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Com base na teorização de Bakhtin sobre o modo
como os discursos se constituem – orientados externamente, povoados de intenções e acentos de Outros nos discursos –, temos assumido que enunciar,
nesta concepção de linguagem, é argumentar.
(GOULART, 2011, p. 130-131)

introdução
Convocar o ensino de Língua Portuguesa numa perspectiva dialógica corresponde a considerar as práticas sociais em seus contextos de
uso, reconhecendo os fios ideológicos que “banham” o exercício da vida
verbal, com suas emoções, expressividades, valorações, com seus pontos
de vista. Um caminho proposto pela Análise Dialógica do Discurso (Círculo de Bakhtin), neste sentido, é oferecer experiências didáticas que
façam os alunos compreenderem os usos efetivos da língua em seus cenários de vida verbal, como podemos observar nas seguintes citações:
1) “as formas gramaticais não podem ser estudadas sem que se leve
em conta seu significado estilístico. Quando isolada dos aspectos semânticos e estilísticos da língua, a gramática inevitavelmente degenera
em escolatisticismo” (BAKHTIN, 2013, p. 23);
2) “não importa o que a palavra signifique, ela estabelece uma ligação entre os indivíduos de um meio social [...] a comunicação é o meio
pelo qual um fenômeno ideológico adquire [...] seu significado ideológico, seu caráter de signo” (MEDVIÉDEV, 2012, p. 50).
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Desse modo, aproximar o ensino da língua à natureza constitutivamente dialógica da linguagem oportuniza reflexões que constroem o
pensamento crítico sobre as cotidianas possibilidades de interações sociais via produção de gêneros do discurso. Inserir o ensino da língua
“pelos óculos dos gêneros” orienta a formações de sujeitos sociais que,
para além de discussões sobre sua estrutura, compreendam a língua
como valorativa, como argumentativa.
Nesses termos, oriundo das atividades proporcionadas pelo Projeto
de Extensão “Lendo blogs políticos nas aulas de Língua Portuguesa do
ensino médio”, financiado pelo Programa de Bolsas de Extensão da Universidade Federal de Campina Grande (PROBEX/UFCG/2014), objetivamos, no presente artigo, discorrer acerca da influência que o blog
intitulado “Leituras da mídia política: você faz?” acarretou para a formação de leitores críticos e reflexivos através do trabalho com a leitura
da mídia política nas Eleições 2014 para Presidência da República.
Do ponto de vista do arcabouço teórico que subsidiou nossas reflexões neste trabalho, nos apoiamos nas contribuições advindas da Análise
Dialógica do Discurso e dos estudos da argumentação, a partir das leituras de Almeida (2013), Bakhtin (2013; 2010), Bakhtin/Volochínov
(2009), Fiorin (2010; 2008), Goulart (2011), Leitão (2011), Silva (2008),
dentre outros.
Em se tratando da organização deste artigo, destacamos: esta introdução, discussões teóricas intituladas de Dialogismo, leitura e ensino de
leitura e A argumentação em foco, discussões metodológicas e teóricoanalíticas. Nestas, acentuamos a experiência didático-dialógica realizada, analisando, com este fim, as leituras dos alunos envolvidos no
projeto sobre os materiais da mídia política postados no blog em questão. O trabalho ainda admite considerações finais e lista de referências.

