumentação oral, Dolz, Schneuwly e Pietro 

(2004, p. 247-249) defendem a necessidade de que aconteça desde os primeiros anos da 

Educação Básica. Para discutir a complexidade de tal trabalho, apresentam um exemplo 

centrado no ensino do gênero debate público. Os autores argumentam que esse gênero 

desempenha um importante papel na sociedade à medida que se configura próprio para 

a defesa de pontos de vista, pertence à modalidade oral – conseqüentemente carrega 

consigo as características dessa, como gestos, vocalizações, etc. –, coloca em jogo 

capacidades do ponto de vista lingüístico (retomadas do discurso, refutação, etc), 

cognitivo, social e apresenta-se como um gênero relativamente definido para o qual os 

alunos já possuem algum conhecimento. 

Sobre esses, os autores ressaltam três tipos interessantes a se trabalhar em sala 

de aula: os debates de opinião de fundo controverso, os debates deliberativos e os 

debates para a resolução de problemas. Os debates de opinião de fundo controverso 

visam a uma colocação em comum de diversos pontos de vista sobre assuntos em que 

há controvérsia. As características do debate deliberativo dizem respeito à tomada de 

decisões quando há escolhas ou interesses diferentes. Os debates para resolução de 

problemas intencionam a abordagem de temáticas da ordem dos saberes, ou seja, 

propiciam a construção de soluções de problemas através das contribuições de cada 

participante (DOLZ, SCHNEUWLY e PIETRO, 2004, p. 250).  

Os autores advogam que ao debate torna-se mais interessante a abordagem de 

temas reais com o cuidado na seleção para não incluir controvérsias que levam à 

assunção de pontos de vista passionais e impossibilite a aprendizagem. Se pensarmos 

nas discussões traçadas no Ensino de História, este é um aspecto de congruência de 

interesses. As temáticas reais que remetem a configurações culturais e temporais são 

foco de reflexão da disciplina. O cuidado com relação à seleção e escolha das temáticas 

se torna igualmente pertinente quando a pretensão é promover a aprendizagem escolar. 

Estabelecer critérios para a tomada de decisões quanto à temática – ou forma de 

abordagem dessas – se torna, portanto, de extrema relevância. 

Esse é um dos aspectos contemplados pelos autores. Para a escolha da temática, 

refletem sobre quatro dimensões, a saber: psicológica – motivações e interesses dos 

alunos; cognitiva – complexidade do tema e repertório dos alunos; social – 

potencialidades polêmicas, contextos e aspectos éticos e possibilidades de desenvolver 

um trabalho em sala de aula que faça sentido aos alunos; didática – tema não muito 



cotidiano e promotor de aprendizagens (DOLZ, SCHNEUWLY e PIETRO, 2004, p. 

262). 

No mapeamento das atividades de oralidade nos livros didáticos de História 

estivemos atentas a esses aspectos. A seguir, apresentaremos algumas das ocorrências 

de atividades que solicitavam o uso da oralidade e, particularmente, requeriam a 

ativação de estratégias argumentativas. Frente à diversidade de propostas, centramos 

atenção especial às possibilidades de exploração dos gêneros formais. No entanto, 

registramos também as solicitações de atividades em grupos, duplas, dentre outras, nas 

quais o desenvolvimento da oralidade fosse possível.  

 

O ensino da argumentação por meio da oralidade em prol da apropriação 

de conteúdos históricos escolares: algumas ocorrências em livros didáticos 

As atividades aqui apresentadas estiveram presentes em duas coleções de livros 

didáticos de História para as séries iniciais do ensino fundamental, que denominaremos 

de Coleção A (Projeto Pitanguá, editora Moderna) e coleção B (“História” Série Brasil, 

editora Ática). Procuramos, nos comandos das atividades, pistas que identificassem que 

o desenvolvimento da oralidade era um dos objetivos a contemplar. Os comandos 

encontrados foram organizados em quatro grupos, como se segue: 

QUADRO 1 – Categorização das atividades de oralidade 
Grupo Categoria  Tipo de atividade 

