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“Se nada esperamos da palavra, se sabemos de antemão tudo quanto 

ela pode dizer, esta se separa do diálogo e se coisifica”.  

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. 3
a
 ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2000, p.350. 
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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa buscou conhecer o que os alunos do 1° ano do 2° ciclo do Ensino Fundamental 

são capazes de revisar quando estimuladas a refletir sobre o gênero discursivo carta de 

reclamação a partir de uma sequência didática, e assim, contribuir para reflexão sobre o que 

os estudantes consideram relevante e o que são capazes de fazer no momento de revisar seus 

textos, o que poderá ser muito importante para fornecer informações aos docentes, que 

precisam auxiliar os alunos a aprender a escrever textos. Foram objetivos específicos do 

estudo: categorizar as marcas de revisão textual dos alunos na produção de cartas de 

reclamação, utilizando diferentes dimensões da textualidade (conteúdo, coesão textual, 

paragrafação, pontuação, ortografia, caligrafia e concordância); investigar os tipos de 

mudanças que são realizadas pelas crianças durante a revisão dos textos (exclusão, acréscimo, 

substituição, mudança de posição); e analisar se no processo de revisão textual as crianças 

modificam os textos quanto à dimensão argumentativa (retirando, acrescentando, substituindo 

ou mudando de posição, componentes como: indicação do objeto alvo de reclamação, 

justificativa para convencimento de que o objeto merece ser alvo de reclamação, indicação de 

sugestões de providências a serem tomadas; entre outros componentes das carta de 

reclamação). Participaram da pesquisa professoras e alunos de duas turmas de 1° ano do 2° 

ciclo de escolas da Rede Municipal de ensino da cidade do Recife. Para tal, os alunos foram 

levados a produzir uma carta de reclamação para o Prefeito da cidade do Recife reclamando 

sobre a situação precária dos brinquedos e das praças do bairro em que as escolas estão 

situadas, e realizaram mais três revisões desse texto, duas individuais e uma em que foram 

organizados em duplas de trabalho. Para compor nosso corpus de análise, foram selecionados 

20 alunos, sendo 10 de cada turma. A análise se deu a partir da comparação entre as diferentes 

versões dos textos dessas crianças. Os resultados revelaram que grande maioria das mudanças 

realizadas nos textos dos alunos diz respeito ao conteúdo, sendo o acréscimo o tipo de 

modificação mais frequente. Quanto à dimensão argumentativa, evidenciamos que a maioria 

dos alunos retirou, acrescentou, substituíu e mudou de posição vários componentes 

argumentativos das carta de reclamação na tentativa de atender ao comando de produção 

textual e melhor defender seus direitos que não estavam sendo garantidos por quem tem o 

dever de assim o fazer. Nesse sentido, os momentos de revisão foram fundamentais para que 

os alunos em momentos posteriores à escrita de sua carta e em paralelo às atividades de 

apropriação do gênero a partir de uma sequência didática, elaborassem textos mais 

consistentes e coerentes à proposta. 

 

 

 

 Palavras chaves: Revisão textual, argumentação, sequência didática, produção de texto. 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

This project searched to know what the freshman students are able to review when they need 

to think about the gender of speech of a complaint letter to a following way, then contributing 

to reflect about what the pupils consider that are important to them and what they can do 

when they are reviewing their texts, it can be very important to give information to their 

teachers, that need to help the kids to learn how to write texts. Main objectives of the project: 

identify the review methods when the students are writing their complaint letter, sing different 

aspects of the text (contents, text correct idea, paragraph, punctuation, spelling, writing, 

agreeing); search the kids of changes which are done by the children when they are checking 

their compositions (deleting, adding, changing, correct position); check if on the text review 

process the kids modify the texts as the argumentative dimension (erasing, adding, replacing 

or organizing, components such as: show what is being complaining, saying why and for what 

it is complained, show how to correct the mistakes, and other things that are essential to a 

complaint letter). High school teachers and freshman students from Municipality Schools of 

Recife helped on the project. The students had to write a complaint letter to the mayor of 

Recife questioning the bad conservation of the toys in the parks, and the squares near their 

schools, and they did other three reviews of the letter, two individuals and another which was 

organized on a get-together working. 20 students, 10 from each class, were chosen to form 

our group. The analysis started with the comparison among the different children’s texts 

versions. The results showed the most changes which were done on the texts talks about the 

contents, where the adding words are so common. As the argumentative dimension, we saw 

that most of the students have taken out, added, replaced and changed the position of a lot of 

argumentative components of the complaint letter trying to follow the text production idea 

and protect its rights better which were not being used like it has to be. According to that, the 

checking time was essential for the students before they write their letter, following the 

correct activity, they build more consistent texts and do not run away of the main idea.  

 

Key words: Text Checking, arguments, didatic correct sequency, written text production. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ensino da língua portuguesa vem sendo, há muito, discutido em programas de formação continuada, nos cursos de formação de 

professores, nos periódicos, em livros, etc. É um tema de grande preocupação por parte da comunidade escolar e também de pesquisadores e 

teóricos educacionais. É constante nessas discussões a procura por alternativas possíveis de ação na escola, em busca de um ensino focalizado 

nos próprios usos sociais da língua. Dentre as muitas alternativas, há as que são baseadas na perspectiva sociointeracionista, que é adotada neste 

estudo. 

Nesta abordagem, acredita-se que um aluno em fase escolar, desde o início do seu processo de escolarização, estaria exposto a situações 

de uso da língua. Dessa forma, teria possibilidades de manter contato com diferentes gêneros discursivos que estão presentes na sociedade.  

Como Dolz & Schneuwly (2004, p.53), acreditamos que “as intervenções formalizadas nas instituições escolares são fundamentais para a 

organização das aprendizagens em geral e para o processo de apropriação de gêneros em particular”. Portanto, uma das funções principais da 

instituição de ensino seria levar o estudante a fazer uso da língua em diversas práticas sociais (seja de forma oral ou escrita), a fim de possibilitar-

lhes maiores condições de atuarem de forma autônoma e crítica na sociedade em que vivem. Para que isso ocorra, é preciso que os momentos de 

ensino e aprendizagem sejam pensados e realizados dentro de condições semelhantes - embora nunca possam ser iguais - às que ocorrem fora da 

escola. 
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Fazer com que as crianças, desde os anos iniciais de escolaridade, entrem em contato e elaborem textos de caráter argumentativo pode ser 

uma das maneiras de promover a apropriação de conhecimentos necessários à participação ativa em diferentes situações sociais em que existem 

demandas de que eles defendam seus próprios pontos de vista e possam analisar criticamente os modos de pensar de outras pessoas. Esse contato 

pode possibilitar, de acordo com as diversas condições sociais, a produção de textos com maior consistência e coerência, seja  para fazer 

reclamações, seja para reivindicar algo, seja para expressar suas opiniões. 

Assim, escolhemos para o trabalho, nessa pesquisa, o gênero “carta de reclamação”, que pertence à ordem do argumentar, segundo Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2004). A escolha se deu pelos seguintes motivos: 

 

I) A carta de reclamação é um subgênero da carta. As crianças descobrem, desde cedo, espontaneamente e com prazer, a prática 

social da escrita, muitas vezes a partir desse gênero (Silva, 2008). 

 

II) As novas propostas curriculares, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa, bem como outras propostas de 

organização do ensino da língua materna, como a de Dolz e Schneuwly (2004), citam a carta de reclamação como um dos gêneros 

a serem trabalhados nas séries iniciais.  
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III) A carta de reclamação requer um contexto social amplo de circulação fora da esfera escolar e, portanto, exige mais dos alunos 

quanto à sua revisão. 

 

IV) A carta de reclamação pertence ao agrupamento da ordem do argumentar. Ao se apropriar da escrita desse tipo de carta, os 

estudantes terão mais um meio de reclamar e exigir seus direitos que por acaso não estejam sendo garantidos, e dessa forma se 

inserir com mais autonomia e criticidade perante a coletividade na qual interage diariamente. 

 

V) Habilidades requeridas para a escrita de cartas de reclamação podem ser transferidas para outros gêneros da ordem do argumentar 

e para outros tipos de cartas. 

 

Em decorrência das razões acima apontadas, neste estudo será enfocada a escrita de cartas de reclamação. Reflexões sobre a atividade de 

produção de textos serão, assim, foco de atenção. A atividade linguística de produção de textos é complexa e envolve um conjunto de ações que 

são concatenadas no momento da produção textual - o aluno tem a missão de coordená-las concomitantemente: elaborar e desenvolver idéias, 

realizar relações grafofônicas, acordar seus registros às normas ortográficas, gramaticais, registrar a pontuação, além de ajustar essas atividades 

às finalidades do seu texto. Para dar conta de todas essas ações de forma coordenada, é necessário revisar continuamente o texto que está sendo 

produzido. 
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Assim, uma das ações realizadas na atividade de produzir textos é a revisão textual. A revisão é realizada de modo contínuo porque não é 

possível, em um único momento, dar conta de tantas demandas. Como defende Brandão (2006, p.120), tornar nosso texto objeto de reflexão e 

revisão permanente, pensando sobre o que foi ou está sendo escrito e encontrar meios para melhor dizer o que se quer dizer, reelaborando e 

reescrevendo o já escrito, faz parte do aprendizado de produzir textos atendendo ao comando da produção. 

Sendo assim, centraremos nossas reflexões sobre os processos de produção de textos de alunos de duas turmas do quarto ano
1
 do Ensino 

Fundamental de Nove Anos, investigando, mais especificamente, o processo de revisão de textos de caráter argumentativo, seja quanto ao 

conteúdo ou quanto a aspectos gramaticais, ortográficos, caligráficos, entre outros. Tentaremos, assim, responder ao seguinte questionamento:  

 

● O que alunos do 4º ano do Ensino Fundamental de Nove Anos revisam em seus textos escritos, particularmente, o que revisam quando 

escrevem cartas de reclamação, em situações em que são estimulados a refletir sobre o gênero? 

 

Embora o foco da investigação seja em um gênero específico, buscaremos refletir sobre possíveis generalizações para outros gêneros que 

tenham semelhanças com o gênero escolhido. 

Para tal, optamos por desenvolver uma sequência didática em que as crianças foram levadas a produzir “cartas de reclamação”, 

considerando que, como já foi dito, este gênero requer um contexto social amplo de circulação fora da esfera escolar e, portanto, exige mais dos 

                                                
1
 Estamos considerando a nomenclatura 4º ano como correspondente à 3ª série no regime de oito anos de ensino. Ou ainda, 1° ano do 2° ciclo no regime de ciclos 

implementado pela Prefeitura do Recife em suas escolas. 



                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                           21 

 

alunos quanto à sua revisão. Foram as versões dos textos produzidos durante parte dessa sequência que usamos para enfocar os temas que aqui 

nos propomos. 

Para organização da sequência didática, adotamos os princípios sociointeracionistas defendidos por Dolz e Schneuwly (2004, p.97), que 

propõem que a sequência didática “é um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual 

oral ou escrito, que tem a finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de texto, permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de uma 

maneira mais adequada numa dada situação de comunicação”. Acreditamos que o trabalho com sequências didáticas revela-se como estratégia 

favorável para a construção de uma escrita voltada aos interesses dos aprendizes e cumpre um duplo papel: “de um gênero a aprender, embora 

permaneça gênero para comunicar” (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p.81). 

Foi explorando cartas de reclamação, propondo a escrita em condições reais de produção, com interlocutores reais, estimulando a revisão 

de seus textos, que procuramos fazer com que os alunos estivessem motivados a participar desta pesquisa, de modo que pudéssemos avaliar 

melhor o potencial que atividades dessa natureza podem ter no desenvolvimento das estratégias de revisão textual. Assim, interpretando as 

marcas deixadas nas diferentes versões dos textos dos alunos, teremos os indícios do percurso feito no processo de produção e revisão textual, 

demonstrando os indicadores da atividade reflexiva dos estudantes. 

Além da relevância do trabalho enquanto possibilidade de contribuir com o aprofundamento das pesquisas sobre produção de textos, 

nossa pesquisa é de extrema relevância e de grande impacto, também, sobre a política educacional no Estado de Pernambuco, pois, como é 

sabido, o Estado tem apresentado resultados muito desfavoráveis nas avaliações em larga escala, que se voltam para verificar as habilidades dos 
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alunos em leitura de textos. Via de regra, tem ocupado, em avaliações como o SAEB e o Prova Brasil, as últimas posições nas escalas de 

avaliação. Resultados de pesquisa (Tardelli, 2002; Leal e Brandão, 2006b) têm evidenciado que em produção de textos a situação também é 

muito preocupante. Desse modo, refletir sobre o que os estudantes consideram relevante e o que são capazes de fazer no momento de revisar seus 

textos poderá ser muito importante para fornecer informações aos docentes, que precisam auxiliar os alunos a aprender a escrever textos. 

Outro fato relevante é que estamos trabalhando com um gênero discursivo da ordem do argumentar e em estudos anteriores constatamos 

que a argumentação é pouco contemplada nos livros didáticos destinados aos anos iniciais do Ensino Fundamental e que há tentativas dos 

professores em desenvolver atividades de produção e compreensão de textos da ordem do argumentar, que não são bem sucedidas.  

 Os resultados dessa pesquisa podem, então, contribuir com as discussões sobre formação do professor, em uma perspectiva voltada para a 

formação de cidadãos letrados e autônomos que atuam, de fato, na sociedade em que vivem. Sendo assim, acreditamos que com os resultados de 

nosso estudo, será possível contribuir realizando reflexões que possam ajudar a impulsionar algumas mudanças tanto na prática pedagógica de 

professores quanto nas propostas curriculares de ensino da língua portuguesa. 

 O trabalho está organizado em três partes. Na primeira, estabelecemos as bases teóricas do estudo, a partir de discussões sobre vários 

pressupostos de teorias que foram adotadas. Na parte 2, apresentamos a caracterização dos sujeitos da pesquisa e os procedimentos 

metodológicos adotados. Na parte 3, apresentamos os resultados obtidos. 
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1. Gêneros discursivos: conceitos básicos e implicações para a prática de ensino da língua portuguesa 

 

Acreditamos ser necessário, antes de mais nada, refletir sobre as concepções de língua, desde que tais concepções influenciam de modo 

marcante a prática docente. Santos (2004), em sua tese de doutorado, cita três concepções. São elas: a língua como expressão do pensamento, a 

língua como instrumento de comunicação e a concepção de língua como interação.  

Na primeira concepção, a língua é vista como um espelho que reflete o pensamento humano, isto é, o código/sistema de regras. A partir 

desse pressuposto, a produção do texto não depende nem da situação (contexto de produção), nem do destinatário, mas sim do como se fala ou se 

escreve usando as regras gramaticais.   

Na segunda perspectiva citada, a língua também é vista como um mero código através do qual um emissor comunica certa mensagem a 

um receptor, acreditando-se que é preciso, inicialmente, conhecer bem a língua, para posteriormente fazer bom uso da mesma. Há referência à 

natureza comunicacional da língua, mas esta é vista como transparente, não como algo dotado de historicidade, ideologicamente impregnada. 

Em contrapartida a essas duas concepções apresentadas, a concepção de língua como interação defende que ela é uma ação efetiva, social 

e cognitiva, realizada em situações reais. Então, estamos considerando a língua como uma construção social, resultado das interações linguísticas 

entre os sujeitos, como a define Geraldi (1997). 

Sendo assim, a comunicação tanto oral como escrita acontece por meio de enunciados construídos a partir das necessidades do contexto 

no qual o sujeito produtor do discurso está inserido, como defende Bakhtin (2000). Logo, um texto concretiza uma atividade discursiva na qual 
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alguém diz algo a alguém, pois o texto é um mediador das relações sociais. Ao considerar o texto como um elemento mediador das relações 

sociais, fundamentalmente em seu caráter interativo, não estamos deixando de considerá-lo enquanto objeto de ensino. Dessa forma, o texto é 

uma entidade concreta realizada materialmente e corporificada em algum gênero discursivo. 

Consideramos, então, que o texto é um produto cultural, materializado por meio dos gêneros discursivos que se adequam às mais variadas 

situações de comunicação. Pois, se não existem os gêneros do discurso, a comunicação não existiria, visto que não haveria entendimento mútuo 

entre o produtor do discurso e seu (s) interlocutor (es). 

O conceito de gênero discursivo, apesar de bastante citado em estudos na área de linguagem, não é claro para muitos educadores que 

atuam na área de ensino da língua portuguesa. Numa pesquisa realizada em escolas públicas do Recife e região metropolitana, Leal, Guimarães e 

Santos (2002) identificaram que tal conceito não estava claro para as professoras. Estas eram participantes de um processo de formação 

continuada intitulado “A formação continuada de professores e o processo de produção de textos na escola”, no qua l mensalmente se reuniam 

para discutir os processos de produção de textos e, consequentemente, a produção textual a partir de gêneros discursivos. Segundo as 

pesquisadoras, a apropriação desse conceito pelas professoras foi gradual e de grande conflito com as práticas já estabelecidas. Foi identificado 

que as professoras esforçavam-se para integrar as discussões traçadas nos encontros pedagógicos mensais, porém ainda não dominavam os 

conceitos que usavam. 

Nesta pesquisa, ficou constatado que muitos professores solicitavam as produções textuais sem informar e/ ou definir gênero discursivo, 

interlocutor (es), finalidades, suporte e contextos de circulação. Outras vezes, eram indicados gêneros discursivos, mas de forma confusa: 
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Nos primeiros meses, encontramos professoras que pediam que seus alunos fizessem “uma redação” ou solicitavam vários gêneros para uma 

mesma atividade sem se aperceberem dessa variação. Nesses casos, os alunos viam-se diante de uma tarefa confusa em que não sabiam 

exatamente o que iriam produzir (ex: "Escreva um anúncio ou uma notícia"). (LEAL, GUIMARÃES e SANTOS, 2002, p.4). 

 

 

Só à medida que foram discutindo e se apropriando da abordagem interacionista da linguagem é que os professores foram incluindo em 

seus comandos para a produção escrita os elementos estruturantes para uma boa produção textual de modo mais claro. Questões como essas 

podem dificultar o aprendizado dos alunos e suas produções textuais, pois esses são aspectos que precisam ser bem delimitados, já que é 

importante definir as condições de produção e estabelecer diretrizes para o trabalho que se está propondo. Essa clareza e organização das 

atividades é igualmente importante para facilitar o exercício de avaliação do aprendizado dos alunos, justo porque, numa sociedade letrada, não 

são produzidos textos sem finalidades.  

Diante do que foi colocado, conceituar cada termo tem sua importância fundada na perspectiva de produção de textos que estamos 

adotando. Para nós, representa não só entender cada termo, mas optar por seguir determinados princípios teórico-metodológicos. Neste caso, ao 

adotarmos a perspectiva interacionista, precisamos apontar a produção textual dentro do princípio de língua e texto como elementos de interação, 

como já citamos. 

Assim como Bakhtin (2000, p.279), consideramos “que cada esfera de atividade humana elabora seus tipos relativamente estáveis de 

enunciados – os gêneros discursivos”, que são caracterizados por três elementos: conteúdo temático, estilo e construção composicional. Em 

suma, pode-se afirmar que “a noção de gêneros refere-se a famílias de textos que compartilham algumas características comuns, embora 
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heterogêneas, como visão geral da ação à qual o texto se articula, tipo de suporte comunicativo, extensão, grau de literalidade, por exemplo, 

existindo em um número quase ilimitado” (Parâmetros curriculares Nacionais de Língua Portuguesa, 2001). 

Outras características dos gêneros, tomando-se como ponto de partida as idéias de Bakhtin (2000), Bronckart (1999) e Schneuwly (2004), 

é que os gêneros são determinados historicamente, sendo as intenções comunicativas parte das condições de produção dos discursos, gerando, 

assim, usos sociais que determinam os gêneros que darão forma aos textos. 

Nessa perspectiva, os gêneros são criados socialmente e preexistem ao sujeito. Pois, desde que nascemos nos deparamos com modelos já 

construídos. Mas, nem por isso, os gêneros não sofrem mudanças ao longo do tempo. Muito pelo contrário, eles sofrem constantes alterações em 

decorrência das transformações sociais. Nesse sentido, cada gênero discursivo, conforme já anunciamos anteriormente, tem suas características 

específicas e são elaborados/ modificados a partir de necessidades sociais. 

Quanto ao conceito de tipo textual, recorremos à definição dada por Marcuschi (2002): 

 
Uma espécie de construção teórica definida pela natureza linguística de sua composição (aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações 

lógicas). Em geral os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia de categorias conhecidas como narração, argumentação, exposição, descrição, 

injunção. (p.22). 

 

 

 

Partindo destes dois conceitos, percebemos que são os gêneros discursivos que circulam na sociedade, justo porque a comunicação verbal 

só é possível através dos  gêneros. Mas, é claro que os tipos textuais compõem os gêneros e podem aparecer conjugados neles. Como, por 

exemplo, os contos que, em princípio, são tomados como narrativos, mas que podem por vezes apresentar a defesa de pontos de vista, 
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demonstrando também características argumentativas. Ou ainda, os debates que pertencem à ordem do argumentar e se utilizam da narração de 

fatos na tentativa de ilustrar, dar força às ideias defendidas. Por outro lado, um gênero tem, geralmente, uma sequência discursiva predominante, 

como o conto, já citado, que tem caráter predominantemente narrativo. Apesar da importância dos gêneros discursivos nos processos interativos e 

da relevância de reflexões mais consistentes sobre as diferentes espécies textuais para a pesquisa sobre ensino da língua portuguesa e para o 

planejamento de processos de formação continuada de professores, há ainda poucos estudos disponíveis para a comunidade de educadores e de 

pesquisadores. 

Um dos trabalhos que contribuem para o entendimento sobre o ensino e a aprendizagem dos gêneros é o de Andrade, Leal e Brandão 

(2006) que, com base na análise e identificação da frequência de gêneros discursivos em quatro coleções de livros didáticos de língua Portuguesa 

(1ª a 4ª séries) aprovados pelo PNLD/2004, tece algumas reflexões bem pertinentes sobre alguns pontos. São elas: Existe uma sequência ideal 

quanto aos gêneros ou tipos de textos a serem trabalhados (e, portanto, níveis de complexidade diferentes atribuídos aos diversos gêneros)? Quais 

são os gêneros discursivos presentes nos livros didáticos de língua portuguesa? Há algum critério na escolha desses gêneros? Qual seria esse 

critério? 

A escolha pela análise de livros didáticos se deu justo porque esse portador de textos é um dos recursos mais usados na sala de aula e 

assim pode servir como indicador do quanto e como os diversos gêneros são inseridos nas escolas.  

Na análise das quatro coleções, as pesquisadoras identificaram 1.167 textos verbais, e observaram que em todas as coleções ao longo dos 

quatro volumes estavam presentes variados gêneros discursivos que circulam na sociedade, como, por exemplo, histórias em quadrinhos, receitas 
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culinárias, anúncios publicitários, notícias, fábulas, entre outros, confirmando a idéia de que parece existir uma preocupação por parte dos autores 

dos livros em propiciar aos estudantes uma grande variedade de textos que circulam fora da escola.  

Para as pesquisadoras, essa variedade de gêneros discursivos em todos os volumes das coleções analisadas também pode estar indicando a 

falta de um planejamento por parte dos autores dos livros analisados sobre que dimensões dos textos seriam mais relevantes para o trabalho 

pedagógico. Na verdade, a grande diversidade parece ser decorrência da opção dos autores dos livros, por trabalhar muitos gêneros (de tudo um 

pouco), sem se concentrarem em gêneros específicos que, de acordo com algum critério, propiciassem a aprendizagem de recursos linguísticos 

ou estratégias específicas. Segundo as autoras, a baixíssima presença de textos pertencentes à ordem do argumentar, nas quatro coleções, foi 

marcante. Apenas 7,1% do total de textos identificados eram dessa natureza. Tal fato revela a existência de certa preferência  pelo trabalho com 

algumas categorias de gêneros em detrimento de outras, mesmo que de modo não assumido no Manual do Professor. Habilidades e estratégias 

para lidar com os textos da ordem do argumentar, desse modo, não são priorizados nas obras, sem que tal princípio seja discutido com os 

professores.  

Tal fenômeno pode ser decorrente de uma concepção equivocada de que as crianças não teriam capacidade para lidar com gêneros da 

ordem do argumentar. De fato, há estudos que evidenciam dificuldades para produção de vários gêneros, no entanto, tais dificuldades parecem 

decorrer muito mais da falta de oportunidade para interagir por meio dos textos do que propriamente de algum fator maturacional. 

Pesquisadores da área de ensino da língua vem mostrando que as crianças são capazes de lidar com variados gêneros discursivos, mas 

evidenciam também que as capacidades dependem muito das experiências vivenciadas por elas com esses gêneros no decorrer de suas vidas. Isto 
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é, elas conseguem apreender características do gêneros com os quais elas convivem. A Pesquisa de Albuquerque e Spinillo (1997), por exemplo, 

investigou o conhecimento de sessenta e três crianças de 5, 7 e 9 anos sobre diferentes gêneros discursivos - história, carta e notícia. Para tal, as 

estudiosas aplicaram duas tarefas: uma em que os alunos foram levados a produzir oralmente cartas, notícias e histórias (para análise dos 

componentes estruturais e da organização linguística) e outra em que os estudantes determinaram o gênero do texto lido pelo experimentador, 

explicitando os critérios adotados nessa identificação (a finalidade dessa segunda atividade foi examinar os critérios adotados pelas crianças ao 

definir um determinado texto como sendo exemplar de um gênero específico). Os dados relativos a cada gênero foram analisados separadamente 

adotando-se categorias específicas (em relação à presença dos componentes estruturais do gênero), entretanto análogas para cada gênero 

discursivo. Devido à semelhança entre as categorias de cada gênero foi possível o estabelecimento de comparações entre os três tipos de 

produção em cada idade. 

Os resultados obtidos quanto à tarefa 1 (produção oral dos três gêneros discursivos) apontam que os textos produzidos pelas crianças de 

cinco anos não apresentaram diferenças significativas entre os três gêneros de texto, pois foram inseridos, segundo as autoras, poucos elementos 

estruturais dos gêneros em que foram solicitados a produzir.  

Entre as crianças de sete anos percebeu-se a existência de diferenças significativas apenas entre as produções de história e notícia em 

detrimento da carta. Devido à maioria das crianças de sete anos produzirem histórias e notícias bem estruturadas e apenas um aluno ter produzido 

uma carta bem elaborada. 
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Quanto aos alunos de nove anos, foi constado que os estudantes conseguiram produzir textos apropriados para os gêneros solicitados. As 

autoras ainda perceberam que assim como para as crianças de sete anos, a produção da carta foi a mais difícil e a de história a mais fácil. 

Quanto à segunda atividade (de identificação do gênero lido pelo experimentador), Albuquerque e Spinillo (1997) apresentaram 

resultados que apontaram que as crianças de cinco anos identificaram mais facilmente a notícia do que a carta e a história. Já as demais crianças 

que participaram do estudo identificaram igualmente os três gêneros a partir de critérios precisos. As pesquisadoras nos chamam a atenção para o 

fato de que para cada gênero discursivo parece existir um aspecto que é mais acentuado que os demais. Na notícia e na história, por exemplo, o 

conteúdo aparece como o aspecto mais evidente. Já na carta, o aspecto mais marcante é a função/finalidade. 

As autoras nos apontaram como uma possível explicação, para o fato da produção da carta ter sido a mais difícil para as crianças, o pouco 

contato que elas têm com esse gênero discursivo, principalmente no contexto escolar. 

Com os resultados obtidos por Albuquerque e Spinillo (1997) percebemos, então, que a variação na produção e nos conhecimentos das 

crianças sobre os diferentes gêneros discursivos não parece depender da idade, mas sim das oportunidades de exploração e contato dessas 

crianças com os inúmeros gêneros que circulam socialmente. Isto é, quanto mais familiaridade as crianças têm com um determinado gênero, mais 

fácil se torna sua identificação e produção. Portanto, os dados trazidos pelas autoras só reforçam nossa idéia de que realmente as crianças 

produzem melhor histórias do que outros gêneros discursivos como a carta, por exemplo. Mas, isso acontece, sobretudo, pelo fato de que nas 

escolas e em outros ambientes, as crianças frequentemente entram em contato com tal gênero, em detrimento do baixo investimento com outros 

gêneros discursivos. 
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A esse respeito, Souza (2003) verificou que atualmente, na escola, há um predomínio na exploração (leitura e interpretação) de contos e 

poemas em detrimento de outros gêneros. Para ela, esse predomínio se dá: 

 

... em virtude da influência histórica do texto literário na ação didática e da infinidade de publicações em torno da literatura infanto-juvenil. Esses 

fatores, inclusive os de natureza econômica e cultural, associados à concepção de leitura pelo prazer, fomentam o consumo dos gêneros literários 

para a leitura, contribuindo para que sejam quase os únicos gêneros utilizados na escola básica, em razão da facilidade de sua aquisição. Há 

também uma herança de ordem cultural – a crença de que a criança, aprendendo a escrever histórias, desenvolve capacidades cognitivas que 

servem aos demais gêneros de textos, ou a de que haveria uma ordem natural no aprendizado: do narrar e do descrever para o argumentar. (p.16- 

17) 

 

 Em contraposição a essa idéia, acreditamos que cada gênero discursivo tem suas características específicas, que precisam ser discutidas e 

que há gêneros que se assemelham, podendo haver transferência da aprendizagem de um gênero para outro, mas que não há um ou alguns poucos 

gêneros que sejam propedêuticos, assegurando a variedade de aprendizagens necessárias para a variedade de situações de uso da língua na 

sociedade. Dessa forma, os gêneros discursivos têm que ser trabalhados, na escola, levando-se em consideração suas características e 

especificidades. 

 Em suma, percebemos que os gêneros discursivos existem numa grande e ilimitada quantidade, visto que os gêneros estão sempre sendo 

criados pelas interações entre os indivíduos e as novas tecnologias. São exemplos de gêneros as reportagens, entrevistas, poemas, contos, lendas, 

fábulas, biografias, verbetes, entre muitos outros. Nesta pesquisa, optamos por analisar as estratégias de revisão em cartas de reclamação. Para 

melhor refletirmos sobre tal gênero, e, posteriormente, analisarmos os textos das crianças, decidimos inicialmente refletir sobre as cartas, de 
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modo geral, desde que a carta de reclamação é um tipo de carta. Posteriormente, refletiremos sobre os textos da ordem do argumentar, já que a 

carta de reclamação possui tal dimensão discursiva e, por fim, trataremos especificamente das cartas de reclamação. 

 

1.1. O gênero “Carta” e alguns de seus subgêneros 

 

Em nossa busca por conceituar o gênero carta, encontramos no Minidicionário Aurélio o verbete correspondente à palavra. Segundo este 

verbete, a “carta” é uma “comunicação manuscrita ou impressa, endereçada a uma ou várias pessoas” (2004, p.105). 

Sabemos que é muito comum termos contato com esse gênero desde os anos iniciais e até mesmo antes de adentrarmos a escola. Nesse 

sentido, compartilharmos a idéia de Silva (2008) de que  

 

(...) desde cedo, muitas crianças descobrem nas cartinhas a prática social da escrita. Elas acabam fazendo parte de seu cotidiano, não só dentro da 

escola, mas também fora dela. As crianças adoram escrever para a mãe, para o pai, para a professora e para os coleguinhas em situações de 

produção não solicitadas pela escola. Escrevem, então, espontaneamente e com prazer, encontrando uma finalidade (para quê) e um interlocutor 

(para quem) claro para sua escrita. (p.22) 

 

Nesse sentido, Kaufman e Rodríguez (1995) defendem que “a carta” pode contar com diferentes tipologias textuais (narrativa e 

argumentativa), e são as diferentes funções (informativa, expressiva e apelativa) exercidas pelo gênero em questão, que definem suas tramas. 

Para essas estudiosas, é bastante evidente o modo como o texto de uma carta é geralmente organizado - cabeçalho (que estabelece o lugar e o 

tempo da produção); os dados do destinatário; a forma de tratamento empregada para estabelecer o contato; o corpo de carta (parte do texto em 
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que se desenvolve a mensagem); e a despedida (que inclui a saudação e a assinatura). No entanto, consideramos que, ao conceber tais 

características estruturais, Kaufman e Rodríguez propõem um modelo padrão de cartas. Entretanto, sabemos que esse modelo não é o único, visto 

que as cartas têm um caráter variado. Elas podem se diferenciar bastante em função do propósito para a qual foi escrita, do assunto a ser tratado e 

do destinatário, como podemos observar, a partir dos estudos que iremos relatar logo em seguida. 

Souto Maior (2001, citada por Silva, 2008) pesquisou no domínio textual o gênero discursivo carta. A escolha pelo gênero se deu 

exatamente pela grande variedade de cartas existentes. Seu objetivo era descrever a variedade de cartas existentes, suas estruturas e formas de 

uso. Para tal, analisou cartas e as classificou de acordo com o domínio discursivo em que foram produzidas. Assim, nomeou de cartas de 

resposta e de comunicado – as cartas cujos domínios discursivos são comerciais; cartas de programa, circulares, respostas e de 

apresentação – as cartas de domínios institucionais (universidades, escolas, livros); carta do leitor, do editor, aos leitores, aberta, 

propaganda, boas-vindas – as cartas da esfera jornalística; cartas de intimação – as jurídicas; carta-convite, respostas, confirmações, de 

agradecimento, pedido – as de domínios publicitários; cartas de convite ou de comunicado – as religiosas; carta de programa, de 

comunicado – as da esfera relacionada à saúde. 

Segundo Silva (2008), Souto Maior percebeu, então, que realmente as cartas conservam alguns elementos estruturais como remetente e 

destinatário, mas, de acordo com a finalidade do texto escrito, são agrupadas em determinadas categorias responsáveis pelas suas diferentes 

nomeações. Nesse sentido, Souto Maior (2001 em Silva, 2008) afirma que a carta, independente da forma de destinação (correio, fax ou e-mail), 

faz parte de uma constelação que agrupa vários textos, se configurando em um gênero com subgêneros. 
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Lima-Lopes (1999 em Cristóvão, Durão, Nascimento e Santos, 2006) estudou o gênero “cartas comerciais” em língua inglesa por meio da 

observação de seus padrões lexicais. Tal estudo levanta regularidades organizacionais, que, segundo o autor, seriam elementos responsáveis pela 

possibilidade de reconhecimento desse gênero frente aos que dele se utilizam em situações reais de comunicação. Como, por exemplo, num 

relato sobre problemas relacionados a conflitos familiares foi encontrada uma cadeia de sintagmas nominais ligados a esse tema. Descobriu-se, 

também, formas sintáticas e itens lexicais comuns nos assuntos recorrentes nas cartas de pedido de conselho.  

Lima-Lopes (op.cit., p.53) concluiu, então, que cada gênero carrega formas lexicais e sintáticas próprias, ligadas aos conteúdos 

informativos de cada um deles. Além da escolha interpessoal, comum, existe uma escolha conteudística, particular no momento de produção. 

As autoras Cristóvão, Durão, Nascimento e Santos (2006) também pesquisaram um gênero epistolar, a “carta de pedido de conselho” cujo 

domínio discursivo é jornalístico (revista). Esse subgênero da carta também pode ser chamado de “carta-pergunta”, pois, são escritas pelos 

leitores de um determinado tipo de revista para que possam apresentar um problema e fazer pergunta(s). Essas cartas, após serem enviadas, 

sofrem algumas alterações por parte do editor em sua estrutura, para que possam ser adaptadas ao formato da página da revista destinada a elas. 

Assim, todas conservam traços em comum, o que permite, segundo as autoras, “categorizá-las observando semelhanças e diferenças existentes 

entre elas, facilitando suas produções e interpretações” (op.cit., p. 53). 

Segundo Cristóvão, Durão, Nascimento e Santos (2006), a organização interna das cartas de conselho está relacionada ao plano 

discursivo, de modo que é notável a presença de componentes comuns nos textos analisados. Observa-se a presença de uma saudação inicial, a 

exposição de um problema, um pedido de conselho e, por último, um pseudônimo, encontrados, quase sempre, nesta respectiva ordem. As 
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autoras nos chamam a atenção para o fato de que nem sempre estão presentes todos estes componentes, além de, muitas vezes, o pedido de 

conselho aparecer implícito na própria exposição do problema.  

Nas análises das cartas de conselho, as pesquisadoras observaram que os escreventes podem relatar um fato que aconteceu no passado, 

cujas consequências estão repercutindo no presente, ou ainda, relatar um problema que está acontecendo no momento atual, buscando 

compartilhar com os leitores suas angústias e objetivando uma solução para tais. “Este fato se consolida com o pedido de conselho que, 

normalmente aparece em frases interrogativas e quando não, como já foi dito, estão implícitas no próprio contexto” (Cristóvão, Durão, 

Nascimento e Santos, 2006, p.64). 

Outro dado importante encontrado pelas autoras, em relação à organização sequencial das cartas de pedido de conselho, é que elas são 

constituídas por segmentos explicativos e descritivos, com predominância de fragmentos de sequência descritiva. 

Diante dos estudos mencionados, percebemos que a “carta” muitas vezes designada por este termo genérico, é bastante variável quanto às 

suas finalidades, modos de destinação e formas composicionais, o que caracteriza seus diferentes subgêneros a partir das suas variações. 

Sabemos que são variados os exemplares de cartas presentes no dia-a-dia das crianças, porém, ter o conhecimento sobre quais desses 

exemplares são frequentemente trabalhados na escola é de suma importância, pois, acreditamos que a instituição escolar tem um papel muito 

importante na aprendizagem dos gêneros discursivos. Como o livro didático é o principal material de apoio dos educadores, acreditamos, então, 

que uma análise dos exemplares de cartas presentes no mesmo pode nos servir como indicativo do quanto os estudantes tem contato com esses 

textos e de como as atividades propostas os auxiliam na aprendizagem dos gêneros epistolares. 
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Com essa preocupação, Bunzen (2004 em Silva, 2008) analisou 11 coleções de livros didáticos destinados ao Ensino Fundamental II, de 

diferentes editoras, publicadas entre os anos de 2000 e 2002. Seu objetivo era mapear o aparecimento do gênero “carta pessoal” nessas coleções. 

Entretanto, o estudioso também buscou identificar os demais gêneros epistolares encontrados. Consequentemente, sua pesquisa pode nos apontar 

o quanto esses gêneros estão presentes nas salas de aulas, visto que o livro didático muitas vezes é o principal suporte para a prática pedagógica 

do professor. 

Assim, foram encontrados 13 textos epistolares (e-mail, bilhete, cartão de aniversário, carta de amor, etc.). Desses treze exemplares, oito 

eram subgêneros da carta (carta editorial, carta aberta, carta pessoal, carta de apresentação, carta formal, carta do leitor, carta literária e carta de 

amor), o que nos aponta certa variedade de cartas disponíveis para o trabalho com os estudantes. Porém, Bunzen (op.cit., p. 26) alerta-nos que “a 

simples presença desses gêneros não nos garante um trabalho sistematizado sobre a reflexão e o uso dessas práticas sociais e culturais”. Diante 

de tal fato e com o intuito de aprofundar suas análises, o pesquisador resolveu focar o gênero carta pessoal e responder a duas questões básicas: 

1) que tipos de atividades estão sendo propostas para o gênero carta pessoal? 2) que implicações tais atividades podem trazer para o letramento 

escolar? (Bunzen, op.cit., p. 27). 

Os resultados encontrados pelo pesquisador apontam que existe uma tendência em trabalhar com esse gênero em apenas um dos volumes 

das coleções, normalmente nas atividades de produção textual e enfocando sempre sua estrutura textual (o que tem que ter numa carta pessoal). 