1. Dialogismo, leitura e ensino de leitura
Na visão da Análise Dialógica do Discurso (doravante, ADD), a linguagem é, por natureza, dialógica, uma vez que todo dizer é atravessado
pelo discurso alheio e o dialogismo significa, portanto, as possibilidades
de compreensão deste dizer, isto é, as relações de sentidos que se cons46
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tituem entre este dizer e outros, no contexto dos mais variados campos
de comunicação discursiva.
Para Bakhtin (2010, p. 272), toda compreensão plena real é ativamente responsiva e não é, senão, uma fase inicial preparatória para a
resposta: “todo falante é por si mesmo um respondente em maior ou
menor grau [...] Cada enunciado é um elo na corrente complexamente
organizada de outros enunciados”. E afirma mais:
Não existe a primeira nem a última palavra, e não há limites para
o contexto dialógico (este se estende ao passado sem limites e ao
futuro sem limites). Nem os sentidos do passado, isto é, nascidos
no diálogo dos séculos passados, podem jamais ser estáveis (concluídos, acabados de uma vez por todas): eles sempre irão mudar
(renovando-se) no processo do desenvolvimento subsequente, futuro do diálogo. Em qualquer momento do desenvolvimento do
diálogo existem massas imensas e ilimitadas de sentidos esquecidos, mas em determinados momentos do sucessivo desenvolvimento do diálogo, em seu curso, tais sentidos serão relembrados
e reviverão em forma renovada (em novo contexto). Não existe
nada absolutamente morto: cada sentido terá sua festa de renovação (BAKHTIN, 2010, p. 410, itálico do autor).

Assim, o conceito de dialogismo é vinculado ao de interação, estabelecendo a base de processo de produção dos discursos, entendidos
como redes de relações dialógicas assumidas por um sujeito e expressas
pela linguagem por meio de um ponto de vista: condição necessária para
se construir sentidos sobre enunciados concretos – posicionamento teórico-metodológico da ADD.
É sob essa perspectiva que situamos o conceito de leitura por nós
adotado nesse trabalho:
a leitura constitui-se como uma atividade que envolve o indivíduo
em um projeto que transcende os dados da experiência concreta
individual como leitor, favorecendo o desenvolvimento de uma
perspectiva desenraizada do contexto imediato, projetada para o
futuro, liberando o leitor para construir novas possibilidades de
ação (SILVA, 2008, p. 143).

Desse modo, pensar em leitura corresponde a entendê-la como uma
ação humana de construção de redes de sentidos. Ela (a leitura) eviden47
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cia-se pela oportunidade concedida aos sujeitos sociais de tecerem impressões, produzirem conhecimentos e agirem criticamente através de
estratégias sociocognitivas.
Para o senso comum, o ato de ler implica, tão somente, a decodificação de termos linguísticos, tendo uma visão da leitura como uma ação
pronta e acabada. Esta acepção é transportada, na maioria das vezes,
para o ensino da leitura no meio escolar. A consequência, como sabemos, é enxergar no aluno um sujeito passivo, que está apto a decodificar,
memorizar e reproduzir o que lhes é transmitido. Acreditamos, porém,
que esta visão de ensino de língua e, mais especificamente de leitura,
não contribui para a aprendizagem do aluno.
Possenti (2001, apud ALMEIDA, 2013) nos apresenta os três estágios fundamentais da leitura. O primeiro deles, denominado de leitura
filológica, tem o autor como o centro do saber. No segundo, o texto
ocupa posição de destaque e no terceiro o leitor passa a fazer parte da
tríade que interage na leitura. Almeida (2013) ainda nos expõe a visão
dialógica da linguagem. Nesta, a leitura é um processo de interação entre
autor/leitor e texto, proporcionando ao aluno um nível elevado de compreensão acerca daquilo que é lido.
Assim, o processo de leitura na sala de aula envolve o leitor, o texto
e o professor, tendo a leitura como fator de construção de sentido. Logo,
o professor não é apenas o transmissor de conteúdo, nem tampouco o
aluno é apenas o receptor. Esta relação exige o conhecimento prévio de
ambas as partes e o professor passa a ser um mediador em sala de aula,
auxiliando na aprendizagem (XAVIER; ALMEIDA, 2015; FREITAS;
XAVIER, 2014; FREITAS; XAVIER; ALMEIDA, 2014).
O ensino da língua – particularmente – da leitura, portanto, leva
em consideração o trabalho com os gêneros discursivos, como apontam
Bakhtin e Volochínov (2009), sendo necessário despertar no aluno a
compreensão da língua em seu funcionamento. Nessa perspectiva, a escola precisa vincular o ensino da linguagem às diversas situações comunicativas.
As relações dialógicas durante a leitura possibilitam, assim, a construção de conhecimento. Sobre tais relações dialógicas Fiorin (2008) nos
esclarece que:
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[...] o enunciador, para constituir um discurso, leva em conta o
discurso de outrem, que está presente no seu. Por isso, todo discurso é inevitavelmente ocupado, atravessado, pelo discurso
alheio. O dialogismo são as relações de sentido que se estabelecem
entre dois enunciados (FIORIN, 2008, p. 19).