1.1 Entrevistar alguém 
1.2 Dar depoimento oral ou relato pessoal 
1.3 Fazer exposição oral 
1.4 Representar peça teatral 
1.5 Contar história 
1.6 Responder charada/ adivinhação 
1.7 Fazer descrição oral de objetos, pessoas ou cenas 
1.8 Produzir textos instrucionais 
1.9 Debater 
1.10 Produzir notícias ou reportagens em jornal falado 
1.11 Fazer discurso de defesa/ acusação 
1.12 Produzir listas orais 
1.13 Produzir / analisar horário político 

Atividades que estimularam 
a produção de gêneros orais 
secundários 

1.14 Narrar jogos 
2.1 Conversar sobre um tema 
2.2 Interpretar oralmente texto (verbal ou não verbal) ou 

explorar características do gênero discursivo 

Atividades que estimularam 
a produção dos gêneros 
conversa/ discussão 

2.3 Conversar com os colegas ou com adultos para a 
realização de atividade ou para avaliação de atividades 
feitas 

3.1 Ler em voz alta 
3.2 Fazer leitura dramatizada 
3.3 Fazer leitura jogralizada 

Atividades de oralização da 
escrita 

3.4 Recitar ou cantar 
Atividades de reflexão sobre 4.1 Discutir sobre significado de palavras e expressões 



(vocabulário) o vocabulário ou variação 
lingüística 4.2 Discutir sobre variação lingüística  

 
No primeiro grupo, concentramos as atividades que solicitavam a produção / 

compreensão de gêneros secundários, aqueles que segundo Bakthin (2003, p.263) 

“surgem nas condições de um convívio cultural mais complexo e relativamente muito 

desenvolvido e organizado”, ou seja, são produzidos para atender às situações mais 

formais de comunicação (SCNHEUWLY e DOLZ, 2004). É preciso reconhecer que na 

escola, enquanto um dos espaços em que se estabelecem essas relações formais, há 

circulação de gêneros secundários da modalidade oral que lhe são próprios, como a 

exposição oral. Mas, outros gêneros originados de outras esferas sociais também foram 

encontrados e incluídos nesse grupo. Dessa forma, inseriram-se nesse agrupamento 

gêneros como entrevistas, debates, depoimentos, discurso de defesa/ acusação. 

O segundo grupo aglutinou as atividades nas quais as conversas e discussões 

eram centrais. Agrupamos nessa categoria as solicitações de conversas/ discussões sobre 

as temáticas abordadas, as interpretações orais dos textos e as atividades nas quais era 

preciso produzir ou avaliar algo em grupos/ duplas/ na turma. 

Ao terceiro bloco, destinamos as ocorrências nas quais a oralização da escrita era 

requerida. Esse agrupamento é possível à nossa pesquisa por considerarmos que não há 

oposições entre os âmbitos da oralidade e da escrita, e sim níveis de relação entre eles 

(SCNHEUWLY, 2004, p. 135). Dessa forma, a atividade de oralizar requer 

conhecimentos e habilidades específicas, desde a fluência de leitura, à impostação de 

voz, ritmos, dentre outras características próprias dessa modalidade.  

No último grupo foram classificadas as atividades que continham reflexões 

sobre vocabulário e variações linguísticas. Essas problematizavam as palavras e 

expressões de textos em prol da ampliação vocabular, assim como levavam à discussão 

sobre as variações linguísticas presentes na fala. 

Aqui nos centraremos nas ocorrências do primeiro grupo. Entretanto, em 

algumas circunstâncias, os comandos possibilitavam a classificação da atividade em 

mais de uma categoria. Por exemplo, um mesmo comando poderia solicitar a confecção 

em grupos de um diálogo para teatro e depois solicitar a apresentação para a turma. 

Assim, os alunos teriam que conversar para realizar a produção escrita do roteiro 

(categoria 2.3) e depois realizar a representação teatral efetivamente (categoria 1.4). 

Dessa forma, a quantidade total das tabelas diz respeito às solicitações apregoadas pelos 

comandos, e não ao quantitativo de comandos em si. Passemos à análise das coleções. 



