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0. Introdução 
 
 Uma proposta de classificação para o gênero dissertativo escolar constitui o 
objeto de estudo deste artigo. Uma classificação que se estabelece a partir de 
necessidades persuasivas instituídas pelo outro-social,  o outro-temática, o outro-
contexto, o outro-sujeito, o outro-discurso, o outro-interlocutor. Por meio de efeitos de 
superficialização ou de ocultação do embate das vozes sociais, dão-se a defesa e a 
implementação de um ponto de vista: o propósito do discurso argumentativo. 
 A constatação de que é possível construir ao menos duas tipologias a partir do 
gênero dissertativo abre discussão sobre a forma como elas se textualizam e se 
institucionalizam de acordo com o cenário comunicacional. Desta forma, estudam-se os 
dados ideológicos, as características únicas da relação dialógica no espaço e no tempo, a 
matéria-prima conteudística na qual se constrói a temática, o embate de vozes 
subjetivas; enfim, a discursividade que põe à prova a eficácia do texto. 

Mais especificamente, em um gênero, há exposição explícita do embate 
ideológico; em outro, sua estratégica ocultação. 
 
1. A construção persuasiva do novo saber da tipologia dissertativa 
 

No cenário escola, a redação dissertativa é um texto sob ensaio, isto é, 
estimulado para um fim avaliativo; sujeito à menção por parte do outro-interlocutor e à 
refacção, com vistas ao aperfeiçoamento. 

A investida social por que passa o aprendiz de redação é muito diversificada. A 
interdiscursividade característica da composição deste gênero compreende os seguintes 
fatores: 

 
a) contato com sentidos ideológicos naturais, ou seja, por meio de textos que são 

apreendidos pelo necessário contato social: o meio familiar, a participação nos 
diversos grupos sociais, etc.; 
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b) contato com sentidos estimulados por técnicas direcionadas a determinada 
finalidade, como a aquisição de conhecimentos em cursos escolares, 
compreendendo as diversas áreas científicas; 

c) manifestação da subjetividade própria de cada ser, o estado cognitivo, as 
experiências de vida, as particularidades psicológicas. 

 
Esse individualismo é atravessado pelo social. Bakhtin (1999:113) atesta que: 
 
 “ Se a palavra não lhe pertence totalmente, uma vez que ela se situa numa 
espécie de zona fronteiriça, cabe-lhe contudo uma boa metade. Em um 
determinado momento, o locutor é incontestavelmente o único dono da palavra, 
que é então sua propriedade inalienável. É o instante do ato fisiológico de 
materialização da palavra. (...) Deixando de lado o fato de que a palavra, como 
signo, é extraída pelo locutor de um estoque social de signos disponíveis, a 
própria realização do signo social na enunciação concreta é inteiramente 
determinada pelas relações sociais.” 

 
 Posicionar-se diante de um acontecimento de mundo significa 
fundamentalmente recortar dele um conceito, considerando o bojo de informações 
ideológicas e culturais adquiridos vivencialmente, ou seja, interdiscursivamente. Desta 
forma, o texto opinativo deve apresentar um ponto de vista, que na sua essência nunca é, 
portanto, original. Porém, não se pode desconsiderar a subjetividade única, que 
caracteriza cada indivíduo; o tempo e o espaço também únicos, que pontuam o 
momento da enunciação. Assim, ao afirmar que há produção de um dado novo, quer-se 
dizer que o sujeito da enunciação recorta um saber já intertextualizado e atribui a ele 
novas condições de produção. São efeitos de sentido criados pela subjetividade; a ilusão 
de que o dado conceitual é, de fato, novo, original. 
 O conceito novo está distante de uma consensualidade social, em se 
considerando a diversidade de recortes possíveis, da percepção e da reação individual de 
cada ser. O estabelecimento ideológico por que passa cada indivíduo, ao longo do 
tempo em que sofre o indispensável contato com a cultura, caracteriza-se pelo embate 
das vozes ideológicas – inerente ao processo de condução temática. 
 Pode-se afirmar que o produtor do gênero dissertativo escolar tem duas opções 
para textualizar: promove a superficialização de sentidos, que vislumbram conceitos 
destacados do embate, ou, os mantém ocultos. 

