
1 
 

PRODUÇÃO TEXTUAL NO PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES DAS 

ESCOLAS PÚBLICAS DO ESTADO (PAESPE): 
um estudo sobre o tópico discursivo e a argumentação1 

 

Danielle Belarmino de Lima/Fale-Ufal 

Natália Silva Bezerra de Oliveira/Fale-Ufal 

Raul Guilherme Cândido da Silva2/Fale-Ufal 

Profa. Dra. Fabiana Pincho de Oliveira3/Fale-Ufal 

 

RESUMO: Na contemporaneidade, o domínio da modalidade escrita da língua tende a ser exigido em 

diversos contextos da sociedade, dentre eles, o acesso à universidade através da redação do Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem). No entanto, pesquisadores, professores e alguns resultados de 

seleções, como os do próprio exame, alertam-nos para a dificuldade da escrita coerente, consistente e 

adequada à situação comunicativa por parte considerável dos examinados.  Em meio às 

problemáticas pertencentes a essa questão, encontram-se a inconsistência argumentativa e a 

descontinuidade do tópico discursivo, fatores que podem comprometer, por exemplo, a coerência do 

texto. À vista disso, este trabalho tem como objetivo analisar as estratégias utilizadas para garantir a 

continuidade/progressão do tópico e a argumentação em duas redações de alunos do 3º ano do ensino 

médio matriculados no Programa de Apoio ao Estudante da Escola Pública (Paespe). Como 

referencial teórico desta pesquisa, tomam-se como base alguns autores que têm seus estudos voltados 

à Linguística Textual, por exemplo, Alencar e Faria (2013), Koch (2014) e Lins et al (2017) que 

discutem sobre como os tópicos e os subtópicos são organizados dentro dos textos; Faraco e Tezza 

(2014) que abordam a sistematização e a delimitação das temáticas abordadas em parágrafos e no 

texto como todo; Koch e Elias (2016) que debatem a respeito da competência argumentativa etc. 

Dessa forma, feita a análise das redações, foram encontradas construções textuais que, na maioria 

das vezes, comprometem a progressão do tópico discursivo, isto é, daquilo que se fala, e que acabam 

também comprometendo o caráter argumentativo do texto e, consequentemente, a sua coerência. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Argumentação. Redação. Tópico discursivo.  

 

1. Considerações iniciais 

 Ao trabalharmos com a produção de texto em sala de aula, deparamo-nos, na grande 

maioria das vezes, com as dificuldades dos alunos no tocante à organização das ideias e ao 

desenvolvimento da argumentação, fatores que podem comprometer a estrutura dos 

parágrafos e do escrito como um todo. Dessa forma, o que encontramos são redações com 

ideias soltas, não desenvolvidas e pouco articuladas entre si, o que pode gerar consequências 

negativas na construção de sentido do texto.  

            Por esse motivo, muito se tem pesquisado sobre os aspectos que envolvem a produção 

de textos coesos e coerentes, mais especificamente em dissertações argumentativas, gênero 

que nos interessa nesta pesquisa. Traçar um planejamento do quadro tópico é um fator 
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fundamental na constituição de um texto com essas qualidades e, consequentemente, com 

uma sequência argumentativa e de paragrafação bem estruturadas, já que esses dois aspectos 

estão intimamente interligados no texto. 

 Antes de iniciarmos propriamente essa discussão, é importante conceituar cada um 

desses termos em questão. Alencar e Faria (2013), Koch (2014) e Lins et al (2017) afirmam 

que tópico discursivo se relaciona ao tema abordado e ao modo como é desenvolvido no 

texto, o que faz com que ele seja o fio unificador que perpassa toda construção textual. 

Caso esse fio não progrida no escrito, outro elemento que tende a ser prejudicado no 

texto é a paragrafação. Faraco e Tezza (2014), a título de exemplo, explicitam que o texto 

escrito deve ter organização de seus assuntos, delimitando-os em parágrafos – uma vez que os 

conteúdos postos ali têm relações referenciais – e colocando suas informações numa 

sequência esquematizada. 