Essas propostas de produção tinham, em sua maioria, destinatários imaginários, artificializando, assim, a atividade de escrita e limitando a 

ampliação do letramento dos alunos. Tais dados nos levam a crer na existência de certa carência dos livros didáticos quanto ao trabalho com o 
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gênero carta pessoal. Esse fato nos alerta sobre a precariedade desse suporte no auxílio à prática pedagógica dos professores quanto ao ensino de 

tal gênero. 

Diante dos estudos citados até o momento, percebemos que não existe uma estrutura composicional única (modelo padrão) para se 

produzir uma carta, visto que cada subgênero possui suas características específicas que precisam ser levadas em conta no momento da produção, 

visando sempre a finalidade e o interlocutor dessa comunicação. 

Em nossa pesquisa, trabalhamos a partir da escrita e revisão de cartas de reclamação, com o propósito de analisar as modificações 

realizadas pelas crianças, principalmente, com relação à dimensão argumentativa. Assim, considerando que as cartas de reclamação são da ordem 

do argumentar e que as análises dos textos serão feitas com foco central nesta dimensão textual, decidimos, antes de aprofundarmos as reflexões 

sobre tal gênero, expor brevemente as concepções sobre argumentação que guiaram este trabalho. 

 

1.2. A argumentação e os gêneros do discurso 

 

Segundo Leal e Morais (2006) as abordagens modernas sobre a argumentação são provenientes de três campos de pensamento - Retórica, 

Lógica e Dialética. 

Autores como Breton (1999) nos ensinam que não podemos delimitar uma data exata para a prática da argumentação, pois utilizamos a 

mesma desde o momento em que passamos a nos comunicar e partilhar nossas opiniões, crenças e valores, ou seja, a partir do momento que 
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passamos a ter pontos de vista próprios sobre o mundo em que vivemos. O estudioso afirma, ainda, que a origem da argumentação como saber 

sistemático, com o nome de Retórica, se deu no século V a.C., na região do mediterrâneo.  

Já Perelman e Olbrechts-Tyteca [1958] (1999, em LEAL e MORAIS, 2006, p.12) apontam estudos sobre argumentação desde o século 

XV a.C., quando em praça pública se defendiam teses, quando a Retórica era utilizada nos julgamentos judiciais e ainda na preparação dos 

jovens para a carreira política. Dessa forma, a Retórica foi o centro de todo o ensino durante dois mil e quinhentos anos. 

A Retórica era uma disciplina de base textual, que tinha como objetivo ensinar as habilidades de falar em público de modo persuasivo. 

Para isso, eram treinadas as habilidades de uso da fala (oralidade), com a finalidade de conseguir a adesão do auditório
2
. 

 

No campo da Lógica, foi com Aristóteles que pudemos perceber um estudo mais sistemático sobre o pensamento argumentativo formal, mais 

desarticulado das atividades da vida cotidiana. Aristóteles analisava declarações e argumentos válidos ou inválidos. Ou seja, tentava identificar 

argumentos-padrão ou modelos-padrão que atendessem as condições lógicas e que pudessem ser usados em diferentes contextos. A lógica formal 

pode ser entendida como aquela em que as conclusões derivam necessariamente das premissas, isto é, a comprovação das relações entre as 

premissas e a conclusão é suficiente para impor uma afirmação como verdadeira (LEAL; MORAIS, 2006, p. 12). 

 

Leal e Morais (op.cit) defendem que a lógica formal de Aristóteles tem sido empregada até os dias atuais, com o intuito de entender a 

capacidade de raciocínio lógico em crianças e adultos, mas, os estudos modernos de argumentação muito tem se modificado. Um dos motivos 

que levaram às mudanças foi a procura por uma melhor contextualização do uso diário da argumentação.  

Os dois marcos da teoria contemporânea sobre argumentação são as publicações de Toulmin (1958) “The uses of Argument” e de 

Perelman; Tyteca [1958] “La nouvelle rhétorique: traité de L' argumentation”
3
. 

                                                
2
 Estamos considerando auditório o mesmo que público, receptor e/ou interlocutor. Enfim, o(s) destinatário(s) do discurso. 
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A abordagem de Toulmin (2001), diferentemente de Aristóteles (lógica formal), forneceu informações para a realização de análises sobre 

a lógica informal (usada cotidianamente) própria dos discursos naturais. Nesse sentido, na lógica informal é imprescindível a criação de 

estratégias de convencimento (justificação) visto que não há uma ligação necessária entre as premissas e a conclusão. Para esse autor, existem 

dois tipos básicos de discurso argumentativo. A argumentação simples, composta de ponto de vista, dados e justificativa, e a argumentação 

complexa que conta também com a justificação da justificação, a modalização e a contra-argumentação. 

Toulmin (2001) defende que o discurso argumentativo é composto por alguns elementos, são eles: dados - informações factuais, 

evidências, ocorrências nas quais nos apoiamos para o desenvolvimento de uma tese; conclusão - asserção final ou conclusão; e justificativa - 

proposições explicativas, que dizem respeito a regras, princípios, inferências que possam legitimar a conclusão, promovendo a articulação entre 

os dados e a conclusão. Entretanto, o autor nos chama a atenção para o fato de que a apresentação dos dados e das justificativas, em algumas 

ocasiões, pode não ser suficiente para garantir a aceitação das afirmações e para conduzir à conclusão. 

Ainda segundo o autor, para garantir a aceitação de uma justificativa, pode-se recorrer ao uso dos modalizadores – palavras e expressões 

como, por exemplo, “provavelmente”, “talvez”, “é possível”, além dos verbos modais como, por exemplo, “parece”, “pode”, etc. Outro recurso 

que pode ser utilizado para garantir a força dos seus argumentos é a antecipação de aspectos que podem ser refutados. 

                                                                                                                                                                                                                                  
3
 Obras que foram posteriormente traduzidas para a língua Portuguesa. A de Toulmin (2001) intitulada “Os usos do argumento” e a de Perelman; Tyteca (2005) com o título 

“Tratado da argumentação: a nova retórica”. 
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Nessa perspectiva, o discurso argumentativo seria, então, a forma de levar a audiência a concordar com nossos pontos de vista. Logo, ter 

uma representação adequada acerca do auditório é fundamental nessa tarefa. A esse respeito, Breton (1999, p.32) nos ensina que “argumentar é 

também escolher em uma opinião os aspectos que a tornarão aceitável para um dado público”. 

Perelman; Tyteca (2005, p.33) também defendem que é: 

 

[...] a natureza do auditório ao qual alguns argumentos podem ser submetidos com sucesso que determina em ampla medida tanto o aspecto que 

assumirão as argumentações quanto o caráter, o alcance que lhe serão atribuídos. 

 

 Nesse sentido, esses últimos autores citados acreditam que é a partir da aceitação por parte do auditório, que se pode dizer se uma 

argumentação é persuasiva ou convincente. Assim, denominaram de persuasiva a argumentação que vale só para um auditório particular e 

propuseram a existência de um auditório universal, que seria convincente a todo ser racional. (PERELMAN; TYTECA, 2005, p. 31). Assim, 

confere-se um alto valor à construção de argumentos que sejam unânimes mesmo em auditórios heterogêneos e que não se tem conhecimentos 

acerca do perfil dos seus membros. 

 Todavia, Leal e Morais (2006) fazem uma objeção à existência de um auditório universal, pois para esses estudiosos é a partir dessa idéia 

 

que recai o maior perigo de se “naturalizar” o fenômeno da interação e, consequentemente, do processo de argumentação. É fundamental 

reconhecer que, apesar da tentativa de construção de argumentos que possam causar efeitos em platéias heterogêneas, há, na construção do 

discurso, influências do contexto de produção desse discurso e que, no dia-a-dia, são mais frequentes as situações em que nos dirigimos a 

auditórios particulares. (p.16) 
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 Podemos perceber que a questão da formulação de argumentos em favor de um auditório é um dos elementos importantes na constituição 

de um discurso argumentativo, visto que nessa relação sempre existe a presença de um interlocutor e este deve sempre ser levado em 

consideração pelo produtor do discurso, apontando-nos, assim, a dialogicidade presente no discurso argumentativo. 

 Nessa perspectiva, Breton (1999, p. 35) defende que argumentar é “primeiramente, agir sobre a opinião de um auditório de maneira a 

desenhar um vazio, um lugar para a opinião que o orador lhe propõe. No seu sentido mais forte, argumentar é construir uma interseção entre os 

universos mentais nos quais cada indivíduo vive”. 

Autores como Eemeren, Grootendorst, Jackson e Jacobs (1997, em LEAL e MORAIS, 2006, p. 17) defendem que para se argumentar é 

preciso que exista: uma opinião a ser defendida; proposições que justifiquem e/ou refutem a opinião defendida; e um “adversário” que apresente 

resistências ou duvide da opinião defendida. Desse modo, acredita-se que “na argumentação usa-se a linguagem para justificar ou refutar um 

ponto de vista, com o propósito de assegurar concordância de visões” (ibidem). 

A argumentação, então, é comumente vista como uma “atividade social e de natureza discursiva na qual indivíduos que expressam pontos 

de vista divergentes sobre um tema, defendem suas posições com vistas ao convencimento de seus interlocutores” (Eemeren; Grootendorst e 

Kruiger, 1987, em LEITÃO e ALMEIDA, 2000, p.2). Sendo assim, a argumentação se define, portanto, como uma atividade de natureza 

dialógica (por envolver uma variedade de perspectivas) e dialética (por implicar oposição). 

Em nossas pesquisas encontramos muitos autores que discutem sobre argumentação, e esse termo tem sido usado com sentidos diferentes 

por eles, possibilitando, assim, a construção de concepções diversas. Para autores como Ducrot (1980), Koch (1987) e Pécora (1999), todo uso de 
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linguagem está operando com a dimensão argumentativa. No entanto, como dizem Dolz e Schneuwly (2004) e Leal (2004), alguns textos 

apresentam de forma mais explícita o objetivo de defender idéias. Assim, a argumentação é uma atividade discursiva e existem alguns gêneros do 

discurso que são da ordem do argumentar. 

 Já discutida nossa concepção do que vem a ser a argumentação, algumas perguntas ainda nos vem à mente, como: Quais as operações e 

elementos que geralmente constituem a argumentação? Existe uma estrutura composicional única para se produzir qualquer texto argumentativo? 

Essas e outras questões tentaremos responder a partir do diálogo que travaremos com alguns autores que abordam o tema. 

 Dolz (1995, em SOUZA, 2003, p.74) distingue três tipos de operações que constituem o discurso argumentativo, são elas: operações de 

apoio argumentativo (que consiste em utilizar um segmento do discurso para oferecer suporte ou justificar uma posição); operação de refutação 

(que visa rebater a posição do adversário, contestando-a globalmente); e a operação de negociação (que se apóia nas próprias razões do 

adversário, para se chegar a uma conclusão oposta).  

Chartrand (1995) também aponta-nos a operação de planificação, que segundo o autor é responsável por determinar a escolha do gênero a 

ser produzido (SOUZA, 2003, p.74). 

 As estudiosas Leitão e Almeida (2000) defendem a existência de duas operações básicas da argumentação - justificação e negociação. A 

primeira consiste na explicitação de uma ou mais razões que conferem apoio a um ponto de vista proposto. A segunda envolve a utilização de 

uma variedade de recursos linguísticos e cognitivos por meio dos quais o escritor demonstra reconhecer a existência de pontos de vista 

alternativos e objeções à sua posição e empenha-se em conseguir a adesão de seu interlocutor ao seu ponto de vista. Segundo as autoras, a 
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presença dessas operações num texto tem sido vista como uma característica de uma atividade argumentativa elaborada, em contrapartida, 

quando se faz presente num texto apenas a justificação, esta seria vista como uma atividade argumentativa mínima. 

 Chamamos atenção, no entanto, que o fato de haver certas operações comuns aos diferentes textos da ordem do argumentar não implica 

em que nas diferentes situações os textos contenham os mesmos componentes composicionais ou o mesmo tipo de organização sequencial. Na 

verdade, na perspectiva dos gêneros discursivos, a proposição é exatamente a de que são as diferentes esferas sociais e finalidades que impõem 

modos de organização textuais mais ou menos estáveis. 

  Coirier (1996), Garcia (1981), Oostdam, Glopper e Eiting (1994), entre outros, também se preocupam em seus escritos em analisar os 

elementos constituintes do discurso argumentativo. Assim, esses estudiosos se preocupam em estabelecer e apontar um modelo a ser seguido de 

textos argumentativos mais sofisticados. Ou seja, acreditam que para se produzir um texto argumentativo mais elaborado seria necessário inserir 

nos textos alguns elementos constituintes da argumentação ou senão todos eles, como se existisse uma estrutura única para a produção desses 

textos. Esses autores parecem conceber que existiria um padrão superior do que seria um texto argumentativo ideal. No entanto, não consideram 

que cada gênero é organizado segundo modelos composicionais próprios, que os tornam diferentes entre si. 

Percebemos, então, a semelhança da ideia de vários autores, com relação à existência de um modelo padrão para a escrita de textos 

argumentativos. Ou seja, há entre esses estudiosos uma concordância quanto ao fato de que a inserção ou não de elementos argumentativos 

definem se o texto produzido é uma argumentação elaborada ou mínima. A argumentação elaborada, para esses pesquisadores de maneira geral, 
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seria composta de elementos como ponto de vista, justificativa, contra-argumentação e justificativa da justificativa. Já a argumentação mínima 

seria composta de ponto de vista e justificativa, apenas. 

Porém, se nos comunicamos tanto oralmente como por escrito através dos gêneros do discurso e esses tem suas características específicas, 

percebemos que “esses modelos de textos argumentativos são idealizações, formulações em abstrato, que não correspondem aos gêneros que 

circulam na sociedade”. (LEAL e MORAIS, 2006, p.19). Nesse sentido, acreditamos que as estratégias argumentativas nos orientam na 

organização do texto, mas é o contexto de produção que conduz o elaborador no momento da geração do texto. Isto é, nos momentos de decisões. 

Sobre as condições de produção trataremos no capítulo sobre produção de textos. 

No momento, nos resta concordar com Breton (1999) quando este defende que 

 

saber argumentar não é um luxo, mas uma necessidade. Não saber argumentar não seria, aliás, uma das grandes causas recorrentes da 

desigualdade cultural, que se sobrepõe às tradicionais desigualdades sociais e econômicas, reforçando-as? Não saber tomar a palavra para 

convencer não seria, no final das contas, uma das grandes causas de exclusão? Uma sociedade que não propõe a todos os seus membros os meios 

para serem cidadãos, isto é, para terem uma verdadeira competência ao tomar a palavra, seria verdadeiramente democrática? (p.19)  

 

Sendo assim, o contato nas escolas com textos dessa natureza devem ser frequentes, tanto em razão do seu amplo uso nas interações 

diárias, como também por propiciar o desenvolvimento do pensamento crítico, assim como afirma Souza (2003): 

 
Na prática social, a todo o momento somos chamados a tomar decisões, julgar e influenciar o outro, avaliar, justificar, expor um ponto de vista, 

contrapor uma opinião etc. Podemos dizer que, em certas circunstâncias, os gêneros textuais da ordem do argumentar são mais utilizados do que 

os da ordem do narrar. Ressaltando que se argumentação é efetivada em torno de valores, de atitudes, de comportamentos, e se as avaliações são 

feitas por intermédio dos pares antitéticos (bem/ mal, útil/ inútil, agradável/ desagradável), ou seja, do eixo positivo-negativo, isso ajudará o 

aluno a desenvolver sua capacidade crítica, talvez mais do que qualquer outro gênero de textos. (p.16-17) 
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Tendo em vista que argumentar é uma atividade social de grande importância, defendemos que é preciso fazer com que as crianças, desde 

os anos iniciais de escolaridade, entrem em contato e elaborem textos de caráter argumentativo, pois essa pode ser uma das maneiras de 

promover a apropriação de conhecimentos necessários à participação ativa em diferentes situações sociais em que existem demandas de que eles 

defendam seus próprios pontos de vista. Esse contato pode possibilitar, de acordo com as diversas condições sociais, a produção de textos com 

maior consistência e coerência, seja para fazer reclamações, seja para reivindicar algo, seja para expressar suas opiniões. Assim, será possível 

contribuir para que possamos garantir, de fato, o que está previsto no artigo 2º, que trata dos princípios e fins da educação nacional, da LDB (Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n° 9.394/96), que diz que a educação é dever da família e do Estado, que deve ser inspirada 

nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, e que tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Considerando que diferentes gêneros discursivos têm finalidades relativas à busca de defesa de pontos de vista ou de persuasão, 

consideramos necessário tratar mais especificamente sobre o gênero que foi produzido pelas crianças. Acreditamos que tais reflexões são 

necessárias para melhor compreensão dos dados analisados. 

 

1.3. Carta de reclamação: características sociodiscursivas e composicionais 
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Como o trabalho, nessa pesquisa, será a partir da produção e revisão de cartas de reclamação, tornam-se importantes algumas discussões 

sobre as características e especificidades de tal gênero. O que é uma carta de reclamação? Quais são seus componentes? Como se caracteriza? 

Para responder tais questões, apresentaremos os poucos estudos que encontramos e que contribuem para um melhor conhecimento sobre o gênero 

discursivo em questão. 

Um desses trabalhos é o da estudiosa Wilson (2001), que tem por objetivo refletir sobre a problemática que envolve a categorização do 

gênero carta. O material linguístico compõe-se de cartas de reclamação escritas por proprietários de imóveis residenciais de classe média e média 

alta de um importante centro urbano do nosso país, que foram dirigidas a uma empresa do ramo da construção civil. 

Desse modo, buscou-se refletir sobre a natureza expressiva (dimensão afetiva) da reclamação, isto é, como brasileiros através de cartas 

reclamam/atuam diante de uma situação de confronto marcada pela cordialidade (afeto positivo e negativo), e expõem seus sentimentos num 

contexto interacional não familiar e impessoal. 

Para tal, tomou-se como base, inicialmente, três critérios, na análise das cartas. Foram eles: o modo de organização da informação; o(s) 

tipo(s) de estrutura(s) que a carta se enquadra; e o propósito comunicativo que a carta cumpre. 

Os resultados apontaram, entre outras coisas, que os reclamantes optaram por diferentes formas de escrever suas cartas. Assim, foram 

identificadas três categorias de cartas de reclamação. Na primeira categoria, o foco está no conteúdo informacional. Isto é, na exposição do 

problema que representa danos materiais e na utilização pelo reclamante de estruturas discursivas - conhecidas e disponíveis, tais como: a 

estrutura narrativa para narrar o problema, a estrutura descritiva para descrever o problema (o tipo de dano material ocorrido), assumindo que a 
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função referencial ocupa o plano principal. Wilson (2001), ainda, nos chama atenção da existência de uma pseudo-neutralidade (omissão ou 

dissimulação afetiva de ordem textual e pragmática), o que colabora para que esse tipo de carta assemelhe-se a pedidos. 

A segunda categoria foi classificada como “ambivalência afetiva”. Nestas, os reclamantes oscilam entre um comportamento não-ofensivo 

(para não romperem os laços de “camaradagem” e reciprocidade) a um comportamento de ameaça velada (colocando o reclamado na condição de 

“culpado”), gerando um efeito misto em que o reclamante ora age como pessoa, ora como consumidor, misturando as relações formais às 

informais. 

Já a terceira ilustra a categoria denominada hostilidade, onde os reclamantes utilizam recursos de intensificação da força ilocucionária, 

por atos de ameaça à face positiva e negativa da empresa por expressões claras de hostilidade. Parecem mais cartas de reiteração (onde os 

reclamantes já fizeram, anteriormente, uso de todos os recursos que pudessem para evitar esse tipo de confronto mais ostensivo e violento). Para 

a pesquisadora, essas cartas, além de reiterarem pedidos, também deixam claro o descaso da empresa em atender seus clientes. 

Diante do exposto, percebemos que a afetividade está presente nas cartas de reclamação, e que para compreendermos a reclamação é 

necessário que façamos uma reflexão acerca das condições de produção, visto que diante da demanda de uma reclamação, o reclamante precisa 

optar pelo gênero discursivo que será adotado, o tipo de linguagem que será empregada, entre outros, em busca da forma mais apropriada de 

reclamar no contexto que está inserido tanto o reclamante quanto o destinatário da reclamação. Outro dado relevante identificado no estudo de 

Wilson (2001) é que em muitas cartas de reclamação analisadas o escritor utiliza o pedido como forma ilocucionária, utilizando a forma verbal 

“solicitar” ou “pedir”, a fim de evitar ofender em sua reclamação. 
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Assim, a pesquisadora conclui que a recorrência a estruturas expressivas pelos reclamantes (corpus da pesquisa) reflete as inúmeras 

possibilidades linguísticas que ao serem utilizadas no discurso promovem variações quanto à rigidez na categorização dos gêneros do discurso. 

Leal (2004) também chama atenção para esse fato, ao comentar que 

 
uma carta de reclamação pode se constituir de seqüência argumentativa, como tipo principal, e de seqüências narrativas e/ou descritivas, 

subordinadas ao tipo principal, articuladas por encaixamento ou fusão. Essas seqüências narrativas podem ser usadas como estratégias para 

corroborar um determinado argumento através de um exemplo que comprove a tese defendida e as seqüências descritivas para apresentar uma 

cena que evidencie a gravidade de um determinado problema (p.33). 

 

Alertamos, no entanto, que, apesar da predominância argumentativa do gênero discursivo que estamos trabalhando, o reclamante pode 

lançar mão de outras sequências tipológicas, como estratégia discursiva, a fim de melhor argumentar sobre sua reclamação, como a narração de 

fatos ou descrição dos problemas ou dos envolvidos. 

Outra pesquisa que traz importantes descobertas é a de Silva e Leal (2005), que investigaram como as cartas de reclamação são 

organizadas por aqueles que as adotam numa determinada situação de comunicação.  

Foram analisadas 20 cartas, com a finalidade de entender como a cadeia argumentativa é geralmente construída, tentando assim 

caracterizar esse gênero. As cartas selecionadas foram retiradas de várias fontes, como: sindicatos, cartas publicadas em sites de denúncia e cartas 

escritas por pessoas do circulo social das pesquisadoras.  
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Para tanto, as estudiosas analisaram o conteúdo das cartas, identificando os componentes textuais presentes nas mesmas. Observaram a 

frequência de aparição desses componentes e montaram categorias que permitiram enxergar melhor como as cartas de reclamação coletadas se 

caracterizavam. 

Dessa forma, constatou-se a existência de 10 (dez) componentes textuais no corpo das cartas analisadas. São eles: 1) indicação do objeto 

alvo de reclamação; 2) indicação das causas do objeto alvo da reclamação; 3) justificativa para convencimento de que o objeto pode ser (merece 

ser) alvo de reclamação; 4) indicação de vozes que não consideram que o objeto pode ser alvo de reclamação; 5) resposta ao contra-argumento 

relativo à pertinência da reclamação; 6) indicação de sugestões de providências a serem tomadas; 7) justificativa para convencimento de que a 

sugestão é adequada; 8) levantamento de vozes que não consideram que as sugestões são boas; 9) resposta ao contra-argumento quanto à 

pertinência da sugestão de providências; 10) saudação.  

Após a análise da presença ou não dos componentes, categorizaram o corpus analisado em 3 (três) modelos textuais adotados, são eles: 

modelo 1, nos quais as cartas indicavam e argumentavam a respeito do objeto da reclamação – cerca de 30% dos autores adotaram este modelo; 

No modelo 2, indicavam e argumentavam a respeito do objeto da reclamação e indicavam sugestões – cerca de 25% das cartas analisadas foram 

escritas dentro desse modelo; Já no modelo 3, os reclamantes indicavam e argumentavam sobre o objeto de reclamação e indicavam e 

argumentavam sobre as sugestões – cerca de 45% das cartas analisadas. 
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Como se pode observar, nesse gênero é comum estar exposto o objeto de reclamação, sua(s) justificativa(s) e as consequências do 

problema. Entretanto, o estudo evidenciou que em poucos casos o recurso de enfraquecimento da posição contrária foi inserido nos textos. Diante 

do exposto, Silva e Leal concluem que 

 

(...) é essencial o modo como o escritor organiza sua carta de reclamação e distribui seus argumentos nela. Acreditamos que esse seja um fator 

importante para o convencimento do outro (p.10).  

 

A partir das pesquisas relatadas, podemos observar o quanto a organização de uma carta de reclamação se diferencia de outros tipos de 

carta, como, por exemplo, de uma carta de conselhos, mesmo sendo, ambas, subgêneros da carta.  

No capítulo sobre sobre produção de cartas de reclamação, apresentaremos outras pesquisas, enfocando a escrita de cartas de reclamação 

por crianças e jovens, que, assim como essas, nos ajudaram a perceber as estratégias e os componentes utilizados pelos sujeitos na escrita de 

cartas de reclamação.  

Esses estudos que tratam do gênero discursivo carta de reclamação foram um importante passo para compreendermos um pouco esse 

gênero discursivo e, assim, analisar com mais consistência as produções infantis a que nos propomos com esse trabalho. No entanto, tais 

conhecimentos não foram suficientes para entendermos os dados coletados nesta pesquisa. Além de sabermos como as cartas de reclamação que 

circulam socialmente se organizam, precisamos também buscar fundamentação para entendermos os processos cognitivos e habilidades 

envolvidos nas atividades de produção de textos, e mais especificamente, nas atividades de produção de textos da ordem do argumentar, 

contemplando, neste bojo, a produção de cartas de reclamação. Sobre tais temas, trataremos no capítulo a seguir. 
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2. Produção de textos 

 

 Com o intuito de retomar o que já apontamos anteriormente sobre produzir textos e nos aprofundarmos na discussão sobre tal tema, 

apresentaremos, neste capítulo, algumas teorias sobre texto e produção de textos que nos permitirá compreender questões do tipo “o que é 

produzir textos? Como se dá essa produção? Como ensinar tal habilidade?”. Perguntas essas que muitos professores se fazem e que vários 

pesquisadores tentam elucidar com seus estudos. 

 Iniciemos, então, pela ideia de que estamos nos fundamentando na concepção de linguagem e de texto como meios para estabelecer 

relações de interação, pois sabemos que é a partir dos textos que produzimos que interagimos e agimos socialmente, pois constantemente somos 

chamados a nos envolver em atividades de produção de textos, sejam orais ou escritos, na escola e/ou fora dela. 

Por conseguinte, desde muito cedo interagimos com os outros a partir desses textos que produzimos e/ou entramos em contato. 

Salientamos, então, que os textos não são objetos sociais privativos da escola, pois as crianças, muito antes de adentrarem na mesma, já fazem 

um uso efetivo da linguagem, seja quando conversam com seus pais, escutam histórias infantis, ou brincam com seus amiguinhos. Em todas essas 

situações, elas produzem textos. No entanto, nesta pesquisa, nos dedicaremos a refletir sobre a produção de textos escritos. 

Bernardin (2003), ao atentar para tal aspecto, defende que a entrada na cultura escrita 

 
não se limita à apropriação do ler-escrever; ela requer e constrói, ao mesmo tempo, um domínio simbólico, posterior, reflexivo, explícito, 

consciente, que toma a linguagem como objeto, rompendo, assim, com os modos de uso em que ela permanece uma prática que se ignora como 

tal, que se esquece em seu funcionamento e se funde nos atos, nos acontecimentos e nas situações. Entrar na cultura escrita é modificar sua 

relação com a linguagem e sua relação com o mundo, é construir para si modos de pensamento que venham ordenar, questionar, e, portanto, 
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transformar o que, na experiência cotidiana, pode tanger ao uso e à prática implícitos, não-conscientes. Tal disposição geral em relação às 

práticas, lingüísticas ou outras, parece acompanhar não somente a construção progressiva dos conhecimentos, mas a elaboração de uma relação 

com o saber que permite construir o mundo e a experiência como objetos de conhecimento e a si mesmo como sujeito conhecedor (p.15)  

 

 Percebemos, então, que a entrada no mundo da escrita se dá independentemente dos indivíduos dominarem as habilidades básicas de 

leitura e produção de textos escritos (sistema alfabético de escrita), pois é preciso muito mais que isso para ter consciência de que produzir texto 

seja oral ou escrito é uma forma de comunicação com o mundo que nos rodeia. 

Nessa perspectiva, Koch (2003) enfatiza que toda situação de comunicação se revela, inicialmente, como uma atividade verbal: 

 
A teoria da atividade verbal (teorija recevoj dejatel’ nosti) é, portanto, a adaptação ao fenômeno da “linguagem” de uma teoria da atividade de 

caráter filosófico, articulada com uma teoria da atividade (social) humana, que se especifica em uma teoria da atividade (comunicativa) verbal 

(p.13). 

 

Podemos afirmar, então, que a condição social e comunicativa da linguagem já está definida nela mesma, não existindo situação 

comunicativa quando não há relações sociais estabelecidas. Portanto, para as atividades verbais, é essencial a presença de um “outro” na 

interação. 

 
(...) a atividade de produção textual pressupõe um sujeito – entidade psico-fisico-social – que, em sua relação com outro(s) sujeito(s), constrói o 

objeto-texto, levando em consideração em seu planejamento todos os fatores acima mencionados, combinando-os de acordo com suas 

necessidades e seus objetivos. O(s) outro(s) sujeito(s) implicados nessa atividade – e no próprio discurso do parceiro, já que a alteridade é 

constitutiva da linguagem – pode(m) ou não atribuir sentido ao texto, aceitá-lo como coeso e/ou coerente, considerá-lo relevante para a situação 

de interlocução e/ou capaz de produzir nela alguma transformação (ibidem, p. 23-24). 
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Em outras palavras, “ao escrever, o sujeito enuncia o seu pensamento, com algum propósito, para si ou para o outro, configurando ou uma 

auto-regulação ou uma relação entre sujeitos” (GÓES e SMOLKA, 1992, p.55). Neste sentido, é imprescindível pensar na atividade de produção 

textual a partir de sua função comunicativa. Dessa forma, “ao escrever um texto (...) é necessário que se tenha não somente o que escrever, mas 

também para que e para quem escrever” (GERALDI, 1997, p.137).  

Sobre essa questão, Bronckart (1999) aponta os vários elementos que exercem influência sobre a forma como o texto que produzimos é 

organizado. Para o autor, o produto textual é consequência de ações que são desenvolvidas num determinado contexto de produção, tanto físico 

(o lugar; o momento; o emissor; e o receptor do texto) como sociosubjetivo (o lugar social – o modo de interação que o texto é construído; a 

posição social do emissor; a posição social do receptor; e o objetivo da interação). Consequentemente, para atender ao comando da produção 

textual seria preciso construir representações pertinentes acerca da situação de produção (dentro desses dois contextos), o que determinaria a 

organização e a estruturação do texto escrito. Em outras palavras, ao produzir um texto nos ocupamos com várias escolhas, seja com relação ao 

gênero discursivo, aos recursos linguísticos mais apropriados para a situação, ao(s) objetivo(s), ou interlocutor(es) da tarefa. 

Como podemos observar, a escrita de um texto requer muito esforço, principalmente quando a maioria das ações descritas acima ainda 

não foram automatizadas. Assim, uma forma de facilitar a tarefa de produzir textos é ter claro o comando da atividade - qual o gênero a ser 

produzido, para quem se irá produzir, porquê e para quê. 

Esclarecidas as questões sobre os aspectos interativos e das condições de produção, resta-nos agora discutir sobre o processo de produção 

textual. Isto é, sobre as ações mentais que acionamos ao produzir um texto. Por hora, vamos fazer uma comparação entre três modelos que 
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tentam explicar o fenômeno da produção textual: 1) o modelo de processamento, defendido por Hayes e Flowers (1980); 2) o modelo defendido 

por Scardamalia e Bereiter (1987, em MATTOZO, 1998); 3) o modelo das atividades e operações de linguagem, discutidas por Schneuwly 

(1998). 

O modelo de processamento textual de Hayes e Flowers busca explicitar os chamados processos de composição dos textos a partir da 

existência de subprocessos diante do processo total de composição textual. Para os autores, as tarefas de planejamento, recuperação de 

informações, criação de novas idéias, geração e revisão da linguagem iriam todas interagir no momento da constituição do texto. 

 Os autores propõem que no momento da produção textual é  ativada a memória de longo prazo do escritor, a fim de obter informações 

relativas aos contexto da tarefa, como os conteúdos a serem explicitados, e planejar a sua escrita. Simultaneamente ao planejamento do texto, 

ocorreriam mais dois subprocessos mentais: organização das idéias e o estabelecimento de metas para a produção. Dessa forma, o produtor do 

texto começa a traduzir estas informações geradas e organizadas para a forma escrita e esse texto produzido até esse momento nutre os processos 

de revisão: leitura e editoração.  

Posteriormente, acontece o processo chamado de tradução (transformação do que está previsto no plano de escrita em sentenças 

aceitáveis). Assim, o material cognitivo armazenado na memória possui formato de proposições, tomando formas linguísticas somente após o 

processo de tradução. 
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Já o processo de revisão aperfeiçoaria o texto que foi escrito. Trazendo junto com ele mais dois subcomponentes: leitura e editoração. 

Esse segundo, tendo como função examinar os textos escritos, a fim de revelar e corrigir as violações das convenções escritas e descuidos quanto 

ao significado pretendido. 

Rojo (2008, p.193), ao refletir sobre a teoria de Hayes e Flowers, defende que a produção de textos, nesse modelo, aparece enquanto um 

“conjunto hierarquizado de comportamentos, regidos por processos cognitivos gerados por esquemas ou conhecimentos armazenados na 

memória e ativados pelo “contexto” (de tarefa)”. Logo, nesse modelo, os comportamentos e procedimentos (planejamento, editoração, revisão, 

etc.) dependeriam não do próprio processo de produzir textos e sim dos conhecimentos prévios dos escreventes (ROJO, 2008, p.193). 

O modelo de processamento textual de Scardamalia e Bereiter (1987, em MATTOZO, 1998) resgata a idéia de etapas da escrita, ao 

defender que há uma redução das dificuldades em transformar pensamentos em palavras à medida que as atividades envolvidas na produção 

textual são automatizadas. Isto é, a tarefa de produzir textos fica mais fácil à medida que os escritores se tornam mais experientes. Faz-se, assim, 

uma distinção quanto à produção de textos por escritores experientes e escritores não experientes.  

Escritores não experientes criariam estratégias para gerar o conteúdo de um texto. Assim, buscariam na memória por palavras-chaves, 

tópicos, pistas relacionadas ao conteúdo e ao tipo do texto. Esses conteúdos são avaliados quanto à pertinência e relevância para a situação e 

depois são colocados por escrito e revisados. Assim, os escritores não experientes construiriam seus textos, sobretudo, com base no 

assunto/conteúdo e esse texto produzido não seria mais do que uma primeira versão, um rascunho do texto final. Eles precisariam retornar em 

outro momento para realizar a revisão do mesmo. 
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Quanto aos escritores experientes, o processo de produção se daria numa constante modificação do texto escrito, devido a se levar em 

conta dois campos que comandariam a produção: o conteúdo (crenças e ideias) e o discurso (expressar o pensamento a partir das palavras). 

Assim, o escrevente mais experiente realizaria as revisões no decorrer de sua escrita, diferentemente dos não experientes. Neste tipo de 

processamento, haveria um trabalho simultâneo e interdependente de geração de conteúdo e organização desse conteúdo em sequência 

linguística. 

É possível perceber outra diferença significativa na teoria de Hayes e Flowers (1980), se a compararmos à de Scardamalia e Bereiter 

(1987 em MATTOZO, 1998): apesar de se tratarem de teorias de processamento textual, têm uma forma diferenciada de conceber os modelos 

mentais. Pois, no primeiro se concebe que as revisões acontecem posteriormente a cada etapa de escrita (mesmo que sejam considerados os 

processos de revisão de parte do texto), e já no segundo acredita-se que as alterações ocorrem instantaneamente no momento de produção, em 

que o que é escrito influencia o que será escrito adiante. 

Podemos observar, então, que as duas teorias apresentadas até o momento propõem um modelo estável de geração do texto escrito. Não 

há, nas duas abordagens, reflexões sobre os modos como as condições de produção interferem no processo de escrita e nos modos de revisão 

textual. 

A esse respeito, trata Schneuwly (1988), quando ensina-nos sobre a abordagem enunciativa. Nessa proposta, o foco passa da “cognição 

individual” (Hayes e Flowers, 1980; Scardamalia e Bereiter, 1987) para a “interação social” centrada na situação de enunciação, situação essa 

que propicia ao produtor do texto criar uma base de orientação. Isto é, uma representação interna: da situação de interação (ambiente social), do 
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papel exercido socialmente e da finalidade da enunciação, gerando para o escrevente a representação da atividade, da finalidade e do papel a ser 

exercido na escrita, podendo o produtor adotar diferentes modos de planejamento/processamento, em função do que seja mais adequado, dentre 

os muitos possíveis, que atendem à situação.  

A criação dessa base servirá tanto para determinar e controlar as formas de gestão do texto quanto a sua linearização. Para tal, diversas 

ações são encadeadas, nesse momento, como: ativação, organização, sequencialização dos conteúdos e estruturação lingüística. Nesse momento, 

as operações de gestão textual interagem com as operações de linearização, o que vem a determinar outras operações: referenciação – 

lexicalização – textualização – conexão, coesão/segmentação e modalização.  

Em síntese, a teoria proposta por Schneuwly (1988) é bem diferente da ensinada por Flowers e Hayers (1980) e por Scardamalia e 

Bereiter (1987, em MATTOZO, 1998). Na perspectiva de Flowers e Hayers (1980), concebe-se que os conhecimentos sobre a produção textual 

ocorrem a partir dos conhecimentos prévios dos sujeitos que são extrínsecos ao processo de escrita. Na de Scardamalia e Bereiter (1987 em 

MATTOZO, 1998), percebemos uma distinção entre estágios de escrita, tentando explicar os procedimentos que o escritor não experiente precisa 

automatizar a fim de tornar-se experiente. Entretanto, a teoria da enunciação de Schneuwly (1988) nos traz uma mudança de perspectiva, pois o 

foco está no funcionamento do texto e nas suas finalidades.  

Dessa forma, assim como Silva e Melo (2006), cremos que a atividade de produzir textos além de cognitiva é também social. Devido ao 

complexo conjunto de habilidades que são concatenadas no momento da elaboração do texto - o escritor tem a missão de coordenar 

concomitantemente diversas ações como: elaborar e desenvolver ideias, realizar relações grafofônicas, acordar seus registros às normas 
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ortográficas, gramaticais, registrar a pontuação, além de ajustar essas atividades às finalidades do seu texto. Vemos, então, que a atividade de 

produzir textos é difícil e o escritor deve ter um controle sobre sua produção. Esse controle sobre a linguagem pode ser de natureza epilinguística 

e/ou metalinguística. 

 Gombert (1990 em SILVA e MELO, 2006) define como natureza metalinguística a capacidade do indivíduo de “usar a linguagem não 

somente para se comunicar – compreendendo e produzindo textos orais e escritos, mas de refletir sobre ela em nível explícito consciente e/ou de 

controlá-la deliberadamente”. Já na atividade epilinguística, percebemos que as capacidades não são sempre controladas conscientemente pelo 

produtor. 

 Assim, para que a atividade de produzir textos seja cada vez mais bem sucedida é fundamental que os indivíduos desenvolvam suas 

capacidades metacognitivas – de planejamento, monitoramento, revisão e avaliação da tarefa de produção textual - com o intuito maior de dar 

unidade, sentido e comunicabilidade ao texto que está sendo produzido (SILVA e MELO, 2006, p. 42). 