Coleção A – Oralidade e Argumentação por meio de Debates 

As discussões sobre o trabalho com oralidade ganham pouca ênfase no manual 

do professor dessa coleção. Em relação ao ensino da oralidade, pudemos encontrar uma 

explicação dos ícones utilizados. Esses contemplavam atividades de expressões orais, 

atividades em duplas, em grupos: 

 

 

(Coleção A, MP, p. 14) 

 

Ainda há referência a seções especiais destinadas aos “projetos em equipes”, que 

aparecem ao final dos capítulos dos volumes 3 e 4. Em nossas análises, percebemos 

que, além de propor atividades em grupos, solicitavam produção de encenações teatrais. 

Todavia, as atividades de oralidade não estiveram restritas às indicações dos ícones e 

dos projetos em equipe.  

Na tabela 1, podemos observar que as categorias 1.5, 1.6 e 1.11, referentes às 

propostas de produção dos gêneros orais secundários “contar histórias”, “responder 

charadas e adivinhações” e “fazer discurso de defesa/ acusação” não foram 

contempladas na coleção A. As propostas de produção de gêneros orais secundários, 

referentes ao primeiro agrupamento de ocorrências, somaram apenas 15,04% (51 

atividades) para os quatro volumes da coleção. 

TABELA 1 - Atividades de oralidade na coleção A. 

Fig. 1 – Ícones e mascotes 



LD1 LD2 LD3 LD4 Total Categoria 
Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

1.1 7 7,29 2 2,53 3 3,70 4 4,82 16 4,72 
1.2 2 2,08 1 1,26 0 0 0 0 3 0,88 
1.3 1 1,04 0 0 0 0 1 1,20 2 0,58 
1.4 0 0 0 0 2 2,47 3 3,61 5 1,47 
1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.7 5 5,20 1 1,26 0 0 1 1,20 7 2,06 
1.8 0 0 0 0 0 0 1 1,20 1 0,29 
1.9 2 2,08 5 6,33 1 1,23 4 4,82 12 3,53 
1.10 0 0 0 0 0 0 1 1,20 1 0,29 
1.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.12 2 2,08 0 0 0 0 0 0 2 0,58 
1.13 0 0 0 0 0 0 1 1,20 1 0,29 
1.14 0 0 0 0 0 0 1 1,20 0 0 
Total bloco 1 19 19,79 9 11,39 6 7,41 17 20,48 51 15,04 
2.1 35  36,45 15 18,99 4 4,94 8 9,64 62 18,28 
2.2 22 22,92 26 32,91 38 46,91 29  34,94 115 33,92 
2.3 19 19,79 29 36,70 33 40,74 28  30,12 109 32,15 
Total bloco 2 76 79,17 70 88,61 75 92,59 65 78,31 286 84,36 
3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total bloco 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4.1 1 1,04 0 0 0 0 1 1,20 2 0,58 
4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total bloco 4 1 

 
1,04 0 0 0 0 1 1,20 2 0,58 

Total  

Geral 

96  100,0 79 100,0 81 100,0 83  99,99 339 100,00 

 

O primeiro bloco de questões na coleção apresenta 14 (4,12%) ocorrências com 

dimensão argumentativa de suas 51 (15,04%) atividades, das quais a categoria debates 

(1.9) recebeu especial atenção, como pode ser visto na tabela 2.  

As categorias encenação teatral (1.4), horário político (1.13) e, sobretudo, 

debates (1.9) registraram presença na obra. As duas primeiras apresentaram apenas uma 

ocorrência (7,14%) que exigia estratégias argumentativas à execução. A terceira poderia 

levar os alunos a apropriarem-se da atividade de argumentar em todas as ocorrências, 

apesar das limitações que trataremos a seguir.  

 



TABELA 2 – Atividades de oralidade com dimensão argumentativa da coleção A – Bloco 1. 