 Em relação à argumentação, Koch e Elias (2016) vão dizer que essa é produto textual 

que exige, de quem argumenta, a utilização de diferentes procedimentos para persuadir o 

interlocutor à adesão da tese defendida. Assim, ainda conforme essas autoras, uma adequada 

organização e progressão textual, o uso de apropriados operadores ou marcadores 

argumentativos, bem como uma boa seleção lexical, são recursos que possibilitam coesão e 

coerência ao texto, o que resulta, pois, na construção de uma argumentação satisfatória. 

 Desse modo, utilizando como referencial teórico os estudiosos já citados, temos como 

objetivo descrever e analisar as dificuldades dos alunos na escrita do gênero redação 

dissertativo-argumentativa, em relação à progressão do tópico, com vista à criação da 

coerência e da argumentação do texto.  

 Este artigo será divido nas seguintes seções: na primeira parte, entendendo a 

progressão do tópico discursivo, da organicidade do parágrafo e da argumentação, será 

mostrado o que os autores discorrem sobre esses recursos textuais; na segunda, análise das 

produções textuais, será feita análise de nossos dados; por fim, na terceira seção, serão postas 

as conclusões às quais chegamos. 

 

2. Entendendo a progressão do tópico discursivo, da organicidade do parágrafo e da 

argumentação   

 De acordo com Alencar e Faria (2013), Koch (2014) e Lins et al (2017), é 

imprescindível aos alunos, que constantemente são levados a dissertar sobre algo, 

principalmente textos argumentativos nos moldes exigidos pelo vestibular, tenham a 
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capacidade de compreender a complexidade da construção do texto, desenvolvendo-a de 

forma assertiva para que, ao fim dela, a construção de sentido e a argumentação sejam bem-

sucedidas. 

 Para obter êxito nessa elaboração, é necessário o domínio do desenvolvimento do 

tópico discursivo, pois esse mecanismo pressupõe a seleção de aspectos relevantes do tema, 

por exemplo, a informatividade e organização, permitindo aos interlocutores, que se 

encontram ligados por ele, uma interação sociodiscursiva, regida por um jogo de fluente 

entrosamento entre autor, texto e leitor.  

Dessa forma, para que haja um processo construtivo de sentido textual, é preciso 

também que a coerência seja cognoscível em ambos os lados dessa situação – no do autor e no 

do leitor –, uma vez que, a partir do comando desse recurso, se torna perceptível a 

propriedade da competência evolutiva do fio condutor do texto, isto é, do tópico discursivo. 

Ainda em consonância com as autoras, pode-se definir o tópico discursivo como o 

conteúdo sobre o qual se fala e/ou escreve. É salientado, ao mesmo tempo, que não seja só 

prestada atenção no que se fala e/ou escreve, mas também em como se fala e/ou escreve, 

tendo em vista que, especificamente, para Lins et al (2017, p. 130): 

 

[...] ao focalizar o tópico discursivo em diferentes textos, há que se 

levar em conta, além da sua própria estruturação linguística, fatores 

contextuais, como conhecimento partilhado, visão de mundo, 

pressuposições, entre outros fatores sócio-históricos, num processo de 

influência mútua. 

 

 

Para as estudiosas, o tópico discursivo é composto por duas propriedades 

fundamentais que têm suas particularidades: a centração e a organicidade.  A primeira 

propriedade, além de ser a propriedade que está ligada à temática central do texto, carrega três 

atributos: a concernência, que é responsável pela integração dos enunciados que compõem o 

tema central; a relevância, que tem relação com a proeminência do que se é dito e com sua 

interdependência com o tema central; a pontualização que traz a localização do conjunto dos 

tópicos discursivos.  

A segunda, por sua vez, diz respeito à hierarquização do tópico discursivo, já que, para 

o desencadeamento textual, é preciso que o supertópico (tema central) vá-se expandindo no 

texto e se transforme em subtópicos em prol do seu avanço. A título de informação, é cabível 

ressaltar que um subtópico, às vezes, pode tornar-se um supertópico do parágrafo em que ele 

está inserido, por exemplo. 
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Introduzindo a discussão acerca do parágrafo ao trabalho, percebemos que as 

problemáticas de uma não delimitação de informações do texto como um todo e no recorte 

paragrafal também podem contribuir para a quebra da coerência textual.  