Pesquisas como a de Spinillo e Simões (2003) nos auxiliam na compreensão sobre as atividades metalinguísticas que as crianças são 

capazes de realizar quando levadas a refletir sobre um texto. A essa atividade específica de refletir conscientemente sobre um texto chamamos de 

atividade metatextual. As pesquisadoras analisaram algumas pesquisas voltadas para os aspectos micro-linguísticos (recursos coesivos e 

pontuação) e outras para os aspectos macro-lingüísticos (reflexão sobre o conteúdo e informações veiculadas no texto e sobre sua estrutura, 

remetendo a noções sobre gêneros discursivos) e a partir da articulação dos dados dessas pesquisas traçaram um quadro informativo acerca da 

emergência e do desenvolvimento de tal habilidade. 
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As pesquisas analisadas apontaram que a consciência metatextual se desenvolve entre as idades de 5 e 9 anos, emergindo de forma mais 

evidente aos 8-9 anos, além de evidenciar que são habilidades elementares levar as crianças a diferenciar um gênero de outro ou determinar se o 

texto está incompleto. Outro dado relevante identificado por Spinillo e Simões foi que as crianças adotam vários critérios ao refletirem sobre os 

textos (função social do texto, o conteúdo tratado e o tamanho), só demonstrando que passam a considerar a estrutura do texto em seus 

julgamentos mais tarde. As pesquisadoras ainda nos chamam atenção para o fato que a estrutura de alguns gêneros discursivos, como a carta e a 

história, são mais evidentes que em outros, como a notícia, concluindo, assim, que o conhecimento das crianças sobre a estrutura dos textos varia 

em função do contato que têm com textos em seu cotidiano. Por fim, as estudiosas revelam que os julgamentos corretos feitos pelas crianças em 

nível mais elementar envolvem apenas julgamentos sem a preocupação com a explicitação dos critérios adotados para tal julgamento, enquanto 

que as crianças mais experientes, que julgam corretamente, revelam uma preocupação em também explicitar os critérios e apontá-los dentro do 

texto.  

Diante do discutido, percebemos que desde muito cedo as crianças são capazes de refletir explicitamente sobre textos, demonstrando 

conhecimentos sobre a elaboração e a compreensão dos mesmos. 

Propiciar momentos significativos e com objetivos bem definidos para a produção de textos pelas crianças se constituiu enquanto 

elemento fundamental em nossa pesquisa, considerando que as situações de interação podem possibilitar a retomada dos alunos ao que acham 

mais importante expor em seus textos e voltar a atenção a aspectos relacionados à ideia do texto, sua coesão e coerência, deixando um pouco de 

lado as preocupações escolares centradas em normas gramaticais e ortográficas. 
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Embora as pesquisas sobre produção de textos na abordagem interacionista tenham modificado bastante a forma de pensarmos sobre o 

que é produção de texto e como se dá essa produção, alterando, assim, nossa visão sobre as propostas de ensino nas escolas, ainda temos muito 

que discutir sobre como ensinar tal habilidade, pois o papel da escola torna-se fundamental nesse processo, visto que uma das funções principais 

da mesma é a formação de leitores e produtores de textos competentes. Sobre esse fato, trataremos mais detidamente no capítulo sobre o ensino 

da produção de textos. 

 A seguir trataremos, mais detidamente, da produção de textos argumentativos, ou seja, apresentaremos resultados de pesquisas e estudos 

que discutem tal temática. 

 

2.1. Produção de textos argumentativos 

 

Sabemos que existe na escola e nos livros didáticos certa preferência em oportunizar atividades de leitura e produção de textos da ordem 

do narrar, como contos, lendas, fábulas, entre outros. Em contrapartida, os textos da ordem do argumentar, como artigos de opinião, debates 

regrados, carta dos leitores, etc., são pouco trabalhados com as crianças.  

Leal, Brandão e Andrade (artigo em elaboração, com base nos dados da pesquisa coordenada por Leal e Brandão, 2007) ilustram bem 

essa questão. Para tal, analisaram sete coleções de livros didáticos de língua portuguesa, destinados a alunos de 1
a
 a 4

a
 séries (28 livros), a fim de 

identificar os gêneros discursivos presentes nesses livros, as atividades de leitura e produção de texto, disponíveis nos exemplares. Verificou-se 

que poucos textos da ordem do argumentar estavam presentes nesses livros. Alguns, inclusive, não apresentavam nenhum texto da ordem do 
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argumentar e outros apresentavam uma baixa frequência. Assim, a porcentagem de textos da ordem do argumentar encontrados girava em torno 

de 7% do total de textos presentes nas sete coleções.  

Também foi encontrado reduzido número de questões de compreensão voltadas para desenvolver capacidades argumentativas (em torno 

de 8%). Em relação à produção de textos, as coleções, em geral, tinham em torno de seis questões (em quatro anos) que eram destinadas a essas 

finalidades (LEAL e BRANDÃO, 2007).  

Esse baixo investimento no trabalho com argumentação não é por acaso. Vários estudiosos apontam que a escrita de textos 

argumentativos, principalmente pelas crianças e jovens, é mais complexa que em outros tipos de textos. 

Um desses estudiosos é Perera (1984, em LEAL e MORAIS, 2006, p.30), defensor de que as crianças dominam mais precocemente a 

escrita de textos narrativos do que de textos que não são organizados cronologicamente, pois, segundo esse autor, “a organização sequencial de 

um texto narrativo já auxiliaria o escritor a manter os elos necessários, enquanto os textos não cronológicos exigiriam o estabelecimento de uma 

organização lógica e de elos explícitos entre as partes do texto”.  

Alguns autores até acreditam que as crianças desde muito cedo são capazes de argumentar, no entanto na modalidade oral. Isto é, 

concebem que as crianças possuem competência para argumentar oralmente, porém, quando se trata da argumentação escrita, muitos desses 

teóricos acreditam que a mesma é difícil para os escritores iniciantes (DE BERNARDI; ANTOLINE, 1996; GOLDER; COIRIER, 1996; citados 

por LEAL e MORAIS, 2006). 
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Golder e Coirier, (1996) defendem que só aos dez anos as crianças podem produzir e reconhecer uma estrutura argumentativa mínima 

(ponto de vista e justificativa), e apenas aos 15/16 anos o domínio do processo de negociação, que envolve conhecimento do ponto de vista do 

oponente (geralmente através do uso do contra-argumento), aparece nas produções dos sujeitos. (LEAL e MORAIS, 2006, p.43). 

As pesquisadoras Leitão e Almeida (2000) investigaram os níveis de desempenho alcançados por 157 crianças, de 2ª, 4ª e 7ª séries do 

Ensino Fundamental de uma escola particular, na realização de antecipação de contra-argumentos para um ponto de vista defendido. Para tanto, 

as autoras buscaram responder a três perguntas específicas: em que medida as crianças tendiam a estabelecer uma estrutura que incorpora tanto a 

justificação de pontos de vista quanto a antecipação de contra-argumentos a que estes estão sujeitos; em que extensão o faziam (extensão medida 

pelo número de contra-argumentos antecipados); e qual o impacto que o tema abordado e a estrutura global do texto produzido teriam sobre a 

frequência com que contra-argumentos seriam incorporados aos textos. 

As crianças foram separadas em duas turmas – A e B (essa divisão foi feita a partir do número de matrícula dos alunos, assim, cada série 

foi dividida em duas turmas).  Metade das turmas “A” escreveu a respeito do tema “quem deveria escolher os programas a que as crianças 

assistem na TV”, se as próprias crianças ou os seus pais (texto opinativo, tema TV). A outra metade dos alunos produziu um texto sobre o tema 

“se ao ver um colega fumando na escola (uma ação proibida), um aluno deveria ou não relatar o fato à professora” (texto opinativo, tema 

Cigarro).  Já os alunos da turma “B” produziram um texto a partir do início da narrativa: Maria e Sílvia (Mário e Sílvio nas narrativas 

apresentadas aos meninos) estão conversando sobre um programa de TV a que elas gostariam de assistir mas seus pais não deixam. Maria acha 

que quem deve escolher os horários e os programas a que as crianças assistem são os pais, mas Sílvia acha que quem deve escolher os horários e 
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os programas a que as crianças assistem são as próprias crianças. Elas duas têm que chegar a um acordo: quem deve escolher os horários e os 

programas a que as crianças assistem na TV (texto narrativo, tema TV). Para a segunda metade dos alunos das mesmas turmas outro início de 

texto era apresentado: Maria e Sílvia vêem seu colega fumando escondido. Maria acha que deve contar à professora, mas Sílvia acha que não 

deve. Elas duas têm que chegar a um acordo: contar ou não contar para a professora (texto narrativo, tema Cigarro). A estes mesmos alunos 

pedia-se ainda que indicassem no verso da folha com qual dos personagens eles concordavam. 

Os resultados dessa pesquisa indicaram que 77% dos alunos da 2ª série; 91% dos da 4ª série; e 83% dos estudantes da 7ª série, inseriram 

em seus textos a justificação de pontos de vista. Em relação ao manejo de contra-argumentos na escrita argumentativa, as pesquisadoras 

ressaltam que a presença desse elemento é registrada em textos produzidos por escritores de todos os níveis de escolaridade observados. No 

entanto, o percentual de indivíduos que produziram contra-argumentos em cada grupo varia significativamente de acordo com a idade e o grau de 

escolaridade. Ou seja, apenas 27% dos escritores de segunda série se referem a posições alternativas quando argumentam; este percentual chega a 

43% na quarta série e alcança a marca de 66% nos textos dos alunos da sétima série. Leitão e Almeida (2000, p.10), então, defendem, a partir dos 

resultados desse estudo, que “contra-argumentos aparecem de modo sistemático na escrita infantil, notadamente em torno da quarta série (dez-

onze anos)”. 

Quanto à estrutura global dos textos produzidos (narrativo vs. opinativo), as autoras revelam, ainda, que o tema discutido não parece ter 

afetado a produção de contra-argumentos pelas crianças, embora efeitos destes fatores tenham sido notados sobre o número de idéias usadas 
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pelas mesmas para justificarem suas próprias posições. Isto é, um maior número de justificativas foi produzido na argumentação sobre o tema 

“Cigarro” que na argumentação sobre o tema “TV”. 

Como podemos perceber, os resultados de algumas pesquisas evidenciam um baixo percentual na presença de contra-argumentos nos 

textos infantis, mas outras situações de pesquisa evidenciam resultados distintos desses já apresentados.  

Um dos estudos cujos resultados divergem dos citados acima é o de Leal e Morais (2006) que também pesquisaram sobre a escrita de 

textos argumentativos. Esses autores resolveram identificar os elementos textuais presentes em textos de opinião escritos por crianças de 2ª a 4ª 

séries de quatro escolas da Região Metropolitana do Recife - PE. Inicialmente, fizeram a análise de 205 textos e os classificaram quanto ao 

respectivo gênero. As crianças escreveram textos que foram classificados em três categorias: comentários sobre o texto lido, resposta à pergunta 

de opinião e texto de opinião. Entretanto, alguns textos se caracterizaram pelo imbricamento de gêneros. Estes foram colocados em uma 

categoria à parte. Assim, identificaram 156 textos de opinião e ao analisá-los encontraram nove modelos textuais, que estão descritos no quadro 

1. 

 

 

Quadro 1: Modelos textuais encontrados nos textos de opinião produzidos pelas crianças na pesquisa de Leal e Morais (2006) 

 

Modelo Elementos encontrados 

1 Ponto de vista + justificativa + justificativa da justificativa + restrição + refutação. 

2 Ponto de vista + justificativa + restrição + refutação 

3 Ponto de vista + justificativa + justificativa da justificativa 

4 Ponto de vista + justificativa 

5 Ponto de vista + restrição + refutação 
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6 Ponto de vista 

7 Ponto de vista + justificativa + justificativa da justificativa + restrição 

8 Ponto de vista + justificativa + restrição 

9 Ponto de vista 1 e ponto de vista 2. 

 

  

Por meio das análises dos dados, os estudiosos puderam perceber que a maior parte das crianças (26,9%) escreveu textos de opinião que 

condiziam com o modelo 3 (composto por ponto de vista, justificativa e justificativa da justificativa) ou de textos construídos por ponto de vista e 

justificativa (23,1%).  

Outro dado relevante trazido pela pesquisa é o de que 14, 7% das crianças construíram textos dentro do modelo 1 (Ponto de vista, 

justificativa, justificativa da justificativa, restrição e refutação) e 12, 8% produziram textos com Ponto de vista, justificativa,  restrição e refutação 

(modelo 2). Isto é, 27, 5% das crianças utilizaram tanto as estratégias de justificação quanto as de contra-argumentação com refutação num 

mesmo texto. 

O estudo aponta, ainda, que 41 % das crianças apresentaram contra-argumentação em seu texto e que, “portanto, não são incapazes de 

construir textos argumentativos com contra-argumentação”. (LEAL e MORAIS, 2006, p.128). 

Os estudiosos ainda relatam que a idade não foi o único fator determinante para a escrita de contra-argumentos ou de outros elementos da 

argumentação. O que pôde ser observado, nesse sentido, foi a grande diferença entre as estratégias utilizadas entre as turmas, no mesmo nível de 

escolaridade. Com o intuito de ilustrar tal afirmação apresentaremos a tabela a seguir com os dados relativos às 3ª séries. 
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Tabela 1: Frequência de textos quanto a configuração geral e quanto ao professor/escola na 3ª série 

 
Configuração textual ESCOLA/PROFESSOR TOTAL 

 

Freq.         % 
1 2 3 4 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

1. PV + JUS + JJ + REST + 

REF 

- - - - - - 6 60,0 6 12,5 

2. PV + JUS + REST +  REF 6 46,2 - - - - 1 10,0 7 14,6 

3. PV + JUS + JJ 2 15,4 2 20,0 10 66,7 3 30,0 17 35,4 

4. PV + JUS 2 15,4 6 60,0 5 33,3 - - 13 27,1 

5. PV + REST + REF 3 23,1 - - - - - - 3 6,3 

6. PV - - 2 20,0 - - - - 2 4,2 

7. PV + JUS + JJ + REST - - - - - - - - - - 

8. PV e/ou JUS + REST - - - - - - - - - - 

9. PV1 + PV2 - - - - - - - - - - 

TOTAL 13 100,1 10 100 15 100 10 100 48 100,1 

PV: Ponto de vista; JUS: justificativa; JJ: justificativa da justificativa; REST: restrição; REF: refutação; NPV: novo ponto de vista; PV1 + PV2: ponto de vista 1 + ponto de 

vista 2. (LEAL e MORAIS, 2006, p.132) 

 

 

Percebemos, então que a inclusão ou não de contra-argumentos nos textos está relacionada ao tipo de estratégia discursiva adotada no 

momento da produção dos argumentos. 

 Na segunda parte da pesquisa, os pesquisadores fazem uma análise dos efeitos da intervenção didática pelos professores que participaram 

do estudo. Sendo assim, os resultados apontaram que as formas de condução das aulas de produção textual influenciam nas estratégias 

discursivas adotadas pelos alunos. Quando as professoras faziam com que o texto fosse concebido por objeto de interação e reflexão, era possível 

perceber uma maior porcentagem no texto dos alunos no que diz respeito à inserção de pontos de vista contrários. Portanto, observamos que as 

condições de produção exercem, de fato, efeitos marcantes sobre o produto textual. 
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Outra pesquisa que nos traz dados relevantes é a de Souza (2003) que foi realizada no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 

(Cepae) da Universidade Federal de Goiás (UFG). Esse estudo teve como objetivo analisar, de forma longitudinal (por 2 anos), a produção de 

textos argumentativos de crianças, em processo de alfabetização.   

 Foram analisados textos de opinião produzidos por quarenta crianças (que foram distribuídas em duas turmas, cujas idades variavam 

entre cinco e seis anos). Nessas análises foram considerados a situação de produção dos textos de opinião, a dimensão argumentativa, a dimensão 

linguístico-discursiva e os mecanismos de textualização presentes nos textos dos alunos. 

Os resultados obtidos por Souza (2003) fizeram a autora concluir que as crianças que estão expostas a práticas de produção de textos que 

propiciem o estudo e a elaboração de diferentes gêneros discursivos, mesmo no início do letramento escolar, se apropriam dos elementos 

constitutivos desses gêneros trabalhados, mostrando, ainda, que as crianças cujos textos foram analisados, ao final do estudo estavam produzindo 

textos com características de texto de opinião. Entretanto, nos textos produzidos, mesmo no início da pesquisa, as crianças já explicitavam suas 

tomadas de posição, a partir da produção de argumentos.  

Outro dado importante que foi constatado pela estudiosa é que os temas sugeridos para a escrita de textos argumentativos podem ou não 

possibilitar a existência de controvérsias no ambiente escolar. Ou seja, a pluralidade de ideias e de modelos textuais é possível de ser observada 

na escola, mas dependem, principalmente, do tipo de situação de escrita proposto e das representações das crianças sobre o ambiente escolar e 

sobre as expectativas dos interlocutores nesse ambiente. 



                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                           70 

 

Seal e Andrade (2006) também apontam que as crianças são capazes de produzir textos argumentativos. Nessa pesquisa, que teve como 

objetivo analisar o processo de revisão textual de artigos de opinião realizados por crianças de uma turma de 2
a
 série do Ensino Fundamental, as 

pesquisadoras aplicaram um Projeto didático (em duas semanas - oito aulas) onde os alunos tiveram oportunidade de produzir e revisar artigos de 

opinião, individualmente e em duplas. Para a análise qualitativa dos textos, foram selecionadas seis crianças, organizadas em três duplas que 

participaram de todas as aulas observadas. Assim, trinta textos, cinco por aluno, foram objeto de investigação. Ou seja, cada aluno produziu o 

texto inicial e realizou quatro revisões: duas individualmente e duas em duplas. A análise foi realizada a partir da comparação entre as diferentes 

versões dos cinco textos.  

Os resultados da análise das 30 produções das crianças, entre outros dados, nos revelam que crianças de uma turma de 2ª série, ao serem 

levadas a produzir e revisar artigos de opinião se mostraram capazes de elaborar textos com ponto de vista, justificativas e contra-argumentação 

explícitos. 

Diante do exposto, podemos colocar em xeque os resultados das pesquisas que se baseiam na identificação de contra-argumentos, para 

defender que crianças não são capazes de argumentar, ou que a argumentação é difícil para esses escritores. Pois, vimos nos estudos de Leal e 

Morais (2006), Souza (2003) e ainda no de Seal e Andrade (2006) que muitas crianças, em situações favoráveis, produzem textos da ordem do 

argumentar com inserção de contra-argumentação, bem como de outros elementos que podem constituir uma argumentação, como por exemplo: 

ponto de vista; justificativas; justificativa da justificativa; etc. 
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Nesse sentido, rejeitamos a idéia de que existiriam modelos textuais para resolver qualquer situação de interação e ratificamos nossa 

concepção de que a partir das condições de produção (gênero discursivo a ser produzido e suas características, interlocutor e finalidade) e da 

qualidade da intervenção didática, os discentes constroem diferentes representações sobre as situações de escrita e mobilizam diferentes 

conhecimentos textuais no momento em que estão elaborando textos. Isto é, apresentam em seus textos uma grande variedade de estratégias 

discursivas para defender seus pontos de vista. 

Sobre a qualidade da intervenção didática, iremos nos detalhar mais no tópico sobre o ensino da produção de textos, pois, a seguir, 

apresentaremos alguns estudos sobre a produção de cartas de reclamação, gênero que adotamos para nosso trabalho. 

 

2.2. Produção de cartas de reclamação por crianças: estudos empíricos 

 

Vimos que as crianças produzem vários gêneros argumentativos, mas: será que são capazes de escrever cartas de reclamação? Em nossas 

buscas por estudos sobre produção desse gênero discursivo, encontramos, até então, duas pesquisas – Silva (2008) e Guerra (2009), que, apesar 

dos diferentes focos, nos auxiliaram bastante na compreensão das especificidades da produção de tal gênero na escola por crianças dos anos 

iniciais de escolarização. 

O foco do estudo de Silva (2008) foi a investigação das estratégias de paragrafação utilizadas por crianças na escola, entretanto a 

pesquisadora nos traz algumas reflexões sobre a produção de cartas de reclamação em turmas do Ensino Fundamental, devido à estudiosa ter 
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aplicado uma sequência didática de carta de reclamação em seis turmas (duas turmas de 2ª, duas de 4ª e duas de 6ª séries) de escolas da Rede 

Pública de ensino do Estado de Pernambuco. A sequência didática contou com cinco momentos em que os alunos se envolveram em atividades 

de leitura e produção de cartas de reclamação. Ao final da sequência, a pesquisadora tinha coletado 151 cartas. Porém, apenas os textos de 60 

alunos foram analisados, de acordo com três critérios adotados: ter se apropriado do sistema de escrita alfabética; ter escrito textos legíveis; ter 

atendido ao comando das atividades solicitadas. Os momentos da sequência também foram transcritos e analisados. 

 Ao se debruçar sobre os textos produzidos pelos alunos, a pesquisadora identificou sete componentes textuais nas cartas de reclamação 

elaboradas pelas crianças: 1) indicação do objeto alvo de reclamação; 2) justificativa para convencimento de que o objeto pode ser (merece ser) 

alvo de reclamação; 3) indicação de sugestões de providências a serem tomadas; 4) justificativa para convencimento de que a sugestão é 

adequada; 5) indicação das causas do objeto alvo da reclamação; 6) contra-argumentação relativa ao objeto alvo de reclamação; 7) contra-

argumentação relativa à sugestão apresentada para solucionar o problema. 

A pesquisadora constatou que são os componentes 1 (61,6%), 2 (41,6%) e 3 (90%) que mais são identificados nas cartas de reclamação 

escritas por crianças. O componente menos utilizado apontado por Silva (ibidem) foi a contra-argumentação (6,6% das crianças escreveram 

cartas que possuíam tal elemento). Diante de tais dados, Silva (ibidem, p.107) chama a atenção, no entanto, para o fato de que “o baixo uso (ou o 

não uso) desse componente não significa, necessariamente, que os textos sejam fracos de argumentação, inconsistentes (...)”. 

Silva (ibidem) ao comparar esses dados traçados até o momento com as informações da pesquisa de Silva e Leal (2005), que 

apresentamos no tópico sobre as características do gênero carta de reclamação, chama-nos a atenção para o fato de que são os componentes 1 e 2 
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que, de fato, mais aparecem nas cartas dos adultos e das crianças, demonstrando, assim, que as crianças utilizaram quase todas as estratégias que 

os adultos adotam no momento de produzir uma carta de reclamação. Isto é, as crianças são capazes de escrever cartas de reclamação de forma 

semelhante às cartas de circulação extra-escolares, quando as condições de produção são favoráveis, considerando-se, obviamente, as 

possibilidades infantis quanto ao vocabulário e outros conhecimentos linguísticos. A autora ensina-nos, também, que são principalmente esses 

componentes (1 e 2) que diferenciam a carta de reclamação dos outros subgêneros da carta que circulam na sociedade, pois refletem de modo 

mais direto as finalidades do gênero e os tipos de interação nos quais tais gêneros circulam.  

Com relação à adoção dos modelos textuais pelas crianças, a autora identificou sete modelos adotados pelos alunos: 1) Carta de 

reivindicação (só sugestões); 2) Só indica o objeto alvo da reclamação; 3) Indica o objeto de reclamação e sugestões 4) Indica e argumenta a 

respeito do objeto da reclamação; 5) Indica e argumenta a respeito do objeto da reclamação, indica sugestões; 6) Indica e argumenta a respeito do 

objeto de reclamação, apresenta sugestões, com argumentação referente às sugestões; 7) Indica e argumenta sobre o objeto de reclamação, indica 

e argumenta sobre as sugestões. 

O modelo de maior incidência foi o de produção de cartas de reivindicação com um percentual de 38,3% do total de textos analisados. 

Segundo Silva (2008) as cartas de reivindicação 

 

são cartas que não encontramos de modo claro uma responsabilização acerca do que não está funcionando; apontam apenas melhorias, expressam 

desejos, mas sem fazer uma explanação/identificação do problema vivenciado (p.130) 
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Nesse sentido, as cartas de reivindicação se caracterizam pelo fato de apresentarem apenas sugestões de providências a serem tomadas. 

Silva (2008) também aponta-nos algumas prováveis causas da maioria das crianças ter adotado esse modelo textual para a escrita de suas 

reclamações. Para tal, são levantadas algumas hipóteses, são elas: 1) escrever sugestões de melhorias é uma forma de dizer (implícita) o que não 

está bom; 2) as condições de produção (como as professoras discutiram antes da escrita sobre os problemas da escola, os alunos acabaram 

listando coisas que precisavam melhorar na mesma); 3) interferência direta das professoras (entendimento de cada uma sobre o gênero carta de 

reclamação pode ter contribuído para uma menor ou maior apropriação, pois nem todas as professoras compreenderam que o objeto alvo de 

reclamação e a justificativa desta reclamação são elementos essenciais na constituição do gênero carta de reclamação e assim os alunos podem ter 

aprendido que bastaria sugerir melhorias para que o texto elaborado fosse uma carta de reclamação); 4) a falta de limite s claros entre os vários 

gêneros, em especial a carta de reivindicação e a carta de reclamação (os dois buscam melhorias, entretanto na carta de reclamação a melhoria é 

solicitada por alguém ou alguma instituição que seria responsabilizada pelo que não existe ou pelo mau funcionamento. Já na carta de 

reivindicação, a situação pode ser melhorada, mas as pessoas ou instituições não estariam sendo acusadas/culpadas por não estarem realizando 

algo); 5) o fenômeno do imbricamento de gêneros (de acordo com a finalidade da escrita, o individuo adota um determinado gênero e o adapta, 

deixando-o próximo de outros gêneros usados em situações parecidas aquela vivenciada). 

Com relação ao modelo mais adotado entre as cartas consideradas de reclamação, a pesquisadora identificou que foi o modelo 5 (26,6%), 

demonstrando que as crianças se preocupam em indicar qual (ou quais) objeto(s) vai (vão) ser denunciado(s) e uma argumentação a respeito da 

importância desta reclamação para a comunidade escolar. 
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O outro estudo que temos conhecimento sobre a produção de cartas de reclamação por crianças é o de Guerra (2009), que analisou a 

interação entre estudantes e entre estudantes e professoras em situações de produção coletiva de carta de reclamação. Os sujeitos dessa pesquisa 

foram alunos do 1º ano do 2º ciclo (3ª série) e suas respectivas professoras, de duas escolas públicas municipais da cidade do Recife – PE
4
. 

A metodologia adotada por tal estudiosa consistiu na aplicação de uma sequência didática, na qual os alunos foram levados a produzir 

coletivamente cartas de reclamação. Assim, foram analisadas quatro aulas, duas de cada turma observada.  

Os resultados obtidos deram conta de responder vários questionamentos iniciais da estudiosa, entretanto, no momento, iremos destacar os 

dados relativos aos textos coletivos produzidos pelas crianças e no capítulo seguinte é que trataremos de apresentar as informações relativas à 

interação entre alunos e professoras. 

Ao analisar um dos textos produzidos na pesquisa de Guerra (2009) observamos que as crianças produzem carta de reclamação quando 

solicitadas a tal tarefa. A fim de ilustrar essa afirmação, apresentamos a seguir uma das cartas produzidas pelos sujeitos participantes do estudo. 

 

Figura 1: texto coletivo produzido na aula 5 da professora/turma 1 da pesquisa de Guerra (2009) 

Prefeitura do Recife                        26/11/2008 

 

Nós falamos da Escola Municipal Cristiano Cordeiro. Nós pedimos que o senhor coloque uma rampa, para os alunos deficientes da 

nossa escola e para os idosos que tem a mesma dificuldade para subir as escadas para ir para nossa biblioteca e a sala de vídeo. 

É dever de vocês colocar uma rampa na nossa escola porque os deficientes tem os mesmos direitos de fazer as mesmas atividades 

escolares que todas as crianças da nossa escola. 

                       Agradeço pela colaboração.  1° ano do 2° ciclo.  

                                                
4
 Os sujeitos dessa pesquisa bem como a sequência didática aplicada foram os mesmos do nosso estudo. Entretanto, as aulas analisadas foram a 5 e a 8 da sequência de carta 

de reclamação elaborada pelo Grupo de estudos. 
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Nota-se que as crianças, de fato, produziram uma carta de reclamação com a presença de componentes que realmente caracterizam tal 

gênero discursivo como, por exemplo: indicação do objeto alvo de reclamação (falta de uma rampa que auxilie os alunos deficientes a participar 

das aulas na sala de vídeo, na biblioteca e nas salas de aulas que ficam localizadas no primeiro andar da escola); justificativa para convencimento 

de que o objeto merece ser alvo de reclamação (dificuldade dos alunos deficientes para subir as escadas que levam ao primeiro andar da escola); 

indicação de sugestões de providências a serem tomadas para resolução do problema (construção de uma rampa de acesso ao primeiro andar); 

contra-argumentação relativa ao objeto alvo de reclamação (Explicitação que é dever da Prefeitura colocar uma rampa na escola porque os 

deficientes tem os mesmos direitos de fazer as mesmas atividades escolares que todas as crianças da escola tem). 

O outro texto produzido pelas crianças da turma 1, pode ser visto abaixo: 

 

Figura 2: texto coletivo produzido na aula 8 da professora/turma 1 da pesquisa de Guerra (2009) 

 Recife 03-12-2008 

 

Á EMLURB 

 

 O calçamento da Rua 10 de maio que fica em frente da nossa escola esta esburacada e dificulta para todas as pessoas a subida da 

ladeira. 

 Os cadeirantes e os idosos tem mais dificuldades por isso eles tem que retornar com  o perigo de ser acidentados com os automóveis. É 

perigoso, mas é o único jeito deles virem para a escola. 

 A escola já mandou vários ofícios para vocês pedindo para ajeitar o calçamento dessa rua e vocês não ajeitaram. 

É preciso que vocês façam o calçamento até o final do ano porque nós ainda estaremos aqui e com certeza os cadeirantes também. 

 

Da Escola Municipal Cristiano Cordeiro 
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1º ano do 2º ciclo. 

 

Assim como na carta coletiva produzida na aula 5 podemos perceber que as crianças na aula 8 também produziram uma carta de 

reclamação, só que desta vez  responsabilizando a EMLURB (Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana) pelo calçamento quebrado da rua da 

escola. Para tal, os alunos apresentam justificativa para convencimento que o objeto merece ser alvo de reclamação, além de apontar a sugestão 

para resolução do problema e ainda contra-argumentam (explicitando que vários ofícios já foram mandados e nada foi feito só que é preciso que 

façam algo porque os alunos da escola existem e precisam que o problema seja resolvido). 

Na turma 2, os alunos também produziram uma carta de reclamação coletiva, só que endereçada ao professor de Hip Hop: 

 

Figura 3: texto coletivo produzido na aula 8 da professora 2 da pesquisa de Guerra (2009) 

 Recife, 16 de Dezembro de 2008 

 

 Professor Levi  

 

Gostaríamos de comunicar, para você ficar ciente, que o som do Hip Hop está muito alto e atrapalhando nossas aulas, não dá para 

escutar quando a professora está falando e tira nossa atenção nas atividades. 

Sugerimos que abaixe o som do Hip Hop, troque de sala ou mude as aulas para os sábados e domingos.  

 

Desde já agradecemos a sua atenção. 

 

Atenciosamente alunos da 3ª série A. 
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Podemos ver que está claro na carta o objeto alvo de reclamação (o som alto utilizado nas aulas de Hip Hop); a justificativa desta 

reclamação (tira atenção dos alunos e atrapalha a aula); e as sugestões de providências dadas pelas crianças (baixar o volume do som, trocar de 

sala ou modificar o dia das aulas). 

Guerra (2009) também nos apresenta a carta produzida na aula 5 pelas crianças. 

 

Figura 4: texto coletivo produzido na aula 5 da professora 2 da pesquisa de Guerra (2009) 

Recife, 02 de Dezembro de 2008 

 

À Direção da escola municipal Cícero Franklin Cordeiro  

 

Nós alunos da 3ª série A pedimos para reformar nossa sala de aula. Porque está pichada, cheia de buracos nas paredes e no teto, sem 

cesto de lixo, as tomadas sem funcionar direito, os ventiladores estão tremendo e com os fios sem segurança, falta porta, as paredes são baixas. 

Sugerimos que pintem as paredes e tampem os buracos, troquem o telhado para não ficar pingando água quando chove e evitar a luz do 

sol para não ficarmos com dor de cabeça e não piorar a vista, um lixeiro para jogarmos o lixo, trocar as tomadas e deixem tapadas para evitar 

acidente, limpar e prender os ventiladores e colocar fios melhores, Colocar uma porta para ninguém ficar atrapalhando nossas aulas, aumentar 

a parede para evitar zoadas bolinas e aviões de papel, trocar o quadro branco. 

 

Desde já agradecemos a sua atenção. 

 

Queremos que a reforma da nossa sala de aula seja realizada. Os alunos da 3ª A. 

 

Vemos que o modelo adotado pelas crianças, para a escrita da carta endereçada ao diretor da escola, foi o de carta de reivindicação. Há, 

no texto, apenas indicação de sugestões de providências e justificativas para convencimento de que as sugestões dadas são adequadas. Ou seja, a 

carta apresenta apenas o desejo das crianças de que suas sugestões de melhoria para a sala de aula sejam efetivadas. Em nenhum momento é 
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explicitado que o diretor da escola é o responsável pela situação em que a sala de aula se encontra e por isso tem o dever de resolver o problema. 

Entretanto, a estudiosa não traça comentários sobre o que pode ter motivado a produção desse modelo textual nessa aula. 

Como a produção foi coletiva, acreditamos que a professora deveria ter chamado atenção dos alunos durante a produção para esse fato. 

Contudo, não o fez. Assim, podemos crer que a interferência direta da professora, a que Silva (2008) nos chamou atenção em seu estudo, pode ter 

sido a causa desse acontecimento, pois, ao que parece, o entendimento da professora sobre o que seria uma carta de reclamação – texto em que se 

pede que determinadas atitudes sejam tomadas – pode ter conduzido os estudantes a produzir este modelo de carta. A proximidade entre tais 

gêneros, sem dúvida, deve ter influenciado tal forma de condução da docente. 

Diante dos estudos relatados, podemos perceber que as crianças são capazes de produzir cartas de reclamação consistentes e coerentes. 

Tanto individualmente como coletivamente. Entretanto, cremos que a forma como são conduzidas as atividades de produção textual influencia 

bastante o texto produzido pelas crianças. 

No próximo capítulo abordaremos o ensino da produção de textos, buscando refletir sobre os objetivos didáticos desse eixo de ensino e a 

interação entre alunos e entre alunos e professores em atividades de produção textual. 
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3. Ensino da produção de textos 

 

 Ao falarmos sobre o ensino da língua, é comum ativarmos, de imediado, nossas representações sobre o fracasso escolar, que vem sendo 

frequentemente discutido em programas de formação continuada, nos cursos de formação de professores, nos periódicos, em livros, e é fonte de 

grande preocupação por parte de toda comunidade escolar e também dos pesquisadores e teóricos educacionais. É constante nessas discussões se 

buscar um “culpado”, isto é, apontar quem ou o que está errado (professores, alunos, métodos de ensino, materiais didáticos, entre outros). 

Porém, assim como Geraldi (1997), acreditamos que é procurando alternativas possíveis de ação na escola que estaremos caminhando em busca 

de auxiliar os estudantes na construção dos saberes necessários para se produzir textos que atendam à finalidade pretendida. 

Diante do que discutimos até o momento, percebe-se que não é fácil nem rápido formar produtores de textos competentes, capazes de 

interagir, pela escrita, de forma eficaz, em diferentes instâncias interlocutivas. Logo, o papel do professor é fundamental nessa tarefa. Deve-se ter 

claro os objetivos do ensino da produção de textos, para que seja possível sugerir e planejar diversas estratégias didáticas que ajudem os 

estudantes na progressão dessa variedade de ações e de saberes. 

Quanto aos objetivos do ensino da produção de textos, Leal e Brandão (2006a, p.49) ensinam-nos que no dia-a-dia das aulas, os docentes 

devem levar os alunos a perder o medo de escrever, a valorizar suas variedades linguísticas e a reconhecer as diferenças entre diversos contextos 

de interlocução. 

 Para tal, o educador deve planejar suas ações de acordo com suas metas/objetivos de ensino para não perdê-los de vista no transcorrer de 

suas aulas. Segundo Melo e Silva (2006, p.82-85), o planejamento do ensino de produção de textos deve pautar-se em três princípios básicos: 1) 
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Escrever com finalidades e destinatários claros, aproximando as situações de escrita na escola das que acontecem fora dela; 2) Escrever em 

variadas situações para diferentes destinatários e com finalidades diversificadas, próprias dos diferentes contextos de interação social; 3) 

Desenvolver capacidades de reflexão sobre os textos escritos e sobre as ações que realizamos ao escrever. 

 Esses objetivos e princípios citados estão expostos em várias propostas de ensino do eixo da produção de textos como nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais; propostas curriculares, entre outras. Isto é, são bastante discutidos tanto por professores em formação quanto nos cursos 

de atualização dos mesmos. Todavia, algumas pesquisas nos mostram questões importantes que estão sendo desconsideradas nas propostas de 

ensino de tal habilidade nas salas de aula. 

 Como sabemos, as crianças muito antes de adentrarem na escola já produzem textos orais e algumas já produzem textos escritos (com 

autonomia ou ditando para escribas) com finalidades reais, como, por exemplo, bilhetes, cartas, listas, relatos, etc. No entanto, é constante 

ouvirmos dos professores relatos do desinteresse de muitos alunos ao produzir textos dentro de tal instituição.  

 Assim como Barbosa (2005), acreditamos que esse fato deve-se em grande parte pelo fato da ausência da valorização das práticas 

discursivas dos alunos que muitas vezes são diversas daquelas que envolvem o professor, mas que precisam ser igualmente consideradas. Fazer 

com que o processo de ensino-aprendizagem da escrita não se detenha apenas nas práticas discursivas do grupo social a que pertence o professor, 

cabendo a este abrir o espaço da sala de aula às práticas discursivas dos seus alunos, ainda é um desafio em muitas salas de aula. É o que afirma 

Leal (2008, p.67): “o sentido maior da produção de texto nas primeiras aprendizagens é garantir a escrita como um bem cultural, no processo de 

ampliação e compreensão do mundo”.  
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Leal (2008, p.54-55) também nos alerta para o fato de que determinadas práticas de ensino invertem a lógica da produção de textos. Isto é, 

levam os alunos a escrever para serem corrigidos e não lidos. Dessa forma, os estudantes são privados das possibilidades reais de interação, 

produzindo textos com um fim em si mesmo. A autora ainda ressalta que a indefinição dos comandos ou a não explicitação das finalidades das 

atividades pode influenciar nos escritos dos estudantes, pois, ao analisar alguns comandos de produção textual e o produto desse comando (os 

textos produzidos pelos alunos), a estudiosa verificou que os aprendizes se esforçam em seguir os comandos de produção dados pelos seus 

professores.  Dessa forma, salientamos a importância de um ensino em que aqueles que ensinam elaborem propostas coerentes e que respeitem o 

conhecimento do escritor em formação. 

Frente a essas questões, surge a pergunta “como ensinar, de fato, aos alunos produzir variados gêneros discursivos?” Para autores como 

Vinson e Privat (1994 em DOLZ, 1994), é propiciando situações de uso da linguagem que a apropriação dos diferentes gêneros textuais 

ocorreria. Assim como Dolz (1994), acreditamos neste princípio, mas acreditamos que a intervenção sistemática do professor, levando o aluno a 

refletir sobre as características dos textos e seus contextos de uso é indispensável para que a capacidade de produzir diferentes gêneros 

discursivos se desenvolva, justo porque, assim como Dolz & Schneuwly (2004, p.53), defendemos, como já foi dito anteriormente,  que “as 

intervenções formalizadas nas instituições escolares são fundamentais para a organização das aprendizagens em geral e para o processo de 

apropriação de gêneros em particular”. Portanto, uma das funções principais da instituição de ensino seria levar o estudante a fazer uso da 

linguagem em diversas práticas sociais (seja de forma oral ou escrita), a fim de possibilitar-lhes maiores condições de se tornarem cidadãos 
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letrados e autônomos. Para que isso ocorra, é preciso que os momentos de ensino e aprendizagem sejam pensados e realizados dentro de 

condições semelhantes às que ocorrem fora da escola. 

