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Figura 8 

(Português: Linguagens, 7ª série, p. 217). 
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        É sugerido que o professor seja o mediador, por se tratar do primeiro debate e que, após 

sua realização, haja uma avaliação, através de sete questões, as quais, não só focalizam o 

conteúdo do que foi dito, mas também a forma com que os debatedores se colocaram e a 

linguagem por eles usada. Desta forma, verifica-se a preocupação dos autores desta coleção 

em preparar os debatedores para os dois aspectos apontados por Dolz, Schneuwly e de Pietro 

(2004, p. 263), o que e o como dizer. 

Figura 9 

(Português: Linguagens, 7ª série, p. 218). 

 

         Se os vídeos sugeridos na abertura da unidade têm exemplos de debate público, um 

trabalho com este material, anterior à primeira experiência em sala, poderia ser bastante 

ilustrativo e esclarecedor, pois teriam sido expostos a este gênero através da própria 

modalidade oral. Todavia, isto não fez parte das propostas deste trabalho. A sugestão de 

gravar ou filmar a atividade (figura 8) torna a avaliação proposta (figura 9) mais adequada, 

genuína e efetiva, como ocorre, também, no segundo capítulo que enfatiza o papel do 

moderador, descrito detalhadamente, como pode ser observado a seguir (figura 10). 
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Figura 10 

(Português: Linguagens, 7ª série, p. 235). 
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        O tema proposto no segundo capítulo desta unidade, “a influência que jogos e filmes 

violentos pode exercer sobre o comportamento de jovens”, é inicialmente ilustrado com 

dois pequenos textos para leitura. Mais uma vez, verifica-se que é através de leituras (textos 

escritos) que os autores colocam os alunos em contato com o tema em debate.  Todavia, já 

foi salientado pelos autores que norteiam esta análise que a modalidade escrita faz parte dos 

debates em geral (DOLZ, SCHNEUWLY, DE PIETRO, 2004, p. 265).                    

         É sugerido que haja debatedores e observadores, bem como que se filme ou grave a 

situação para que a avaliação final do debate seja mais efetiva. Nos itens que orientam a 

preparação do debate, focalizam-se a postura dos debatedores e do moderador, além da 

linguagem empregada - a avaliação deve priorizar o desempenho do moderador. Estas 

observações podem ser verificadas nas figuras 11 e 12 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 

(Português: Linguagens, 7ª série, p. 237). 
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Figura 12 

(Português: Linguagens, 7ª série, p. 237). 

     

       No terceiro capítulo, o enfoque é a contra argumentação no debate regrado público. 

Para isto, são apresentadas sete técnicas de contra argumentação (figura 13), que tanto se 

referem ao conteúdo (argumentos fundamentados em pesquisas, estatísticas, etc) , precisão 

de argumentos (exemplos de situações reais), como à linguagem a ser empregada 

(expressões de refutação total ou parcial). O tema proposto é bastante polêmico, “Menores 

de 18 anos devem ser condenados pelos crimes que praticam?” e dois artigos de opinião 

darão aos alunos maiores informações para os mesmos se fundamentarem (CEREJA; 

MAGALHÃES, 2002, p. 254). 

       Eles devem retomar os princípios apresentados no capítulo anterior (figura 11) e após a 

realização do debate, devem avaliá-lo, seguindo as orientações dadas no primeiro capítulo 

desta unidade (figura 9). Mais uma vez, é sugerido que haja gravação ou filmagem, o que, 

com certeza, facilitará a avaliação do desempenho. 

 

 

 