Total de atividades na coleção A Total de atividades que desenvolvem 

estratégias argumentativas na coleção 

A 

Categoria 

Freq. % Freq. % 

1.1 16 31,37 0 0 
1.2 3 5,88 0 0 
1.3 2 3,92 0 0 
1.4 5 9,80 1  7,14 
1.5 0 0 0 0 
1.6 0 0 0 0 
1.7 8 15,68 0 0 
1.8 1 1,97 0 0 
1.9 12 23,52 12  85,72 
1.10 1 1,97 0 0 
1.11 0 0 0 0 
1.12 2 3,92 0 0 
1.13 1 1,97 1  7,14 
1.14 0 0 0 0 
Total 51 100 14 100 

 

 

Todas as ocorrências da categoria 1.9 contemplaram o desenvolvimento de 

estratégias argumentativas. Partiam de temas controversos, fosse quanto à natureza do 

tema a ser debatido ou quanto às respostas desconhecidas no âmbito dos saberes 

construídos (DOLZ, SCHNEUWLY e PIETRO, 2004, p. 250). Solicitavam, sobretudo, 

a exposição e confronto de idéias acerca dos assuntos de forma oral. 

Encontramos propostas que possibilitavam a produção de debates de opinião de 

fundo controverso e debates para resolução de problemas. O primeiro tipo de debate 

citado ocorreu em todas as atividades. O segundo fora contemplado apenas uma vez 

numa ocorrência híbrida. Não encontramos propostas de debates deliberativos, nos 

quais a argumentação visasse uma tomada de posição, embora essa fosse bastante 

pertinente ao cotidiano escolar. Apresentaremos, assim, um dos casos de debate 

referente à ocorrência híbrida (debate de fundo controverso e debate para resolução de 

problemas em uma única atividade) por essa ser a melhor representante das opções da 

obra no que concerne à escolha das temáticas e construção de defesas dessa. 

 
Vamos fazer:Um debate  

O sistema de cotas é uma das tentativas para reparar parte da 

injustiça sofrida pelos negros ao longo da nossa história e, ao mesmo 

tempo, garantir que eles tenham as mesmas oportunidades de estudo e 

trabalho que os brancos. 

- O que você pensa a respeito do sistema de cotas? Que outras 

propostas você apresentaria para reduzir as desigualdades sociais no 

nosso país? 

- Debata essas questões com seus colegas. 

 (Coleção A, volume 4, p. 163) 



 

Se considerarmos o total das ocorrências desse gênero, sua maioria, se não todas, 

trataram de temas que precisavam ser defendidos no livro didático. Isso se deve ao fato 

de que as problematizações para esses se fizeram baseadas em temáticas que se referem 

a conquistas sociais na luta por direitos. Leal e Morais (2006, p. 155) revelam que 

outros autores já haviam atentado a esse fato, alertando que a escola não é neutra e, 

portanto, muitos temas polêmicos são tratados nesta de modo que o ponto de vista da 

escola é explicitado e defendido nos textos usados para orientar as discussões.  

Mesmo que os sistemas de cotas ainda subsidiem muitos “a favores” e “contras”, 

o livro opta por acatar sua defesa já no comando da atividade. Contudo, abre espaços 

para aqueles que apresentarem insatisfações por uma série de motivos (no Brasil todos 

são miscigenados, em vez de cotas para negros deveriam propor cotas para pobres ou 

alunos de escolas públicas, as cotas podem beneficiar as elites negras e não negros 

pobres, etc) produzirem suas propostas. Mas a intenção impressa é a de tentar 

transformar a opinião para a aceitação dessa conquista, por outros muitos motivos (as 

ações afirmativas possuem por objetivo incluir não excluir, a implantação dessas cotas 

não interfere na criação de outras políticas afirmativas, etc). 

Diante dessa proposta, o debate também se produz para a resolução de 

problemas. Ao convidar à resposta da segunda pergunta, mobiliza a construção de 

soluções a um aspecto que não se concentra apenas no âmbito dos saberes, mas 

igualmente nas tentativas de elaborar propostas ao problema social em pauta. 

Voltemos, então, ao cerne da questão. Essa atividade apresentaria efetivamente 

dimensões argumentativas? 