Compreendendo os gêneros discursivos como fontes dialógicas1, é
possível que o aluno atente para o atravessamento de enunciações presentes no discurso de um dado enunciador, visto que todo discurso é ocupado
pelo discurso de outrem. Vendo o processo de leitura permeada pela dinamicidade, o sujeito aluno torna-se, também, construtor de sentidos.

2. A argumentação em foco
Partimos do que o linguista brasileiro José Luiz Fiorin (2015, p. 15) esclarece: “é um lugar-comum na linguística atual a afirmação de que a argumentatividade é intrínseca à linguagem humana e de que, portanto,
todos os enunciados são argumentativos”. Neste sentido, argumentar é uma
prática que está na ordem do dia em se tratando de usos linguísticos.
Considerar a natureza argumentativa da linguagem humana corresponde a conceber que os sentidos historicamente situados dos enunciados são constitutivamente influenciados por forças argumentativas: eis
uma expressão cara para nosso trabalho!
São oportunas as palavras de Fiorin (2015, p. 17) para quem:
[...] as teorias do discurso, quaisquer que elas sejam, não se
podem limitar a essa microanálise linguística, embora, eventual1

Para Bakhtin (2010, p. 261-262, itálicos do autor), “todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas
desse uso sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana, o que, é claro, não contradiz a unidade nacional de uma língua. O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados
(orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção
dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção composicional. Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a construção
composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo da comunicação. Evidentemente, cada
enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso”.
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mente, possam servir-se dela. Paul Ricoeur dizia que o sentido
do texto é criado no jogo interno de dependências estruturais e
nas relações com o que está fora dele (1986). Isso significa que as
teorias do discurso devem levar em conta dois aspectos: de um
lado, a organização das unidades discursivas transfrásticas; de
outro, o modo de funcionamento real do discurso, ou seja, seu
caráter dialógico.

Em linguística, sobretudo em ADD, estar atento às forças argumentativas do discurso corresponde a uma busca pela compreensão que lê
os enunciados concretos numa perspectiva de argumentação, de estratégias de convencimento e de registros de valoração, tendo, para tanto,
o sistema linguístico como referência, mas ampliando a discussão analítica para além do sistema, situando-o dialogicamente no tempo e no
espaço, isto é, no cronotopo.
Logo, argumentar é imprimir, nos discursos, pontos de vista e de
construção de conhecimentos. É sob esta ótica que orientamos a reflexão
de nossa experiência didático-dialógica apresentada no tópico a seguir.
Concordamos com Leitão (2011, p. 15) quando defende a argumentação na linguagem como o exercício de uma atividade discursiva: “ao
engajar-se em argumentação o indivíduo é levado a formular claramente
seus pontos de vista e fundamentá-los mediante a apresentação de razões que sejam aceitáveis a interlocutores críticos [...]”. Nestes termos,
estar atento ao caráter argumentativo da linguagem aguça a criticidade
de sujeitos sociais, seja pela perspectiva da concordância ao argumento,
seja pela discordância, seja pelo acréscimo, seja pela abstenção, enfim.
A argumentação é, na verdade, uma das estratégias em que o usuário da língua utiliza para convencer alguém a favor ou contra alguma
opinião. Na modalidade escrita e/ou na fala, ela está presente no dia-adia de todos os indivíduos, desde o simples momento de uma situação
informal até em momentos de uma comunicação mais formal, como em
reuniões de trabalho, segundo Alves (2015).
Em se tratando da argumentação no espaço escolar, mais especificamente na sala de aula, percebemos que esse é um local onde a persuasão é constantemente usada, como nos aponta Silveira (2010, p. 100):
assim sendo, se o professor não exerce a persuasão na sala de aula,
não cumpre com o objetivo de ensino: construir, com os alunos,
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novos conhecimentos. Mas, se impõe tais conhecimentos, apelando
para o autoritarismo e a coerção, pode recair num processo de ensino reprodutivo, sofrendo resistência e não obtendo a colaboração
deles.