Reconhecemos, então, que são os gêneros que devem ser trabalhados nas escolas, seja para estudar suas características, seus elementos, 

mas, principalmente, para ler e produzir textos a partir de tais conhecimentos. Salientamos, então, que como não existe texto propedêutico que 

prepare o indivíduo para dominar todos os gêneros discursivos (Schneuwly, 1988), o ensino da língua deve ser pautado no trabalho com 

diferentes gêneros discursivos que circulam na sociedade. Não acreditamos que o trabalho permanente com um único tipo textual ou gênero 

discursivo fará com que os estudantes transfiram o que aprenderam nesse determinado contexto para outros contextos mais específicos, 

automaticamente. 

Nessa perspectiva, Dolz, Noverraz & Schneuwly (2004) propõem que na escola os alunos devem ter contato com diferentes gêneros 

discursivos de modo planejado. Para tal, organizaram uma proposta curricular em que os textos são classificados em cinco agrupamentos, 

considerando os contextos de uso, as finalidades e os tipos textuais dominantes.  

 

Domínios sociais de comunicação 

ASPECTOS TIPOLÓGICOS 

 

Capacidades de linguagem dominante 

Exemplos de gêneros orais e escritos 

 

 

 

 

 

conto maravilhoso 

conto de fadas 

fábulas 

lenda 

narrativa de aventura 



                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                           84 

 

 

Cultura literária ficcional 

NARRAR 

Mimesis da ação através da criação da 

intriga no domínio do verossímil 

 

 

 

narrativa de ficção científica 

narrativa de enigma 

narrativa mítica 

sketch ou história engraçada 

biografia romanceada 

romance 

romance histórico 

novela fantástica 

conto 

crônica literária 

adivinha 

piada... 

 

 

 

Cultura literária ficcional 

RELATAR 

Representação pelo discurso de experiências 

vividas, situadas no tempo 

 

relato de experiência vivida 

relato de viagem 

diário íntimo 

testemunho 

anedota ou caso 

autobiografia 

curriculum vitae 

... 

notícia 

reportagem 

crônica social 

crônica esportiva 

... 

histórico 

relato histórico 

ensaio ou perfil biográfico 

biografia 

...... 

 

 

Domínios sociais de controversas 

ARGUMENTAR 

textos de opinião 

diálogo argumentativo 

cartas de leitor 

carta de reclamação 
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Sustentação, refutação e negociação de 

tomadas de posição 

 

carta de solicitação 

deliberação informal 

debate regrado 

assembléia 

discurso de defesa 

(advocacia) 

discurso de acusação(advocacia) 

resenha crítica 

artigos de opinião ou assinados 

editorial 

ensaio 

 

 

 

 

 

Transmissão e construção de saberes 

EXPOR 

Apresentação textual de diferentes formas 

dos saberes 

 

texto expositivo (em livro didático) 

exposição oral 

seminário 

conferência 

comunicação oral 

palestra 

entrevista de especialista 

verbete 

artigo enciclopédico 

texto explicativo 

tomada de notas 

resumos de textos expositivos e explicativos 

resenha 

relatório científico 

relatório oral de experiências 

 

 

Instruções e prescrições 

DESCREVER AÇÕES 

Regulação mútua de comportamentos 

instruções de montagem 

receita 

regulamento 

regras de jogo 

instruções de uso 

comando diversos 

textos prescritivos 

... 
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Os autores defendem que, em cada ano escolar, desde as séries iniciais de escolarização, os alunos devem experienciar situações de uso e 

reflexão de textos dessas cinco categorias, de modo que haja uma progressão em “espiral” nesse ensino. Isto é, um mesmo gênero discursivo é 

trabalhado, em diferentes ciclos/séries, com objetivos cada vez mais complexos (DOLZ, NOVERRAZ E SCHNEUWLY, 2004, p.123). 

Para tal, os autores sugerem que o processo de ensino-aprendizagem dos gêneros discursivos seja pautado em sequências didáticas, 

argumentando que um conjunto de atividades escolares planejadas e organizadas em torno de um gênero ajudaria “o aluno a dominar melhor um 

gênero de texto, permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de uma maneira mais adequada numa dada situação de comunicação”. (DOLZ, 

NOVERRAZ E SCHNEUWLY, 2004, p.97). 

Dessa forma, poderíamos estar permitindo aos alunos se apropriarem das características e especificidades dos gêneros, conhecimentos 

estes que são necessários para a construção da habilidade de produzir de textos. Por isso, assim como Guerra (2009), acreditamos que 

 

as boas condições de produção na escola só podem ser garantidas se os professores desenvolverem estratégias ricas para auxiliar os estudantes a 

desenvolver as habilidades necessárias para a participação em atividades sociais de modo autônomo. Assim, não basta que os alunos sejam 

solicitados a escrever, eles precisam ser auxiliados no processo de escrita. (p. 185). 

 

 Diante do exposto, ressaltamos a importância de que as atividades de produção de textos escritos sejam propostas em um ambiente em 

que os alunos sejam atuantes e tenham oportunidades de interagir tanto com o professor quanto com os colegas, pois, “é enquanto se vive em um 

meio sobre o qual se pode agir, no qual se pode – com os demais – discutir, decidir, realizar, avaliar... que se criam as situações mais favoráveis 

para a aprendizagem” (JOLIBERT, 1994, em MELO e SILVA, 2006, p.87). 
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Nessa perspectiva, planejar situações diversificadas para o ensino da produção de textos se torna fundamental. Tais situações devem 

propiciar múltiplas condições de produção e também uma variedade de situações quanto ao agrupamento dos estudantes nessas atividades, tais 

como situações de produção individual, em duplas, coletiva, em pequenos grupos, entre outras. 

Autores como Góes e Smolka (1992, p.63) defendem que a interação entre alunos reunidos em duplas ou grupos de trabalho tem um papel 

importante na constituição da atividade de produzir textos, ao oportunizar inúmeras aprendizagens, dada a necessidade de se negociar ideias e 

lidar com as posições ocupadas pelos diferentes sujeitos na interação. 

A pesquisa de Leal e Luz (2001) chama-nos atenção para esse fato. As estudiosas analisaram o processo de interação entre pares em 

atividades de produção de textos narrativos por crianças de uma turma da 3ª série do Ensino Fundamental de uma escola municipal da cidade do 

Recife. Vinte e uma crianças com faixa etária entre 8 e 13 anos foram solicitadas a realizar atividades de escrita dos gêneros notícia, carta e 

conto.  

Inicialmente, foi solicitada uma escrita individual de cada um desses gêneros. Cada texto produzido recebeu a classificação de forte, 

médio ou fraco. As pesquisadoras, então, agruparam os alunos em duplas diversificadas (forte/ forte; forte/ médio; forte/ fraco; médio/ médio; 

médio/ fraco; fraco/ fraco), para uma nova produção textual (agora em dupla), seguindo as mesmas orientações da produção individual. 

Para refletir sobre o processo de interação entre pares, as estudiosas analisaram as versões dos textos produzidos individualmente e em 

duplas, comparando as diferentes versões e os discursos produzidos em situação de produção. Com essas análises, as autoras verificaram que as 

duplas interagiram no processo da produção dos diferentes textos e que, no momento da produção, ao negociarem sobre diferentes concepções, 
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produziram melhores textos do que quando produziram individualmente, pois, os alunos ao escreverem em dupla precisaram explicitar o que 

estavam querendo fazer, quais os conhecimentos que possuíam em relação ao que seria escrito, precisando ser entendido pelo outro, com o 

intuito de validar o seu conhecimento, confrontando assim, suas ideias e trocando-as. 

Os resultados apontaram que os textos produzidos pelas duplas simétricas fraco-fraco, dos gêneros notícia e conto, continuaram sendo 

classificados como fracos. Já quando foram levados a produzir cartas as duplas fraco-fraco e médio-médio, tiveram um bom desempenho durante 

a interação. As duplas assimétricas (fraco-médio em conto, carta e notícia) também obtiveram melhores resultados. Nas duplas que apresentaram 

uma ou duas crianças fortes (forte-forte, forte-médio, forte-fraco) as produções continuaram a ser classificadas fortes durante a produção em 

pares. Por meio desses resultados e das análises das situações de escrita (diálogos entre as crianças durante a produção) as pesquisadoras 

defendem que a organização das crianças em duplas heterogêneas de níveis próximos foi a que melhor possibilitou a interação entre os alunos. 

Em nossas buscas por estudos sobre o processo de interação também encontramos a pesquisa de Costa (2002), que analisou o processo de 

interação entre pares em atividades de interpretação de textos poéticos. Os sujeitos da pesquisa foram os alunos de uma turma do 2º ano do 

Ensino Médio de uma escola pública estadual de Ituverava e a professora regente dessa turma. 

Para tal, os alunos foram levados a realizar uma leitura individual de uma poesia e de um texto didático sobre o Simbolismo. Depois, 

fizeram a comparação da poesia com o texto didático na intenção de analisar e comparar o aspecto formal da poesia, e ainda analisaram os 

aspectos temáticos do texto poético. Para finalizar, os alunos realizaram a leitura de outro poema e fizeram análises dos aspectos formais e 

temáticos do texto.  
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A partir dos resultados dessa atividade, os discentes foram classificados, de acordo com as estratégias de intervenção baseadas no método 

de agrupamento dos alunos descritos por Leal e Luz (2001). Assim, os alunos foram classificados em fracos, médios e fortes, e, em seguida 

foram agrupados em duplas seguindo o esquema: forte-forte; forte-médio; forte-fraco; médio-médio; médio-fraco; fraco-fraco. Após a formação 

das duplas de trabalho, a professora solicitou que os alunos respondessem as questões que não foram feitas individualmente. 

De acordo com seus resultados, Costa (ibidem) afirma que a interação do tipo forte-forte permaneceu forte; a forte-médio e forte-fraco 

mudaram para forte; enquanto a fraca-fraca continuou fraca; a fraca-média a média-média permaneceram média. Nesse sentido, a estudiosa 

chama-nos atenção para o fato que as duplas apresentaram ou um progresso ou o mesmo desempenho que na atividade realizada individualmente. 

Costa (2002) destaca ainda que a partir da interação entre pares, os alunos tiveram um melhor desempenho na sala de aula, visto que a 

troca de ideias e a reelaboração das respostas a partir dessa interação com o colega propiciou a aprendizagem dos alunos e facilitou o processo de 

construção de conhecimentos. 

Como podemos perceber, ao interagir com os outros (alunos e/ou professores) os alunos podem estabelecer uma série de trocas que os 

levam a uma verdadeira construção conjunta: exploram, propõem, retificam, integram aquilo que diz o colega, regulam suas ações, apresentam 

seus argumentos para que o outro os entendam, etc., tudo para que o texto seja, de fato, produzido (MELO e SILVA, 2006, p.90). 

Entretanto, Penin (1997 em MELO e SILVA, 2006, p.88) ensina-nos que “mais importante do que a estratégia de distribuição dos alunos 

para o trabalho é o caráter e/ou a qualidade da interação” entre aluno-aluno e aluno-professor, visto que a interação entre esses sujeitos e ainda as 

estratégias de agrupamento dos discentes podem ou não levá-los a construir conhecimentos. Como podemos observar nas pesquisas de Leal e 
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Luz (2001) e Costa (2002), as duplas que mais progrediram quando houve a interação foram as compostas de alunos considerados em níveis 

próximos de conhecimento. Parece que, nesses casos, a revisão permanente dos textos foi mais cuidadosamente realizada pelos autores.  

Enfim, consideramos que nessas situações de interação as aprendizagens ocorrem de modo mais efetivo exatamente pelo favorecimento 

das situações de revisão. Os estudantes precisam discutir sobre o texto, revendo e entrando em acordos. A revisão, então, é um procedimento que 

contribui para que a aprendizagem ocorra. 

Para analisarmos esses processos de revisão com mais propriedade, apresentaremos algumas ideias sobre o ensino da revisão textual. 

Antes, porém, apresentaremos alguns estudos que tratam do ensino de cartas de reclamação, gênero produzido pelas crianças, nesse estudo, a fim 

de contextualizarmos alguns aspectos importantes para compreendermos os dados que serão neste estudo analisados. 

 

3.1. O ensino de produção de cartas de reclamação 

  

Nesse tópico iremos apresentar alguns resultados de pesquisas sobre as especificidades do ensino de produção de cartas de reclamação. 

Pretendemos, com isso, discutir mais a fundo a questão da importância do ensino de produção de cartas de reclamação a partir de sequências 

didáticas e da mediação realizada pelos professores no processo de ensino-aprendizagem da carta de reclamação. 

O primeiro desses estudos é o de Melo (2009), que analisou o processo de apropriação do gênero carta de reclamação, no que se refere 

aos seus elementos estruturais, por alunos do 3º e 4º blocos do Ensino Fundamental da Educação de Jovens e Adultos, participantes e não-
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participantes de uma sequência didática. A faixa etária dos sujeitos participantes desse estudo é bastante ampla, variando entre 15 e 58 anos, 

porém, a maioria dos alunos, nos quatro blocos, concentra-se na faixa etária entre 15 e 25 anos. 

A sequência foi aplicada em quatro turmas de duas escolas públicas do ensino fundamental da EJA de Teresina – Piauí. A estudiosa 

verificou, especialmente, o uso dos elementos prototípicos da estrutura da carta de reclamação; a construção da argumentatividade e a 

organização textual, observando mais especificamente os articuladores discursivo-argumentativos, a continuidade tópica e as modalizações; e 

aspectos referentes à inter-relação dos eventos de letramento e a qualidade dos textos produzidos. Assim, pretendia verificar a influência das 

situações didáticas de produção de texto na apropriação do gênero discursivo carta de reclamação, bem como a influência dos eventos de 

letramento na aquisição do gênero em estudo. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, os alunos das quatro turmas foram distribuídos em grupos: um controle e outro experimental, 

participando de distintas abordagens de ensino da escrita. O grupo controle foi constituído por uma turma do 3º bloco e uma do 4º. Os 

participantes seguiram o planejamento corriqueiro da escola, sem qualquer interferência da pesquisadora, desenvolvendo as atividades tal qual o 

planejamento escolar previa. Já no grupo experimental, também constituído por uma turma do 3º bloco e uma do 4º, após o primeiro encontro, os 

alunos desenvolveram atividades com base em uma sequência didática, que foi realizada em onze encontros, visando à produção do gênero 

discursivo carta de reclamação. 
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Para a análise dos elementos presentes nos textos dos alunos, a pesquisadora criou categorias de análise, como: cabeçalho; vocativo; 

saudação; constatação inicial; argumentação/problematização; resolução/reivindicação; conclusão/avaliação; pré-encerramento; despedida; e 

assinatura. Elementos que segundo Melo (ibidem) compõem o gênero carta de reclamação.  

Os resultados da pesquisa de Melo (2009) apontaram que no grupo controle, os textos da produção inicial apresentaram maior ocorrência 

dos elementos estruturais das cartas de reclamação e já na produção final houve um decréscimo no uso dos elementos/componentes. Isto é, os 

alunos do grupo controle já conheciam o gênero carta de reclamação independentemente de uma abordagem didática direcionada para o ensino 

de tal gênero discursivo. Contudo, na produção final não os utilizaram, apontando-nos para uma falta de conhecimento de quais componentes são 

fundamentais quando se escreve uma carta de reclamação. 

Com relação aos textos produzidos pelos alunos do grupo experimental, ficou evidenciado um significativo aumento em praticamente 

todas as categorias, tanto dos aspectos estruturais quanto dos aspectos discursivo-argumentativos. Os dados evidenciam, assim, que as 

dificuldades relativas ao domínio da estrutura e dos aspectos discursivo-argumentativos do gênero discursivo em questão foram praticamente 

resolvidas. “A maioria dos participantes da sequência didática - alunos do grupo experimental, viu-se capaz de mobilizar os conteúdos 

trabalhados no decorrer dos módulos didáticos e organizá-los de maneira adequada” (MELO, 2009, p.197). 

Os resultados observados pela autora nos grupos controle e experimental, em relação à quantidade e à adequação dos elementos 

estruturais do gênero carta de reclamação confirmaram a hipótese da estudiosa de que, após a realização da sequência didática, seriam 
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encontradas uma maior quantidade e uma melhor adequação dos elementos estruturais nas produções dos alunos do grupo experimental do que 

dos alunos do grupo controle. 

Outro aspecto relatado por Melo (ibidem) é que em ambos os grupos, o conhecimento dos alunos sobre o gênero discursivo carta de 

reclamação não estava atrelado ao bloco cursado por eles. Isto é, alguns alunos do 3º bloco demonstraram um maior conhecimento do gênero 

carta de reclamação do que os alunos do 4º bloco. 

A pesquisadora também observou a presença dos articuladores discursivo-argumentativos nos textos dos estudantes - e; mas; só; porque; 

também; ou; pois; como; nem; e menos -, que servem para organizar e dar continuidade aos textos. Com base na presença desses articuladores 

nas cartas produzidas, verificou-se que essas marcas linguísticas fazem parte do vocabulário dos participantes de ambos os grupos, tanto na 

produção inicial quanto na produção final. Entretanto, o grupo controle, que não participou da metodologia em que foram desenvolvidas 

atividades para a apropriação dessas marcas, demonstrou a redução da frequência de uso da primeira produção para a última, enquanto o grupo 

experimental intensificou e diversificou, o que indica, do ponto de vista quantitativo, melhor desempenho deste último grupo em relação ao uso 

dos articuladores (MELO, 2009, p.196). 

Nesse sentido, Melo (ibidem) defende que a participação dos alunos na sequência didática colaborou para o resultado encontrado, uma 

vez que os articuladores discursivo-argumentativos foram discutidos em relação ao papel que desempenham na construção da argumentação. 

Um dado interessante também revelado pelo estudo foi que alguns alunos do grupo controle produziram textos muito bons apesar de não 

terem vivenciado os momentos da sequência didática. Fato que é atrelado, pela estudiosa, ao letramento desses sujeitos, visto que se destacaram 
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os alunos que tinham uma interação muito significativa com textos escritos no dia-a-dia. Demonstraram, assim, que a participação em eventos de 

letramentos nas rotinas de atividade social teve relação estreita com a competência textual evidenciada na elaboração da carta de reclamação. 

A autora, então, conclui a partir dos dados revelados em sua pesquisa, que os alunos do grupo controle (não-participantes da sequência 

didática) não apresentaram evolução quanto a inserção de componentes estruturais da carta de reclamação em seus textos finais. Em 

contrapartida, os do grupo experimental (que foram levados a um ensino sistemático sobre carta de reclamação), sanaram suas dificuldades 

quanto aos componentes do gênero e foram capazes de mobilizar os conhecimentos aprendidos durante as aulas da sequência no seu texto final. 

Nessa perspectiva, notamos como um ensino organizado e planejado a partir de sequências didáticas, que levem os alunos a refletir sobre 

as especificidades do gênero carta de reclamação, podem promover a apropriação do gênero em questão. Digo “podem” porque veremos nas duas 

pesquisas que serão apresentadas a seguir que não basta apenas uma sequência didática bem definida e organizada para que haja construção de 

conhecimentos sobre a carta de reclamação. A forma como são conduzidas as atividades das sequências podem ou não contribuir para que os 

alunos se apropriem do gênero. 

O estudo de Silva (2008), que analisou relatos de aulas de uma sequência didática de carta de reclamação em seis turmas do Ensino 

Fundamental (duas turmas de 2ª, duas de 4ª e duas de 6ª séries) de escolas públicas do Estado de Pernambuco também nos trouxe informações 

importantes sobre o ensino da produção desse gênero, além de ter nos apontado a importância das interações entre professores e alunos durante as 

aulas acompanhadas pela estudiosa. 
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Segundo a pesquisadora, durante a coleta de dados, percebeu-se que, assim como as professoras, os alunos também estavam motivados a 

trabalhar com o gênero em questão, visto que foi criada uma situação comunicativa real e que fez sentido para as crianças.  

Na aula 1 da sequência, quando as docentes questionaram o que os alunos fariam se estivessem insatisfeitos sobre alguma coisa, os 

estudantes apontaram várias estratégias, como telefonar, reclamar, conversar. No entanto, após a insistência das professoras, a carta de 

reclamação foi apontada como uma forma de tentar resolver o problema, demonstrando que os estudantes possuíam conhecimentos sobre tal 

gênero.  

Todavia, ainda na primeira aula da sequência, as docentes deram continuidade aos questionamentos. Para tal, apontaram problemas nas 

escolas e perguntaram o que poderia ser feito para que esses problemas fossem resolvidos. Os dados revelaram que foram nas turmas mais 

avançadas (as de 6ª séries) que a proposta da escrita de uma carta apareceu mais rapidamente diante do questionamento da professora e não 

encontrou grandes barreiras. Já nas turmas de 2ª e 4ª séries apareceram outras sugestões, também pertinentes, que não a escrita da carta para 

reclamar ao diretor da escola. Os alunos sugeriram a conversa com o diretor, a reunião na escola, dentre outras estratégias pertinentes e viáveis. 

Os professores dessas turmas tiveram mais trabalho em convencê-los sobre a substituição dessas idéias pela da carta.  

Também se diagnosticou quais conhecimentos foram enfocados pelas professoras no decorrer da sequência didática. Silva (2008, p.83-84) 

assinala três pontos mais enfocados pelas docentes. São eles: a) as características sociointerativas das cartas; b) a estrutura das cartas; c) a 

necessidade de argumentar bem, justificando-se. 
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Um dos aspectos que foram explorados quanto às características sociointerativas das cartas foi a funcionalidade da mesma, visto que as 

professoras se preocupavam em deixar claro para os alunos que existem diversos tipos de cartas e a escolha de um tipo numa determinada 

situação se dá a partir da finalidade da escrita (SILVA, 2008, p.84-87). 

Quanto à estrutura da carta de reclamação, as docentes realizaram atividades de analisar cartas de reclamação, na busca de regularidades e 

diferenças entre elas. Assim, houve, de algum modo, valorização de um modelo padrão. Os elementos básicos destacados pelas professoras 

foram: o local, a data, a saudação inicial, o destinatário, o assunto/conteúdo da carta e o agradecimento. Talvez, a necessidade de montar esse 

modelo tenha sido o de auxiliar os alunos num momento posterior de produção (SILVA, 2008, p.87-90). 

A necessidade de argumentar ao se produzir uma carta de reclamação foi outro ponto discutido pelas professoras, pois esta é uma das 

principais características do gênero carta de reclamação e merecia uma atenção redobrada, e assim o fizeram, ao demonstrar preocupação em 

explicitar e demonstrar exemplos de que “é preciso ir além dos contextualizadores. Para se escrever bem uma carta de reclamação é necessário 

lançar mão de argumentos fortes, capazes de convencer o outro da relevância de sua reclamação” (SILVA, 2008, p.91). Entretanto, uma das 

professoras não focou tanto esse aspecto e sim direcionou a atenção dos alunos para “solicitações” em vez de reclamações. 

Sabemos que as interações entre professores e alunos são fundamentais no processo de ensino-aprendizagem. Silva (2008) aponta 

algumas atitudes das professoras que, de fato, contribuíram nesse processo. Dentre elas, podemos destacar: a estimulação constante para que os 

estudantes pensassem, questionassem, refletissem e construíssem conhecimentos sobre o gênero estudado. Vale salientar, nesse momento, que as 
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retomadas e sistematizações por parte das educadoras sempre que iriam iniciar ou finalizar uma etapa da sequência foram muito importantes, 

visto que os alunos relembravam o que já tinham trabalhado e podiam compreender as etapas seguintes, o que motivou bastante os estudantes. 

Outro dado importante apontado pela estudiosa foi que ora se percebeu que a série foi fator determinante para a alta inserção dos 

componentes textuais nas cartas, ora não foi. Por exemplo, os componentes 3 e 5 foram utilizados em maior frequência pelos alunos das turmas 

de 2ª e 4ª séries do que pelos alunos da 6ª série. Já o componente 6 foi inserido nas cartas em igual porcentagem por alunos da 2ª e 6ª série 

(10%). Sendo assim, algumas turmas por terem se apropriado melhor do gênero, conseguiram usar com mais frequência os componentes textuais 

próprios do gênero e em alguns casos até se destacaram sobre as turmas mais adiantadas – caso de umas das turmas da 4ª série (SILVA, 2008, 

p.129). 

Mais uma vez, a adoção dos modelos textuais encontrados nas cartas produzidas pelas crianças não tinha a ver com a série. Com relação, por 

exemplo, à escrita de cartas de reivindicação (1), Silva (ibidem) nos mostra que a série cujos alunos produziram mais tal gênero foi a 4ª série 

(50%). Índice maior, até mesmo, que o das crianças da 2ª série (45%). Assim, Silva (ibidem) conclui que, ao que parece, em algumas turmas as 

crianças organizaram melhor seus textos não pelo fator idade ou escolaridade, mas sim pelo trabalho desenvolvido pelas professoras em cada 

turma.  Ou seja, pela mediação realizada pelas professoras. 

O outro estudo sobre o ensino da produção de cartas de reclamação é o de Guerra (2009). Já apresentamos alguns dados dessa pesquisa em 

tópicos anteriores, no entanto, nesse momento, iremos destacar os resultados relacionados a interação entre professores e alunos em situações de 

produção coletiva de cartas de reclamação. Assim, alguns questionamentos guiaram a pesquisadora. Foram eles: 
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1) As professoras explicitam com clareza, no comando para a atividade de escrita, o gênero discursivo a ser produzido, as finalidades e os 

destinatários do texto? 

2) Durante a produção de texto, as professoras assumem o papel de mediadoras, estimulando ou orientando os alunos quanto ao uso de 

atividades de monitoramento do comportamento cognitivo, tais como: alternar, checar e coordenar os procedimentos usados na produção 

de texto, considerando e reorganizando as falas dos alunos, fazendo com que estes sejam sujeitos ativos?  

3) Como se dá a geração de conteúdos e a textualização durante a produção coletiva da carta de reclamação? As professoras contribuem para 

que os alunos aprendam a planejar a organização sequencial do texto, chamando a atenção deles para os recursos linguísticos e 

discursivos?  

4)  No processo de interação entre professoras e alunos que conhecimentos relativos ao gênero discursivo a ser produzido emergem quando as 

professoras medeiam a escrita coletiva de um texto? 

 

Ao analisar as aulas em que os alunos produziram as cartas coletivamente, a pesquisadora percebeu que as duas docentes observadas 

propiciaram boas condições de produção para seus alunos, além de explicitar o comando de modo claro, com indicação do contexto de interação, 

ambas realizaram ainda reflexões sobre o tema e a finalidade da produção, fazendo com que os discentes pudessem construir representações 

adequadas acerca do lugar de produção, do momento da produção, dos interlocutores envolvidos. Bem como, também destacou que houve por 
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parte das professoras uma preocupação em criar uma boa base de orientação para a escrita do texto, possibilitando que os alunos se engajassem 

na situação de modo ativo e participativo, estimulando assim os alunos a realizar atividades de monitoramento da escrita, tais como: alternar, 

checar e coordenar os procedimentos usados na produção de texto, considerando e reorganizando as falas desses alunos. 

A pesquisa também evidenciou que as educadoras apresentaram uma preocupação durante a produção coletiva das cartas de reclamação 

quanto às estratégias de geração de conteúdos e textualização, pois, realizaram movimento de reelaboração dos modos de conhecimentos dos 

alunos. Isto é, para que, de fato, o texto atendesse ao comando dado, as professoras se utilizaram da estratégia da releitura da carta no decorrer da 

produção para que houvesse um ajustamento entre a proposta de produção textual e o texto que estava sendo escrito (GUERRA, 2009, p.183). 

A autora ainda nos chama a atenção para o fato das discentes observadas terem colaborado bastante para a apropriação de conhecimentos 

sobre o gênero carta de reclamação. Um aspecto destacado por ela foi que as professoras se preocupavam em fazer com que os alunos refletissem 

sobre os aspectos sociodiscursivos desse gênero, visto que tanto o destinatário, quanto a finalidade foram foco de atenção nas aulas. 

Diante dos resultados obtidos, Guerra (2009) nos ensina que 

 

...as boas condições de produção não se resumem à indicação de um comando claro e pertinente. São mais que isso. As boas condições de 

produção na escola só podem ser garantidas se os professores desenvolverem estratégias ricas para auxiliar os estudantes a desenvolver as 

habilidades necessárias para a participação em atividades sociais de modo autônomo. Assim, não basta que os alunos sejam solicitados a 

escrever, eles precisam ser auxiliados no processo de escrita. (p.185) 

 

Diante das evidências da pesquisa de Guerra, nota-se como é importante a mediação realizada pelo professor quando solicita uma 

produção textual ao seu aluno, visto que o professor, ao utilizar estratégias de monitoração na escrita de textos enquanto escriba da turma, pode 
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se tornar modelo de produtor de textos, e assim fazer com que os alunos se utilizem dessas estratégias quando solicitados a elaborar textos em 

outras ocasiões e em diferentes formas de agrupamento que não só a coletiva. Isto é, eles aprendem a analisar os textos que escrevem, tomar 

decisões, avaliar. Em suma, aprendem a revisar continuamente seus escritos. 

O estudo de Guerra (2009) assim como o de Silva (2008) nos apontam como a mediação realizada pelas professoras foi fundamental para 

que, de fato, as crianças produzissem cartas de reclamação consistentes e coerentes aos comandos dados, desenvolvendo estratégias de revisão 

textual. No tópico seguinte apresentaremos algumas pesquisas que tratam mais especificamente da questão da revisão textual, foco do nosso 

estudo. 

 

3.2. Revisão textual: é possível ensinar a revisar textos?  

 

Apresentamos no capítulo sobre produção de textos algumas teorias que tentam explicar o que acontece no decorrer do processo de 

elaboração textual. Neste tópico, iremos apontar como essas teorias de produção de texto concebem o trabalho de revisão textual, bem como, 

nossa concepção sobre revisão de textos, além de apontarmos resultados de estudos sobre a revisão textual infantil, e ainda tratar do ensino dessa 

habilidade. 

 

3.2.1. O que dizem as teorias que tentam explicar o processo de produção de textos sobre a habilidade de revisão textual? 
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De acordo Hayes e Flowers (1980), a produção de textos se dá em “etapas”. Uma dessas etapas é o processo de revisão, que tem como 

função aperfeiçoar o texto que está sendo escrito. Segundo esses autores, a revisão acarreta dois subcomponentes do processo: leitura e 

editoração, em que o produtor faz a leitura do já escrito examinando-o, com o intuito de revelar e corrigir as transgreções das convenções escritas 

e eventuais negligências quanto ao atendimento às condições da produção. Nessa perspectiva, as revisões ocorreriam sempre após cada etapa de 

escrita delineada pelos autores.  

Scardamalia e Bereiter (1987 em MATTOZO, 1998) defendem que a revisão do texto se diferencia de acordo com a capacidade de 

produção textual dos escritores. Para esse autor, o escritor não experiente ao produzir um texto, o faria na forma de rascunho, que precisa ser 

revisado, em outro momento. Segundo esses autores, os escritores iniciantes não demonstram construir um planejamento prévio para a escrita, e 

sim elaboram seus textos de forma rápida e superficial, a partir da construção de tópicos identificadores ou palavras-chave que devem depois ser 

revisados. Todavia, o processo de revisão estaria restrito, na maior parte das vezes, a apenas alterações de pontuação, gramática e ortografia.  

Já a revisão pelos escritores experientes, para Scardamalia e Bereiter, ocorre paralelamente ao processo de produção textual, visto que o 

que já foi escrito influencia o que vai ser escrito em seguida. Isto é, a todo momento o escritor guia o que está sendo escrito a partir do que já foi 

dito em seu texto, de forma dialética. Percebemos, então, que existe uma generalização por parte dos autores ao defender que os escritores 

iniciantes e experientes sempre seguem esses modelos descritos por eles. 
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Tanto a teoria de Hayes e Flowers (1980) como a de Scardamalia e Bereiter (1987 em MATTOZO, 1998) indica a existência de modelos 

“universais”de produção dos textos escritos e a revisão é vista como uma das etapas desses modelos, sem reflexão sobre o papel das condições de 

produção  nos modos de revisão textual. 

Em contrapartida às concepções apresentadas, Schneuwly (1988) acredita que é a partir da construção de uma base de orientação para a 

escrita dos textos que se determinam diferentes modos de construção textual. Ou seja, as condições dadas para a escrita de um texto é que guiam 

a atividade. Assim, os movimentos de revisão textual ocorreriam constantemente (em todo processo de geração do texto escrito) e seriam 

motivadas pelas condições dadas. Os modos de revisar e os critérios de revisão seriam dependentes dos modos como os produtores representam a 

situação de interação. Além disso, durante a geração do texto, a base de orientação também poderia sofrer revisão contínua. 

Assim como Schneuwly (1988), cremos que na medida em que o texto vai sendo construído o escritor revisa-o a partir das representações 

sobre a finalidade, o destinatário, as adequações ao gênero discursivo adotado, etc. A revisão final seria apenas uma nova etapa do trabalho de 

escrita. 

 

3.2.2. O que dizem os estudos empíricos sobre a revisão de textos por crianças? 

 

Considerando as discussões travadas até o momento, percebemos que a revisão está intimamente ligada ao processo de produção textual, 

visto que ao planejar a escrita de um texto levamos em consideração várias ações como a preparação e escrita propriamente dita do que foi 
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planejado, avaliação, replanejamento e reelaboração/edição final dos nossos escritos (BRANDÃO, 2006, p.120). Assim, a revisão mostra-se um 

importante procedimento do processo da tessitura textual. 

Pensar em revisão textual pode, em algum momento, levar-nos a pensar particularmente nos aspectos ortográficos, gramaticais, coesivos, 

entre outros, que muitas vezes se tornam entraves no processo de compreensão textual. Porém, a idéia de revisar textos vai além disso. 

Conceituar o que estamos considerando como revisão torna-se fundamental diante da perspectiva que estamos nos apoiando. Nesse 

sentido, assim como Rocha (2008), tomamos a revisão como  

 

um procedimento que permite não apenas ver melhor mas, também, ver de outra perspectiva, na medida em que se considera que, durante a 

produção da primeira versão do texto, o aprendiz tem sua atividade reflexiva centrada em aspectos como: o que dizer, como dizer, que palavras 

usar... Durante o processo de revisão, o aluno tem possibilidade de centrar esforços em questões pertinentes ao plano textual-discursivo, como 

dizer mais, dizer de outro jeito, analisar e/ou corrigir o que foi dito, visando ao sucesso da interlocução (...) (p.73) 

 

 Percebemos, então, que a habilidade de revisar textos trata-se de uma atividade metacognitiva complexa, pois requer que os processos e 

decisões tomadas durante a escrita de um texto sejam conscientes, o que requer do aluno sua apropriação e aprimoramento. Além disso, 

concebemos, como já foi dito, que a revisão ocorre de modo permanente e não apenas após as etapas de escrita. Tais procedimentos são 

complexos e exigem experiência. 

Assim, devemos ter em mente que “o processo de apropriação das habilidades textuais constitui um movimento gradual e não-linear e 

que, portanto, não se pode esperar que a criança consiga, numa revisão, retomar, simultaneamente, todas as variáveis que o adulto consideraria” 

(ROCHA, 2008, p.76). 
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Brandão (2006, p.121) nos chama atenção para o fato de que muitos professores têm a crença de que a ação de revisar textos, por ser 

complexa, não é uma atividade adequada para o trabalho com as crianças em fases iniciais de escrita. No entanto, a estudiosa defende que 

reflexões iniciais para melhorar os escritos ocorrem desde muito cedo. 

Autores como Góes (1993), Sommers (1980), Hayes et al.(1987) e Scardamalia e Bereiter (1985, 1987) (Em ROCHA, 2008, p.43) 

indicam que as revisões de textos feitas por crianças ficam circunscritas a questões de ordem ortográfica e/ou alterações superficiais que não 

afetam o significado do texto. 

A pesquisa de Rocha (1999), que investigou os mecanismos que possibilitam à criança a construção da competência textual, também 

revelou dados que comprovam que os alunos tendem a revisar o que é “mais superficial” no texto como, por exemplo, ortografia das palavras, 

traçado das letras, concordância e terminação verbal. A estudiosa defende que esses não são aspectos menos importantes que as modificações de 

conteúdo, visto que esses também são aspectos essenciais para construção de textos e que já demonstram a sensibilidade dos estudantes aos 

problemas dos textos que produzem. Nesse mesmo estudo, nos é revelado, ainda, que a falta de informatividade do texto também chama atenção 

das crianças, embora numa frequência menor que essas outras dimensões já citadas. 

Sobre a maior incidência das revisões quanto às normas ortográficas, caligrafia, concordância, paragrafação, pontuação, entre outras 

dimensões consideradas “mais superficiais” dos textos, alerta-nos também Abaurre, Fiad e Mayrink-Sabinson (1997, p.24). Segundo as 

estudiosas, as produções e revisões realizadas na escola podem imprimir as marcas dessa nos textos dos alunos, mesmo que o contexto de 

circulação proposto ultrapasse os muros da instituição. Logo, um dos motivos para as modificações mais comumente encontradas nos textos de 
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aprendizes de escrita serem com respeito ao que alguns autores denominam de elementos “mais superficiais” dos textos pode ser decorrente 

muito mais das “exigências da escola sobre o que considera um avanço qualitativo da escrita infantil, do que com uma real preocupação das 

crianças” com relação a tais aspectos. 

Em contrapartida aos resultados obtidos por Góes (1993), Sommers (1980), Hayes et al.(1987), Scardamalia e Bereiter (1985, 1987) (Em 

ROCHA, 2008, p.43) e Rocha (1999), a pesquisa de Mayrink-Sabinson (1997), realizada a partir de indícios de revisões realizadas por crianças 

ainda não alfabetizadas, mostra que há preocupações das crianças no que se refere ao desenho da letra, demonstrando um possível interesse com 

a legibilidade de seus registros. Contudo, não é só isso que as crianças revisam em seus textos, a estudiosa também observou que foram 

frequentes os riscos, apagamentos, abandonos e novas tentativas de escrita na intenção de melhorar os seus escritos. 

 
É possível, então, dizer que as operações de refacção começam bem cedo. Muito antes da criança entender o princípio alfabético da escrita 

encontram-se indício de que ela é capaz de, refletindo sobre o produto de sua atividade gráfica, julgar o produto dessa atividade, segundo 

critérios internos, nem sempre evidentes para o adulto letrado, e, com base nesse julgamento, classificar uma escrita como “errada”, recusando-a, 

às vezes apagando-a e refazendo-a” (Mayrink-Sabinson, 1997, p.59). 

 

 

Segundo Mayrink-Sabinson, foi possível perceber ainda que nos textos espontâneos produzidos pelas crianças, as marcas de revisão 

aparecem relacionadas a questões como modificações de palavras-chaves dos textos, correções de grafias de palavras, adequações quanto ao 

gênero escrito e ao contexto de circulação em que será inserido, entre outros (Ibidem, p.26-33). 

Por acreditar na importância da revisão desses aspectos “mais superficiais” nos textos é que iremos investigar também, em nossa 

pesquisa, as revisões realizadas pelas crianças quanto a alguns desses elementos, como, por exemplo: ortografia, caligrafia (traçado das 
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letras/legibilidade), concordância, paragrafação, entre outros. Por acreditar que as crianças revisam muito mais que esses elementos, iremos 

também observar as modificações quanto ao conteúdo dos textos produzidos pelos sujeitos do nosso estudo e quanto à organização geral dos 

textos. 