Para Faraco e Tezza (2014, p. 215): 

 

[...] o parágrafo é a subunidade de significado na unidade maior do 

texto [...]. Não se abre um novo parágrafo só ao sabor do acaso ou 

simplesmente pelo número de linhas, mas porque se encerra um grupo 

de informações e se inicia outro grupo de informações, relacionado 

com o primeiro. (Grifo dos autores) 

 

 

 Dessa forma, é apontado pelos autores que a natureza de textos dissertativo-

argumentativos necessita, como já mencionado algumas vezes, de organização e de sequência 

lógica e linear, haja vista de que o sentido de um escrito pode ser construído de sentença em 

sentença, de parágrafo em parágrafo e, por fim, em seu todo. 

 Além do mais, a falha na progressão do tópico discursivo prejudica a sequência 

argumentativa do texto, pois, para Koch e Elias (2016), argumentar é ter a intenção de 

defender um ponto de vista, e a ruptura do tópico pode comprometer a relevância dos 

argumentos.   

Entretanto, as autoras destacam que a intenção não é o bastante para o sucesso 

argumentativo plausível, posto que serão necessárias também informações validáveis e 

consistentes que consigam convencer o leitor, ficando claro, assim, que textos coerentes 

devem trazer bons argumentos para a manutenção do tópico discursivo. 

 Situadas todas essas informações, passaremos para a seção seguinte a fim de analisar 

os dados desta pesquisa.  

 

3. Análise das produções textuais  

 As duas redações que serão postas a seguir foram produzidas por dois alunos que 

compõem a turma do ano de 2017 do Programa de Apoio aos Estudantes das Escolas Públicas 

do Estado (Paespe) e que estão cursando, no corrente ano, o 3º ano do ensino médio.  

 O Paespe é um programa de extensão institucionalizado da Universidade Federal de 

Alagoas que tem como objetivo instruir jovens oriundos da rede pública de ensino do estado 

que irão prestar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).  

 O projeto tem como apoio de monitoramento das disciplinas que são cobradas na 

prova do Enem os membros dos grupos do Programa de Educação Tutorial (PET) da citada 
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universidade. Dentre esses grupos, encontra-se o PET Letras Ufal, que disponibiliza, ao 

Paespe, bolsistas e voluntários responsáveis pelas disciplinas de Língua Espanhola, Língua 

Inglesa, Língua Portuguesa, Literatura e Redação.  

 No decorrer das aulas de Redação, os alunos tiveram acesso a vários modelos do 

gênero dissertativo-argumentativo, publicados em diferentes mídias e com diferentes temas. 

Antes da aula em que as produções textuais que serão analisadas foram produzidas, por 

exemplo, haviam-se sido trabalhados elementos como coesão e coerência, tese e 

argumentação. Nessa aula, também foi trabalhada a estrutura do parágrafo a partir de textos 

que tinham como temática “A violência nos estádios brasileiros de futebol”.  

Além disso, informamos que os textos que a seguir serão postos serão digitados da 

maneira como foram, originalmente, escritos (incluindo o respeito da disposição das linhas). 

Não havendo, então, alteração na grafia das palavras, na pontuação, na construção sintática 

etc. Os números que recebem destaque de negrito indicam que, naquela linha, há a introdução 

de um novo parágrafo. Por fim, ficará notório que as redações padecem de inúmeros 

problemas gramaticais, contudo, o objetivo deste artigo não é analisar essas construções que 

fogem do padrão normetivo. 

 

Texto 1:  

1.  São milhares de choros após o término do jogo mes- 

2. com a polícia e com apóio parece não impedir os indiví- 

3. duos que se oponha a praticar a maldade com seu com- 

4. panheiro rival. Em nossa comunidade existe leis que nós dão 

5. “uma segurança” mas não o suficiente para população. 

6.  O futebol sendo um jogo clássico jogado por crianças de 

7.  quatro à diante, à criança ao ter seu primeiro contato acha 

8. uma coisa deslumbrante e por fim cria um sonho eterno, de 

9. ser um dia, um jogador. As ruas passa bem diferente a rea- 

10. lidade que muitas crianças sonha, onde a competição acaba se 

11. tornando algo pessoal, algo tão forte que acaba resultando em 

12. uma briga e o sonho acaba se tornando uma tragédia. Um 

13. jogador ao sair de sua casa com sua blusa representando seu 

14. time não estar seguro! a mãe dele sabe se ele vai voltar, 

15. sua vida pode acabar naquele dia só por apenas estar com 
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16. o uniforme que para outros é um alvo, um sibolo, repre- 

17. sentado por uma “gangue rival.” 