Diante disso, podemos compreender que nesse espaço o olhar pontual para a argumentação deve ser usado não só pelo professor, mas também pelo aluno, para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra de
maneira efetiva. Ainda conforme a autora supracitada, a sala de aula não
existe sem o uso da persuasão:
[...] dessa forma, acreditamos que não existe aula sem persuasão,
já que esta se faz presente desde a seleção pelo professor do tema
de aula, dos textos que servirão de subsídios para o desenvolvimento da aula, como, também, através da “orientação argumentativa” encaminhada pelo professor para conduzir os alunos à
determinadas conclusões, via persuasão (SILVEIRA, 2010. p. 104,
aspas da autora).

Vemos que, a partir do momento em que o professor planeja sua
aula, já faz uso da argumentação, o que confirma que, de fato, em todos
os campos da comunicação discursiva, a linguagem é argumentativa, é
“prenhe” de valorações, de escolhas não aleatórias.

3. Situando, metodologicamente, a geração dos dados2
Utilizando o blog “Leituras da mídia política: você faz”, criado com
o fim pedagógico de nortear e instigar nos alunos a formação crítica e
reflexiva no que concerne à leitura da esfera do jornalismo político contemporâneo e à escrita de artigos de opinião, realizamos as atividades
na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Nenzinha Cunha
Lima, localizada em Campina Grande – PB, entre os meses de setembro
a novembro de 2014: período em que no Brasil ocorriam as campanhas
políticas das Eleições para Presidente da República, Governadores, Senadores e Deputados Estaduais e Federais. Em novembro realizamos
discussões sobre pós-campanhas.
2

Adaptado de Freitas, Xavier e Almeida (2014).
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A partir da “corrida” eleitoral foram postadas matérias extraídas das
editorias políticas de blogs jornalísticos e de outros veículos midiáticos
e, em seguida, os alunos participantes produziram comentários escritos
relacionados às leituras. Além disso, a fim de fomentar os comentários
escritos no blog, também foram feitas discussões orais sobre os conteúdos publicados nessa ferramenta digital.
Os encontros eram semanais com, aproximadamente, duas horas
para o desenvolvimento das atividades. O trabalho pedagógico com a
leitura da mídia política foi paulatinamente suscitando discussões entre
os discentes, fazendo com que os mesmos utilizassem dos recursos midiáticos com a finalidade de compreender as relações discursivo-dialógicas que permeiam o campo do jornalismo político.
Dentro dessa ótica, pudemos, no campo escolar, construir conhecimentos vinculados à práticas sociais situadas e ideologicamente organizadas. Os leitores, em nosso caso, os alunos de Ensino Médio,
desenvolveram práticas de leitura que iam além da simples decodificação dos textos. Diante da grande massa de enunciados oriundos do
jornalismo sobre a disputa eleitoral para Presidente da República, os
sujeitos leitores foram se posicionando e acenando para o uso da forma
linguística num dado contexto, vendo aquilo que torna um signo adequado, ou não, às condições de uma situação concreta (BAKHTIN;
VOLOCHÍNOV, 2009).