 
O preconceito e a discriminação racial, por exemplo, são sem dúvida temas 
que geram polêmicas; mas o que institucionalmente se permite discutir, em 
países democráticos e civilizados, em torno dessa questão – na escola, por 
exemplo – refere-se à observação, descrição e punição de atitudes racistas. 
Em uma conferência acadêmica, uma sala de aula, uma assembléia ou debate, 
este tema em si não pode ser objeto de um discurso argumentativo, pois o 
compromisso ideológico e ético dessas instituições não permite que se 
argumente a favor da discriminação e do racismo (ROSENBLAT, 2006, p. 
198) 

 

Assim, essas atividades não permitiriam o desenvolvimento das dimensões 

argumentativas? Pelo contrário. A afirmativa de Rosenblat (Ibid, p. 158) aponta para um 

acordo com nossas reflexões. Nossas análises caminharam no sentido de observar que a 



problematização dessas temáticas dava-se, não para possibilitar defesa dos pontos de 

vista avessos, e sim, para a adesão de espíritos e reprovação de opiniões contrárias. 

As muitas vozes inseridas nos materiais textuais dos livros didáticos primam por 

objetivos em comum que buscam a adesão de outros para sua defesa. As atividades de 

debate, e demais proposições solicitadas na coleção, requerem e permitem a apropriação 

dos pontos de vista, justificativas e contra-argumentos apresentados nos volumes. 

Possuem “a finalidade de influenciar a opinião do outro” (DOLZ, SCHNEUWLY e 

PIETRO, 2004, p. 250), contudo, sem modificar a opinião exposta no material didático, 

ou, nos casos de discordâncias sempre possíveis, sem ferir os princípios e valores 

sociais que permeiam o contexto escolar. No caso analisado, seria possível ao aluno 

discordar do sistema de cotas para negros, no entanto, para isso, deveriam colocar em 

pauta outros valores, também difundidos no espaço escolar, como a necessidade de 

distribuição de renda e melhoria de condições de vida, diminuindo ou “acabando” com a 

miséria. 

Desse modo, as atividades não põem à prova sua opção ética, e nem deveriam. 

No entanto, a escolha dessas temáticas gera um nível menor de discutibilidade entre os 

participantes da situação. Incluem-se, nesse caso, debates sobre a violência contra a 

mulher ou a criança, o combate às diferentes formas de preconceito, dentre outras. 

Passemos, dessa forma, à observação das ocorrências da coleção B e realizemos 

contrapontos com os resultados até então apresentados. 

 

Coleção B – Oralidade e Argumentação por meio de Entrevistas e Debates 

A coleção B anunciou, desde o manual do professor, a preocupação em 

estabelecer momentos para se trabalhar em grupos, trios e duplas. Além disso, para as 

entrevistas, foram destinadas seções especiais. Sobre esses aspectos, as entrevistas e as 

propostas de trabalhos em grupos assumiram papel principal. Para a entrevista, 

inclusive, explicitou-se o treino, ensaio e avaliação dos colegas como instrumentos que 

possibilitariam sua aprendizagem. Contudo, nas citações em que encontramos os 

debates, esses apareceram como atividades a mais para um boxe destinado a 

disponibilizar informações complementares. Ou seja, o gênero, o uso dele, não foi 

problematizado por si próprio como aconteceu com as entrevistas.  

Em nossas análises, encontramos um total de 161 ocorrências do conjunto dessas 

atividades. O primeiro e o último volume concentraram a maior parte dessas com, 

respectivamente, 44 e 51 casos. Os volumes 2 e 3 apresentaram 36 e 28 ocorrências.  



As atividades destinadas a estimular as produções de conversas/ discussões, 

presentes no segundo bloco, foram as que implementaram maior freqüência na coleção, 

com 76,40% do total. A elas, seguiram-se as propostas que estimulavam a produção de 

gêneros orais secundários, com 9,93%, as atividades de oralização da escrita, com 

9,32% e, por fim, as reflexões sobre vocabulário, 4,35%, como pode ser visto na tabela 

3. 