Acreditamos, assim como Abaurre (1997, p.80), que as revisões realizadas pelas crianças, na maioria das vezes, são intimamente 

relacionadas à presença do interlocutor real ou imaginário, ou quando o autor coloca-se na posição do leitor. Portanto, as marcas de revisão 

textual “indiciam, assim, a construção que faz o autor, - ao colocar-se no lugar de leitor de sua escrita e ao reelaborá-la – dos seus virtuais 

leitores/interlocutores” (ABAURRE, 1997, p.80). 

Nas práticas sociais de leitura e escrita, o “outro” da relação já está previsto no momento do registro textual, seja ele rea l ou virtual. Na 

escola, as produções textuais nem sempre são destinadas a um leitor anteriormente explicitado, embora todos os alunos saibam que o principal/ a 

principal (e talvez único) leitor/ leitora de seus textos é o próprio professor/ a própria professora.  

Na sequência didática a ser analisada no âmbito desta pesquisa, procuramos indicar o gênero, finalidades e destinatários desde o princípio 

aos alunos. Mas como estamos considerando este interlocutor?  

No caso da escola pode parecer, a princípio, que o leitor (o professor/ a professora) já esteja pronto e estático para esta relação. No 

entanto, Mayrink-Sabinson (1997, p.38-41) alerta-nos para o fato que alguns autores têm concepções divergentes sobre o papel do outro na 

relação leitura/ escrita, que não apenas este aparentemente formulado pela escola. Não entraremos aqui nestas discussões, mas nos situamos 

concebendo este “outro” num constante processo de trocas com o autor. Desde o início, o outro (plural) é representado como mediador do 
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processo de aquisição da linguagem pela criança. Ao iniciar a escrita, o autor já constrói representações sobre os destinatários e mediadores do 

processo de escrita, de modo que orienta suas estratégias de escrita com base nessas representações. Este “outro”, em lugar de ser um ente rígido 

e estático, está em constante movimento de construção/ desconstrução/ reconstrução, que modifica o texto e é modificado por ele. Assim é um 

outro inacabado, que efetivamente troca com o autor, não apenas propicia informações, mas aprende igualmente com ele. Nessa interação, o 

leitor pode (e até deve) mobilizar modificações nos textos dos autores. São as representações sobre o outro e sobre as transformações que o outro 

vai sofrer no contato com o texto que mobilizam o autor a revisar continuamente o escrito. 

Outra pesquisa que também nos traz dados sobre as revisões infantis é a de Seal e Andrade (2006). Essas pesquisadoras analisaram 

diferentes versões de artigos de opinião escritos por crianças e chegaram a conclusão de que alguns aspectos receberam mais atenção dos alunos 

que outros nas revisões. Esta afirmação, que pode parecer óbvia, traz dados interessantes sobre as iniciativas dos alunos individualmente, com a 

ajuda do parceiro ou a partir dos comandos dados pela professora. Os aspectos que receberam mais atenção foram: a caligrafia, o conteúdo e 

ortografia, seguidos depois de pontuação e concordância nominal. Os aspectos referentes à paragrafação, coesão textual e concordância verbal 

não pareceram ser foco de preocupação dos discentes.  

Nos textos dos alunos foram identificados diversos indícios de revisão, desde apagamentos, inserções de letras, palavras, frases, 

modificações espaciais do texto entre outras marcas que foram possíveis de serem analisadas quanto aos motivos que levaram os alunos a 

produzirem-nas. Entretanto, o que mais chamou a atenção das autoras nas análises dessas dimensões foi o fato de todas elas estarem a favor da 

revisão dos conteúdos, principalmente dos pontos de vista, argumentos, justificativas e refutações (contra-argumentos). 
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Dessa forma, Seal e Andrade (2006) destacam que os alunos retiraram, acrescentaram e alteraram elementos que estavam, sob o olhar das 

próprias crianças, prejudicando a explicação do seu ponto de vista e/ ou argumentos e justificativas. Produziram frases apelativas que 

contribuíam reforçando seu ponto de vista, reelaboraram os argumentos ou substituíram as justificativas e produziram novas explicações sobre o 

que estavam considerando certo. Além de tais aspectos, as estudiosas ainda perceberam que a presença de um interlocutor real possibilitou uma 

melhor revisão sobre essas questões e o trabalho em dupla promoveu este encontro direto com um outro interlocutor real e imediato que não só 

interagiu com o texto como também pôde contribuir para a construção de sua coerência.  

Sobre assa questão da revisão cooperada, encontramos autores como Castelló (2002, em MELO e SILVA, 2006, p.89) que defende que a 

escrita de um texto em colaboração (em duplas ou grupos) contribui para que o processo de composição adotado torne-se visível, resultando, 

portanto, mais simples a análise e a revisão dele. Para Perret-Clemont (1979), as situações nas quais as crianças são levadas a coordenar entre si 

ações ou confrontar opiniões podem provocar modificações na estruturação cognitiva e na capacidade de resolver problemas. Tal concepção 

decorre da idéia de que as crianças precisam aprender a revisar e a querer revisar seus escritos. Portanto, é fundamental considerarmos que 

 

...a atitude das crianças frente à escrita que produzem não parece ser a de espontaneamente reler cuidadosamente as versões dos textos, na busca 

de todas as impropriedades que consigam encontrar para posterior correção. Trabalham naquilo que, por motivos muito particulares, parece lhes 

chamar a atenção, de forma absolutamente episódica e idiossincrática. Esta parece ser, pois, a origem frequente das ocorrências singulares, que 

tanto podem revelar sobre a relação dos sujeitos com a linguagem e os contextos específicos em que ela se manifesta. (Abaurre, Fiad e Mayrink-

Sabinson, 1997, p.31). 
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É na interação com o outro que o escritor aprende que produzir texto é trabalho e exige um olhar apurado e permanente, para que os 

efeitos pretendidos sejam alcançados. Para um escritor experiente, a revisão é uma ação indispensável, pois ele cultiva a insatisfação para com os 

textos que escreve. Isto é, para “se dar por satisfeito com seu texto, o escritor o refaz, modifica-o, deixando em seus manuscritos o rastro de seu 

percurso (...) esses rastros fornecem-nos alguns indícios insubstituíveis por outros tipos de evidências” (Fiad, 1997, p.71). Buscamos nestes 

“rastros” os elementos constituintes do nosso objeto de pesquisa. As crianças, aos pouco, incorporam tais procedimentos. Nesta pesquisa, a busca 

pelos rastros que elas deixam é indispensável para apreendermos suas estratégias de escrita e aspectos que ela valoriza em seus próprios textos. 

3.2.3. O ensino da revisão textual 

  

Sabemos que as atividades de produção e revisão textual são frequentes nas instituições escolares e a forma de agrupamento dos alunos 

são bem variadas, podendo ou não contribuir para a construção de conhecimentos dos alunos. Mas, será que a mediação do professor pode fazer 

os alunos aprenderem a revisar seus escritos? 

Segundo Guerra (2009):  

 

Mesmo na produção de texto individual ocorre a interação entre professores e alunos, pois as intervenções que o docente realiza, seja auxiliando-

os na reelaboração de um pensamento ou na revisão do seu texto são momentos determinantes da escrita dos alunos. Elas fazem com que os 

alunos desenvolvam novas habilidades e conhecimentos (p.56). 
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Alguns estudos nos auxiliaram na compreensão sobre a importância da mediação realizada pelo professor nos momentos em que os 

estudantes são levados a produzir e revisar textos. 

Guerra (2009) nos aponta algumas estratégias utilizadas por duas professoras ao produzir coletivamente cartas de reclamação com suas 

turmas. Segundo a estudiosa, as docentes durante e após a produção coletiva realizavam leituras dos textos para que os alunos percebessem se 

precisaria reorganizá-lo, evidenciando para os alunos que a revisão em processo é fundamental para que haja monitoração da atividade como um 

todo, “planejando o texto, em função das finalidades previstas e revisando-o em função das mudanças de planos”. 

 Os resultados do estudo de Guerra também evidenciaram que as interações realizadas entre professores e alunos foram fundamentais para 

que os discentes percebessem a importância de monitorar toda a atividade de tessitura textual. A partir da releitura do já escrito e também por 

meio da sumarização (informações essenciais em tópicos) houve uma atuação por parte das professoras como colaboradoras, mediadoras, 

estimulando o desenvolvimento de estratégias de planejamento em processo e revisão em processo, com base em avaliação permanente do texto 

que estava sendo escrito. 

Diante do exposto até o momento, notamos a importância de serem oportunizadas desde cedo nas salas de aula atividades de revisão dos 

escritos dos estudantes. Sendo assim, os professores devem estimular os alunos tanto a revisar em processo (durante a produção) quanto fazer a 

revisão do produto (após a escrita do texto), propondo atividades seja individualmente, em duplas, pequenos grupos ou coletivamente. Dessa 

forma, o professor pode contribuir para que as crianças trabalhem no espaço da zona de desenvolvimento proximal, como defende Vygotsky 

(1984). 
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Foi com a preocupação relativa aos processos de revisão textual que tal investigação foi iniciada. A seguir, buscaremos detalhar, de modo 

mais claro, como tal investigação ocorreu. 
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PARTE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDANDO A REVISÃO DE CARTAS DE RECLAMAÇÃO 
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4. Objetivos 

 

A presente pesquisa pretendeu analisar o processo de revisão textual de cartas de reclamação realizado por crianças de duas turmas de 1º 

ano do 2º ciclo do Ensino Fundamental, enfocando a dimensão argumentativa. O questionamento abaixo guiou toda pesquisa: 

 

O que os alunos do 1° ano do 2° ciclo são capazes de revisar quando estimulados a refletir sobre o gênero discursivo carta de 

reclamação a partir de uma sequência didática?  

 

Sendo assim, foram objetivos específicos desse trabalho: 

 

 Categorizar as marcas de revisão textual dos alunos na produção de cartas de reclamação, utilizando diferentes dimensões da 

textualidade (conteúdo; coesão textual; paragrafação; pontuação; ortografia; caligrafia e concordância); 

 

 Categorizar os tipos de mudanças que são realizadas pelas crianças durante a revisão dos textos: exclusão, acréscimo, substituição, 

mudança de posição; 
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 Investigar se no processo de revisão textual as crianças modificam os textos quanto à dimensão argumentativa (retirando, 

acrescentando, substituindo ou mudando de posição, componentes como: indicação do objeto alvo de reclamação, justificativa para 

convencimento de que o objeto merece ser alvo de reclamação, indicação de sugestões de providências a serem tomadas; entre outros 

elementos das carta de reclamação); 

 

 Verificar o efeito da mediação pedagógica vivenciada na sequência didática sobre as estratégias de revisão utilizadas pelas crianças. 
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5. Procedimentos metodológicos  

 

Para a realização da pesquisa, seguimos três grandes etapas. Na primeira, foram realizadas leituras para seleção do referencial teórico, 

delimitação do objeto de estudo e definições metodológicas. A segunda etapa foi relativa à coleta dos dados, e a terceira, análise dos dados 

coletados à luz do referencial teórico. 

Para melhor apresentação da metodologia adotada, faremos a exposição, neste capítulo, em três tópicos. Inicialmente, apresentaremos as 

informações sobre os participantes da pesquisa. Logo após, será exposto o método de coleta de dados propriamente dito, que foi desenvolvido em 

quatro fases:  

 

Fase 1 - planejamento da sequência didática de carta de reclamação, juntamente com as professoras que integram o grupo de estudos 

“Argumentação e ensino”; 

Fase 2 - seleção das turmas nas quais seriam coletados os textos dos alunos (corpus de análise) e conversa com as professoras das turmas 

selecionadas acerca dos aspectos relacionados aos dados pessoais e questões sobre o trabalho com revisão textual em suas turmas, com o intuito, 

apenas, de caracterizar melhor os sujeitos da pesquisa;  

Fase 3 - desenvolvimento da sequência didática, com observação das aulas, gravação em áudio e vídeo, e transcrição; elaboração de relatórios de 

aula; coleta dos textos das crianças; 
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Fase 4 - seleção dos alunos que seriam foco de análise. 

 

Por fim, serão discutidos os pressupostos relativos à metodologia adotada para a análise dos dados. 

 

 

5.1. Caracterização dos participantes 

 

Participaram da pesquisa alunos de duas turmas de 1º ano do 2º ciclo de Escolas Municipais da Cidade do Recife e suas respectivas 

professoras. A escolha por essa etapa escolar foi decorrente da necessidade de avaliarmos estudantes que já tivessem se apropriado do sistema 

alfabético de escrita e de terem concluido o ciclo 1. Optamos pelo trabalho em duas turmas porque gostaríamos de garantir um quantitativo 

mínimo de vinte alunos cujos textos seriam analisados e também por nos propiciar, a partir das regularidades verificadas, as ocorrências das 

revisões em textos de alunos de duas turmas distintas. 

A seleção das turmas se deu a partir da escolha das professoras que eram integrantes do Grupo de Estudos “Argumentação e ensino” que 

desenvolvia, no período, a pesquisa intitulada “Argumentação na escola: do diagnóstico às práticas produtivas” 
5
. 

A referida pesquisa foi iniciada em 2007, e tinha como objetivo analisar situações didáticas desenvolvidas com base em planejamentos de 

sequências didáticas de gêneros da ordem do argumentar nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Além de professoras das redes municipais de 

                                                
5
 Essa dissertação é parte integrante dessa pesquisa maior que é financiada pelo CNPq. 
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Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes, participavam do grupo de estudos professoras da Universidade Federal de Pernambuco, alunos de 

cursos de graduação (Letras e Pedagogia), bolsistas Pibic da graduação e alunas da Pós-Graduação em Educação (mestrado) dessa mesma 

instituição. Os encontros do grupo com as professoras para planejamento de sequências didáticas e estudo ocorreram mensalmente na UFPE. 

Para a seleção das professoras, utilizamos alguns critérios, como: participação da docente no grupo de estudos “Argumentação e ensino”; 

participação na elaboração da sequência didática de “Carta de reclamação” em conjunto com os demais integrantes do grupo de estudos; 

familiarização com o ensino da língua a partir de sequências didáticas; e demonstração de interesse em participar da pesquisa. Seguindo esses 

critérios, selecionamos as duas professoras e, consequentemente, as duas turmas nas quais os textos foram coletados para as análises. 

Os critérios foram criados diante de questões que acreditamos ser importantes. Isto é, a participação nos encontros com o grupo de estudo 

nos faz crer que as professoras buscam estar se capacitando e aprimorando sua prática de ensino; também, por haver certa equidade com relação 

à compreensão sobre o ensino da Língua Portuguesa. A participação dessas docentes selecionadas na elaboração da sequência didática de carta de 

reclamação foi fundamental, na medida em que queríamos o envolvimento delas desde o início na pesquisa, para que as etapas e objetivos 

didáticos estivessem bem claros para as duas. Além disso, a familiarização de ambas com o ensino a partir de sequências didáticas nos facilitou, 

no andamento das atividades propostas na sequência, visto que as educadoras não precisaram modificar sua forma de conduzir as aulas para atuar 

na sequência de carta de reclamação, visto que essa já era uma prática constituída por essas professoras e que os alunos já estavam familiarizados 

também. Igualmente importante tornou-se o interesse das docentes em participar do estudo, pois sem o consentimento e a motivação dessas seria 

impossível realizar tal investigação em suas turmas. 
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Após a escolha das professoras/turmas nas quais coletamos nossos dados, fizemos uma entrevista com essas docentes com a finalidade de 

obtermos informações sobre alguns de seus dados pessoais, tais como, tempo de ensino em escolas e formação acadêmica. Também 

questionamos sobre suas práticas de ensino, principalmente no que se refere à revisão de textos. Com esses questionamentos, queríamos 

investigar a concepção de revisar textos por essas professoras, como se dava esse trabalho em suas salas de aula e com que frequência eram 

propiciados momentos de revisão de textos em suas turmas. Os dados dessa entrevista não serão analisados de modo detalhado nesta pesquisa, 

pois foram coletados apenas com o intuito de nos ajudar na caracterização dessas professoras/turmas. 

A entrevista nos revelou que as duas docentes, de maneira geral, acreditavam que o trabalho de revisão textual é importante e faz parte da 

própria atividade de produzir textos. Nesse sentido, ambas concebiam a revisão textual como uma forma de em momentos posteriores podermos 

melhorar o já escrito, como pode ser observado nos trechos retirados das entrevistas: “Eu acho que é importante o aluno rever o que ele escreveu 

como uma forma de melhorar seu texto...” (professora 1); “eles... ficavam falando: tia pra que revisar? Eu digo: ó a gente vai revisar novamente 

pra tu vê se não precisa mudar alguma coisa, se está clara suas idéias e é... pra vê se escreveu direitinho as palavras, a pontuação...” (professora 

2). 

A partir da entrevista, ficou evidente que os momentos destinados à revisão textual nas duas turmas tinham sempre as professoras como 

mediadoras, e estas sempre direcionavam, segundo seus depoimentos, a atividade com fins de que os alunos observassem se precisavam 

acrescentar, retirar ou substituir informações com relação ao conteúdo para melhorar a escrita e se era necessário fazer correção de ordem 

ortográfica nos textos produzidos. 
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Perguntadas sobre a frequência das atividades de revisão em suas turmas, as docentes explicitaram que estavam constantemente (pelo 

menos uma vez por semana) oportunizando esses momentos e que essas atividades eram sempre realizadas de forma coletiva, ou seja, após a 

escrita coletiva de um texto era feita a revisão também coletiva ou então era escolhido um texto elaborado por um aluno e este era revisado por 

toda turma, o que nos fez acreditar que os sujeitos de nossa pesquisa estavam habituados a realizar revisões textuais, embora essas acontecessem 

sempre coletivamente. 

É interessante observar que as docentes sempre se referiam ao trabalho de revisão do produto, ou seja, a revisão após a produção de uma 

primeira versão do texto. Não houve referência à revisão em processo, nem nos momentos em que eles produziam textos coletivamente. 

No quadro a seguir pode-se observar o perfil geral das duas turmas que participaram do estudo. 

 

Quadro 2: Caracterização das turmas 

Formação da docente Tempo de 

ensino 

Turma Escola Quantidade 

de alunos 

matriculados 

Faixa 

etária dos 

alunos 

Pedagogia (UFPE) 15 anos 1 1 29 8 a 11 anos 

Pedagogia (UFPE) 

com pós-graduação em 

formação de professores. 

12 anos 2 2 25 9 a 14 anos 

TOTAL                            54 
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Como podemos ver, as duas professoras eram formadas em Pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco e lecionavam há mais 

de dez anos, o que demonstrou a ampla experiência educacional dessas docentes. 

As escolas em que as turmas funcionavam, apesar de estarem localizadas no mesmo bairro (considerado um dos mais violentos da cidade 

do Recife) eram bastante diferentes. A escola 1 proporcionava aos seus alunos uma estrutura favorável à aprendizagem, pois contava com salas 

amplas, limpas, ventiladas, bem iluminadas e com bancas conservadas, além da grande variedade de materiais e equipamentos que estavam à 

disposição de alunos e professores. 

A escola 2, diferentemente, não contava com uma boa estrutura. A sala de aula tinha goteiras; iluminação e ventilação precárias; bancas 

quebradas e sujas; além da ausência de armários para a organização do material didático da educadora e de um lixeiro. Na falta desse, todo lixo 

era jogado no chão mesmo. 

Com relação às crianças, pudemos ver que nas duas turmas existiam alunos fora da faixa etária esperada para a série, o que suscitava distorções 

nos resultados. A tabela abaixo nos ajuda a visualizar mais claramente as idades dos alunos das duas turmas. 

Tabela 2: Frequência de sujeitos quanto a idade nas duas turmas 

Idade Turma 1 Turma 2 Total 

Freq. % Freq. % Freq. % 

8 anos 2 7 - - 2 4 

9 anos 21 72 12 48 33 61 

10 anos 4 14 10 40 14 26 

11 anos 2 7 1 4 3 5 

12 anos 0 - 1 4 1 2 

Mais de 12 anos 0 - 1 4 1 2 
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Total 29 100 25 100 54 100 

 

Com o intuito de minimizar as distorções ocorridas pela idade, visto que esse não era foco de nossa pesquisa, delimitamos as idades dos 

sujeitos que participaram do estudo, considerando aquelas mais frequentes na série (9/10 anos) e que nos permitisse uma amostra significativa 

para nosso estudo. Contudo, outros critérios também foram utilizados. Sintetizando, para a seleção dos alunos cujos textos foram alvo das nossas 

análises, adotamos três critérios: 1) o nível de escrita (a criança precisava ser alfabetizada e ter escrito textos legíveis); 2) a idade (estar dentro da 

faixa etária de 9/10 anos); 3) o quantitativo de textos (ter produzido os quatro primeiros textos propostos pela sequência – uma produção seguida 

de três revisões). 

Após termos considerado esses critérios, vinte e oito alunos foram selecionados. Desse total, sorteamos 20 alunos para compor nossa 

amostra, dez de cada turma. Quanto ao sexo, o grupo amostral era composto por 60% de crianças do sexo feminino e 40% do sexo masculino. A 

fim de ilustrar esses dados, apresentamos a tabela abaixo: 

 

Tabela 3: Frequência de sujeitos do grupo amostral quanto ao sexo 

Sexo Total 

Freq. % 

Masculino 8 40 

Feminino 12 60 

TOTAL 20 100 
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5.2. Método da coleta de dados 

 

Como dito anteriormente, a coleta de dados foi desenvolvida em quatro fases: Fase 1 - planejamento da sequência didática de carta de 

reclamação, juntamente com as professoras que integravam o grupo de estudos “Argumentação e ensino”; Fase 2 - seleção das turmas nas quais 

seriam coletados os textos dos alunos (corpus de análise) e realização de uma entrevista com as professoras das turmas selecionadas acerca dos 

aspectos relacionados aos dados pessoais e questões sobre o trabalho com revisão textual em suas turmas; Fase 3 - desenvolvimento da sequência 

didática, com observação das aulas, gravação em áudio e vídeo, e transcrição; elaboração de relatórios de aula; coleta dos textos das crianças;  

Fase 4 - seleção dos alunos que seriam foco de análise. 

Apresentaremos a seguir, com detalhamentos, essas fases da coleta de dados do estudo.  

 

5.2.1. O planejamento da sequência didática 

 

O planejamento da sequência didática sobre carta de reclamação se deu no segundo semestre do ano de dois mil e oito, em dois encontros, 

com a participação dos integrantes do Grupo de Pesquisa “Argumentação e Ensino”. Os dois encontros para planejamento da sequência de carta 

de reclamação foram organizados da seguinte forma:  
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1) Estudo sobre o gênero carta de reclamação; organização do cronograma dos próximos encontros do grupo; e planejamento coletivo da 

situação inicial da sequência. 

 

2) Conversa sobre a aplicação da situação inicial nas diferentes turmas; delimitação de alguns objetivos didáticos que deveriam ser 

contemplados; definição da quantidade de encontros necessários para atingir esses objetivos didáticos; e elaboração coletiva das 

demais etapas da sequência didática sobre carta de reclamação.  

 

No segundo encontro foram listados coletivamente alguns objetivos didáticos que deveriam ser atendidos no planejamento das atividades dos 

momentos/aulas seguintes da sequência. Esses objetivos foram os seguintes: 

 

● distinguir carta de reclamação de outros tipos de carta (carta pessoal, carta convite, carta do leitor, carta de reivindicação...); 

● identificar em cartas de reclamação quem está reclamando e a quem a carta é dirigida; 

● perceber que o destinatário da carta é responsável pelo objeto da reclamação;  

● identificar em cartas de reclamação qual é o objeto alvo da reclamação;  

● identificar em cartas de reclamação justificativa(s) para a reclamação feita; 
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● identificar que argumentos usados na carta de reclamação têm relação com algum direito do reclamante;  

● identificar em cartas de reclamação as sugestões dadas para a solução do problema;  

● compreender que a carta de reclamação tem um foco definido;  

● explicitar na produção de carta de reclamação qual é o objeto alvo da reclamação;  

● explicitar na produção de carta(s) de reclamação justificativa(s) para a reclamação feita; 

● explicitar na produção de carta de reclamação sugestões dadas para a solução do problema;   

● observar o tipo de linguagem utilizada em cartas de reclamação (abertura da carta, formas de tratamento do destinatário, recursos para 

manutenção da polidez, uso de recursos para ameaça ou sugestões, fechamento da carta...); 

● utilizar uma linguagem mais formal na produção de carta de reclamação, observando os elementos citados no item anterior; 

● apropriar-se dos procedimentos de planejar e revisar os textos como parte integrante do processo de produzir um texto escrito. 

 

Diante dos objetivos listados acima, foram criados mais oito momentos, além da situação inicial (aula 1), na sequência didática de “carta 

de reclamação”, para que as atividades planejadas dessem conta de contemplar tais objetivos. 

Vale salientar, mais uma vez, que a criação das atividades da sequência foi feita de modo coletivo pelos integrantes do grupo de estudo. 
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Foi especificado, apenas, que seria necessário garantir, na mesma, a inserção de atividades de produção e revisão textual, a fim de contemplar os 

diferentes objetivos das pesquisas envolvidas
6
.  

No decorrer da aplicação da sequência nas turmas, ainda foram realizados mais dois encontros com o grupo, um para acompanhar essa 

aplicação (socialização do andamento da aplicação da sequência) e um último para avaliar a aplicação da sequência (as professoras que aplicaram 

tal sequência fizeram uma avaliação dos aspectos positivos e negativos das etapas da sequência e também deram sugestões de alterações). Em 

síntese, no total, as professoras participaram de cinco encontros relativos ao desenvolvimento da sequência didática focada em carta de 

reclamação: 02 para planejamento; 02 para acompanhamento; 01 para avaliação. 

Para uma visão geral da sequência apresentaremos a seguir um resumo de todas as etapas da mesma: 

 

Aula 1: Primeiro contato com o gênero 

  Produção individual 

- Conversa inicial 

- O que é uma reclamação? 

- Como a gente faz reclamações (carta, telefone...)? 

                                                
6
 A sequência base foi aplicada em turmas de 1º e 2° ciclos e faz parte da metodologia de coleta de dados de subprojetos do CNPq/Pibic de alunas da graduação e de mais uma 

dissertação do PPGE - UFPE intitulada “Produção coletiva de cartas de reclamação: interação professoras/alunos”.  
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- Como é uma carta de reclamação? 

- Leitura / interpretação de uma carta de reclamação (com a carta exposta em cartaz) 

 - Quem está escrevendo a carta? 

 - Para quem a carta está dirigida? 

 - Qual é o assunto da carta? O que está sendo reclamado? 

 - Por que a reclamação está sendo feita? 

- Discussão sobre os direitos da criança (com base na leitura da parte do estatuto que fala sobre o direito de brincar) 

 - Conversar sobre quais são os direitos da criança 

 - Conversar sobre o direito de brincar / perguntar onde eles brincam 

 - Falar sobre a importância dos espaços de lazer 

- Discutir sobre o direito aos espaços públicos de lazer (praças, parques, campos, quadras...) 

- Discutir sobre quem são os responsáveis por garantir os espaços de lazer 

- Produção da primeira versão do texto 1 

- Solicitar que escrevam uma carta de reclamação para a Prefeitura reclamando sobre a ausência ou precariedade dos espaços de lazer do 

bairro  

- Ciclo 1 - se a turma não for alfabetizada, a escrita é coletiva 
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- Ciclo 2 – escrita individual;  

Tarefa de casa: entrevistar as crianças do bairro sobre onde elas brincam e se elas estão satisfeitas com os espaços de lazer do bairro. 

 

Aula 2: Discussão sobre os resultados da entrevista 

             Revisão individual do texto inicial 

 

- Discussão / exposição dos resultados da entrevista 

- Solicitar que os alunos leiam / falem as respostas das entrevistas (fazer as anotações no quadro) 

- Fazer uma leitura da síntese dos resultados das entrevistas, dizendo que eles podem rever o texto que fizeram e podem alterar, 

acrescentar, retirar coisas que foram escritas antes.  

- Dizer que eles podem também mudar o jeito de dizer e podem corrigir erros. 

- Revisão do texto 1 

- Ciclo 1: revisão coletiva 

- Ciclo 2: revisão individual 

Tarefa de casa: recolher cartas de reclamação para trazer para a escola. 
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Aula 3: Retomada das reflexões sobre as finalidades do gênero, tipos de situações em que ele aparece; temáticas presentes em cartas de 

reclamação 

  Revisão em dupla dos textos iniciais 

 

- Leitura de várias cartas de reclamação 

- Identificar as finalidades, os interlocutores, o tipo de situação que gerou a escrita da carta, o objeto que está sendo reclamado. 

  Ciclo 1 – grande grupo 

  Ciclo 2 – pequenos grupos e socialização / discussão em grande grupo 

- Discutir que muitas vezes escrevemos textos que não atendem bem ao que queremos (finalidade); dizer que eles podem rever o texto, 

fazendo alterações para que ele atenda melhor aos objetivos 

 

- Revisão do texto 1: verificar se as finalidades podem ser atendidas por meio da carta escrita e o que poderia ser feito para melhorar a redação 

delas 

- Ciclo 1 – coletiva 

- Ciclo 2 – em dupla (revisão das duas cartas) 
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Aula 4: Avaliação do texto escrito e revisão final 

Organização para envio das cartas para o Prefeito 

   

- Discussão sobre a finalidade da carta de reclamação que foi escrita, sobre o destinatário e sobre os argumentos que eles pensaram para a 

reclamação. 

- Revisão individual da carta 

 

Aula 5: Reconhecimento de cartas de reclamação 

            Texto 2: coletivo 

 

- Comparar cartas, identificando qual (quais) é a de reclamação. 

- Produção coletiva de uma carta de reclamação 

 

Aula 6: Leitura de cartas, reflexão sobre os componentes de uma carta de reclamação 

             Revisão texto 2 (coletiva) 
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- Recortar uma carta de reclamação em parágrafos; pedir que eles identifiquem em qual parágrafo está o objeto de reclamação, justificativa, 

sugestões. 

- Revisão coletiva do texto 2. 

 

Aula 7: Leitura de cartas, reflexão sobre os componentes de uma carta de reclamação 

             Texto 3: coletivo 

 

- Pedir que os alunos analisem cartas sugerindo que eles melhorem a carta: 

o Carta em que o problema não está bem explicitado 

o Carta em que as justificativas não estão presentes 

o Carta com várias reclamações 

o Carta em que a reclamação não está dirigida à pessoa responsável 

o Carta sem sugestões 

o Carta de reivindicação 

 

- Produção de uma carta coletiva (texto 3) 
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Aula 8: Leitura de cartas, reflexão sobre a linguagem e estrutura das carta 

             Texto 4: coletivo 

 

- Pedir que os alunos reescrevam uma carta em que: 

o a forma de tratamento não é adequada. 

o o remetente não atende aos princípios de polidez. 

o a abertura não está adequada. 

o o fechamento não está adequado. 

 

- Produção de uma carta coletiva (texto 4) 

 

Aula 9: Leitura de cartas, reflexão sobre situações e interlocutores envolvidos na produção de carta de reclamação 

             Texto 5: produção final ( individual) 

 

- Leitura e análise de cartas: 
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o Identificar o destinatário 

o Caracterizar o destinatário (verificar se ele é o responsável) 

o Identificar o objeto alvo de reclamação 

o Identificar o remetente (reclamante) 

o Refletir sobre os direitos do reclamante 

o Identificar justificativas 

o Identificar sugestões 

 

- Produção de uma carta individual 

* Escrever uma carta para o Prefeito, reclamando que não há espaço / brinquedos para o recreio na escola (ou o espaço é inadequado) ou 

reclamando que não há recreio. 

 

Como pode ser percebido, em todos os momentos da sequência os alunos seriam levados a explorar, produzir e revisar cartas de reclamação. 

Entretanto, iremos analisar os textos produzidos e revisados nos quatro primeiros momentos/aulas da sequência. Visto que estes bastam, para 

darmos conta de responder as questões que pretendemos com esse estudo. Os demais momentos serviram para análises realizadas em outras 

pesquisas de integrantes do grupo de estudo. 
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Após essa primeira etapa de planejamento da sequência didática de carta de reclamação, selecionamos as duas professoras e, 

consequentemente, turmas nas quais coletamos nossos dados, e realizamos a entrevista com as docentes. Os critérios de escolha das professoras e 

os dados da entrevista já foram apresentados na caracterização dos participantes. 

 

5.2.2. A aplicação da sequência didática e coleta dos textos das crianças 

 

A sequência foi aplicada em nove aulas (cada professora), entre os meses de outubro, novembro e dezembro do ano de dois mil e oito. 

Todavia, detalharemos, inicialmente, os quatro primeiros momentos (aulas em que coletamos os textos dos alunos para análise) e depois 

apresentaremos de forma mais geral como se deu a aplicação nos cinco últimos momentos da sequência, apenas para complementar as 

informações para os leitores, já que, nesta pesquisa, não exploramos os dados desses últimos encontros.  

Esclarecemos que, embora nesta pesquisa, tenham sido selecionadas algumas crianças para compor os sujeitos da pesquisa, todas as fases 

da sequência foram desenvolvidas com a presença de todas as crianças da turma. 

A professora 2, em conversa informal durante a aplicação das aulas nos informou que já tinha trabalhado com seus alunos o gênero carta 

pessoal, um subgênero da carta. Porém, a partir dos encontros com as professoras no grupo de estudos sabíamos que seria a primeira vez que elas 

iríam trabalhar com o gênero carta de reclamação. Contudo, notamos que as duas professoras estavam motivadas e preocupadas em atingir os 

objetivos traçados durante o planejamento da sequência didática. 



                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                           134 

 

Apesar de terem que seguir a sequência didática elaborada em conjunto com o grupo de estudos, as professoras tiveram liberdade na 

criação de outras atividades, desde que essas não alterassem as atividades de produção e/ou revisão previstas. As diferenças na aplicação podem 

ser visualizadas no quadro abaixo. 

 

Quadro 3: Aplicação dos momentos 1, 2, 3  e 4 da sequência de carta de reclamação nas duas turmas selecionadas 

 

Aulas Planejamento das aulas Turma 1 Turma 2 

1 Conversa inicial 

- O que é uma reclamação? 

- Como a gente faz reclamações 

(carta, telefone...)? 

- Como é uma carta de 

reclamação? 

 

Leitura / interpretação de uma 

carta de reclamação (com a carta 

exposta em cartaz) 

- Quem está escrevendo a carta? 

- Para quem a carta está dirigida? 

- Qual é o assunto da carta? O que 

está sendo reclamado? 

- Por que a reclamação está sendo 

feita? 

 

Discussão sobre os direitos da 

criança (com base na leitura da 

parte do estatuto que fala sobre o 

- Discussão sobre a 

temática “trabalho 

infantil” a partir de:   

- pergunta feita pela 

professora: O que é 

trabalho infantil? 

- Projeção de algumas 

imagens de crianças 

trabalhando 

- Conversa sobre o 

Estatuto da Criança e 

do Adolescente 

(direitos das crianças) 

- Conversa sobre o 

direito ao lazer, o 

local onde as crianças 

constumam brincar, 

as condições das 

pracinhas que as 

crianças brincam, 

- A professora 

explicitou que iriam 

trabalhar com o 

gênero carta de 

reclamação e 

perguntou o que era 

uma carta de 

reclamação e como se 

escrevia uma. 

- Discussão sobre os 

componentes de 

alguns tipos de carta 

(pessoal, amor e 

reclamação). 

- Discussão sobre o 

que é uma 

reclamação. 

- Leitura / 

interpretação de uma 

carta de reclamação. 
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direito de brincar): 

- Conversar sobre quais são os 

direitos da criança 

- Conversar sobre o direito de 

brincar / perguntar onde eles 

brincam 

- Falar sobre a importância dos 

espaços de lazer 

- Discutir sobre o direito aos 

espaços públicos de lazer (praças, 

parques, campos, quadras...) 

- Discutir sobre quem são os 

responsáveis por garantir os 

espaços de lazer 

 

Produção da primeira versão do 

texto 1 

- Solicitar que escrevam uma 

carta de reclamação para a 

Prefeitura reclamando sobre a 

ausência ou precariedade dos 

espaços de lazer do bairro  

 

Tarefa de casa: entrevistar as 

crianças do bairro sobre onde elas 

brincam e se elas estão satisfeitas 

com os espaços de lazer do bairro. 

 

porque os brinquedos 

estão quebrados, 

quem são os 

responsáveis por 

garantir bons espaços 

de lazer públicos, 

como informar sobre 

o problema das praças 

à Prefeitura e a forma 

de tratamento que se 

deve utilizar numa 

carta de reclamação. 

- Entrega da cópia de 

uma carta de 

reclamação para cada 

aluno e leitura / 

interpretação da 

mesma pela 

professora. 

- Discussão sobre 

quem era o 

destinatário, o 

remetente, que gênero 

se materializava o 

texto lido, a 

finalidade de uma 

carta de reclamação, o 

assunto tratado na 

carta e o que estava 

sendo reclamado. 

- Por que a 

reclamação está sendo 

- Discussão sobre 

quem escreveu a 

carta, quem era o 

destinatário, qual o 

assunto da carta lida, 

O que estava sendo 

reclamado, por que a 

reclamação estava 

sendo feita, qual foi a 

solução para 

resolução do 

problema e qual o 

desfecho dado. 

- Discussão sobre 

algumas 

características do 

gênero carta de 

reclamação. 

- Leitura 

compartilhada do 

texto da Declaração 

Universal dos 

Direitos Humanos 

(versão popular 

produzida por Frei 

Betto). 

- Discussão sobre o 

direito ao lazer e a 

brincar, onde as 

crianças brincam, as 

condições dos 

espaços de lazer da 
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feita? 

- Leitura da resposta à 

carta de reclamação 

lida anteriormente. 

- Produção de uma 

carta para o Prefeito 

reclamando sobre a 

precariedade dos 

espaços de lazer. 

- Elaboração coletiva 

do roteiro de uma 

entrevista sobre os 

espaços de lazer do 

bairro. 

- Tarefa de casa: 

Entrevistar outras 

crianças que moram 

próximo aos alunos e 

perguntar a elas se 

estão satisfeitas com 

as pracinhas do 

bairro. As perguntas 

foram: 

1) Qual o seu nome? 

2) Quantos anos você 

tem? 

3) Perto da sua casa 

tem alguma pracinha 

com brinquedos? 

4) Você gosta desta 

pracinha? Por quê? 

5) Você acha que 

comunidade. 

- Leitura / 

interpretação de outra 

carta de reclamação 

(com enfoque nas 

características do 

gênero presentes no 

texto). 

- Escrita no quadro de 

um “esquema” de se 

caracteriza uma carta 

de reclamação.  

- Produção de uma 

carta para o Prefeito 

reclamando sobre a 

precariedade dos 

espaços de lazer do 

bairro. 

- Cópia da tarefa de 

casa: entrevistar três 

crianças e perguntar 

se estão satisfeitos 

com os espaços de 

lazer da comunidade. 
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poderia melhorar as 

pracinhas? Como? 

2 - Discussão / exposição dos 

resultados da entrevista: 

- Solicitar que os alunos leiam / 

falem as respostas das entrevistas 

(fazer as anotações no quadro). 

- Fazer uma leitura da síntese dos 

resultados das entrevistas, dizendo 

que eles podem rever o texto que 

fizeram e podem alterar, 

acrescentar, retirar coisas que 

foram escritas antes.  

- Dizer que eles podem também 

mudar o jeito de dizer e podem 

corrigir erros. 

- Revisão individual do texto 1 

 

Tarefa de casa: recolher cartas de 

reclamação para trazer para a 

escola. 

- Reflexão sobre o 

que foi feito na aula 1 

da sequência (direito 

ao lazer e quem são 

os responsáveis por 

garantir esse direito). 