4. Situando as discussões teórico-analíticas
A seguir, apresentamos imagens que contemplam, no blog, a postagem de matérias e os seus respectivos comentários, socializando,
deste modo, as vivências em sala de aula de leituras sobre o jornalismo
político.
Partimos da concepção de que:
[...] a argumentatividade do discurso seria inerente ao princípio
dialógico, já que todo enunciado é produzido na direção do
Outro, no movimento da interminável cadeia de enunciações.
Enunciando, estamos agindo sobre o Outro, argumentando, o que
significa ir além de compreender e responder enunciados. De
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acordo com Bakhtin (1998, p. 146, grifo nosso), nossa transformação ideológica é justamente um conflito tenso no nosso interior
pela supremacia dos diferentes pontos de vista verbais e ideológicos,
aproximações, tendências, avaliações. Estamos, portanto, focalizando a argumentatividade no modo de construção do discurso,
no seu direcionamento, intencionalidade e tom avaliativo, especialmente (GOULART, 2011, p. 131, destaques da autora).

Dessa forma, é possível compreendermos que os enunciados e as
enunciações são, por natureza, constituídos por forças argumentativas.
Esta orientação é a que abastece a epígrafe deste artigo. Compreendemos, portanto, conforme Goulart (2011), enunciar como uma atividade
argumentativa. Logo, o trato analítico dado aos exemplos a seguir caminha nesta direção. Vejamos.
Figura 1 – Charge que relaciona o Capitalismo, o PT e o PSDB

Fonte: http://leiturasdamidiapolitica.blogspot.com.br/. Acesso em 17 fev. 2016

A charge (Figura 1) apresenta uma discussão de forças argumentativas que, dialogicamente, põe “no mesmo balaio” o PT e o PSDB: “balaio” de grupos políticos que se corrompem e que vivem em função dos
interesses capitalistas que gerenciam o mundo contemporâneo.
É bom destacar que antes da escrita dos comentários foram realizadas em sala de aula discussões sobre os textos postados no blog, de modo
que os comentários dos alunos refletem a ação didática desempenhada
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por nós no contexto escolar. A partir disto, a Figura 2 traz as leituras
que os alunos fizeram da charge.
O aluno Jeﬀerson Lucas situa bem o momento em que o Brasil estava vivendo naquele 15 de outubro de 2014: os impasses das pesquisas
eleitorais sobre o segundo turno das Eleições 2014. Neste contexto, o
aluno, através da leitura da charge, acentua estes impasses pelo uso do
sintagma verbal “estão brigando entre si”, colocando-se no discurso a
partir do ponto de vista que compreende a disputa eleitoral como “uma
forma que visa apenas o dinheiro”. Este posicionamento foi replicado
pelo aluno Vagner que, por sua vez, associa a corrida presidencial entre
PT e PSDB pela busca por dinheiro, pela busca por poder.
Figura 2 – Leituras Charge que relaciona o Capitalismo, o PT e o PSDB

Fonte: http://leiturasdamidiapolitica.blogspot.com.br/. Acesso em 17 fev.2016
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O aluno Bruno pontua que, apesar do “espírito” de disputa, de
“briga”, PT e PSDB “estão na mesma forma de acordo com o capitalismo
e os dois partidos se tornaram basicamente o mesmo, e isso só vem para
prejudicar a população Brasileira”. Eis o compromisso social de uma intervenção didática como esta: a de estimular os alunos envolvidos a uma
postura de leitores críticos que põem em questionamento como a política vem sendo colocada em ação e, principalmente, como a sociedade
lê esta ação, que consigam compreender a construção argumentativa
dos textos veiculados pela imprensa de editoria política.
A importância da mídia na modernidade advém do fato de que a
busca de informação está cada vez mais intensa e a propagação do conhecimento é fator primordial para o desenvolvimento de uma sociedade. Nesta direção, é indubitável a presença da carga ideológica que a
mídia carrega. “A mídia contribui com a formação da opinião pública
e, consequentemente, com as mudanças de condutas/comportamentos
sociais” (XAVIER; NASCIMENTO, 2011, p. 103).
Segue mais um exemplo de postagem no blog “Leituras da mídia
política: você faz?” que serviu de estratégia didática para a construção
de conhecimentos sobre as forças de argumentação na cobertura do jornalismo político sobre as Eleições 2014 para Presidência da República.
Figura 3 – Matéria do Blog Conversa Afiada