18. Vendo isso séria bom fazemos um site onde havéria in- 

19. formações pessoais do torcedor incluindo passagens pele 

polícia 

20. para que aquele que fosse ver tivesse uma noção mais 

ampla, 

21. poderia haver uma espécie de pontos para incen- 

22. tivar os tocedores, no caso aquelas torcidas organizadas 

que 

23. fosse de acordo com as regras ganharia pontos nos quais 

poderia, 

24. ser trocado por um ingresso quando atingisse uma certa 

25. meta, porém aquele jogador que fosse pego com ba- 

26. derna séria pego e retirado pontos. 

 

 Depreendemos que a violência gerada pelo futebol é o assunto principal desse texto 

pelo fato de as várias retomadas referenciais que o termo “violência” tem no caminhar do 

escrito. Apesar de não serem utilizados sinônimos dessas palavras, as substituições dela 

remetem a um campo semântico similar ao seu: “milhares de choro”, “briga”, “tragédia” etc. 

 Se esquematizarmos a redação, podemos visualizar a seguinte composição da 

organicidade do tópico discursivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violência gerada pelo futebol 

(Tópico central) 

Ineficácia da polícia e da 

legislação (subtópico A) 
Futebol como sonho de 

criança (subtópico B) 
Resolução da problemática 

(subtópico C) 

Tragédia como fruto do 

sonho (subtópico b1) 
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 O texto 1, em algumas partes, apresenta ausência de centração, uma vez que a 

introdução do segundo parágrafo, e consequentemente do subtópico B, dá ingresso ao juízo de 

o futebol ser um sonho de criança, fator que não apresenta nenhuma ligação lógica e coerente 

com a violência presente nos estádios de futebol. 

 Quanto à organicidade do tópico discursivo desse texto, algumas falhas também são 

encontradas, por exemplo, no fato e as sentenças serem introduzidas, mas não serem, 

completamente, encerradas, o que pode resultar mais em um ciclo vicioso das informações 

dadas sobre o tópico discursivo do que em sua progressão crescente e linear.  

 Outrossim, são as inconsistências argumentativas e a seleção vocabular apresentadas 

no escrito, que também podem contribuir para a não progressão do tópico discursivo. A 

primeira, segundo Koch e Elias (2016), deve-se ao fato de o autor não conseguir desenvolver 

o tema de seu texto convincentemente e de forma validável. 

Por exemplo, no trecho: “Em nossa comunidade existe leis que nós dão ‘uma 

segurança’ [sic] mas não o suficiente para a população” (destaque feito pelo autor), é 

perceptível que as informações e a forma como elas são dispostas não dão conta de sustentar 

bons argumentos, contribuindo, assim, para um estranhamento do sentido textual. 

 A segunda, por sua vez, “é uma das mais importantes estratégias para uma boa 

argumentação” (KOCH e ELIAS, 2016, p. 32). Pois a adequação vocabular deve respeitar a 

relação com o tema do texto e seu gênero e seu grau de intimidade com o destinatário. A título 

de exemplo, “companheiro rival”, expressão que chega a ser paradoxal, poderia ser 

substituída por apenas palavras como rival e/ou inimigo. 

   

Texto 2:  

1.                                            Violência no Futebol  

2.    Apesar de todas medidas preventivas tomadas  

3.    pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), a violência nos está- 

4.    dios – e até fora deles – não reduziu de forma significativa. Isso se deu 

5.    pelo problema ser bem mais profundo. Está interligado intimamente com 

6.    um problema sociocultural brasileiro.  

7.    O futebol tornou-se fundamental da cultura brasileira, 

8.    esse amor aliado ao fato de poder pertencer a um time, defender um 

9.    símbolo, e fazer isso ao lado de centenas, ou as vezes até, de milhares de ou- 

10.  tras pessoas, cria-se um ambiente propicio à violência, à barbàrie.  