- Discussão / 

exposição dos 

resultados da 

entrevista (tarefa de 

casa). 

- Discussão sobre a 

violência no bairro do 

Ibura. 

- Leitura da síntese 

dos resultados das 

entrevistas, pela 

professora, e disse 

que eles poderiam 

rever o texto que 

fizeram e poderiam 

alterar, acrescentar, 

retirar coisas que 

foram escritas antes.  

- Disse que eles 

poderiam também 

mudar o jeito de dizer 

e poderiam corrigir 

erros. 

- Revisão do texto 1 

- Discussão / 

exposição dos 

resultados da 

entrevista (tarefa de 

casa). 

- Leitura da síntese 

dos resultados das 

entrevistas, pela 

professora, dizendo 

que eles podem rever 

o texto que fizeram e 

podem alterar, 

acrescentar, retirar 

coisas que foram 

escritas antes. 

- Discussão sobre o 

local apropriado para 

as crianças brincarem 

(parque das praças). 

- Disse que eles 

poderiam também 

mudar o jeito de dizer 

e poderiam corrigir 

erros. 

- Discussão sobre 

componentes da carta 

de reclamação que os 

alunos deveriam 

inserir: destinatário, 

reclamação, desfecho, 
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(individual). entre outros. 

- Revisão do texto 1 

(individual). 

3 - Leitura de várias cartas de 

reclamação 

- Identificaçaõ das finalidades, os 

interlocutores, o tipo de situação 

que gerou a escrita da carta, o 

objeto que está sendo reclamado. 

 Pequenos grupos e 

socialização / discussão em 

grande grupo: 

- Discutir que muitas vezes 

escrevemos textos que não 

atendem bem ao que queremos 

(finalidade); dizer que eles podem 

rever o texto, fazendo alterações 

para que ele atenda melhor aos 

objetivos 

 

- Revisão em dupla do texto 2: 

verificar se as finalidades podem 

ser atendidas por meio da carta 

escrita e o que poderia ser feito 

para melhorar a redação delas 

(cada dupla deve revisar os textos 

dos dois integrantes da dupla) 

 

- Divisão da turma em 

cinco equipes de 

trabalho. 

- Reflexão sobre o 

tipo de carta que estão 

escrevendo 

(reclamação), o 

destinatário (Prefeito) 

e o objeto alvo de 

reclamação (pracinhas 

quebradas). 

- Distribuição de uma 

carta de reclamação 

para cada grupo. 

- Leitura da carta de 

reclamação e 

responder as 

questões: 

a) O que está sendo 

reclamado? 

b) Quem está 

escrevendo a carta? 

c) Para quem essa 

carta está sendo 

escrita? 

d) O reclamante dá 

sugestão de como o 

problema pode ser 

resolvido? Qual é essa 

- Discussão sobre os 

componentes que 

deve ter uma carta de 

reclamação (nome do 

destinatário, data, 

local, nome do 

remetente, 

reclamação e sugestão 

de solução). 

- Divisão da turma em 

cinco equipes de 

trabalho. 

- Distribuição de uma 

carta de reclamação 

para cada grupo. 

- Leitura da carta de 

reclamação e 

responder as 

questões: 

a) O que está sendo 

reclamado? 

b) Quem está 

escrevendo a carta? 

c) Para quem essa 

carta está sendo 

escrita? 

d) O reclamante dá 

sugestão de como o 

problema pode ser 
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solução? 

- Socialização das 

respostas dadas pelas 

equipes e discussão. 

- Discussão sobre as 

similaridades das 

cartas lidas pelos 

grupos (componentes 

presentes). 

- Discussão sobre o 

destinatário, a 

finalidade e o gênero 

do texto que estavam 

escrevendo (carta de 

reclamação para o 

prefeito reclamando 

dos parques que estão 

quebrados). 

- Organização de 

duplas de trabalho. 

- Disse que eles 

poderiam rever o 

texto, fazendo 

alterações para que 

ele atenda melhor aos 

objetivos, verificando 

se as finalidades estão 

sendo atendidas por 

meio da carta escrita e 

o que poderia ser feito 

para melhorar a 

redação delas. 

resolvido? Qual é essa 

solução? 

- Socialização das 

respostas dadas pelas 

equipes e discussão. 

- Discussão sobre a 

estrutura das cartas de 

reclamação (nome do 

destinatário, data, 

local, nome do 

remetente, 

reclamação e sugestão 

de solução). 

- Organização de 

duplas de trabalho. 

- Disse que eles 

poderiam rever o 

texto, observando se a 

estrutura da carta 

estava como uma 

carta de reclamação, 

com nome do 

destinatário, data, 

local, nome do 

remetente, 

reclamação, sugestão 

de solução, desfecho 

(despedida), e ainda 

rever a escrita das 

palavras (correção 

ortográfica). 

- Revisão em duplas 
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- Revisão em duplas 

das cartas revisadas 

na aula 2 da 

sequência (em dupla 

os alunos revisaram 

as duas cartas). 

das cartas revisadas 

na aula 2 da 

sequência (em dupla 

os alunos revisaram 

as duas cartas). 

 

4 - Discussão sobre a finalidade da 

carta de reclamação que foi 

escrita, sobre o destinatário e 

sobre os argumentos que eles 

pensaram para a reclamação. 

- Revisão individual da carta 

- Discussão sobre a 

finalidade da carta de 

reclamação que foi 

escrita, sobre o 

destinatário e sobre as 

sugestões para 

resolução do 

problema (colocar 

uma pessoa para 

vigiar). 

- Revisão individual 

da carta da aula 3. 

- Distribuição de 

envelopes. 

- Preencimento do 

envelope 

(endereçamento). 

- Reflexão sobre o 

que foi feito na aula 3 

da sequência (as 

atividades) 

- Distribuição de 

envelopes. 

- Preencimento do 

envelope 

(endereçamento) 

- Discussão sobre a 

finalidade da carta de 

reclamação que foi 

escrita, sobre o 

destinatário e sobre os 

componentes da carta 

de reclamação (ordem 

que devem aparecer – 

estrutura da carta) 

- Revisão da carta da 

aula 3 individual 

 

Diante do esquema traçado na tabela acima, vemos que a professora 2 se esforçou para seguir o passo-a-passo da sequência base, 

enquanto a professora 1 foi além e inseriu uma discussão sobre trabalho infantil a partir de imagens (crianças trabalhando), que não estava 
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prevista no planejamento prévio, mas que foi um momento importante para a contextualização da proposta de escrita da carta de reclamação. As 

duas professoras contemplaram os objetivos da sequência para essas aulas. Nos nossos resultados, apresentaremos mais detidamente nossa 

análise sobre a condução dada pelas docentes nessas aulas. 

No momento, resta-nos fazer um comparativo entre as duas turmas quanto ao envolvimento das crianças, vimos que foi na turma 1 que, 

de fato, houve uma participação ativa e prazerosa. Na turma 2, também observamos que os alunos participaram das atividades, entretanto, as 

aulas eram sempre muito tumultuadas devido a brigas, discussões e até mesmo enfrentamento físico nos quais se envolviam alguns estudantes. 

Nesse sentido, às vezes, tínhamos a impressão que as discussões na turma 2 “se perdiam”, Visto que a professora dessa turma tinha que 

suspender o andamento das aulas em vários momentos para resolver problemas de convivência entre os alunos.  

Mesmo tendo utilizado apenas as quatro primeiras aulas/momento da sequência para coletar os textos dos alunos, acreditamos que para 

um melhor entendimento das atividades desenvolvidas durante toda sequência torna-se importante apresentar, mesmo que de uma forma mais 

geral, como se deu o restante da aplicação da mesma. 

 

Aula 5) A turma foi dividida em seis grupos de trabalho e as professoras entregaram para o grupo quatro textos (subgêneros da carta – uma carta 

de amor, uma carta do leitor, uma carta-convite e uma carta de reclamação). Os alunos leram as cartas e identificaram e justificaram qual delas 

era a de reclamação. Para tal, as professoras questionaram os grupos com perguntas do tipo “Qual texto vocês consideram uma carta de 

reclamação? Por que é uma carta de reclamação?”. Após essa etapa, discutiram sobre os diversos subgêneros da carta e como é que 
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diferenciamo-las. Isto é, pelo conteúdo. Depois, as professoras discutiram com os alunos sobre as temáticas (turma 1- direito dos alunos 

deficientes e idosos de terem acesso a biblioteca e sala de vídeo que estão situados no primeiro andar da escola e sem uma melhor estrutura – 

rampa ou elevador esses alunos são excluídos das atividades ali desenvolvidas; turma 2- coisas que precisam melhorar/mudar na sala de aula 

(pintura, ventilação, telhado, etc.). Em seguida, produziram coletivamente uma carta de reclamação (texto 5). 

 

Aula 6) Foram formados cinco grupos de trabalho e foi entregue para cada grupo um envelope contendo uma carta de reclamação, cortada em 

pedaços. Os alunos leram os fragmentos da carta e em seguida montaram a mesma, colando numa outra folha de papel A4. Depois, a professora 

solicitou que um integrante do grupo lesse em voz alta a carta já montada. Tínhamos o interesse que de nesse momento da montagem da carta os 

estudantes fizessem uma reflexão sobre os componentes de uma carta de reclamação. Ou seja, identificassem e refletissem em qual parte estava o 

objeto de reclamação, a(s) justificativa, a(s) sugestões, etc. Em seguida, revisaram coletivamente o texto que produziram na aula 5. (texto 6). 

 

Aula 7) A turma foi dividida em duplas de trabalho, assim as professoras entregaram, às duplas, quatro cartas de reclamação diferentes e 

solicitaram que os estudantes identificassem/observassem que componentes precisavam melhorar. Em uma das cartas, o problema não estava 

bem explicitado; na outra, as justificativas não estavam presentes; na outra, havia várias reclamações; na quarta carta, a reclamação não estava 

dirigida à pessoa responsável; na outra, não havia indicação de sugestões; e a última era uma carta de reivindicação em vez de reclamação. Em 

seguida, houve a discussão das respostas dadas pelas duplas e a produção coletiva de mais uma carta de reclamação. Como a reflexão na aula 7 se 
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centrou nas características das cartas de reclamação, os alunos produziram mais uma carta coletiva. Com o intuito de investigar se os estudantes 

iriam inserir tais elementos na carta produzida (texto 7).  

 

Aula 8) Foi feita a leitura de uma carta de reclamação, em que a linguagem utilizada não era adequada, ou seja, o remetente não atendia aos 

princípios de polidez; a forma de tratamento não era adequada; a abertura e o fechamento também não estavam adequados. Assim, os estudantes 

explicitaram esses problemas na redação da carta e depois reescreveram, a mesma, com as alterações que julgaram necessárias. Ao proporcionar 

essa reflexão, queríamos que os alunos percebessem que para reclamar não precisam “xingar” e/ou ameaçar ninguém, e sim argumentar e 

apresentar boas justificativas para que o problema seja resolvido. (texto 8). 

 

Aula 9) Houve uma retomada das etapas anteriores da sequência e depois os alunos refletiram sobre alguns elementos que não podemos esquecer 

ao escrever uma carta de reclamação, tais como: o destinatário - verificar se ele é o responsável; deixar claro o objeto alvo de reclamação; a 

identificação do remetente (reclamante); os direitos do reclamante; a(s) justificativas; e a(s) sugestões. Em seguida, as professoras solicitaram a 

escrita de uma carta de reclamação individual (turma1- falta de sinalização de trânsito na frente na escola; turma 2- ausência da hora do recreio 

na escola). Tínhamos a intenção de perceber com esse escrito final quais elementos estudados durante a sequência seriam inseridos nos textos dos 

escreventes, isto é, a relação entre a mediação pedagógica das professoras e as estratégias utilizadas pelos estudantes em suas produções. (texto 

9). 
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Além de gravada em áudio e registrada por escrito, toda a sequência didática foi áudio-gravada e transcrita para que pudéssemos refletir e 

agregar dados às nossas análises e conclusões. Após a aplicação da sequência e coleta dos textos das crianças, delimitamos os critérios de escolha 

dos alunos cujos textos foram analisados, como apontamos, anteriormente, na caracterização dos sujeitos da nossa pesquisa.  

A seguir iremos apresentar a metodologia de pesquisa que nos embasamos para análise dos dados. 

 

 

 

 

5.3. Pressupostos relativos à metodologia adotada para a análise dos dados  

 

Utilizamos a análise de conteúdo de Bardin (2002), como metodologia de pesquisa, por considerá-la a abordagem mais indicada para a 

revelação dos nossos dados, por possibilitar o trabalho com as ocorrências que envolvem questões relativas ao processo de produção e revisão 

textual. 

Essa metodologia conta com três momentos distintos: 1) pré-análise (para exploração do material e o tratamento dos resultados), que 

resulta do contato inicial estabelecido entre o pesquisador e as informações colhidas, a fim de superar as impressões pré-concebidas; 2) 
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exploração propriamente dita do material - da qual surgem as classificações, codificações, e a organização dos dados; 3) tratamento dos dados - 

que contempla as inferências advindas da triangulação entre os autores de referência e os dados colhidos. 

Assim, Bardin (2002) denomina de análise de conteúdo 

 

“um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 

(variáveis inferidas) destas mensagens”. (p.42) 

 

Assim, uma das características dessa abordagem é a necessidade da descoberta, isto é, de ir além das aparências ou “do que está dito”. 

Dessa forma, as retomadas e reelaborações que seriam deixadas de lado e/ ou consideradas pouco significativas em outras abordagens 

metodológicas, são, aqui, consideradas “reveladoras”, por nos auxiliar na tarefa de apreender o que as crianças consideram importante e/ou se 

preocupam quando têm a oportunidade de revisar textos argumentativos. Ao nos apoiarmos nessa abordagem, podemos perceber/inferir a partir 

de indicadores (mudanças), os motivos pelos quais foram feitas as modificações nas diferentes versões analisadas. 

5.4. A análise dos dados 

 

Como dito anteriormente, analisamos os textos produzidos por vinte alunos que estavam vivenciando uma sequência didática de carta de 

reclamação. Os textos analisados nessa pesquisa foram coletados nos quatro primeiros momentos da sequência (quatro primeiras aulas), onde os 

alunos foram solicitados a produzir uma carta de reclamação dirigida ao Prefeito da cidade do Recife reclamando sobre a falta ou precariedade 
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das áreas de lazer do bairro em que as crianças vivem e nas três aulas/momentos seguintes foram levados a fazer revisões do texto produzido na 

aula 1. 

Assim, oitenta textos foram foco de nossas análises, visto que cada aluno produziu um texto (versão 1) e o revisou em mais três 

oportunidades (versões 2, 3 e 4). As análises foram feitas a partir da comparação desses textos. Isto é, a versão 1 foi comparada com a versão 2; a 

versão 2 com a versão 3; a versão 3 com a versão 4. Dessa forma, analisamos as diferentes versões que nos foram apresentadas e identificamos os 

componentes presentes nos textos e as mudanças realizadas pelas crianças. 

As modificações foram identificadas e categorizadas, em um quadro composto de algumas dimensões (conteúdo; coesão textual; 

paragrafação; pontuação; ortografia; caligrafia; e concordância) e de elementos composicionais do gênero carta de reclamação descritos em 

pesquisa anterior por Silva (2008) e já mencionado no aporte teórico desse estudo. Essa tabela nos auxiliou na sistematização dos dados e numa 

melhor visualização das modificações realizadas pelos alunos. A mesma pode ser vista a seguir: 

 

 

 

 

Quadro 4: Modelo de tabela utilizada para sistematização dos dados 
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Como pode ser visto, na primeira coluna do 

quadro numeramos os trechos em que os textos dos 

alunos foram fragmentados. Nas quatro colunas 

posteriores foram inseridos os fragmentos dos 

textos dos alunos (esses fragmentos correspondem 

aos componentes textuais presentes nas cartas das 

crianças).  

Após a fragmentação das quatro versões, na 

6ª coluna identificamos o componente correspondente aos trechos. Já na coluna 7 estabelecemos as dimensões modificadas nos trechos e 

indicamos em que versão ocorreu tal modificação (2), (3) ou (4). Na coluna dos tipos de modificação informamos se houve acréscimo, retirada, 

substituição de componente ou dimensões da textualidade nos trechos e ainda se aconteceu mudança de posição do trecho (quando as crianças 

apenas modificavam a ordem de apresentação de algum(ns) componente(s) no decorrer das versões dos seus textos). Na última coluna, quando 

necessário, foram feitos comentários sobre as mudanças percebidas nos trechos.  

Para uma melhor compreensão do quadro de sistematização dos dados, apresentamos, a seguir, um quadro de análise preenchido com as 

informações relativas as diferentes versões que nos foram apresentadas por um dos sujeitos da pesquisa. 

T

r

e

c

h

o

s 

Versão 

4 

Versão 

3 

Versão 

2 

Versão 

1 

Componentes 

- Saudação 

- Identificação do 

destinatário 

- Indicação do 

objeto alvo da 

reclamação 

- Justificativa para 

convencimento de 

que o objeto pode 

ser (merece ser) 

alvo de reclamação 

- Indicação das 

causas do objeto 

alvo da 

reclamação... 

Dimensões 

revisadas 

- Conteúdo 

- Ortografia 

- Caligrafia 

- Coesão 

- Paragrafação 

- Pontuação 

- Concordância 

Tipos de 

modificação 

- Acréscimo 

- Retirada 

- Substituição 

- Mudança de 

posição 

C

o

m

e

n

t

á

r

i

o

s 

1         

2         
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Quadro 5: Revisões realizadas pelo aluno 11 
Tre

cho

s 

Versão 4 Versão 3 Versão 2 Versão 1 Componentes Dimensões 

revisadas 

- Conteúdo 

- Ortografia 

- Caligrafia 

- Coesão 

- Paragrafação 

- Pontuação 

- Concordância 

Tipos de 

modificação 

- Acréscimo 

- Retirada 

- Substituição 

- Mudança de 

posição 

Comentários 

1 Recife Recife   Local - Conteúdo - Acréscimo do 

trecho (3) 

 

2 22 de novembro 18 de novembro de 

2008 

Data: 11/11/08 Data: 06/11/08 Data - Conteúdo - Substituição de 

conteúdo (3) 

- Retirada de 

conteúdo (4) 

Substitui 

forma de 

apresentar a 

data. 

3   Nome: João Paulo Nome: João Paulo Indicação do 

destinatário 

- Conteúdo - Retirada do 

trecho (3) 

 

4    Recife: UR: 05 Local - Conteúdo - Retirada do 

trecho (2) 

 

5  XXX (nome da 

aluna) 

Nome: XXX (nome da 

aluna) 

Nome: XXX (nome da 

aluna) 

Indicação do 

remetente 

- Conteúdo - Retirada de 

conteúdo (3) 

- Mudança de 

posição (4) 

Do trecho 5 

nas versões 

1, 2 e 3 para 

o trecho 10 

na versão 4. 

6 Prefeito João Paulo Prefeito João Paulo       João Paulo João Paulo Indicação do 

destinatário 

- Conteúdo 

- Paragrafação 

- Acréscimo de 

conteúdo (3) 

- Acréscimo de 

recuo na 1ª linha 

(marcação do 

parágrafo) (2) 

- Retirada de 

recuo na 1ª linha 

(marcação do 

parágrafo) (3) 

 

7 eu gostaria muito 

que você angeitase 

eu gostaria muito que 

você anglitace as 

eu quero que você 

ageite o parque da 

eu quero que você 

ageite o parque da 

Indicação de 

sugestões de 

- Conteúdo 

- Ortografia 

- Substituição de 

conteúdo (3) 

 

Excluído: 
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as praças praças pracinha  para bota 

dois balhaço que esta 

quembrandor porfavo e 

o parque de matilde 

para butar mas 

briquendo 

pracinha  para botar 

dos balhaço que esta 

quebrando pofavo e o 

parque de matilde 

butace mas brinquendo 

providências a 

serem tomadas 

- Coesão 

- Concordância 

- Acréscimo de 

letra em palavra 

(2) 

- Acréscimo de 

letra em palavra 

(2) 

- Acréscimo de 

letras em palavra 

(2) 

- Acréscimo de 

letra em palavra 

(2) 

- Acréscimo de 

elemento 

coesivo (2) 

- Substituição de 

palavra para 

haver 

concordância (2) 

- Acréscimo de 

letra em palavra 

(2) 

- Retirada de 

conteúdo (3) 

- Substituição de 

letras em 

palavras (4) 

8 porquê não tem 

muito briquedo 

para as crianças 

brincar tem crianca 

que brinca na rua. 

porque não tem muito 

brinquendo para as 

crianca brinca tem 

crianca que brinca na 

rua 

som tem balhaço 

escorego e gagora e 

casinha do mostro  e 

eu queria que você 

butaci poque tem 

muita pessoa que mora 

na rua 

som tem balhaço 

esquorego e gagora 

casinha do mostro 

Justificativa para 

convencimento 

de que a 

sugestão é 

adequada 

- Ortografia 

- Conteúdo 

- Pontuação 

- Substituição de 

letra em palavra 

(2) 

- Acréscimo de 

conteúdo (2) 

- Substituição de 

conteúdo (3) 

- Acréscimo de 

sinal de 

acentuação 

(circunflexo) (4) 

- Retirada de 
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letras em palavra 

(4) 

- Substituição de 

letra em palavra 

(4) 

- Acréscimo de 

letra em palavra 

(4) 

- Acréscimo de 

pontuação 

(ponto final) (4) 

9 obrigado obrigando   Despedida - Conteúdo 

- Ortografia 

- Acréscimo do 

trecho (3) 

- Retirada de 

letra em palavra 

(4) 

 

10 XXX (nome da 

aluna) 

   Indicação do 

remetente 

- Conteúdo  Do trecho 5. 

Turma 2, sexo feminino, 10 anos.
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A partir da análise das tabelas das vinte crianças (semelhantes a esta), é que 

sistematizamos os achados da nossa pesquisa, que serão apresentados a seguir, em mais 

quatro capítulos. 

No capítulo 6, apresentaremos uma reflexão sobre os momentos/aulas em que os 

textos foram coletadas para análise (quatro aulas iniciais da sequência didática), em que 

observamos os conhecimentos das crianças sobre o gênero carta de reclamação, a existência 

de um foco de preocupação por parte das professoras no ensino desse gênero discursivo, a 

interação entre professoras e alunos durante as aulas, os comandos dados para produção e 

revisão dos textos. 

Nos capítulos 7, 8 e 9, nos debruçaremos nas revisões realizadas nas diferentes versões 

das cartas produzidas pelas crianças. Assim: 

Analisaremos, no capítulo 7, as dimensões textuais revisadas (conteúdo, ortografia, 

caligrafia, coesão, paragrafação, pontuação e concordância), observando a frequência de 

modificações quanto a essas dimensões entre os alunos e entre as turmas. 

Categorizadas as dimensões da textualidade modificadas pelas crianças,  apontaremos, 

no capítulo 8, os tipos de modificações que foram realizadas (retirada/exclusão, acréscimo, 

substituição ou mudança de posição) pelos sujeitos de nossa pesquisa. 

Para finalizar, no capítulo 9, nos centraremos na apresentação dos dados relativos ao 

processo de revisão textual quanto a dimensão argumentativa. Ou seja, na análise do 

movimento argumentativo (acréscimo, retirada/exclusão, substituição e mudança de posição 

de componentes do gênero carta de reclamação) desenvolvido pelas crianças ao revisarem 

suas cartas.  
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6. Análise dos relatórios de aula 

 

Ao analisar os relatórios das aulas em que os textos foram coletados para análise, 

observamos alguns pontos que merecem destaque: a) os conhecimentos das crianças sobre o 

gênero carta de reclamação; b) a existência de um foco de preocupação por parte das 

professoras no ensino da carta de reclamação; c) a interação entre professoras e alunos 

durante as aulas.  

 

a) Os conhecimentos das crianças sobre o gênero carta de reclamação 

 

Como esperado, ao analisar as aulas da sequência, percebemos que as crianças 

conhecem o gênero carta e até explicitam tais conhecimentos quando questionados pelas 

professoras sobre tal assunto. Com a intenção de exemplicar, vamos expor dois fragmentos 

dessas discussões. 

 

Turma 1: aula 1 

  

Após a leitura de uma carta de reclamação (ver anexo 1) pela professora, a mesma fez 

perguntas para o grande grupo: 

 

(P) – (...) Isso aí é uma carta mesmo? 

(A) – Não! 

(P) – E é o que? 

(A) – Bilhete. 

(P) – um e-mail? 
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(A) – É não! Um bilhete. 

(P) – Um bilhete? O que é isso aí? Uma carta ou não é? 

(A) – É! 

(P) – Hein, gente, é uma carta ou não é? 

(A) – É! 

(P) – Por que vocês acham que é uma carta? 

(A) – Porque veja: bilhete é pequeninho e e-mail é pra computador. 

(P) – Certo! Bilhete é pequenininho e serve mais pra recado. 

(A) – Então, isso daí é uma carta. 

(P) – O que é que tem parecido aí com uma carta que vocês estão achando? 

(A) – Tem o endereço. 

(A) – A data. 

(A) – O telefone. 

(A) – O dia. 

(A) – O nome de quem mandou. 

(P) – Pra quem a pessoa mandou, não foi?! Quem foi que mandou a carta? 

(A) – Maria Izelma Ferreira da Silva. 

(…) 

 

Turma 2: aula 1 

 

(P) – (...) Quem sabe o que é uma carta? 

(A) – Eu! Vem do correio quando passa o carteiro. 

(P) – Eu quero saber como é que a gente faz pra escrever uma carta? 
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(A) – Pega o envelope, bota o negócio assim (mostrando com o dedo como se prega o selo), 

escreve e bota no correio. 

(A) – A gente bota o nome do destinatário, a cidade, o Estado, a data em que foi escrita a 

carta... 

(P) – Olha, (nome do aluno) tá dizendo que colocar o nome do destinatário, pra quem vai se 

destinar a carta, quê mais? 

(A) – Tem que botar o nome da cidade, o Estado, a data em que foi escrita a carta e o 

remetente. 

(P) – O remetente. Quem é o remetente? 

(A) – A pessoa que manda a carta. 

(P) – E a carta, a gente pode fazer o quê? 

(A) – Um bocado de coisa. 

(A) – Escrever para o pai, por exemplo: eu moro no Rio de Janeiro e a senhora é minha mãe, 

eu posso mandar uma carta pra senhora. 

(P) – Aí se tu fosse escrever uma carta pra mim tu ia dizer o quê pra mim? 

(A) – Mãe, eu to mandando dinheiro, mãe eu to mandando não sei o quê... 

(A) – Mãe, venha morar comigo. 

(A) – (...) Tia, carta pode ser carta de reclamação, de amor, de carinho. 

(...) 

 

 Notamos, a partir dos fragmentos apresentados, que as crianças sabem que existem 

diferentes tipos de carta, conhecem alguns componentes que as caracterizam, reconhecem sua 

função comunicativa, etc. Esses conhecimentos são adquiridos desde cedo, a partir do contato 

com os diversos tipos de carta dentro e fora da escola.  
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 Perguntados sobre como poderiam fazer para reclamar sobre a situação das áreas de 

lazer das crianças do bairro, os alunos também demonstraram conhecimentos sobre carta, 

como pode ser visto no trecho abaixo: 

 

Turma 1: aula 1 

 

(P) – (...) Como é que a gente poderia fazer com que essas praças que estão quebradas, que 

estão precisando de reparos, como é que a gente poderia fazer pra... É... Resolver esse 

problema aí? 

(A) – Poderia fazer uma reunião. 

(P) – Poderia fazer uma reunião. Com quem? 

(A) – Com o Prefeito. 

(A) – É, é tia! Só que tem alguns que promete as coisas à gente. Ele diz que se ganhar vai 

fazer tudo pra comunidade e ele pega e se some. 

(P) – Pois é! Como é que eu poderia... Então, se ele some. Não fica mais próximo da gente, 

como é que eu poderia, então, fazer essa... Como é que eu poderia dizer a ele que está 

acontecendo esse problema na minha comunidade? 

(A) – Tia, você que resolve como vai ser. 

(A) – Vou lhe processar. 

(P) – Então, vejam bem, por acaso vocês já disseram alguma vez que estão passando por esse 

problema no bairro? 

(A) – Não. 

(P) – Como é que ele vai saber também? 

(A) – Se a gente ligar, tia. 

(P) – Ligar pra ele é tão fácil assim, minha gente? 
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(A) – Não! 

(P) – Pra falar com ele... 

(A) – Vai lá na Prefeitura e pega e fala. 

(P) – Mas, aí vocês teriam que ir lá, não é?! Como é que a gente poderia se comunicar, falar 

desse momento sem precisar sair daqui da escola? 

(A) – Chamar a televisão. 

(P) – Pela televisão. 

(A) – Uma carta. 

(A) – Escrever uma carta pra ele. 

(...) 

 Durante a discussão/compreensão sobre uma carta de reclamação (anexo 1), a 

professora perguntou: 

 

(P) – Vocês acham que vale a pena escrever uma carta de reclamação dessas? 

(A) – Não! 

(P) – Acha que não? Por quê? 

(A) – Porque o Prefeito lê a carta e não faz nada. 

(P) – Não dá atenção? Será que ele não dá atenção? 

(A) – Eu acho que não. 

(A) – Eu acho que sim, porque ele vai ver o que aconteceu. 

(P) – Vejam! Muitas vezes a gente deixa de reclamar os nossos direitos achando, justamente, 

isso. Que ninguém vai dar atenção, que vão rasgar e deixar pra lá, só que o shopping 

Guararapes deu atenção, sim, à reclamação dela, e enviou um outro papel... para o Banco 

Matriz pedindo providências pelo que aconteceu. Deixa eu ler para vocês, olha. 
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 A professora fez a leitura em voz alta para o grande grupo da resposta do shopping 

(ver anexo 2) e questionou um  aluno: 

 

(P) – E aí (nome do aluno), deram ou não atenção à carta dela? 

(A) – Deram. 

(P) – Realmente, o shopping mandou para o Banco Matriz pra dizer o que estava 

acontecendo. Então, a proposta que eu faço é a seguinte: vocês gostam das pracinhas com os 

brinquedos quebrados? 

(A) – Não! 

(P) – A gente já viu que isso está infringindo os nossos direitos ao lazer. Se é obrigação da 

Prefeitura manter esses brinquedos em bom estado, o que vocês acham da gente escrever 

uma carta de reclamação pra Prefeitura solicitando deles que resolvam os problemas dos 

brinquedos? O que é que vocês acham? 

(A) – Eu acho bom porque (trecho inaudível). 

(...) 

 

Turma 2: aula 1 

 

(P) – (...) Quem sabe o que é reclamação? 

(A) – Reclamar. 

(...) 

(P) – Então, a carta de reclamação deve ser que tipo de carta? Uma carta que o que? 

(A) – Que reclame. 

(P) – Que reclame do que? 

(A) – De alguma coisa. 

(P) – De alguma coisa errada que a pessoa fez pra poder o que? 
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(A) – Pra fazer o certo. 

(P) – Pra pessoa fazer o certo. 

(A) – Tia, uma carta... A gente tá falando das pessoas... Se tivesse... Carta pode ser assim: 

uma carta que você escreve tudo e é que manda pelo correio tia, e a gente tá falando pela 

gente, tia. 

(P) – Não! Foi porque primeiro eu perguntei o que é uma reclamação e vocês estão 

explicando o que é uma reclamação. Se é uma carta de reclamação vai ser escrita como você 

disse, tá certo?! Carta é uma coisa escrita, aí vai escrever reclamando de alguma coisa. 

 

 Notamos que ao serem questionadas sobre a resolução do problema (situação dos 

espaços de lazer do bairro) as crianças da turma 1 indicaram a carta como um meio para 

reclamar sobre a dificuldade de brincar nas praças, e mesmo tendo levantado outras hipóteses, 

chegaram à conclusão de que a escrita de uma carta de reclamação, naquele momento, seria a 

melhor forma para tentar resolver a situação posta. A escolha desse gênero como o mais 

adequado à situação, se deu a partir da mediação da professora, porém, ao indicá-lo como 

uma possível forma de reclamar, as crianças nos apresentaram conhecimentos prévios sobre a 

funcionalidade do gênero, mesmo antes de terem vivenciado a sequência didática.  

No fragmento da turma 2, podemos ver que as crianças também tinham conhecimentos 

sobre a modalidade em que as cartas de reclamação aparecem. Ou seja, são textos escritos e 

não orais. 

 

b) O enfoque dado pelas docentes nas aulas 

 

Na sequência didática base havia atividades que objetivavam a reflexão e a construção 

de conhecimentos sobre aspectos da carta de reclamação, como, por exemplo, sua função 
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comunicativa, os componentes que geralmente estão presentes, a forma de linguagem que se 

utiliza, entre outros. Todavia, cada professora focalizou durante as aulas aspectos que para 

elas eram importantes.  

Nesse sentido, percebemos que existia uma preocupação por parte das duas docentes 

em deixar claro para os alunos a funcionalidade das cartas de reclamação. Com a intenção de 

exemplicar, vamos expor dois fragmentos em que tal conhecimento é enfocado. 

 

Turma 1: Aula 2 

 

(P) – (...) Eu fiz a proposta a vocês da gente fazer uma reclamação ao Prefeito sobre essa 

situação dos atuais parquinhos e pedir dele alguma providência para melhorar o estado 

desses parquinhos. Todo mundo escreveu sua carta que se chamava carta de que? 

(A) – De reclamação. 

(P) – De reclamação. Porque a gente ia reclamar da situação dos parques, não foi isso? 

(A) – Foi! 

 

Turma 2: aula 3 

 

(P) – (...) Qual a finalidade da carta de reclamação? Por que a gente escreve carta de 

reclamação? 

(A) – Para reclamar. 

(P) – Pra reclamar o que? 

(A) – As coisas que eu não to gostando... 

(...) 
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Outro aspecto da carta de reclamação enfocado nas aulas foi quanto à estrutura 

composicional do gênero. Chamou-nos atenção o fato da professora 2 demonstrar uma grande 

preocupação e ter focado insistentemente em suas aulas o ensino de uma “estrutura” única 

para a escrita de cartas de reclamação (texto com componentes que deveriam seguir uma 

ordem), talvez por acreditar que só a partir da aquisição/aprendizagem desse 

esquema/estrutura previamente definida as crianças estariam produzindo cartas de 

reclamação. O trecho abaixo nos revela tal informação. 

 

Turma 2: aula 2 

 

(P) – (...) Gente ó... A carta que vocês vão escrever... A carta que vai ser escrita hoje, vocês 

vão botar a mesma data da quinta-feira? 

(A) – Não! 

(P) – Vão botar a data de hoje. Qual a data de hoje? 

(A) – Onze (vários) 

(P) – De que mês? 

(A) – Novembro de dois mil e oito. 

(P) – Antes da gente botar essa data a gente tem que botar o quê? 

(...) 

(P) – Olha só... Então, vocês vão botar a data... E antes da data? Vê ai na carta de vocês o 

que vocês colocaram. 

(A) – Recife. 

(P) – Alguns botaram Recife, alguns botaram o quê? Vejam a carta de vocês! Alguns botaram 

Recife e outros botaram o local... Ibura. Então, tem que botar, tem que fazer... Tô acabando 
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de explicar aqui como fazer a carta de reclamação! Então, primeiro bota o que minha 

gente?! O local e a... 

(A) – Data. 

(P) – Depois bota o nome de que? 

(A) – Da gente. 

(A) – Do Prefeito. 

(P) – O que vem depois da data? 

(A) – Local. 

(P) – Depois a gente vai botar o nome de quem? A gente botar o nome do local, a data e 

depois o quê? Depois a gente vai colocar o quê? 

(A) – O nome da pessoa. 

(P) – Prefeito João Paulo e depois? Depois? Na carta de reclamação a gente tem que colocar 

o quê? O que a gente ta querendo fazer o quê? 

(A) – Senhor João Paulo. 

(A) – Fazer a reclamação. 

(P) – Qual é a reclamação? 

(A) – Sobre os parques. 

(P) – Sobre os espaços de... 

(A) – Lazer. 

(...) 

(P) – Vocês percebem que não são apropriados os espaços. O que vocês podem pedir pra 

eles? 

(A) – Um parque. 

(A) – Pra construir uma casa. 

(P) – Casa? É pra construir casa? 
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(A) – Parquinhos. 

(A) – Construir parquinhos. 

(P) – Então bora lá escrever. No final aqui, escreve o nome de quem falou e não esqueçam do 

desfecho. Desde já agradeço sua atenção (fez a leitura do desfecho da carta de um dos 

alunos) esse foi o desfecho dele. 

(...) 

 

A professora 1 se preocupou também em explorar os componentes da carta de 

reclamação, entretanto o enfoque dado foi outro, como pode ser visto no fragmento abaixo: 

 

Turma 1: aula 3 

 

 Após atividade em pequenos grupos de leitura, compreensão e exploração de 

componentes de cartas de reclamação a professora perguntou: 

(P) - Vocês perceberam alguma coisa em comum nas cartas de vocês? 

(A) – Não! 

(A) – Cada um tem um problema. (a professora escreveu no quadro) 

(P) – Ótimo, olha só... Todas são cartas de reclamação... Algumas coisas são semelhantes. 

Então a primeira coisa que vocês perceberam é que todas tem problema. Quê mais? Quê 

mais vocês perceberam em todas as cartas? O que é que tem em comum entre elas? É só 

isso? 

(A) – Têm soluções. (a professora escreveu no quadro) 

(P) – Que apresentam soluções. 

(A) – Sempre tem alguém que escreveu a carta. (a professora escreveu no quadro) 

(P) – Que sempre tem alguém escrevendo a carta. Não é?!  

(A) – É! 
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(P) - Mais alguma coisa? Ó, vocês estão colocando o que é que tem em comum em todas as 

cartas que vocês receberam. Todas tem um problema, no final elas apresentam uma solução, 

sempre tem alguém escrevendo a carta, não é?! 

(...) 

 (P) – Então vamos colocar... Quê mais que a gente pode perceber de comum nessas cartas? 

(A) – Tia, sempre tem o problema. 

(P) – Já colocamos. 

(A) – Todos tem onde a pessoa comprou... o nome...  

(P) – Em todas elas indicam... (nome do aluno) falou que em todas elas indica aonde a 

pessoa comprou determinado produto, não é?! Os meninos aí, a carta de reclamação deles 

foi da compra de alguma coisa? 

(A) – Não. 

(P) – Foi de que? 

(A) – Dos buracos na rua. 

(P) – Então, ó! Cinco... Quatro cartas vem falando da pessoa... Do lugar que a pessoa 

comprou o produto. Mas, a dos meninos não! Então como é que eu posso organizar aqui essa 

coisa comum que está acontecendo? Não é bem onde a pessoa comprou. Vamos resolver 

primeiro esse problema aqui. Vocês estão dizendo que toda carta ela indica onde a pessoa 

comprou o produto. Mas, eu posso escrever uma carta como é o caso dali de uma coisa que 

eu não comprei. Mas, eu tenho a pessoa na qual eu vou mandar a carta. Então, o que é que 

tem em comum em todas as outras cartas mesmo que eu não tenha comprado nada? 

(A) – trecho inaudível. 

(P) – Então, o que vocês estão querendo... A pessoa que você está falando... Que vocês estão 

querendo dizer aqui é que toda carta de reclamação ela é feita para alguém ler, não é isso? 

(A) – É! 
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(P) – No caso de quem comprou é pra loja que comprou. Mas, no caso dos meninos eles não 

compraram. Eles estão escrevendo a carta pra quem? 

(A) – Para o Prefeito. 

(P) – Para o Prefeito. Então sempre tem, não é meninas?! A carta de reclamação ela sempre 

tem uma pessoa que vai ler essa reclamação, não é? Então, eu posso trocar aqui... Pelo que 

eu posso trocar aqui? 