 

TABELA 3 – Atividades de oralidade na Coleção B 

LD1 LD2 LD3 LD4 Total Categoria 
Freq. % Freq. % Freq. % Freq. %. Freq.  .% 

1.1 3 6,81 3 8,34 1 3,57 1 1,89 8 4,96 
1.2 2 4,55 0 0 0 0 0 0 2 1,24 
1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.5 1 2,27 0 0 0 0 0 0 1 0,62 
1.6 1 2,27 0 0 0 0 0 0 1 0,62 
1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.9 2 4,55 0 0 0 0 2 3,78 4 2,48 
1.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total de 
propostas do 
bloco 1 

9 20,45 3 8,34 1 3,57 3 5,67 16 9,93 

2.1 8 18,18 1 2,77 7 25 3 5,67 19 11,80 
2.2 2 4,55 5 13,88 6 21,42 8 15,09 21 13,04 
2.3 21 47,72 22 61,12 11 39,28 29 54,71 83 51,55 
Total de 
propostas do 
bloco 2 

31 70,45 28 77,77 24 85,70 
 

40 75,46 
 

123 76,40 

3.1 4 9,10 1 2,77 3 10,73 7 13,20 15 9,32 
3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total de 
propostas do 
bloco 3 

4 9,10 1 2,77 3 10,73 7 13,20 15 9,32 

4.1 0 0 4 11,12 0 0 3 5,66 7 4,35 
4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total de 
propostas do 
bloco 4 

0 0 4 11,12 0 0 3 5,67 7 4,35 

Total geral 44 100 36 100 28 100 53  161 100 

 

As atividades voltadas para entrevistar alguém (1.1), dar depoimento oral ou 

relato pessoal (1.2), contar história (1.5), responder charadas/adivinhações (1.6) e 

debater (1.9) foram solicitadas na coleção. Contudo, não encontramos registros que 



demandassem a produção de exposições orais (1.3), representações teatrais (1.4), 

produção de textos instrucionais orais (1.8), notícias ou reportagens em jornal falado 

(1.10), discurso de defesa/ acusação (1.11), listagem oral (1.12) e horários políticos 

(1.13). Também não encontramos solicitações de descrições orais. Desta forma, 

consideramos que houve menor variação de tipos de atividades que na coleção A. Na 

verdade, tal redução parece revelar uma opção em prol de uma variedade maior de 

gêneros orais secundários a contemplar.  

A primeira categoria da tabela, “entrevistar alguém”, como anunciado no manual 

do professor, recebe destaque especial na coleção. Embora as ocorrências por volume 

apresentem-se insuficientes para possibilitar sua apropriação, é possível perceber a 

preocupação com a análise do gênero.  

Frente ao primeiro agrupamento de ocorrências, apenas duas categorias, 

representadas por cinco atividades, contemplaram o aspecto argumentativo: uma 

entrevista e quatro debates. Observemos na próxima tabela: 

 

TABELA 4 – Atividades de oralidade com dimensão argumentativa da coleção B – Bloco 1. 

Total de atividades na coleção B Total de atividades que desenvolvem 

estratégias argumentativas na coleção 

B 

Categoria 

Freq. % Freq. % 

1.1 8 50,00 1 10,00 
1.2 2 12,50 0 0 
1.3 0 0 0 0 
1.4 0 0 0 0 
1.5 1 7,25 0 0 
1.6 1 7,25 0 0 
1.7 0 0 0 0 
1.8 0 0 0 0 
1.9 4 25 4 90,00 
1.10 0 0 0 0 
1.11 0 0 0 0 
1.12 0 0 0 0 
1.13 0 0 0 0 
1.14 0 0 0 0 
Total 16 100,00 5 100,00 

 

O quantitativo remete à observação de que poderia haver poucas propostas na 

obra voltadas ao desenvolvimento da argumentação. No entanto, o segundo bloco, que 

não abordaremos nesse artigo, foi o maior representante de atividades com dimensão 

argumentativa nas propostas de conversas e discussões. Entretanto, nosso interesse, para 

este momento, volta-se ao ensino de gêneros orais secundários com dimensão 

argumentativa. Assim, diante das ocorrências da coleção, selecionamos a mais 



representativa em termos quantitativos: o debate. Passemos, portanto, à abordagem 

desse. 