11.  A única forma de diminuir significativamente as brigas dentro e 
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12.  fora dos estádios, é diminuindo de alguma forma, a influência do fute- 

13.  bol na sociedade brasileira, acabando com impunidade juntamente a  

14.  isso, poderíamos enfim, sonhar com o fim dessa 

15.  guerra por causa do futebol.  

  

Como já esperado, o tópico discursivo desse texto também discorre acerca da 

violência no futebol. Esquematizando-o, temos a seguinte estruturação da organicidade do 

tópico: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estruturação do texto 2 apresenta algumas problemáticas nas retomadas do tópico 

discursivo. As falhas geradas pelos equívocos das retomadas textuais também influenciam a 

não progressão do tópico (KOCH e ELIAS, 2016; KOCH, 2014, LINS et al 2017). 

No primeiro parágrafo, ao tentar argumentar em prol de sua ideia, o aluno, ao invés de 

utilizar um elemento conjuntivo, faz uso da expressão “Isso se deu” para retomar para 

explicitar a relação de causa e consequência que está ligada ao fato de as medidas preventivas 

contra a violência não terem eficiência. 

Da mesma maneira, a expressão “esse amor”, que referenciaria “o futebol tornou-se 

fundamental da cultura brasileira”, não abrange o sentido que, provavelmente, o autor do 

texto quis construir, uma vez que a expressão poderia ter sido melhor empregada se estivesse 

sido relacionada ao que lhe sucede (“fato de poder pertencer a um time, defender um 

símbolo...”), ao invés do que lhe antecede.  

Violência no futebol 

(supertópico) 

Violência como um 

problema cultural 

brasileiro (subtópico A) 

Um número elevado de 

pessoas gera violência 

(subtópico a1) 

Solução para redução da 

violência (subtópico B) 
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Posteriormente, ele diz que a violência é um problema sociocultural, mas não 

aprofunda ou defende essa ideia, deixando tal informação vaga e flutuante no texto. Ademais, 

o discente continua associando a violência ao fato de o futebol ser parte da cultura brasileira e 

ao acúmulo de pessoas em um estádio. Esses informes, no entanto, não trazem relação lógica 

e nem fazem o tópico progredir.  

Em seguida, no último parágrafo, é apresentada a ideia de que a violência nos estádios 

seria reduzida se a influência do futebol para com a sociedade tiver um fim (outro argumento 

incoerente). Por outro lado, tem-se a apresentação da impunidade dos que cometem a 

violência ao texto, uma opinião que poderia ser bem desenvolvida, mas que surge apenas na 

conclusão do texto, ação que poderia ter sido evitada se houvesse, por exemplo, planejamento 

e delimitação do assunto do tópico discursivo e dos temas dos parágrafos. 

Mediante a análise, fica notório que as dificuldades em textos de alunos que estão 

preste a encerrar um ciclo educacional, infelizmente, são muito recorrentes. Sobre isso, 

Alencar e Faria (2013, p. 149) dizem que: 

 

Muitas redações de alunos do ensino básico não seguem os princípios 

de centração e organicidade, nem apresentam argumentação 

consistente, razão por que eles produzem textos desarticulados e, 

consequentemente, com diversos pontos de incoerência. 

 

 

 Sendo assim, o ensino de produção textual deveria dar mais ênfase aos recursos que 

ajudam a composição de um texto coerente, tendo em vista que:  

 

[...] a articulação bem construída promove a progressão e a unidade 

textual, influenciando diretamente no desenvolvimento do texto; em 

outras palavras, o tópico discursivo está relacionado à sequência 

argumentativa. (ALENCAR e FARIA, 2013, p. 149) 

 

 

Considerações finais 

 Apesar de terem sido apresentadas apenas duas redações como base para este artigo, a 

dificuldade de escrever com uma argumentação plausível e organizada é um mal que atinge os 

vestibulandos de forma geral.  

 Em decorrência disso, vê-se que o processo de redação de um texto abarca aspectos 

como os mecanismos de articulação tópica, as formas linguísticas que marcam ligações entre 

esses tópicos, a informatividade e coerencia das ideias, dentre outros. 
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Conclui-se, então, a importância dos estudos que se referem ao meio linguístico-

textual, pois, a partir deles, serão proporcionadas as possíveis resoluções desse tipo de 

problema, por exemplo, o ensino da esquematização organizacional do texto e sua progressão 

argumentativa.  
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