(A) – É... 

(...) 

(P) – Que as cartas vão ser lidas... 

(A) – Por pessoas. 

(P) – E essas pessoas o que elas tem haver com o problema da carta? 

(A) – Eu sei...  

(P) –(...) O que é em comum entre as cartas? Que todas as cartas vão ser lidas por pessoas. 

O que é que essas pessoas, pra onde essas cartas estão indo tem haver com o problema aqui? 

Da reclamação aqui? 

(A) – Pra resolver o problema, tia. 

(A) – É isso mesmo! 

(P) - São as pessoas que vão resolver os problemas ou que a gente acha, acredita que vão 

resolver o problema. Então, as cartas vão ser lidas ou enviadas para as pessoas que podem 

resolver o problema. Alguma semelhança a mais? 

(A) – Não! 

(A) – A data. 

(P) – Todas as cartas tem data. Todas as de vocês tem datas? Tem ou não? 

(A) – Tem. 

(P) – Mais alguma coisa? 
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(A) – Não. 

(P) – Pronto. Então vamos rever aqui o que as cartas de reclamação que vocês leram tem em 

comum. 

(A) – Data. 

(P) – Já coloquei. Pronto, podemos fazer a leitura agora de tudo que a gente achou de 

semelhante? 

(A) – Pode. 

 Assim, a educadora leu em voz alta para turma o que tinha escrito no quadro durante a 

discussão do que as cartas lidas tinham em comum: 

(P) – Primeiro: todas cartas tinham um problema;  apresentam soluções; sempre tem alguém 

escrevendo a carta; as cartas vão ser lidas por pessoas que podem resolver o problema; 

todas as cartas tem datas... Apresentam uma data. 

 

Como podemos perceber, a partir da discussão na aula 3, sobre as similaridades das 

cartas de reclamação lidas, a professora 1 chama atenção dos alunos sobre a presença de 

alguns componentes do gênero sem delimitar uma ordem a ser seguida. Logo, mesmo tendo a 

mesma sequência didática como fio condutor do processo de aprendizagem do gênero em 

questão, notamos que houve diferenças quanto ao enfoque dado nas aulas, principalmente se 

compararmos a condução das atividades quanto à reflexão dos componentes presentes no 

gênero carta de reclamação. 

 

c) A interação entre professoras e alunos 

 

Acreditamos que é a partir da interação entre professores e alunos que, de fato, se 

constrói conhecimentos. Nesse sentido, a qualidade da interação é um fator importante para a 

aprendizagem das crianças. Justamente por isso, refletir sobre a forma como as professoras 
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conduziram as atividades da sequência e perceber se contribuíram para a construção de 

conhecimentos sobre a carta de reclamação é primordial para compreendermos os textos 

produzidos e revisados pelas crianças. 

O primeiro ponto que nos chamou atenção foi com relação à motivação das crianças 

durante as aulas: vimos que na turma 1 as crianças se sentiam parte integrante da sequência 

que estava sendo desenvolvida, visto que a todo tempo eram questionadas, chamadas a 

participar nas discussões e tomavam decisões em conjunto com a professora. Nessa turma, foi 

evidente o engajamento e a motivação das crianças. As atividades de escrita e revisão das 

cartas estavam sempre muito bem contextualizadas. No decorrer das aulas, sempre eram 

explicitados a finalidade, o gênero discursivo, o destinatário, e outras informações 

importantes que auxiliaram os estudantes nos momentos da produção e revisão das cartas.   

Com relação à turma 2, apesar do esforço da professora, poucos alunos, 

particularmente os que se sentavam nas cadeiras da frente, participavam e respondiam aos 

questionamentos feitos. Devido à agitação e ao barulho produzido pela turma 2, muitas 

decisões eram tomadas pela docente ou por um determinado aluno e à turma restava acatá-las. 

Entretanto, percebemos que as duas professoras se esforçaram bastante para que os objetivos 

da sequência fossem atingidos. 

 Portanto, entre as docentes foram constatada semelhanas e também  algumas 

diferenças na condução das atividades. O primeiro ponto que trataremos é sobre o modo de 

agir das professoras. Notamos que havia uma preocupação em situar os alunos quanto as 

etapas passadas e futuras da sequência, visto que sempre ao iniciar as aulas era feita uma 

retomada do que já havia sido feito em momentos anteriores para só então serem propostas 

novas atividades, como pode ser visualizado nos trechos dos relatórios de aulas abaixo: 

 

Turma 1: Aula 2 
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(P) – Vamos fazer só uma recordação do que a gente tava discutindo semana passada. A 

gente começou a discutir sobre os direitos das crianças... Não foi isso? 

(A) – Foi! 

(P) – E um dos direitos que nós estudamos é que a criança ela tem direito a La... 

(A) – Lazer. 

(P) – E nós começamos a conversar quais eram os espaços de lazer que vocês tinham onde 

moram. 

(A) – (trecho inaudível) 

(P) - A gente falou da violência de alguns bairros mas... A gente discutiu mais sobre a 

questão do lazer. Onde é que vocês brincavam, onde vocês tinham momentos de lazer em 

casa. Aí vocês comentaram que perto da casa de vocês existiam parquinhos, pracinhas que 

tinham alguns brinquedos, não foi isso? 

(A) – Foi! 

(P) – Certo! E aí a gente começou a pensar sobre esses parquinhos. Como estavam as 

condições deles. Muita gente colocou que a maioria desses parquinhos estão realmente 

quebrados. E de quem era a obrigação de manter esses parquinhos organizados, minha 

gente. Em boa conservação. De quem é a obrigação? 

(A) – Prefeito. 

(P) – Prefeito, não é?! Enquanto pessoa que representa nossa comunidade, representa nossa 

cidade. Ele tinha a obrigação... A Prefeitura, de uma forma geral... de manter esses espaços 

em bom estado. Então nós... Eu fiz a proposta a vocês da gente fazer uma reclamação ao 

Prefeito sobre essa situação que os atuais parquinhos e pedir dele alguma providência para 

melhorar o estado desses parquinhos. Todo mundo escreveu sua carta que se chamava carta 

de que? 
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(A) – De reclamação. 

(P) – De reclamação. Porque a gente ia reclamar da situação dos parques, não era isso? E 

cada um fez sua carta de reclamação e eu passei para casa uma entrevista... Foram quatro 

perguntas não foi isso?! 

(A) – Foi! 

(P) – Pra vocês... 

(A)- Cinco! 

(P) – Cinco. Pra vocês perguntarem a outras crianças do bairro como é que estava a 

situação dos parquinhos lá, se as respostas delas iriam realmente ser iguais a de vocês ou se 

tem alguma coisa parecida. A gente vai fazer o seguinte: quem fez a entrevista vai dizer suas 

respostas, certo?! Pra gente ir anotando aqui no quadro o quê que a gente vai perceber, tá?! 

Então, vamos lá... Vamos anotar primeiro as perguntas aqui. 

 (...) 

 

Turma 2: Aula 4 

 

(P) – (...) Na aula passada o que foi que a gente fez? 

(A) – Revisou. 

(P) – Revisou o que? 

(A) – Cartas de reclamação. 

(A) – A carta de reclamação para o Prefeito. 

(P) – Olha só, o que a gente fez: a gente se dividiu em grupos e o que foi que os grupos 

fizeram? 

(A) – Leu as cartas e respondeu as perguntas. 

(P) - Leu e interpretou cartas de reclamação. Pronto, e depois? 

(A) – Revisou. 
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(P) – Revisou como? Sozinho? 

(A) – Não. Com outra pessoa. 

(P) – Em dupla. 

(A) – A gente revisou a carta para ver o que faltava, para ver o que precisava tirar.  

(P) – Isso! Pra ver o que faltava, pra ver o que precisava tirar, acrescentar. 

(A) – Eu botei: enhor. 

(P) – E depois? Ajeitou? 

(A) – Ãham. 

(P) – Colocou o que depois? 

(A) – Senhor. 

(A) – Tava faltando o “S”. 

(P) – Ah, tá. Pronto, agora olha só, hoje nós vamos... Nós escrevemos... A carta que a gente 

revisou... Era pra quem a carta? 

(A) – Para João Paulo. 

 

 A educadora parou para conversar sobre o comportamento da turma e depois retornou 

a atividade: 

 

(P) – Olha só! Então, a gente se dividiu em grupo, vimos como era a carta de reclamação, 

respondemos algumas questões sobre a carta de reclamação, depois fizemos duplas, 

revisamos a carta de reclamação e hoje... Hoje a gente vai fazer... Lembra que eu disse que a 

gente ia fazer uma carta que era pra fazer o envelope? 

(A) – Lembro. 

(...) 
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Momentos como esses são fundamentais no trabalho com sequência didática, visto que 

relembrar atividades realizadas em momentos passados e sistematizar os conhecimentos 

adquiridos a partir das discussões e dessas atividades vivenciadas faz com que os alunos 

situem-se no processo. Além disso, os momentos planejados e os objetivos traçados eram 

muitos, e dessa forma os alunos percebiam que as atividades estavam sempre vinculadas, de 

alguma forma. Tal  aspecto mantêm viva a motivação das crianças ao percebem o propósito 

real das atividades propostas, e que também facilita o alcance dos objetivos pretendidos. 

Os alunos também eram chamados a todo momento para participar das discussões 

travadas nas aulas. As docentes sempre questionava-os e fazia com que refletissem sobre o 

conteúdo trabalhado. No trecho abaixo, vemos como a professora 1 auxilia seus alunos na 

percepção de que uma sugestão dada não era a mais adequada à situação posta.  

 

Turma 1: Aula 2 

 

(...) 

(P) – Ele gosta da pracinha? 

(A) – Não. 

(P) – Por quê? 

(A) – Tia, não é mentira, não. É porque lá de noite tem maconheiro. 

(P) – Porque tem pessoas usando drogas, tá certo. 

(A) – Maconha, tia. 

(P) – Maconha não é uma droga, não?! 

(A) – É!  

(P) – O que poderia mudar? O que ele colocou? 

(A) – Trocar os brinquedos. 
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(P) – Será que nesse caso aqui, minha gente, da pracinha de (nome do aluno), só trocar os 

brinquedos seria suficiente para resolver o problema? 

(A) – Não. Tem que colocar segurança. 

(P) – Ele não gosta porque tem pessoas usando drogas, aí colocar novos brinquedos é 

suficiente? 

(A) – Não vai adiantar nada! 

(P) – Esse é um outro problema do nosso bairro. É quando as crianças também não 

conseguem brincar nos parquinhos porque não tem segurança. 

 

Nesse sentido, fica evidente como foi de fundamental importância a intervenção da 

professora ao fazer as crianças perceberem que a sugestão dada no texto tinha que levar em 

consideração os problemas citados no mesmo, porque, para resolver o problema, nesse caso, 

realmente seria preciso mais que só colocar brinquedos novos, pois as crianças continuariam 

sem poder brincar devido à falta de segurança. 

Outro ponto que merece destaque é nossa reflexão acerca do modo de agir das 

professoras na situação inicial. Este foi um momento primordial da sequência didática, visto 

que a apresentação da proposta (escrita da carta de reclamação com fins de resolver um 

problema da comunidade) teria que ser admitida pelos alunos. Sendo assim, a condução dessa 

primeira aula seria fundamental para a motivação e interesse dos alunos nas demais etapas da 

sequência. 

Na turma 1, as crianças da turma foram levadas, a partir de discussões coordenadas 

pela professora, a adotar a carta de reclamação como o gênero adequado à situação de 

comunicação posta. Observamos, então, que existia uma preocupação por parte da educadora 

em, antes de dar o comando das atividades de escrita e revisão das cartas, criar um ambiente 

que facilitasse a elaboração dos textos pelos alunos. Dessa forma, a professora conseguia, de 
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fato, que os alunos estivessem motivados a elaborá-los, pois sempre existia uma finalidade 

real para a escrita. 

Vimos que a adoção da carta de reclamação na turma 1 foi negociada; em 

contrapartida, na turma 2, foi decretada, pois a professora 2 informou prontamente que a partir 

de uma carta de reclamação os estudantes iriam reclamar sobre as condições dos espaços de 

lazer das crianças no bairro. Dessa forma, acreditamos que a professora 2 perdeu a 

oportunidade de refletir sobre o gênero discursivo a ser usado na situação comunicativa 

determinada, que, além de ser um importante conhecimento a ser construído pelas crianças, 

também poderia motivá-los ainda mais, pois a decisão de escrever a carta de reclamação para 

o Prefeito sobre a situação das áreas de lazer do bairro seria compartilhada. 

Atender aos princípios de polidez na carta que estava sendo escrita, foi mais um 

aspecto importante enfocado nas aulas pelas duas professoras. Como pode ser observado nos 

fragmentos abaixo: 

 

Aula 1 turma 1 

 

(P) – (...) O que é reclamar? 

(A) – É reclamar e xingar. 

(P) – É discutir! Quê mais? 

(A) – (trecho inaudível) 

(P) – Isso que (nome do aluno) falou é uma reclamação? 

(A) – É! 

(P) – Mas, pra reclamar de alguma coisa precisa xingar assim, minha gente? 

(A) – Não! 
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 (A) – Tia, a gente bota na rádio uma música assim: ô Prefeito safado ajeite meu parque, 

pam, pam, pam, pam. 

(P) – Olha, aí eu volto a pergunta, pra reclamar precisa xingar? 

(A) – Não! 

(P) – Vejam, eu trouxe hoje uma carta que uma pessoa escreveu. Vamos dar uma olhadinha 

nessa carta pra ver o que ela escreveu? 

(A) – Vamos! 

(P) – Eu vou distribuir, ta certo?! Eu vou ler pra vocês porque está escrito a mão e ta ruim 

pra vocês verem. 

(P) – (...) Então, ela ficou chateada com a situação e escreveu essa carta. Na verdade nessa 

carta aqui ela está querendo fazer o que? 

(A) – Queria o dinheiro dela! 

(P) – Queria o dinheiro dela. Ela estava fazendo o que? Um pedido, uma reclamação? 

(A) – Uma reclamação. 

(P) – Uma reclamação. Então, eu posso fazer uma reclamação até mesmo numa carta não é? 

Posso ou não? 

(A) – Pode. 

(P) – Posso. Nessa carta de reclamação que ela fez, alguma vez ela xingou alguém? 

(A) – Não. 

(P) – Como os colegas estavam tentando fazer aqui? 

(A) – Não. 

(P) – Não. A gente só reclama xingando é? 

(A) – Não. 

(P) – Não. Podemos reclamar de uma maneira mais educada sem precisar... Né, (nome do 

aluno)?! Estar xingando ninguém. 
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Turma 2: aula 1 

 

(P) – (...) Pronto, então, sua reclamação ia ser assim, não era? 

(A) – Não. Isso é de outras pessoas, porque se eu fosse reclamar com minha mãe eu ia falar 

de outro jeito. Eu ia dizer: você esta me devendo isso, aquilo e não ia falar aquelas coisas. 

(P) – Ah, então você não ia dizer que ela é muito chata. Isso! Tem várias formas de reclamar, 

realmente tem gente que quando reclama é uma doideira... 

(A) – Solta os cachorros. 

(P) – Isso! 

(A) – Se fosse eu, eu ia dizer: mãe você se esqueceu do meu dinheiro que você está me 

devendo e não soltar os cachorros. 

(P) – Não precisa soltar os cachorros não. 

 

 As duas professoras se preocupam em apontar que na carta de reclamação precisamos 

prestar atenção quanto à forma de tratamento, pois não é porque se trata de uma reclamação 

que iremos utilizar qualquer linguagem. Isto é, para reclamar não precisa destratar o 

destinatário. 

Ao analisar os relatórios das quatro aulas, notamos que as duas professoras se 

esforçaram bastante para que os alunos se apropriassem do gênero carta de reclamação. Nas 

discussões da aula 4, já percebíamos que os alunos explicitavam com sucesso ao serem 

solicitados, as principais características das cartas de reclamação. 

Outro ponto que gostaríamos de destacar, nesse momento, é o comando da atividade 

de produção textual dado. O quadro 6 ilustra a natureza dos comandos dados pelas 

professoras. 

 



                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                           175 

 

Quadro 6: Comandos da produção e revisão textual dados pelas professoras 

 

Forma de 

agrupamento 

dos alunos 

Comandos dados 

Professora 1 Professora 2 

Produção 

inicial 

(individual) 

“(...) Então, a proposta que eu faço é 

a seguinte: vocês gostam das 

pracinhas com os brinquedos 

quebrados? A gente já viu que isso 

está infringindo os nossos direitos ao 

lazer. Se é obrigação da Prefeitura 

manter esses brinquedos em bom 

estado, o que vocês acham da gente 

escrever uma carta de reclamação 

pra Prefeitura solicitando deles que 

resolvam os problemas dos 

brinquedos?(...) Então, vocês vão 

escrever suas cartas de reclamação, 

solicitando que resolvam o problema 

dos brinquedos das nossas praças 

que estão em péssimo estado, 

quebrados... Certo?! Vou entregar as 

folhas pra vocês começarem”. (...) 

“(...) Vamos fazer uma carta de 

reclamação... Cada um vai fazer a 

sua carta... A gente falou sobre o 

direito de brincar, não foi?! O que 

vocês acham que está faltando para 

ter o direito ao lazer pra brincar 

bem aqui na... Na UR-05. Cada um 

vai dizer na sua carta de 

reclamação o que é que precisa. O 

que é que vocês querem que melhore 

nos espaços de lazer”. (...) 

 

Revisão 

individual 

“(...) Aí, o que é que a gente vai fazer 

agora... A gente já analisou a nossa 

entrevista, já viu mais ou menos 

como está a situação das áreas de 

lazer e dos parques e agora vamos 

voltar ao nosso texto... Pra cartinha 

que vocês escreveram. Vocês vão 

receber essas cartas de volta, certo?! 

E vão agora fazer uma leitura dessa 

carta pra observar o que vocês 

acham que deve melhorar... Se a 

carta está boa, porque a gente vai 

enviar essas cartas para a Prefeitura! 

Vocês vão observar se tem alguma 

ideia a mais pra acrescentar... Ou se 

alguma coisa que vocês colocaram 

não ficou bom... Retirar da carta, 

certo?! Agora... Eu vou entregar a 

primeira carta que vocês fizeram, 

vocês vão ler, mas não vão riscar 

nela não! Eu vou dar uma outra 

folha, certo?! E aí nessa outra folha é 

que você faz as mudanças que você 

quiser. Não apaga, não risca, não 

mexe nada na primeira carta não! O 

que você for mudar... olhou a frase e 

poxa não gostei dessa frase, eu vou 

“(...) A gente vai ler hoje, vai 

revisar ainda as cartas. As cartas 

estão aqui eu vou devolver a cada 

um. Vamos observar, viu! Que a 

maioria das crianças brincam na 

rua ou em casa que não é um lugar 

apropriado... Aí o que é que vocês 

vão fazer?! Vão pegar outra 

folhinha... Vão revisar, né?! Ver se 

ta faltando alguma coisa, se quer 

acrescentar mais coisas depois do 

resultado da entrevista, que vocês 

viram que a maioria brinca na rua e 

em casa porque não tem outro 

espaço, lazer pra brincar. E nós 

estamos mandando a carta para o 

Prefeito... E ver se ta faltando 

alguma coisa na carta, na escrita, 

pontuação, porque quando a gente 

manda uma carta pra alguém a 

gente tem que escrever bem 

direitinho, revisar. Então, prestem 

atenção que eu vou distribuir as 

cartas de vocês, vocês vão escrever 

no outro papel não é para apagar, 

riscar nem fazer nada nesse daqui. 

No outro papel que vocês vão pegar 
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tirar ela! Aí você vai na outra folha 

escrever denovo sua carta sem 

aquela frase. Eita, errei uma palavra! 

Aí vai na outra folha, escreve a carta 

denovo corrigindo aquela palavra 

que você errou. Ah! Eu vou 

acrescentar uma frase que eu lembrei 

em casa e não botei naquele dia, você 

vai também na outra folha e escreve 

aquela frase que você quer. 

Entenderam? Não é pra mexer na 

primeira carta não! (...) 

agora é que vocês vão passar 

revisando. Olha só: vocês vão pegar 

a carta, não vão riscar, não vão 

apagar ta certo?! Vão revisar, 

passar a limpo, o que tem que 

melhorar, o que tem que acrescentar 

em outro papel. (...) 
 

Revisão em 

dupla 

“(...) Nós estamos escrevendo uma 

carta de reclamação para o Prefeito 

da cidade do Recife sobre os 

brinquedos. Cada dupla vai 

analisar... Vai ler cada carta que 

vocês fizeram... Ver se a carta está 

boa, se tem que melhorar... Ver se 

essa carta que a gente vai enviar está 

sendo clara no que a gente quer 

dizer, no que ela está reclamando. A 

gente leu hoje várias cartas de 

reclamação, viu mais ou menos o que 

é que tem que ter nessas cartas, o que 

é que tem em comum entre elas. 

Depois, eles vão ler... eles dois juntos 

vão ler a carta de (disse o nome de 

uma aluna) e vão reescrever a carta 

vendo se precisa modificar alguma 

coisa, certo?! O que fazer pra 

melhorar essa carta. Depois, vai 

fazer a mesma coisa com a de (disse 

o nome de um aluno). Aí (nome da 

aluna) e (nome do aluno) vão ler a 

carta de (nome do aluno) pra 

analisar a mesma coisa. Se precisa 

modificar, o que precisa melhorar, se 

está sendo claro, se o Prefeito 

quando for ler a carta vai entender... 

Se precisa a gente colocar soluções, 

o que a gente quer que o Prefeito 

faça.(...) 

“(...) O colega vai fazer a leitura do 

seu texto e vocês vai ler o dele para 

tentar ajudar. Ver o que precisa 

mudar, ver se precisa melhorar. 

Certo?! Eu vou entregar o texto a 

cada um, cada um vai pegar o seu 

texto, vai ler em voz alta para a 

pessoa que está do lado e a pessoa 

que está do lado vai ver se está 

estruturado como uma carta. A 

gente não viu como é uma carta? 

Viu o que vem primeiro, o que vem 

depois. (...) 

Revisão 

individual 

“(...) Então, gente... Vejam... Quanta 

coisa a gente já discutiu que precisa 

ter numa carta de reclamação. A 

gente discutiu que tem que dizer qual 

é o problema pra o Prefeito saber do 

problema que a gente ta passando... 

Colocar uma solução, dizer pra ele o 

“(...) Hoje a gente vai revisar pela 

última vez a carta de reclamação 

porque a gente vai mandar para o 

Prefeito, tá certo? Não vai ser em 

dupla, vai ser individualmente. 

Quem quiser acrescentar alguma 

coisa acrescenta, porque teve gente 
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que a gente precisa, não é?! O que a 

gente ta precisando, como a gente 

acha que esse problema pode ser 

resolvido. Pensando nessas coisas, 

vocês vão agora pela última vez, que 

agora realmente é definitivo. A gente 

já ta com a cartinha ali pra mandar. 

Então, pensando nessas coisas que a 

gente já discutiu, e que vocês já 

viram, vocês vão reler essa cartinha e 

vão mais uma vez observar se vocês 

precisam melhorar alguma coisa. 

Não é só palavras! A gente vai 

observar o texto como um todo. 

Vendo se as informações que vocês 

estão colocando se estão claras, 

porque não é mais eu que vou ler a 

carta não! Quem vai ler agora a 

carta é a pessoa pra quem a gente ta 

fazendo a reclamação. Vocês não 

estão fazendo a reclamação pra mim, 

estão fazendo a reclamação para o 

Prefeito. Então, vocês vão ler como 

se fossem o Prefeito, se coloquem no 

lugar dele como se fossem o Prefeito 

e leiam a carta de vocês pra perceber 

se dá pra entender o que vocês estão 

querendo. Observem... Prestem 

atenção, Que a gente não ta pedindo 

um presente pra ele! A gente ta 

exigindo o direito nosso. Isso não é 

verdade?! Então, a gente tem que 

prestar atenção nisso também. 

Observem se vocês estão colocando a 

maneira que vocês querem que o 

problema seja resolvido, se a ideia de 

(nome de aluno) agora que ele 

colocou, de também ter uma pessoa 

vigiando. Se isso realmente é valido 

ou não. Façam a leitura da carta aí 

eu vou entregar mais um novo papel 

e esse é o que a gente vai colocar no 

envelope. Todas as mudanças que 

vocês quiserem fazer não façam nesse 

papelzinho que vocês escreveram 

não. Façam... Escrevam... no outro 

papel. Comecem a fazer a leitura 

enquanto eu vou entregando o papel. 

(...) 

que foi diminuindo, diminuindo, 

diminuindo a carta, em vez de 

acrescentar as coisas que aprendeu. 

Cansado de tanto revisar, foi 

diminuindo a carta. Apaga! Não 

aprendeu nadinha?! Foi tirando 

algumas partes que eram 

importantes. Então, é importante 

que a gente veja se nossa carta de 

reclamação está do jeito que é pra 

mandar, se ta de forma que ele vai 

entender qual é a reclamação, pra 

ver se a sugestão que vocês estão 

dando... Também a sugestão, a 

solução para o problema. 
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Diante dos comandos apresentados, percebemos que a professora 1 de fato solicita que 

seus alunos produzam uma carta de reclamação, enquanto a professora 2 solicita que os 

alunos listem o que precisa melhorar nos espaços de lazer da comunidade. Dessa forma, 

cremos que os alunos da turma 1 foram levados a elaborar cartas de reclamação, enquanto os 

alunos da turma 2 ao se guiarem pelo comando dado por sua professora seria bem provável 

que elaborassem cartas que se assemelhassem a pedidos. No capítulo 9 tal discussão será 

retomada. 

Quanto a natureza dos comandos dados nas aulas 2, 3 e 4 em que os alunos foram 

levados a revisar seus escritos, percebemos que a professora 1, não tinha um foco único de 

preocupação ao solicitar a revisão das cartas aos estudantes, fato que acreditamos ser muito 

positivo, pois, os textos dos alunos, foi tratado como um todo, que precisava ser revisto para 

que houvesse melhorias: em sua estrutura (características do gênero); na adequação à 

finalidade; na geração de conteúdo; na escrita das palavras (ortografia); na concordância das 

frases; na utilização de parágrafos; na utilização de uma linguagem adequada; entre outros. 

Esse fato pode ter amparado os discentes na percepção da importância de rever seus escritos 

com o intuito de melhorá-los, deixando-os mais compreensíveis e adequados à situação posta. 

Dessa forma, os retornos aos textos aconteceram não só para rever o já escrito e melhorá-lo, 

mas também para que houvesse a possibilidade de revisão a partir dos conhecimentos que 

estavam sendo construídos em cada momento da sequência sobre carta de reclamação.  

Ao analisar os comandos dados nos momentos de revisão das cartas dados pela 

professora 2, vemos que sua preocupação é realmente com a aplicação de uma estrutura 

composta de alguns componentes nos textos dos alunos. Isto é, a ênfase dada pela docente nos 

comandos é que as crianças revisem prestando atenção na escrita das palavras (ortografia), no 

acréscimo de conteúdo e principalmente na adoção de um “modelo padrão” na escrita das 

suas cartas de reclamação. 
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Com o intuito de uma melhor visualização dos dados expostos sobre os 

encaminhamentos dados pelas docentes durante as atividades, elaboramos um quadro com 

alguns aspectos que observamos (nas quatro aulas em que os textos foram coletados para 

análise dos nossos achados) relativos aos comandos dados para a realização das atividades e à 

interação entre os participantes da pesquisa. Isto é, nesse quadro apontaremos se nas aulas as 

professoras explicitaram o gênero discursivo que os alunos deveriam produzir , se refletiram 

sobre: a finalidade da escrita da carta e das posteriores revisões; o destinatário; as 

características do gênero carta de reclamação, e ainda se houve uma preocupação quanto à 

contextualização das atividades da sequência didática vivenciadas nas quatro aulas; à 

retomada de etapas passadas da sequência com o intuito de situar os alunos; e à necessidade 

de utilizar linguagem adequada nas cartas de reclamação. 

 

Quadro 7: Aspectos observados quanto a interação entre professoras e alunos 

Aspectos 

observados 

Professora 1  

Aulas 

Professora 2 

Aula 

 

Diferenças observadas 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Delimitação clara 

do gênero 

discursivo a ser 

produzido 

OK OK OK OK OK OK OK OK Não observamos diferenças 

significativas quanto à 

delimitação do gênero a ser 

produzido. 

Delimitação da 

finalidade do texto 

OK OK OK OK OK OK OK OK Não observamos diferenças 

significativas quanto à 

delimitação da finalidade do 

texto. 

Delimitação do 

destinatário 

OK OK OK OK OK OK OK OK Não observamos diferenças 

significativas quanto à 

delimitação do destinatário 

(pessoa responsável pela 

resolução do problema 

reclamado). 

Reflexões sobre as 

características do 

gênero 

OK OK OK OK OK OK OK OK Enquanto a professora 1 se 

preocupou que seus alunos 

percebessem as 

características comuns às 

cartas de reclamação a partir 

das leituras de cartas de 

circulação social. A 
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professora 2 se preocupou 

ensinar um “modelo padrão” 

com alguns componentes 

das cartas de reclamação, 

que para ela não poderiam 

deixar de estar presentes na 

carta dos seus alunos. 

Contextualização 

das atividades 

(reflexão sobre a 

situação de 

produção) 

OK OK OK OK OK OK OK OK Na turma 1, percebemos que 

no decorrer das aulas a 

professora contextualizava 

as atividades que estavam 

sendo realizadas. 

 Já na turma 2, geralmente a 

docente no início da aula, ao 

informar as atividades do 

dia, já antecipava a reflexão 

sobre a situação de 

produção. 

Retomada de 

atividades 

anteriores da 

sequência didática 

de carta de 

reclamação para 

iniciar uma nova 

etapa 

OK OK OK OK OK OK OK OK A professora 1 antes de 

iniciar qualquer nova 

atividade da sequência 

sempre retomava a atividade 

anterior. Já a professora 2, 

geralmente fazia essa 

retomada no início da aula, 

ao sintetizar para os alunos 

as atividades passadas e 

previstas para o dia da 

sequência. 

Reflexaõ sobre a 

polidez de 

linguagem 

OK - - - OK - - - Essa reflexão foi feita nas 

duas turmas, a partir dos 

xingamentos feitos por 

algumas crianças ao 

exemplificarem como fazer 

uma reclamação. Nesse 

sentido, a professora 1, ao se 

deparar com a forma pouco 

polida de reclamar de um de 

seus alunos, faz a leitura 

para sua turma de uma carta 

de reclamação de circulação 

social e questiona-os sobre a 

linguagem utilizada na carta, 

mostrando que para reclamar 

não era preciso xingar. A 

professora 2 oralmente 

informava a seus alunos que 

existem várias formas de 

reclamar e que eles não 

precisam se utilizar de 
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xingamentos quando 

estiverem reclamando de 

algo. 

 

 Assim, podemos notar que as duas professoras oportunizaram boas condições para a 

escrita das cartas. No entanto, houve diferenças na condução das atividades.  

Traçadas nossas considerações sobre a aplicação das aulas em que os textos foram 

coletados para análise, nos centraremos agora nas cartas produzidas pelas crianças, sujeitos do 

nosso estudo. 
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7. Que dimensões textuais as crianças modificaram durante as revisões? 

 

Como dito anteriormente, iremos neste capítulo apresentar os dados obtidos pelo 

estudo com relação às dimensões textuais contempladas nas revisões feitas pelas crianças. 

Para tal, torna-se necessário esclarecer o que consideramos por cada dimensão categorizada.  

 

1) Conteúdo - Por revisão de conteúdo estamos considerando aquelas em que as crianças 

acrescentam, retiram, substituem e/ou modificam de posição as informações contidas em suas 

cartas. Ou seja, acrescentam novas informações; retiram alguma informação ou componente 

textual inserido em versão anterior; etc.  

 

2) Ortografia -  Segundo Maia (1994, p. 27), é a parte da gramática que estabelece normas 

para a correta grafia das palavras. Seu estudo abrange o emprego das letras e a acentuação 

gráfica. Nesse sentido, observamos, nessa dimensão, as modificações quanto à escrita e 

acentuação das palavras. 

 

3) Pontuação – “A pontuação atua no sentido de  unir e separar partes do discurso, realizando 

junções, disjunções, inclusões, exclusões, dependências e hierarquizações no âmbito da 

organização do texto escrito, auxiliando o leitor a perceber as relações entre as partes do texto. 

(...) essas funções sintáticas estão vinculadas com a necessidade de organização da progressão 

das ideias, atuando, pois, como suplementação semântica, que requer do escritor uma 

preocupação com o efeito de sentido que se busca causar.” (LEAL e GUIMARÃES, 2002). 

São sinais de pontuação: vírgula, ponto, ponto final, ponto de interrogação, ponto de 

exclamação, ponto-e-vírgula, dois-pontos, reticências, travessão, parênteses, aspas. 
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4) Coesão textual - Koch (2003, p. 35) denomina de coesão textual “o modo como os 

elementos linguísticos presentes na superfície textual se encontram interligados por meio de 

recursos também linguísticos, formando sequências veiculadoras de sentidos”. Sendo assim, é 

a partir da coesão que buscamos fazer ligações entre as ideias do texto. A coesão, portanto, “é 

explicitamente revelada através de marcas lingüísticas, índices formais na estrutura da 

seqüência lingüística e superficial do texto, sendo, portanto, de caráter linear” (KOCH e 

TRAVAGLIA, 1995, p. 14). A coesão pode ser estabelecida por meio de diferentes recursos, 

tanto de natureza mais gramatical (uso de pontuação, que está sendo tratado em categoria 

própria; uso de conjunções e expressões articuladoras; seleção de tempos verbais; dentre 

outros) quanto de natureza lexical (escolha lexical que contribui para as retomadas nos textos. 

Nesta pesquisa, enfocamos, em relação à coesão, as conjunções e outras expressões 

articuladoras.  

 

5) Paragrafação – Consiste na organização do texto em partes, ou como diz Silva (2008, p. 

49),  “são prateleiras que dividem uma sequência de informações”.  Dessa forma, observamos 

as modificações relativas à divisão do texto em partes pelos alunos. 

 

6) Caligrafia – Segundo o Minidicionário Caldas Aulete (2004, p. 131) trata-se do desenho 

da escrita de quem escreve à mão. Nesse sentido, observamos se os alunos demonstraram 

preocupação com relação ao traçado das letras, quando levados a revisar suas cartas. 

 

7) Concordância – Na língua portuguesa, há dois tipos de concordância: a verbal e a 

nominal. Isto é, o verbo flexiona-se em pessoa e número (concordância verbal) ou gênero e 

número (concordância nominal), a fim de adequarem-se às palavras substantivas às quais se 

subordinam (CEREJA e MAGALHÃES, 2009, p. 344). Nesse sentido, é que observamos as 
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modificações realizadas pelas crianças quanto à adaptação da flexão de uma palavra a outra 

com que se relaciona e da qual depende na frase, nas diferentes versões que nos foram 

apresentadas. 

 

Ao sistematizar numa tabela os resultados de nossas análises das diferentes versões 

das cartas produzidas pelos vinte alunos, notamos que existe uma preocupação por parte das 

crianças com relação às diferentes dimensões analisadas (conteúdo; ortografia; pontuação; 

coesão textual; paragrafação; concordância e caligrafia) quando levadas a revisar seus 

escritos. Contudo, algumas dimensões receberam mais atenção que outras, como pode ser 

observado na tabela 4, a seguir, em que fizemos uma síntese da quantidade de modificações 

realizadas por cada aluno. 

Como iremos traçar comentários acerca das modificações realizadas pelos alunos  e 

fazer uma comparação de dados entre as turmas, é importante visualizar a que turma cada 

aluno estava vinculado. Adotamos, então, a seguinte organização: as crianças um (01) a dez 

(10) fazem parte da turma 1, enquanto as de número onze (11) a vinte (20) pertencem à turma 

2. 
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Tabela 4: Frequência de modificações da textualidade realizadas pelas crianças 
 

 

 

Al

un

os 

Modificações por dimensão textual 

 

Conteúdo 

 

Coesão 

 

Paragrafação 

 

Pontuação 

 

Ortografia 

 

Concordância 

 

Caligrafia 

Tot

al 

de 

mod

ifica

ções 

2 3 4 T 

O 

T 

A 

L 

2 3 4 T 

O 

T 

A 

L 

2 3 4 T 

O 

T 

A 

L 

2 3 4 T 

O 

T 

A 

L 

2 

 

3 4 T 

O 

T 

A 

L 

2 3 4 T 

O 

T 

A 

L 

2 3 4 T 

O 

T 

A 

L 

01 14 14 7 35 2 1 1 4 - - - 0 - 1 2 3 5 2 5 12 1 - - 1 - - - 0 55 

02 8 3 4 15 5 - - 5 - - - 0 2 2 1 5 10 3 3 16 1 - 1 2 - - - 0 43 

03 5 4 7 16 - 1 - 1 - - - 0 1 - - 1 1 - - 1 1 2 - 3 1 - - 1 23 

04 14 9 6 29 - 1 1 2 - - - 0 1 2 2 5 2 3 2 7 - - 1 1 - - - 0 44 

05 9 17 3 29 - - 1 1 - - - 0 - - 1 1 2 - 5 7 1 - 2 3 - - - 0 41 

06 4 15 2 21 1 - - 1 - - 1 1 1 - - 1 2 - 4 6 - - - 0 - - - 0 30 

07 3 2 3 8 - 1 4 5 - 1 1 2 1 1 - 2 5 7 6 18 2 - 1 3 - - - 0 38 

08 8 12 3 23 1 1 - 2 - - - 0 1 - 1 2 - - 2 2 1 - 3 4 - - - 0 33 

09 7 7 2 16 1 - - 1 - - - 0 - - - 0 2 - 2 4 - - 1 1 - - - 0 22 

10 4 3 6 13 1 3 - 4 - - - 0 - 1 - 1 6 8 7 21 3 1 - 4 - - - 0 43 

11 2 8 3 13 1 - - 1 1 1 - 2 - - 1 1 6 - 6 12 1 - - 1 - - - 0 30 

12 3 8 1 12 - - - 0 1 - 1 2 - 1 1 2 - 2 2 4 1 - 1 2 - - - 0 22 

13 1 - 1 2 - - - 0 - - - 0 - - - 0 1 8 3 12 - - - 0 - - - 0 14 

14 3 1 - 4 1 - - 1 1 2 - 3 1 4 2 7 1 - - 1 - - - 0 - - - 0 16 

15 4 3 2 9 - - - 0 - - - 0 - - - 0 1 - - 1 - - - 0 - - - 0 10 

16 10 8 4 22 1 2 - 3 - - - 0 1 - - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - - - 0 29 

17 11 6 7 24 - 1 1 2 - - - 0 1 3 1 5 3 6 - 9 - - - 0 - - 1 1 41 

18 2 5 3 10 - - - 0 - 1 1 2 3 1 2 6 - - - 0 - - - 0 - - - 0 18 

19 5 7 6 18 - - - 0 - - - 0 - 1 - 1 2 4 - 6 - - - 0 - 1 - 1 26 

20 - 1 1 2 1 - - 1 - - - 0 - - 3 3 2 1 - 3 - 1 - 1 - - 1 1 11 

Fre

q 

117 133 71 321 15 11 8 34 3 5 4 12 13 17 17 47 51 45 47 143 12 6 10 28 1 1 2 4 589 

% 19,9 22,6 11,9 54,5 2,5 1,9 1,5 5,8 0,5 0,8 0,7 2,0 2,2 2,9 2,9 8,0 8,7 7,6 8,0 24,3 2,0 1,0 1,7 4,7 0,2 0,2 0,3 0,7 100 

Obs. As colunas 2, 3 e 4 referem-se às diferentes versões dos textos. 