De acordo com a necessidade persuasiva, arquitetada pelo produtor, sua 
intencionalidade, sua percepção do cenário comunicacional e sua previsibilidade quanto 
ao outro-enunciatário, faz-se uso de um de dois recursos. Por exemplo, da mesma forma 
que a opção pela aplicação do raciocínio lógico dedutivo ou indutivo é uma investida do 
jogo persuasivo, em que se procura prever as possíveis reações do interlocutor, a 
explicitação-ocultação de traços do embate ideológico também concorre para o sucesso 
da manifestação textual. 
 Designaremos consensual (ou constatativa) a textualização caracterizada pela 
obliteração do choque de vozes e polemizada, à que permite a exposição 
superficializada dele. 
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2. Propriedades dos gêneros consensual e polemizado 
 
 O conceito expresso pelo sujeito-produtor no texto dissertativo respeita a 
variantes situacionais e interacionais. Em contextos em que a temática obedece a uma 
espécie de consenso social, o gênero consensual parece ter uso privilegiado, como 
recurso persuasivo fadado ao sucesso no jogo argumentativo. Utiliza-se, então, efeito de 
sentido caracterizado pela ilusão de que a voz do produtor corrobora a voz social; como 
se a opinião dispensasse qualquer embate ou contra-argumento. Casos típicos ocorrem 
com a proposição de temas como “Democracia”, em que a sociedade entende – de 
forma geral – que ela deve ser estabelecida como o sistema político necessário. 

A ilusão induz à transferência do apontamento entre o ser/estar a favor e o 
ser/estar contra para o âmbito transtextual, ou seja, o embate ocorre somente na 
sociedade, que se posiciona em voz única. Assim, ganha o sujeito-produtor 
legitimidade, indispensável ao exercício do convencimento; estabelece-se uma voz de 
autoridade. 

Há, em conseqüência, efeito de anulação do próprio sujeito-produtor. Cria-se 
assim uma contradição. Ao mesmo tempo em que a unicidade social prescinde da 
atualização conferida pelo texto, por meio da voz do produtor, que necessita disso para 
legitimação, o sujeito é apagado, acobertado, pela própria autoridade do conceito social. 
Por outro lado, o produtor apropria-se do conceito legitimado pela sociedade, que passa 
a ser a sua voz, como se ele estivesse criando um novo saber, a ilusão de um conceito 
original. 

O discurso do gênero argumentativo polemizado caracteriza-se pela 
explicitação, até mesmo em nível de enunciado, do confronto dos conceitos, a fim de se 
recortar um saber conclusivo. Trata-se da textualização que traz argumentos e contra-
argumentos, para sustentar ou mesmo justificar um determinado ponto de vista. 

Nota-se que este gênero é geralmente aplicado às situações em que o 
posicionamento social, quanto à temática proposta, é consideravelmente diversificado. 
Nestes casos, a superficialização da voz do sujeito-produtor, unicamente, mostra-se 
insuficiente para a sustentação do ponto de vista; o produtor necessita estampar o 
embate social, para legitimar o apontamento. A implantação do horário de verão, por 
exemplo, gera debate na comunidade, já que não se tem consenso a respeito de sua 
eficácia. 

A heterogeneidade de sentidos que circulam na sociedade confere ao 
posicionamento assumido pelo sujeito-produtor grau maior de legitimidade em relação 
ao gênero consensual. O produtor tem de polemizar a partir de temática já instituída 
como  polêmica no âmbito social. Confere-se a ilusão de que o saber, enfim, se 
estabeleceu, graças aos argumentos e à condução opinativa expressas pelo produtor. 
Portanto, surge o mesmo efeito de sentido de originalidade, instituído, desta vez, por um 
novo meio. Em vez da ilusão da nulidade do sujeito, o gênero polemizado cria novo 
efeito: o sujeito-produtor é o promotor de um novo saber. 

O outro-situacional não é o único fator determinante para a instituição do 
discurso consensual ou polemizado. A intersubjetividade enunciador–enunciatário tem 
de ser considerada, pois o aluno pode conhecer as expectativas do avaliador, seu 
posicionamento político-social; se progressista ou conservador, por exemplo. Assim, o 
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posicionamento ditado socialmente pode ser revertido, caso a necessidade dialógica 
estabeleça uma nova ordem. É a participação do outro-interlocutor.  