Fonte: http://leiturasdamidiapolitica.blogspot.com.br/. Acesso em 17 fev.2016
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Figura 4 – Leituras da matéria extraída do Blog Conversa Afiada

Fonte: http://leiturasdamidiapolitica.blogspot.com.br/. Acesso em 17 fev.2016

O blog assinado pelo jornalista Paulo Henrique Amorim, em sua
página inicial, elenca as principais matérias publicadas neste espaço midiático. Percebemos que os títulos destas matérias situam, ideologicamente e de modo argumentativo, discursos que soam um
posicionamento favorável deste blog à candidatura da Presidenta Dilma
Rousseﬀ: “Lula: Aécio trata a Dilma como Lacerda tratou Getúlio”,
“Dilma 52 x 48 Aércio. PT 4 x 0 PSDB”, “Rio, MG e NE: Assim não tem
impeachment!”, dentre outros.
Através destes dados do blog e das discussões em sala, os alunos realizaram as seguintes leituras: Wesley destacou a filiação do blog Conversa
Afiada à candidatura de Rousseﬀ. Ele enfatizou o neologismo criado pelo
blog “Dilmabate” – o print não apresenta o neologismo, por isso sugerimos
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a busca no endereço eletrônico exposto na fonte da Figura 03 – que evidenciou o tom valorativo do Conversa Afiada em favor do comportamento
da candidata no debate promovido pela Rede Bandeirantes de Televisão.
Em seu comentário, Ithalo destacou que o referido blog inseriu Dilma
como um ser injustiçado, o que denuncia uma condição de parcialidade,
de subjetividade, de apoio político do Conversa Afiada à Rousseﬀ.
Já Jeﬀerson Lucas construiu seu comentário fazendo uma comparação
do blog Conversa Afiada, de Paulo Henrique Amorim, jornalista que também atua na Rede Record de Televisão, ao blog de Ricardo Noblat que,
por sua vez, se vincula a Rede Globo de Comunicação: empresas midiáticas que historicamente se digladiam, se posicionam em contextos ideologicamente político-partidários distintos – conforme Figura 04.
Verificamos que Jeﬀerson Lucas realizou leituras dialógicas sobre essas
duas empresas de comunicação social. Este fato o oportunizou construir
sentidos dialogicamente situados: compromisso desta vivência didática.
Para tanto, o aluno compreendeu, pela leitura crítica da mídia política os
tons valorativos que construíram o caráter argumentativo dos acentos
dados por Paulo Henrique Amorim na escolha não aleatória dos textos
para estamparem, em seu blog, as principais notícias que movimentaram
o jornalismo político naquele momento da corrida presidencial de 2014.
A seguir, apresentamos outro recorte das experiências vivenciadas
com o desenvolvimento do projeto de extensão universitária “Lendo
blogs políticos nas aulas de Língua Portuguesa do ensino médio”.
Figura 5 – Matéria que critica Maria Silva por apoiar Aécio Neves no segundo turno

Fonte: http://leiturasdamidiapolitica.blogspot.com.br/. Acesso em 17 fev.2016
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Figura 6 – Leituras da matéria sobre Marina Silva