Em quatro ocorrências, presentes no primeiro e no último volume, 

possibilitavam o desenvolvimento de estratégias de argumentação. Esses debates se 

mostraram híbridos entre a resolução de problemas e a opinião de fundo controverso, de 

acordo com a classificação de Dolz, Schneuwly e Pietro (2004, p. 253), pois guiavam-se 

pela resolução de questões referentes a problemas sociais e exigiam a colocação das 

diversas posições. Ou seja, as propostas partiam de perguntas que requeriam a resolução 

dos problemas sociais colocados e/ou a identificação das causas desses, bem como na 

assunção de pontos de vista. Um exemplo é o caso a seguir. 

 

1. Leia a seguinte afirmação: 

Há 500 anos havia em torno de 5 milhões de pessoas habitando a 

região que hoje chamamos de Brasil. Atualmente existem apenas 

cerca de 400 mil indígenas no Brasil... 

Com a orientação da professora e em grupo: 

1. Elabore uma resposta para a seguinte pergunta: o que será que 

ocorreu aos povos indígenas entre o ano de 1500 e hoje? 

2. Escreva a resposta no caderno. 

3. Dite para a professora a resposta elaborada pelo grupo. Em 

seguida, debata a questão com os colegas da classe.(...) 

(Coleção B, volume 4, p. 38) 
 

A atividade impulsiona a uma construção de diferentes hipóteses, uma vez que o 

material textual no qual a questão era discutida fora apresentado em páginas posteriores. 

Isso nos remete a crer que a intenção aqui alocada era problematizar as possíveis causas 

para só depois confirmá-las ou não. Obviamente, o uso do livro pode remeter a diversas 

estratégias didáticas, não se restringindo a seguir suas páginas. Contudo, nosso papel 

para o momento é tentar entender a finalidade da proposta.  

Assim, nosso primeiro movimento analítico nos propicia observar que essa 

atividade ocorre em pequenos grupos inicialmente para, só depois, ser debatida na 

classe. Esse momento inicial é direcionado pela pergunta explicitada. Nesse momento 

inicial, diante das diversas possibilidades impressas pelo grupo, será preciso fortalecer a 

hipótese construída. Para tanto, no próprio grupo, será preciso o estabelecimento prévio 

do debate. Poderíamos encontrar, desde já, opiniões controversas. Contudo, a finalidade 

seria a resolução de um problema relativo a um dos conteúdos da disciplina. A proposta 

recebe nova amplitude no confronto com o restante da classe. Portanto, essa 



característica se apresentava como um debate para resolução de problemas. No entanto, 

analisemos o contínuo desse comando: 

 

2. Com um colega, faça o que se pede:  

1. Responda no caderno com base no que vocês já sabem: os 

indígenas foram escravizados? Em caso de resposta positiva, por 

quê? 

2. Leia a resposta para a turma. A professora irá anotá-la no 

quadro. 

3. Por fim, copie no caderno tudo o que a professora anotar. 

3. No ano de 1500, os europeus iniciaram a invasão dos 

territórios ocupados pelos povos indígenas. A data que marcou o 

início dessa invasão foi 22 de abril de 1500. 

Alguns historiadores chamam a chegada dos portugueses de 

descobrimento, dando a impressão de que os portugueses chegaram a 

uma terra onde não havia ninguém e era só chegar aqui e ocupar. 

Outros historiadores (e também os povos indígenas) chamam o 

acontecimento de invasão. 

1. Com um colega e a orientação da professora, pesquise o 

significado da palavra invasão. 

2. Agora responda no caderno: qual a diferença entre 

descobrimento de uma terra e invasão de uma terra? 

3. Comente com a classe e com a professora: você acha que houve 

descobrimento ou invasão quando os portugueses chegaram em 

1500? 