A negociação entre o eu e o tu é permeada por acordos e desacordos. Siqueira 
(1986:48-9)  entende o acordo como associação, “ quando o eu diz pelo eu e pelo tu”; e o 
desacordo como dissociação: “o eu interfere nos dados da experiência do tu, 
complementando-os ou contrariando-os”. Nesta perspectiva, o modelo consensual é 
permeado por acordos, enquanto o polemizado, por desacordos. 
 
3. Demonstração 
 

A análise de dois textos dissertativos produzidos na prova de redação da 
VUNESP, em dezembro de 1992, servem para amostragem.  

O tema proposto foi “ escolha”. Para isso, a comissão de vestibular propôs a 
leitura da crônica “ Caso de Escolha” de Carlos Drummond de Andrade, para que a 
partir de um recorte o candidato expusesse um ponto de vista. 

O texto “ A”, cujo título é “A Opção Consciente numa Sociedade Incoerente”, 
apresenta propriedades do gênero consensual, enquanto o texto “ B”, “A Questão da 
Escolha e o Posicionamento Político no Brasil”, do gênero polemizado. 

 
TEXTO  A 

A OPÇÃO CONSCIENTE NUMA SOCIEDADE INCOERENTE 
 As opções de vida, às quais o ser humano está sujeito no decorrer de sua 
existência, relacionam-se com a responsabilidade e, sobretudo, com o respeito aos 
diferentes estilos pessoais de vida. 
 Porém, numa sociedade onde os meios de comunicação em massa ditam os 
padrões sociais, temos a marginalização das escolhas pessoais e dos modos de vida 
individualizados. Assim, manipulada por pequenos grupos dominantes, a sociedade 
tende a marginalizar aqueles que fogem às regras de conduta social, muitas vezes 
contraditórias, e que não refletem a personalidade de cada um. 
 O desrespeito às opções de vida aniquila o ser humano à condição de escravo, 
preso pelos grilhões da repressão, que ferem os pulsos e impossibilitam aos membros o 
trabalho construtivo e produtivo. 
 O direito de escolha é a forma sublime da liberdade, que acima de tudo deve 
ser estruturada na consciência e na responsabilidade para que, mais tarde, não ocorra o 
terrível engano e a contradição de estruturar a vida em ideologias enganosas, falsas e 
alienadas. 
 Escolher com responsabilidade aquilo que pareça conveniente aos indivíduos, 
sem contudo por a perder o respeito às mais diversas opiniões, torna-se cada dia mais 
difícil, pois o ser humano submete-se àquilo que é conveniente a uma sociedade 
preconceituosa e destrutiva, e a auto-realização e a auto-estima tornam-se cada vez mais 
inatingíveis e distantes. 
  

TEXTO  B 
A QUESTÃO DA ESCOLHA E O POSICIONAMENTO POLÍTICO NO BRASIL 

É comum relacionarmos escolha com identificação a um certo comportamento 
ou a um certo grupo. Hoje em dia, no processo de fragmentação que o homem vive, 
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podemos perceber um novo tipo de escolha vigorando: a escolha individual, ou, a 
escolha sem vínculos. 

Até pouco tempo, no Brasil, a juventude era considerada inerte politicamente, 
não tomava decisões. Nas recentes manifestações pelo "Impeachment", os jovens nas 
ruas causaram estranheza e até protestos pois não havia uma uniformidade no modo de 
se vestir, de falar, de votar e até contrastes nas opiniões. Muitas pessoas escreveram aos 
jornais dizendo que aquilo era uma brincadeira da juventude pois não tinha havido uma 
escolha pela luta política. Isto é, diferentemente dos anos 60 e 70, agora era comum o 
jovem sair da passeata e ir ao clube ou ao shopping e não à sede de algum partido 
político. No entanto, o "Impeachment" foi aprovado na Câmara dos Deputados e grande 
parte desse mérito cabe aos jovens que foram às ruas. Ficou uma pergunta no ar: que 
tipo de mentalidade é essa, que escolhe gritar "fora Collor" com tênis Reebok no pé? 

A questão é que mesmo sem obedecer a regras de comportamento e expressão 
ditadas por partidos políticos e suas ideologias, a juventude se manifestou 
espontaneamente. Num mesmo espaço havia uns que paqueravam enquanto outros 
gritavam: "Brasil e Cuba, um só coração". Não houve lugar para patrulha ideológica. As 
escolhas individuais foram respeitadas embora houvesse um posicionamento comum, 
contra as ilegalidades do governo. 