Fonte: http://leiturasdamidiapolitica.blogspot.com.br/. Acesso em 17 fev.2016

O artigo de Laura Capriglione, publicado em 12 de outubro de 2014
pelo site Yahoo!, expõe a opinião da jornalista em função do apoio dado,
no segundo turno das eleições, por Marina Silva a Aécio Neves. A força
argumentativa do artigo de Capriglione valora negativamente esta decisão de Marina e, para tanto, constrói sua discursividade a partir de escolhas linguísticas que ironizam Marina, como: “descansa em paz!” –
expressão comumente usada para designar quando alguém falece enfatizada pela sentença verbal: “Acabou Marina Silva (1958-2014)” –, “Marina Silva foi durante anos, dentro do campo da esquerda brasileira, a
representante de uma utopia que tentou conciliar três vetores quase sempre desalinhados: o desenvolvimento econômico, a inclusão social e o
respeito ao meio ambiente e às populações tradicionais”, “Mas Marina
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Silva acabou no domingo 12 de outubro, quando virou as costas para
sua própria trajetória ao declarar voto no candidato Aécio Neves, o representante de uma política econômica ostensivamente contrária à valorização do salário mínimo e à ampliação das políticas sociais e de
inclusão”, dentre outras passagens do texto.
A partir da leitura do texto e das discussões em sala de aula, os alunos foram ao blog e começaram a escrever seus comentários. Destes comentários, destacamos uma leitura literal por parte de Jeﬀerson que se
limitou a um reconhecimento mecânico e não reflexivo do que foi apresentado no texto da jornalista. Deferentemente ocorreu com a leitura
de Alliny: “O texto que satiriza Marina que realmente deixou suas “raízes” politicas para adentrar numa visão aparentemente contraria a que
ela sempre defendeu e com isso virou motivo piada”.
Nessa compreensão, observamos o quanto a aluna percebeu a força
argumentativa da jornalista ao enunciar, satiricamente, seu ponto de
vista sobre o apoio de Marina Silva a Aécio Neves. A aluna refletiu sobre
o impacto que tal decisão, naquele momento, repercutiu, depreciativamente, segundo Capriglione, na trajetória de vida de Marina enquanto
mulher, enquanto política, enquanto educadora.
Pesar os desdobramentos desta decisão para o histórico de Marina
Silva e para o cenário político daquele momento era o motivo-chave da
discussão didática daquele texto empreendida por nós no processo de
vivência da experiência: uma discussão que pensa a leitura como uma
atividade que constrói sentidos indo além do posto pela estrutura gramatical, mas reconhecendo as expressividades argumentativas e ideológicas que o uso da língua em contextos sócio-históricos revela.
Este foi o compromisso didático e social que o desenvolvimento
desta atividade de extensão ofereceu em prol da formação de alunos críticos e reflexivos no ensino médio, buscando os fios ideológicos que atravessam a produção dos textos em seus campos de comunicação
discursiva.
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Considerações finais
Retomando o objetivo assumido neste trabalho de discorrer acerca
da influência que o blog intitulado “Leituras da mídia política: você faz?”
acarretou para a formação de leitores críticos e reflexivos, compreendemos que a exposição a esta experiência didática proporcionou aos alunos
envolvidos o contato com atividades que os estimularam à leitura crítica
da mídia, sensibilizando-os à busca pela necessidade de criticar as obviedades, à busca por irem além do posto, pela compreensão de que toda
e qualquer enunciação é sempre argumentativa, conforme se apresenta
a epígrafe deste artigo.
Os leitores, em nosso caso, os alunos de ensino médio, desenvolveram práticas de leituras que iam além da simples decodificação dos textos – característica que estimula um olhar para os processos de
argumentatividade presentes em textos discursivamente situados como
assim o são os do jornalismo político. Diante da grande massa de notícias oriundas do jornalismo sobre a disputa eleitoral à Presidência da
República, os sujeitos leitores foram se posicionando e acenando para o
uso da forma linguística num dado contexto, vendo aquilo que torna
um signo adequado às condições de uma situação concreta (BAKHTIN;
VOLOCHÍNOV, 2009).
Através de comentários escritos, os alunos participantes evidenciavam
a importância que tem o cidadão crítico na sociedade contemporânea. Os
alunos passaram a ficar “antenados” aos aparatos da mídia política, demonstrando entendimento no que se refere aos liames argumentativos do
dito e do não dito das instituições midiáticas contemporâneas.