(Coleção B, volume 4, p. 38) 

 

Como podemos identificar, essa atividade atendeu a diversas categorias 

especificadas em nossa pesquisa para a modalidade oral (leitura em voz alta, conversas 

para resolução de atividade). Ainda sobre os debates, a última pergunta colocada como 

uma conversa remete a uma continuidade do debate iniciado, pois, além de pertencer ao 

desencadear da proposta, exigiu que os/ as discentes se apoiassem em suas conclusões 

iniciais para respondê-la. Contudo, desde já, há a assunção do ponto de vista defendido 

pela obra quando o comando explicita “No ano de 1500, os europeus começaram a 

invasão...”. Essa informação impede que o debate apresente a função de possibilitar 

confrontos face a face de forma plena, pois não se faria possível optar pelo ponto de 

vista oposto. No entanto, a tomada de posição, a explicitação dessas, mesmo que para 

culminar numa mesma opinião, são características de um debate de opiniões de fundo 

controverso. Todavia, será preciso reconhecer que as controvérsias se estabeleceriam 

dentro do mesmo ponto de vista. Ou seja, seria quase tácito que os europeus eram 

invasores. As divergências poderiam se concretizar na problematização de quais as 

justificativas seriam relevantes e suficientes para esse argumento.  



Dessa forma, a mesma característica identificada na coleção A se repete na 

coleção B. As temáticas escolhidas para essas atividades não permitiriam uma defesa de 

pontos de vista opostos em sala de aula, em decorrência do modo como o tema era 

proposto (havia uma defesa de opinião no próprio material), uma vez que representavam 

questões sociais que precisam ser defendidos na escola.  

 

Considerações finais 

As propostas que envolviam a produção dos gêneros orais secundários foram 

pouco aproveitadas em ambas as coleções. Mesmo quando havia certa variedade, a 

quantidade apresentada para a apropriação desses gêneros foi insuficiente quando se 

pensa na exploração de suas características. Contudo, precisamos destacar as propostas 

de entrevistas e de debates. 

As entrevistas receberam formas de tratamento diferenciado nas coleções. A 

coleção A sugere-as, indica algumas perguntas e até requer uma sistematização, contudo 

não há uma problematização em torno do planejamento, execução e tratamento 

estatísticos dos dados da entrevista. A coleção B, no entanto, se esforça por promover 

tais procedimentos. Em ambas as coleções, as entrevistas destinaram-se a situações reais 

e em geral era requerida a socialização de seus resultados. 

Os debates apareceram como um gênero da ordem do argumentar interessante de 

explorar nas aulas de História. Contudo, nas ocorrências encontradas nas coleções, nem 

sempre era possível estabelecer confrontos de pontos de vista opostos. As temáticas 

escolhidas para esses só poderiam ser defendidas na escola sob um ponto de vista, 

acordado com a perspectiva ética que a obra assumia. Essa abordagem não deixa de ser 

pertinente ao papel educador atribuído à instituição escolar. Entretanto, para que a 

aprendizagem da argumentação possibilite a apropriação de ações como confrontar 

pontos de vista, aprofundar contra-argumentos aos pontos de vista e justificativas 

opostas, é importante garantir momentos em que haja assunção e defesa de pontos de 

vista opostos, nesse caso, passíveis de assunção na escola. Também não encontramos 

propostas de estudo das características do gênero: finalidades, interlocutores, recursos 

linguísticos. 

Assim, nossos resultados apontam para uma necessidade de reflexão sobre a 

escolha dos gêneros que compõe os livros didáticos de História. O ensino desses requer 

a exploração e produção de gêneros adequados à aprendizagem dos conteúdos históricos 

escolares no que concerne aos anos iniciais do Ensino Fundamental. Dessa forma, se faz 



pertinente atentar aos processos de escolha dos gêneros, às explorações através de 

atividades de compreensão de textos e/ ou das suas formas de produção orais, quando se 

intenta propiciar espaços nos quais a aprendizagem das estratégias de argumentação, 

bem como as de narração, exposição e descrição passam a ser objetos de ensino. 
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