Com essa nova concepção de escolha, as atitudes políticas no Brasil ganharam 
um novo aliado: a democracia. Ou, como bem expressou Caetano Veloso: "Eu não 
espero pelo dia em que todos os homens concordem, apenas sei de diversas harmonias 
bonitas e possíveis sem juízo final". 
 
 O texto “ A” expõe o seguinte ponto de vista. Grupos sociais dominantes ditam 
regras de conduta aos indivíduos. O ser humano não tem respeitada sua individualidade; 
sua liberdade de exercer o direito de escolha. Neste contexto, os meios de comunicação 
são usados para impor regras e modelos. O produtor recorta dois temas para determinar 
as opções de vida: responsabilidade e respeito à individualidade. 
 O sujeito-produtor não superficializa conteúdos opostos ao ponto de vista em 
progressão. Dita-se a voz de autoridade: os indivíduos estão à mercê das imposições 
ideológicas ditadas por segmentos da sociedade. Este discurso circulou intensamente no 
início da década de noventa e tornou-se consenso entre as pessoas politizadas da época. 
Tem-se, assim, o seguinte efeito de sentido: o produtor tomou a voz social e tornou-a  
voz dele, dispensando qualquer embate temático para se obter legitimidade. O lugar em 
que se deve ocorrer qualquer oposição é a sociedade, pois é ela que faz circular tais 
conceitos. O sujeito é anulado para efeito de responsabilidade sobre o conteúdo exposto.  
 O recorte temático do texto “ B” favorece a diversidade de opiniões. Não se 
trata de voz social única como à relatada no texto “A”. Há superficialização da oposição 
entre dois conceitos, ou seja, há diálogo entre o discurso e seu contra-discurso. 

O sujeito contrapõe-se ao conceito de que “ a juventude era considerada inerte 
politicamente”; responde às opiniões veiculadas nos jornais de que o movimento cara-
pintada dos anos noventa “era brincadeira da juventude pois não tinha havido uma 
escolha pela luta política”. Toma a palavra dos opositores quando aponta suas palavras: 
“ os jovens nas ruas causaram estranheza e até protestos pois não havia uniformidade no 
modo de se vestir, de falar, de votar e até contrastes nas opiniões”. Mas, contra-
argumenta: “ mesmo sem obedecer a regras de comportamento e expressão ditadas por 
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partidos políticos e suas ideologias, a juventude se manifestou espontaneamente”. A 
concordância com as atitudes individuais dos jovens tem valoração positiva do sujeito-
produtor e negativa do outro com que aquele cria o embate: o contra-discurso. 
 
4. Conclusão 

 
A classificação do texto dissertativo escolar em consensual e polemizado 

depende de um determinado contexto social, associado a fatores que moldam a 
interação dialógica, em que se manifestam os outros discursos, os outros sujeitos, o 
outro interlocutor. 

O saber defendido por meio do texto dissertativo ocorre indistintamente do 
estabelecimento do gênero, desde que sejam respeitados determinados fatores de 
textualização: manutenção (unidade) temática, progressão semântica, coerência e coesão 
textuais, etc. É fato que o processo que dá origem a este saber varia de acordo com as 
necessidades interacionais. Este novo conceito, criado a partir do jogo argumentativo, 
instituído como efeito de sentido mais ou menos original, é necessariamente resultado 
de um embate social e ideológico. Na dissertação escolar, a subjetividade organiza a 
argumentação, com o objetivo de estabelecer a superficialização ou a ocultação do 
embate, de acordo com as necessidades comunicativas (cenário, intencionalidade, 
aceitabilidade, etc.). 

Desta forma, não se pode privilegiar um modelo como padrão para a tipologia 
escolar, porque são os objetivos construídos pelo enunciador para convencer seu 
interlocutor que determinam a instauração deste ou daquele gênero dissertativo. 
 
RESUMO: 
 
A redação dissertativa classifica-se sob duas subtipologias. O gênero consensual 
caracteriza-se pelo efeito de ocultação do embate das vozes ideológicas; como se 
houvesse pleno consenso social a respeito da temática recortada. O polêmico  refere-se à 
promoção explícita do embate sócio-ideológico em meio à construção do conteúdo 
defendido. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  interdiscurso; dissertação; polêmica; consenso. 
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