referências
ALMEIDA, M. F. O desafio de ler e escrever na escola: experiências com a formação docente. João Pessoa: Ideia Editora, 2013.
ALVES, S. F. Gêneros argumentativos no livro didático de Língua Portuguesa: um estudo
sobre a arquitetura do folhado textual. Monografia apresentada ao Curso de Letras
– Língua Portuguesa da Universidade Federal de Campina Grande. Campina
Grande, 2015.
BAKHTIN, M. M. Questões de estilística no ensino da língua. Tradução, posfácio e notas
de Sheila Grillo e Ekaterina Vólkova Américo. São Paulo: 34, 2013.
______. Estética da criação verbal. Tradução de Paulo Bezerra. 5. ed. São Paulo: Martins
Fontes, 2010.

60

ARGUMENTAçãO NA ESCOLA: LEITURAS DIALÓGICAS DA MÍDIA POLÍTICA

______; VOLOCHÍNOV, V. N. Marxismo e Filosofia da Linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. Tradução de Michel Lahud
e Yara Frateschi Vieira. 13. ed. São Paulo: HUCITEC, 2009.
FIORIN, J. L. Introdução ao pensamento de Bakhtin. São Paulo: Ática, 2008.
______. Argumentação. São Paulo: Contexto, 2015.
FREITAS, D. B.; XAVIER, M. M. Leitura, mídia e ensino de Língua Portuguesa: reflexões
teóricas. In: Anais do I Congresso Nacional de Educação (CONEDU). Campina
Grande: Realize, 2014.
______; ______; ALMEIDA, M. F. Blog pedagógico e ensino de língua: formando/incluindo leitores críticos do jornalismo político. In: Anais do I Congresso Internacional de Educação e Inclusão (CINTEDI). Campina Grande: Realize, 2014.
GOULART, C. M. A. Alfabetização, discurso científico e argumentação. In: LEITãO, S.;
DAMIANOVIC, M. C. (Org.). Argumentação na escola: o conhecimento em construção. Campinas: Pontes, 2011. p. 129-152.
LEITãO, S. O lugar da argumentação na construção do conhecimento em sala de aula.
In: ______; DAMIANOVIC, M. C. (Org.). Argumentação na escola: o conhecimento em construção. Campinas: Pontes, 2011. p. 13-46.
MEDVIÉDEV, P. N. O método formal nos estudos literários: introdução crítica a uma
poética sociológica. Tradução de Sheila Grillo e Ekaterina Vólkova Américo. São
Paulo: Contexto, 2012.
SILVA, C. P. C. Leitura como experiência terapêutica. In: KLEIMAN, A.; OLIVEIRA,
M. S. (Org.). Letramentos múltiplos: agentes, práticas, representações. Natal:
EDUFRN, 2008. p. 141-164.
SILVEIRA, N. M. A persuasão no discurso argumentativo de sala de aula. Maceió: EDUFAL, 2010.
XAVIER, M. M.; ALMEIDA, M. F. O gênero blog pedagógico e o ensino de língua materna: por uma prática educomunicativa de leituras dialógicas da mídia política.
Diálogos: Revista de Estudos Culturais e da Contemporaneidade, v. 3, p. 1718-1728,
2015. Disponível em: http://livrozilla.com/doc/289456/vol.-i---revistadi%C3%A1logos. Acesso em: 13 jul.2017.
______; NASCIMENTO, R.N.A. Jornalismo digital na escola: narrativas de uma prática
educomunicativa. In: Biblioteca on-line de Ciências da Comunicação (BOCC). 2011.
Disponível em: http://www.bocc.ubi.pt/_esp/autor.php?codautor=1643. Acesso em:
28 fev.2016.

61