Obs. Marcamos com letras vermelhas os itens em que os alunos fizeram 10 ou mais mudanças; e, no caso dos alunos que fizeram poucas modificações, marcamos os itens que 

tiveram mais mudanças, mesmo que tenham feito menos de 10. 
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Inicialmente, podemos notar que todos os alunos realizaram modificações quanto a 

diferentes dimensões textuais. Dentre esses aspectos, o conteúdo foi o que recebeu deles uma 

atenção especial. Visto que, foram as modificações mais frequentes que categorizamos em 

nossas análises das diferentes versões das cartas produzidas pelas crianças (54,5%). O 

segundo aspecto que mais recebeu atenção nas revisões foi a ortografia, com uma 

porcentagem de 24,3% do total das modificações. Após o conteúdo e a ortografia, notamos 

que as dimensões textuais pontuação (8%); coesão (5,8%); concordância (4,7%); paragrafação 

(2%); e caligrafia (0,7%) foram as que receberam a atenção das crianças quando revisaram 

suas cartas. 

Em suma, a partir da constatação descrita acima, podemos afirmar que são os aspectos 

referentes ao conteúdo e à ortografia que mais receberam atenção das crianças nas revisões.  

Quatorze, dos vinte alunos cujos textos foram analisados, priorizaram as mudanças de 

conteúdo do texto. Os alunos 2 e 11 demonstraram preocupação aproximada entre a dimensão 

conteúdo e ortografia. Apenas cinco crianças demonstraram maior investimento nas mudanças 

relativas a outras dimensões textuais. Os estudantes 7, 10 e 13 preocuparam-se mais em 

mudar aspectos relativos à ortografia. A criança 14 preocupava-se mais com as mudanças 

relativas à pontuação do texto. O estudante 20 fez pouquíssimas modificações no texto, 

havendo certo equilíbrio entre as dimensões pontuação e ortografia, seguido de conteúdo. 

Sendo assim, o conteúdo foi a dimensão textual mais revisada pelas crianças do nosso 

estudo, contrariando assim, dados de pesquisas anteriores sobre revisão textual por crianças, 

visto que de acordo com Rocha (1999), autores como Góes (1993), Sommers (1980), Hayes et 

al. (1987) e Scardamalia e Bereiter (1985, 1987) indicam, a partir de seus estudos, que para as 

crianças, a tarefa de revisar o texto fica muito circunscrita a questões ortográficas e/ou a 

mudanças superficiais que não afetam o significado do texto. 

 Cremos que o grande número de ocorrências quanto à revisão dos conteúdos pode ter 
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sido motivado pela presença real de um interlocutor, ou melhor, de vários interlocutores, a 

começar pelo contexto da sala de aula, no qual os alunos, a professora e as pesquisadoras
7
 se 

tornaram interlocutores imediatos. As intervenções realizadas pelas professoras também 

devem ser consideradas para entendermos a ênfase dada às mudanças de conteúdos nos 

textos. As docentes, como já foi dito, levaram os alunos a se colocarem no lugar do leitor, 

facilitando, assim, essa constante modificação nos conteúdos, seja para acrescentar 

elementos/informações, substituí-los, modificar sua posição dentro do texto ou mesmo retirar 

informações do mesmo.  

Enfatizamos, no âmbito desta questão, que a mediação do professor é um dos fatores 

mais importantes para a definição, por parte dos estudantes acerca do que modificar em seus 

textos. Leal e Morais (2006) apontaram, como foi dito anteriormente, que nas turmas em que 

os professores refletiam com os estudantes sobre as situações de produção do texto (sobre os 

interlocutores, as finalidades de escrita, os gêneros a serem adotados), os textos das crianças 

foram mais consistentes. No tocante à revisão textual, levantamos, portanto, a hipótese de que 

as diferenças entre nossos dados e de outros estudos é que as revisões em análises faziam 

parte de uma sequência didática em que tanto aspectos relativos à forma composicional do 

gênero quanto as práticas de linguagem eram foco de reflexão coletiva. 

Como sabido, a ortografia foi a segunda dimensão textual mais revisada pelas crianças 

do nosso estudo. Sobre esse fato, assim como Abaurre, Fiad e Mayrink-Sabinson (1997, p. 24) 

cremos que a preocupação intensa com a revisão do aspecto ortográfico está ligada às marcas 

da escola que são impressas nos textos pelos alunos. Isto é, o excesso de preocupação com 

esse aspecto está relacionado, segundo as autoras, ao que a escola espera dos alunos (que eles 

escrevam de acordo com os princípios do sistema de escrita alfabética e das normas 

ortográficas da nossa língua). Por outro lado, pode, também, ter relação com as expectativas 

                                                 
7
 Visto que em alguns momentos, certos alunos se dirigiam as pesquisadoras e solicitavam que lessem seus 

textos, mesmo sabendo que não iríamos opinar sobre o mesmo ou dar sugestões de melhoria.  
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de que o texto será lido por outros leitores e que, na sociedade, a ortografia é bastante 

valorizada. De qualquer modo, tal resultado é semelhante ao que já foi apontado por outros 

autores. 

Analisando mais a fundo a tabela 4, pode-se notar que na versão 2, foram identificadas 

duzentas e doze mudanças, na versão 3, foram duzentas e dezoito mudanças, e, na versão 4, 

cento e cinquenta e nove mudanças. Sendo assim, podemos perceber que as frequências de 

modificações não foram tão discrepantes entre as versões.  

Percebemos também que a frequência das modificações quanto às dimensões textuais 

varia de acordo com a versão analisada. Isto é, dependendo da versão, os alunos modificaram 

mais ou menos determinadas dimensões textuais, com exceção da dimensão “conteúdo” que 

em todas as versões foi a que passou por mais mudanças. Mesmo assim, ao compararmos a 

frequência desse elemento nas diferentes versões, vemos que foi nas versões 2 e, sobretudo, 

na 3 que os alunos mais revisaram tal dimensão.  

A “ortografia”, segunda dimensão que mais obteve atenção das crianças ao revisarem 

suas cartas, teve na versão 2 o maior índice de frequência das modificações quanto a essa 

dimensão. Contudo, nas versões 3 e 4 a frequência foi muito próxima da identificada na 

versão 2. Indicando-nos que essa dimensão foi alvo permanente de preocupação das crianças 

quando levadas a realizar revisões dos seus textos. 

Quanto à frequência de modificações dos alunos por versão, vimos que sete crianças 

(1, 2, 3, 4, 9, 11 e 15) realizaram mais modificações em sua carta na versão 2. Dez crianças 

(5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19) se engajaram mais em mudar seu texto na versão 3. A 

versão 4 sofreu mais revisões por apenas dois alunos: 7 e 20. O aluno 14 realizou a mesma 

quantidade de modificações nas versões 2 e 3.  

Percebemos, também, que dos vinte alunos, seis dos que modificaram mais a versão 3, 

fazem parte da turma 2. Quanto aos alunos da turma 1, vemos que foi na versão 2 que mais 
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modificaram seus textos. 

Como vimos, foi na versão 3, que mais alunos tiveram maior quantidade de revisões. 

Nesta etapa, eles estavam agrupados em duplas de trabalho. Fato que reforça o que Melo e 

Silva (2006) defendem. Isto é, que na interação com outros (alunos e/ou professores) os 

alunos estabelecem uma série de trocas que podem levá-los a refletir sobre o já escrito 

proporcionando mudanças em seus textos. 

Outro dado relevante identificado na pesquisa pode ser observado a partir da 

visualização do gráfico a seguir, que apresenta as porcentagens de modificações realizadas 

por versão das dimensões textuais. Vale ressaltar que as porcentagens indicadas no gráfico 

foram calculadas a partir da frequência total de cada versão. 

 

Gráfico 1: Porcentagem de modificações por versão das dimensões textuais 
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Diante dos dados apresentados, podemos ver que nas versões 2 e 3 as crianças se 

centraram muito mais na revisão do conteúdo de suas cartas do que nas demais dimensões 

categorizadas. Mas, na última versão, parece ter havido uma maior satisfação com os 

conteúdos já disponibilizados nos textos, de modo que houve, proporcionalmente, maior 

atenção a outras dimensões textuais.  
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Rocha (1999), em seus estudos, defende que a criança, num primeiro momento tende a 

privilegiar como objeto de reflexão os aspectos mais aparentes do texto, como os marcadores 

de pontuação e a forma escrita das palavras, tanto do ponto de vista ortográfico como em 

relação à caligrafia. Todavia, como já foi dito, nosso estudo aponta que após se darem por 

satisfeitos com o conteúdo de seus textos foi que as crianças centraram mais o olhar sobre 

outros aspectos da textualidade como paragrafação, pontuação, ortografia, concordância e 

caligrafia.  

Mais uma vez, enfatizamos que tal fenômeno pode ser decorrência da situação de 

produção. Anteriormente, ao discutirmos sobre os processos de produção de textos, 

apresentamos a abordagem defendida por Schneuwly (1988), que propõe que a base de 

orientação é o guia para as escolhas textuais e que tal base de orientação (representações sobre 

a situação de interação) é construída durante todos os momentos de escrita. À medida que esta 

base de orientação vai sendo modificada, o texto vai sofrendo mudanças. Acrescentamos a 

esta reflexão, os aspectos relativos à esfera escolar de produção. Frequentemente, as crianças 

escrevem textos que ficam circunscritos à sala de aula e cujo leitor único é o professor. É 

provável que isso faça com elas se preocupem mais com aspectos relativos ao atendimento 

gramatical, que historicamente tem ganhado maior espaço nesta instituição. No momento em 

que elas escrevem para outros interlocutores, como nas situações aqui analisadas, é provável 

que sua atenção seja dividida e elas passem a se preocupar com o que têm a dizer, 

principalmente quando o próprio professor valoriza tal tipo de postura do escritor.  

 Na tabela 5, vamos observar os dados relativos a frequência de modificações por 

turma com relação a cada dimensão textual revisada. 

 

Tabela 5: Frequência de modificações por turma quanto as dimensões textuais 

Dimensões 

textuais 

Turmas  

 

Total 
Turma 1 

 

Turma 2 
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Freq. 

 

% Freq. % 

Conteúdo 205 55,11 116 53,46 321 

Coesão 26 6,99 8 3,69 34 

Paragrafação 3 0,81 9 4,15 12 

Pontuação 21 5,65 26 11,98 47 

Ortografia 94 25,27 49 22,58 143 

Concordância 22 5,91 6 2,76 28 

Caligrafia 1 0,26 3 1,38 4 

TOTAL 372 100 217 100 589 

 

Ao compararmos os dados encontrados com relação à turma a que pertencem as 

crianças, percebemos que foram os alunos da turma 1 que mais modificaram suas cartas 

durante as revisões (372 mudanças). Já os alunos da turma 2 foram responsáveis por 217 

mudanças realizadas. Vemos, então, que realmente os alunos da turma 1 se engajaram bem 

mais em revisar seus escritos que os alunos da turma 2. Acreditamos que pode ter havido o 

impacto de uma mediação mais intensa durante as aulas da professora 1, pois os alunos eram 

muito engajados e a professora pôde explorar bastante as características do gênero e chamar 

bastante a atenção deles para a natureza das interações estabelecidas nas situações em que se 

escreve carta de reclamação. 

Totalizando a frequência das modificações identificadas, vemos que a dimensão 

conteúdo foi a mais revisada pelos alunos das duas turmas (turma 1 - 55,11% e turma 2 – 

53,46%) do total de mudanças realizadas em cada turma, inclusive com uma frequência bem 

superior à segunda dimensão mais revisada, que foi a ortografia (turma 1 – 25,27% e turma 2 

– 22,58%).  

Ao confrontar os dados das duas turmas, percebemos que os alunos da turma 1 foram os 

que mais modificaram as dimensões conteúdo; coesão; ortografia; e concordância. Já os 

alunos da turma 2 modificaram com maior frequência as dimensões: paragrafação; pontuação; 

e caligrafia. É possível que tais diferenças sejam decorrentes das diferenças salientadas 

anteriormente. Como dissemos anteriormente, na turma 2 a professora estava enfrentando 

problemas de indisciplina e violência entre os alunos, o que pode ter ocasionado falta de 



                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                           192 

 

atenção em alguns momentos e queda na qualidade das discussões, Ressaltamos, no entanto, 

que as diferenças quantitativas são muito pequenas. Consideramos que pode pode ser que isso 

seja resultante de que, embora tenha havido diferenças, as duas professoras desenvolveram 

muito bem as atividades propostas e as diferenças observadas contribuíram para que as 

crianças da turma 1 tenham feito mais modificações que as da turma 2, mas em relação aos 

tipos de modificações, as diferenças não foram tão marcantes.  

Diante dos dados trazidos até o momento, podemos observar que os alunos realizaram 

muitas modificações quanto aos aspectos da textualidade. Poderemos compreender melhor os 

processos vivenciados por eles, a partir do exemplo do aluno 10 (Ver figura 5 e quadro 8). 

 

Figura 5: Diferentes versões da carta do aluno 10. 
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Turma 1, sexo masculino, 9 anos. 
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Quadro 8: Revisões realizadas pelo aluno 10 

Trech

os 

Versão 4 Versão 3 Versão 2 Versão 1 Componentes Dimensões 

revisadas 

- Conteúdo 

- Ortografia 

- Caligrafia 

- Coesão 

- Paragrafação 

- Pontuação 

- Concordância 

Tipos de 

modificação 

- Acréscimo 

- Retirada 

- Substituição 

- Mudança de 

posição 

Comentários 

1 17/11/2008 12/11/2008 10/11/2008 29/10/08 Data   O componente 

se mostra 

presente em 

todas as 

versões. 

2 Prefeitura do Recife Prefeitura do Recife Prefeitura do Recife Prefeitura do Recife Indicação do 

Destinatário 

  Não houve 

mudança no 

trecho 

3  Oi    Oi     Oi  Saudação - Conteúdo - Retirada do 

trecho (4) 

Talvez por não 

se adequar ao 

destinatário. 

4    meu nome é XXX meu nome é XXX meu nome é XXX meu nome é XXX Indicação do 

remetente 

  Não houve 

mudança no 

trecho 

5 eu estou solicitando 

uma reclamação das 

pracinhas do ibura  

eu estou solisitando 

uma reclamação das 

prasinhas do ibura 

eu estou solicitando 

uma denucia das 

pracinhas do ibura 

eu estou solicitando 

uma denuncia das 

prasas do iBura 

Indicação do 

objeto alvo de 

reclamação 

- Ortografia 

- Conteúdo 

- Retirada de 

letra em 

palavra (2) 

- Substituição 

de letra em 

palavra (3) 

- Substituição 

de palavra (3) 

- Substituição 

de letra em 

palavra (4) 
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6 que estão todas 

quebradas  mal 

comservadas as 

gangoras estao soltas 

e tem algumas 

pracinhas que tem 

quadras com cerca 

ao redor que estão 

quebradas é tem 

pracinhas que faltao 

brinquedos 

que estão todas 

quebradas  mal 

comservadas as 

gangorras estão 

soltas e tem agumas 

prcinhas que tem 

quadra com serca ao 

redor que estão 

quebradas é tem 

pracinhas que faltao 

brinquedos 

que estão todas 

quebradas  mal 

comservadas as 

gangorras estão 

soltas e tem algumas 

pracinhas que tem 

quadra com serca ao 

redor que estão 

quebradas e tem 

pracinhas que faltão 

brinquedos 

que estao todas 

quebradas  mal 

comservadas as 

gangorras estão 

soltas e tem alguma 

prasas que tem 

quadras com serca 

ao redor que estão 

quebradas e tem 

algua prasas que esta 

faltando brinquedo 

Justificativa 

para 

convencimento 

de que o 

objeto pode ser 

(merece ser) 

alvo de 

reclamação 

- Ortografia 

- Concordância 

- Coesão 

- Conteúdo 

- Acréscimo de 

sinal 

acentuação 

(til)  (2) 

- Substituição 

de palavra 

(para haver 

concordância) 

(2) 

- Substituição 

de palavra (2) 

- Acréscimo de 

elemento 

coesivo (2) 

- Substituição 

de palavra (2) 

- Substituição 

de palavra 

(para haver 

concordância) 

(2) 

- Substituição 

de palavra 

(para haver 

concordância) 

(2) 

- Retirada de 

letra em 

palavra (3) 

- Retirada de 

letra em 

palavra (3) 

- Acréscimo de 

sinal de 

acentuação 

(agudo) (3) 

- Retirada de 

acentuação em 

“faltão” (3) 

 



                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                           197 

 

- Retirada de 

letra em 

palavra (4) 

- Retirada de 

sinal de 

acentuação 

(til) em 

“estão” (4) 

- Acréscimo de 

letra em 

palavra (4) 

- Acréscimo de 

letra em 

palavra (4) 

- Acréscimo de 

letra em 

palavra (4) 

- Substituição 

de letra em 

palavra (4) 

7 então conserte então fasa o favor de 

conservar e tambem 

comserta 

então faça o favor de 

conserva estas 

pracinhas e tambem 

conserta 

então fasa o favor de 

conserva esas prasas 

Indicação de 

sugestões de 

providências a 

serem tomadas 

- Ortografia 

- Conteúdo 

- Concordância 

- Coesão 

- Substituição 

de letra em 

palavra (2) 

- Acréscimo de 

conteúdo (2) 

- Acréscimo de 

elemento 

coesivo (3) 

- Substituição 

de letra em 

palavra (3) 

- Substituição 

de palavra para 

haver 

concordância 

(3) 

- Retirada de 

conteúdo (3) 

- Substituição 
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de letra em 

palavra (3) 

- Substituição 

de conteúdo 

(4) 

8 para nos termos 

direito ao noso lazer 

   contra-

argumentação 

relativa à 

sugestão 

apresentada 

para 

solucionar o 

problema 

- Conteúdo - Acréscimo 

do trecho (4) 

 

9 e ajeitar as quadras 

do UR 02 

   Indicação de 

sugestões de 

providências a 

serem tomadas 

- Conteúdo - Acréscimo 

do trecho (4) 

 

10  e se vocêis concerta 

então podemos 

contar com vocêis 

e se vocêis concerta 

fique sabendo que 

nos estamos 

comtando com 

vocêis 

e se vocêis 

concervar e concerta 

fique sabendo que 

nos estamos 

contando com 

vocêsis 

Contra-

argumentação 

relativa ao 

objeto alvo de 

reclamação 

- Conteúdo 

- Ortografia 

- Coesão 

 

- Acréscimo de 

conteúdo (2) 

- Substituição 

de letra em 

palavra (2) 

- Retirada de 

letra em 

palavra (2) 

- Retirada de 

conteúdo (3) 

- Acréscimo de 

elemento 

coesivo (3) 

- Retirada do 

trecho (4) 

 

11  para comstruir mas  

 

 

 

no 27 de novenbro. 

e comstruir mas 

quadras no 27 de 

novembro 

e construir mas 

quadras no 27 de 

novembro 

Indicação de 

sugestões de 

providências a 

serem tomadas 

- Ortografia 

- Coesão 

- Pontuação 

- Conteúdo 

- Substituição 

de letra em 

palavra (2) 

- Substituição 

de elemento 

coesivo (3) 

- Acréscimo de 

 

quadras 
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pontuação 

(ponto final) 

(3) 

- Substituição 

de letra em 

palavra (3) 

- Retirada do 

trecho (4) 
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 O aluno 10 realizou quarenta e três modificações no decorrer das revisões dos seus 

textos. Destas, treze estavam relacionadas à revisão do conteúdo. Inicialmente, nas versões 1 e 

2, a criança explicitou em sua carta: “eu estou solicitando uma denuncia das pracinhas do 

iBura”. Mas, na versão 3, substitui a palavra “denuncia” por “reclamação”. Tal mudança 

talvez tenha ocorrida pela tentativa da criança deixar mais explícito que seu texto tinha a 

intenção de reclamar algo e responsabilizar o destinário pela reclamação.  

No trecho 7, o aluno diz, na versão 1: “então fasa o favor de conserta esas prasas”. Na 

versão 2, acrescenta a seguinte informação: “então faça o favor de conserva estas pracinhas e 

tambem conserta”. Na versão 3, retira a informação “estas pracinhas” e o trecho fica: “então 

fasa o favor de conservar e tambem comserta”. Já na versão 4, o trecho é substituído por 

“então conserte”. Pelas avidências, cremos que tantas modificações do conteúdo, nesse trecho, 

se deu devido à ideia de que ao iniciar com “então faça o favor” poderia dar a entender que o 

conserto das pracinhas seria um favor que a Prefeitura faria à comunidade. Nossa hipótese se 

confirma, ao identificarmos o acréscimo do trecho 8, na versão 4, “para nos temos direito ao 

noso lazer”. Esse trecho complementa toda argumentação que vem sendo traçada em sua 

carta. Isto é, ao inserir tal trecho deixa claro que a Prefeitura tem o dever de garantir o direito 

ao lazer das crianças que utilizam as pracinhas para brincar. Depois, acrescenta “e ajeitar as 

quadras do UR 02”.  

Quanto aos trechos 10 e 11, os mesmos foram excluídos. O dez, talvez porque 

estivesse mais relacionado à ideia inicial que trazia o texto (a Prefeitura fazer o favor de 

consertar as pracinhas), e o onze porque já tinha indicado como mais uma resolução do 

problema o conserto da quadra do UR-02. 

Simultaneamente à revisão do conteúdo, o aluno 10 realiza, nas versões 2, 3 e 4, 

revisões ortográficas, inclusive, em mais ocasiões que as de conteúdo. Identificamos vinte e 

uma mudanças quanto a esse aspecto, como, por exemplo, ao escrever a palavra solicitando 
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no trecho 5, o aluno substitui a letra C pelo S, depois volta a escrever a palavra 

convencionalmente, utilizando a letra C. Na palavra denúncia (ainda no trecho 5), o N 

marcado para nazalizar o som da sílaba “nún” é retirado da palavra na versão 2. Modificações 

quanto a esse aspecto também ocorreram na escrita na palavra gangorra (ora usou um “R” ora 

utilizou “RR” para escrever a palavra). Bem como percebemos mudanças na grafia das 

palavras: pracinha, gangorras, cerca, conserta, contando, novembro, entre outras, no decorrer 

das versões que nos foram apresentadas. As mudanças quanto a acentuação de palavras que 

foram computadas junto à essa dimensão (como tínhamos explicado anteriormente), 

aconteceram nas palavras: estão (percebemos acréscimos e retiradas do acento nesta palavra 

nas diferentes versões), é (acréscimo do acento agudo em elemento coesivo na versão 3 de 

forma não convencional). 

 Quanto à coesão textual, o aluno fez modificações em quatro ocasiões. Ao acrescentar 

os elementos: algumas (trecho 6, versão 2), estas (trecho 7, versão 3), então (trecho 10, 

versão 3) e substituiu e por para (trecho 11, versão 3). 

 Também foram quatro as modificações quanto à concordância, realizadas pelo aluno 

10. Foram elas: Substituiu faltando por faltão (trecho 6, versão 2), brinquedo por brinquedos 

(trecho 6, versão 2), alguma por algumas (trecho 6, versão 2), conserva por conservar (trecho 

7, versão 3). 

 Com relação à pontuação, observamos apenas uma modificação, que ocorreu no trecho 

11 na versão 3. Ou seja, o aluno acrescentou o ponto final para marcar o final da frase, só que 

na versão 4, essa pontuação foi retirada. 

Levada em consideração essa análise, podemos afirmar que os aspectos revisados pelo 

aluno 10 (ortografia, concordância, coesão e pontuação) acabaram tendo uma forte ligação 

com a dimensão do “conteúdo”, visto que na maioria das vezes as mudanças ocorreram para a 
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adequação do conteúdo à finalidade posta (reclamar sobre a situação das áreas de lazer do 

bairro ao Prefeito). 

Diante do exposto, vimos que foram feitas várias mudanças quanto aos aspectos da 

textualidade, já citados. No entanto, a dimensão textual “conteúdo” foi a que mais sofreu 

modificações pelas crianças da nossa pesquisa, quando levadas a revisar seus escritos. Dado 

que nos faz crer que elas são capazes desde cedo de revisar muito mais que aspectos ditos 

“mais superficiais” como, por exemplo, ortografia, caligrafia, concordância e terminação 

verbal. Como já anunciamos, na nossa pesquisa ocorreu o oposto, visto que as crianças, 

apesar de revisarem tais aspectos citados, se centraram mais vezes na revisão do conteúdo de 

seus textos.  

Concluindo, reafirmamos que a ênfase na revisão de conteúdo pode ter sido resultado, 

diferentemente do que foi observado em outros estudos, da natureza da situação de escrita 

vivenciada. Ao construírem a base de orientação para a elaboração textual, as crianças tinham 

em mente várias dimensões relevantes do gênero a serem refletidas, construídas coletivamente 

durante a vivência da sequência didática e em outras situações de sala de aula, já que as 

professoras já tinham experiências anteriores com situações significativas de escrita na escola. 

As diferenças entre as duas turmas também serviram para reforçar nossa hipótese de que 

quanto melhores as condições de produção, mais as crianças evidenciam suas capacidades de 

revisão textual e mais investem na dimensão interativa do texto. 

Categorizadas as dimensões da textualidade que foram alvo de modificações pelas 

crianças, iremos, no capítulo seguinte, analisar os tipos de mudanças que foram realizadas 

pelas crianças do nosso estudo.  
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8. Os tipos de mudanças que são realizadas pelas crianças durante a revisão dos textos 

 

Como foi dito anteriormente, neste capítulo, trataremos dos tipos de mudanças que 

foram realizadas pelas crianças nas diferentes versões dos seus textos. Nesse sentido, torna-se 

necessário expor os tipos de modificações, o que estamos considerando por cada uma delas e 

ainda analisar os dados obtidos quanto a esses tipos de mudanças nos textos dos alunos. 

Os tipos de mudanças identificadas nos textos das crianças foram: acréscimo; 

exclusão/retirada; substituição; e mudança de posição. Mas, como classificamos cada tipo de 

modificação dessas? 

 

1) Exclusão ou Retirada – extração ocorrida em qualquer dimensão textual categorizada. Ou 

seja, retirada de letras, palavras, sinais de pontuação, elementos coesivos, frases, etc. 

2) Acréscimo – ampliação ocorrida em qualquer dimensão textual categorizada. Isto é, 

acréscimo de letras, palavras, sinais de pontuação, marcação de parágrafo, frases, etc.  

3) Substituição – troca ocorrida em qualquer dimensão categorizada. Como por exemplo: 

substituição de letras, palavras, elementos coesivos, frases, etc., por outras. 

4) Mudança de posição -   mudança da ordem de apresentação de alguma palavra, 

informação, componente, etc. 

 

Na tabela 6, que será apresentada a seguir, podemos observar a frequência e  os tipos 

de modificações realizadas por cada aluno, sujeito de nossa pesquisa. Vale salientar que as 

mudanças quanto à dimensão “caligrafia” não estão inclusas nessa tabela, visto que o intuito 

dos alunos ao modificar o traçado das letras é melhorar a legibilidade dos seus escritos. Logo, 

essa mudança não se enquadra em nenhum tipo categorizado na tabela 6. 
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Tabela 6: Tipos de mudanças realizadas pelas crianças 
Aluno Tipos de mudanças realizadas Quantidade total  

de modificações Exclusão Acréscimo Substituição Mudança de posição 

2 3 4 T 

O 

T 

A 

L 

2 3 4 T 

O 

T 

A 

L 

2 3 4 T 

O 

T 

A 

L 

2 3 4 T 

O 

T 

A 

L 

01 7 4 4 15 9 7 4 20 6 3 7 16 1 3 - 4 55 

02 8 3 3 14 10 4 4 18 8 1 1 10 - - 1 1 43 

03 2 - 3 5 3 - 2 5 3 6 2 11 - - 1 1 22 

04 6 5 - 11 4 5 5 14 6 3 6 15 1 2 1 4 44 

05 3 4 5 12 4 11 1 16 5 2 6 13 - - - 0 41 

06 3 2 2 7 3 7 2 12 2 4 3 9 - 2 - 2 30 

07 3 5 - 8 3 3 8 14 5 4 7 16 - - - 0 38 

08 3 2 - 5 4 7 3 14 3 3 6 12 1 1 - 2 33 

09 1 2 - 3 7 3 2 12 2 - 3 5 - 2 - 2 22 

10 2 5 5 12 4 4 5 13 8 7 3 18 - - - 0 43 

11 1 4 3 8 8 3 3 14 2 3 2 7 - - 1 1 30 

12 1 5 1 7 4 4 3 11 2 - 2 4 - - - 0 22 

13 - - - 0 2 4 2 8 - 4 2 6 - - - 0 14 

14 3 1 1 5 2 6 1 9 2 - - 2 - - - 0 16 

15 1 - - 1 1 1 - 2 2 2 2 6 1 - - 1 10 

16 2 3 4 9 6 7 - 13 4 3 - 7 - - - 0 29 

17 2 3 1 6 8 6 6 20 3 6 1 10 2 1 1 4 40 

18 2 3 1 6 2 2 5 9 1 1 - 2 - 1 - 1 18 

19 2 4 2 8 4 3 1 8 1 4 3 8 - 1 - 1 25 

20 1 1 1 3 - - 2 2 1 3 1 5 - - - 0 10 

Total 53 56 36 145 89 87 59 234 66 59 57 182 6 13 5 24 585 
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 Sem as quatro modificações quanto à caligrafia, chegamos a uma frequência total de 

quinhentas e oitenta e cinco modificações. Podemos notar que aproximadamente 40% desse 

total foi do tipo “acréscimo”. As substituições atingiram cerca de 31% das mudanças, as 

exclusões apareceram por volta de 25%, e as mudanças de posição em apenas 4% do total de 

modificações. 

  

Gráfico 2: Porcentagem dos tipos de mudanças realizadas pelas crianças 

 

Retomando os dados da tabela 6, também podemos notar que os acréscimos e 

substituições ocorreram com maior frequência na versão 2 e as exclusões e modificações de 

posição na versão 3 dos textos dos alunos. 

Como esses são dados são muito gerais (tabela 6), elaboramos mais quatro tabelas (7, 

8, 9 e 10) para que possamos visualizar a frequência de cada tipo de modificação por 

dimensão textual. Para depois traçarmos com maior embasamento nossas considerações sobre 

os tipos de mudanças realizadas pelas crianças da nossa pesquisa em seus textos. 

 

40%

31%
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Tabela 7: Frequência de acréscimos nos textos das crianças 

Alu

no/ 

vers

ões 

Quantidade de acréscimos por dimensão textual Total 

de 

acrés

cimo

s 

 

Conteúdo 

 

Coesão 

 

Paragrafação 

 

Pontuação 

 

Ortografia 

 

Concordância 

2 3 4 T 

O 

T 

A 

L 

2 3 4 T 

O 

T 

A 

L 

2 3 4 T 

O 

T 

A 

L 

2 3 4 T 

O 

T 

A 

L 

2 3 4 T 

O 

T 

A 

L 

2 3 4 T 

O 

T 

A 

L 

01 5 5 1 11 1 1 1 3 - - - 0 - 1 1 2 3 - 1 4 - - - 0 20 

02 3 3 1 7 4 - - 4 - - - 0 1 - 1 2 2 1 2 5 - - - 0 18 

03 2 - 2 4 - - - 0 - - - 0 - - - 0 1 - - 1 - - - 0 5 

04 3 1 2 6 - 1 1 2 - - - 0 - 1 1 2 1 2 1 4 - - - 0 14 

05 3 11 - 14 - - - 0 - - - 0 - - - 0 1 - 1 2 - - - 0 16 

06 2 7 2 11 1 - - 1 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 12 

07 1 1 2 4 - - 2 2 - - 1 1 - 1 - 1 2 1 3 6 - - - 0 14 

08 3 7 1 11 1 - - 1 - - - 0 - - 1 1 - - 1 1 - - - 0 14 

09 6 3 1 10 - - - 0 - - - 0 - - - 0 1 - 1 2 - - - 0 12 

10 2 - 2 4 1 2 - 3 - - - 0 - 1 - 1 1 1 3 5 - - - 0 13 

11 1 3 - 4 1 - - 1 1 - - 1 - - 1 1 5 - 2 7 - - - 0 14 

12 3 3 1 7 - - - 0 1 - - 1 - 1 1 2 - - 1 1 - - - 0 11 

13 1 - - 1 - - - 0 - - - 0 - - - 0 1 4 2 7 - - - 0 8 

14 1 1 - 2 - - - 0 1 2 - 3 - 3 1 4 - - - 0 - - - 0 9 

15 1 1 - 2 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 2 

16 5 4 - 9 1 2 - 3 - - - 0 - - - 0 - 1 - 1 - - - 0 13 

17 7 2 4 13 - 1 1 2 - - - 0 1 2 1 4 - 1 - 1 - - - 0 20 

18 - 1 3 4 - - - 0 - 1 - 1 2 - 2 4 - - - 0 - - - 0 9 

19 4 1 1 6 - - - 0 - - - 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - - - 0 8 

20 - - 1 1 - - - 0 - - - 0 - - 1 1 - - - 0 - - - 0 2 

Tota

l 

53 54 24 131 10 7 5 22 3 3 1 7 4 11 11 26 18 12 18 48 - - - 0 234 
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 Como podemos notar, o conteúdo foi a dimensão textual que mais sofreu acréscimos 

durante a revisão das cartas das crianças. Sendo assim, percebemos que o aumento de 

informações nos textos foi foco de grande preocupação por parte dos sujeitos da nossa 

pesquisa. Como pode ser visto no exemplo do aluno 5, que foi o que mais acrescentou 

conteúdo em sua carta. 

Produção inicial (versão 1) Produção final (texto 4) 
(Nome do aluno)                           29/10/2008 

 

Caro Prefeito ageite os parquinhos do iBura porque 

estão quebrado a tinta esta saído os brinquedos estão 

emferujado.  

ou senão troque os brinquedos porque não da para 

brincar porque tem crianças que não sabe brincar e 

quebra. 

(Nome do aluno)                           17/11/2008 

 

Prefeitura do Recife 

 

Estamos fazendo esta carta para vocês ajeite os 

parquinhos do nosso bairro, e bote outros brinquedos 

para nos voutar a brincar no parquinho porque os 

brinquedos estão muito quebrados se vocês ajeita 

prometemos cuidar e nuca mais quebramos. Por que 

tem muitas crianças que fical no balanços e a correti 

que secura fica ruim e tora e os escurrego ficam em 

ferrujado tambem e termina se torando e para colocar 

o outro escurrego, e colocar gangorras novas por que 

a que está no parque, estão quebradas e enferrujado 

quando precisamos brincar não podemos por que 

todos os brinquedos estão todos quebrados e so 

podemos ficar sentados ou jogando bola e brincando 

de esconde esconde e se botarem brinquedos podemos 

brincar neles.  

 

obrigado por ler minha carta 

 

Escola municipal Cristiano Cordeiro 

Turma 1, sexo masculino, 10 anos. 

 

Ao observar as duas versões acima (produção inicial – versão 1 e produção final – 

versão 4) da carta do aluno 5, percebemos como o acréscimo de conteúdo foi marcante em seu 

texto. Vale ressaltar que os 14 acréscimos, que contabilizamos nas diferentes versões, deram 

conta de inserir várias informações que não constavam em seu texto inicial (versão 4) . Isto é, 

foram inseridos novos componentes e também mais informações no conteúdo já presente: 1) 

Acréscimo do trecho “e bote outros brinquedos” na versão 3; 2) Acréscimo do trecho “para 

nos voutar a brincar no parquinho” na versão 3; 3) Acréscimo do trecho “se vocês ajeitar 

prometemos cuidar e nuca mais quebramos.” na versão 3; 4) Acréscimo do trecho “Por que 
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tem muitas crianças que fical no balanços e a correte que segura fica ruim e tora” na versão 

3; 5) Acréscimo do trecho “e os escurego ficam em ferrujado tambem e termina se torando” 

na versão 3; 6) Acréscimo do trecho “e para colocar o outro escurrego, e colocar gangorras 

novas” na versão 3; 7) Acréscimo do trecho “para que a que está no parque, estão quebradas 

e enferrujado” na versão 3; 8) Acréscimo do trecho “quando precisamos brincar não 

podemos por que todos os brinquedos estão todos quebrados e so podemos ficar sentados ou 

jogando bola... e brincando de esconde esconde” na versão 3; 9) Acréscimo do trecho “e se 

botarem brinquedos podemos brincar neles.” na versão 3; 10) Acréscimo do trecho “se vocês 

botarem em todas parquinhos do Recife nos brinquedos agradesemos muitos.” Na versão 3; 

11) Acréscimo do trecho “tem menino que não sabe brincar” na versão 2, mas na versão 3 é 

retirado, por isso não aparece na versão final; 12) Acréscimo trecho “e tambem coloque 

policiais para tomar cota porque tem bandidos.” na versão 2 e retirou na versão 3; 13) 

Acréscimo do trecho “Obrigado por ler minha carta” na versão 3; 14) Acréscimo do trecho 

“Escola municipal Cristiano cordeiro Bairro do ur 2 iBura” na versão 2, mas depois o trecho 

sofre mudanças e aparece na versão final apenas indicando o nome da escola.  

A segunda dimensão da textualidade que mais vezes passou por acréscimos foi a 

“ortografia”. Desse modo, parece que, no processo de escrita, as crianças deixavam de colocar 

letras e após a releitura percebiam as ausências. Como, por exemplo, o aluno 13, que tinha 

escrito na versão 1 a palavra “Obrigo” ao revisar sua carta percebeu a falta de letras para a 

escrita convencional da mesma, e assim acrescentou na versão 2 as letras que faltavam, no 

caso a sílaba “do” ficando a palavra após o acréscimo “obrigado”. A mesma coisa aconteceu 

com o aluno 7, pois identificamos na versão 1 de seu texto a palavra “plas” e logo na revisão 

seguinte notou que estava faltando a letra “e”. Então, acrescentou tal letra e a palavra se 

tornou  “pelas” na versão 2 de seu texto. 

  Outro dado trazido na tabela 7 se refere à frequência com que as dimensões textuais 
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sofreram acréscimos em cada versão. Nesse sentido, foram nas versões 2 e 3 que o conteúdo 

mais foi ampliado. Tal dado remete ao já discutido anteriormente: as crianças parecem 

começar a revisão analisando a suficiência de informatividade no texto. A preocupação com a 

pontuação aparece mais claramente nas versões 3 e 4, demonstrando que eles passaram a se 

ocupar mais dessa dimensão após terem certa satisfação com o conteúdo textual. Como pode 

ser visualizado no exemplo do aluno 14. Na versão 3, ele acrescentou alguns sinais de 

pontuação (ponto final) em alguns trechos de sua carta. 

Versão 2 Versão 3 
Recife, 11 de novembro de 2008 

 

Senhor Prefeito João Paulo 

 

O parque perto da minha casa está precisando de 

novos brinquedos o balanço está quebrado e 

ferrujados. As ruas tão tendo assalto precisamos de 

policiais. Os hospitais não tem remédios suficientes 

para os moradores. As ruas estão cheio de matos 

precisamos da sua ajuda Falta parque para as 

crianças brincar, as ruas não tem espaço eu colaboro 

com a sua ajuda 

 

XX (nome da aluna) 

Recife, 18 de novembro de 2008  

 

Senhor Prefeito João Paulo 

       

        O parque perto da minha casa está precisando 

de novos brinquedos o balanço está quebrado e 

ferrujados as ruas tão tendo assalto. precisamos de 

policiais. Os hospitais não tem remédios suficientes 

para os moradores.     

As ruas estão cheio de matos precisamos da sua 

ajuda. Falta parque para as crianças brincar, as ruas 

não tem espaço. eu colaboro com a sua ajuda  

 

XX (nome da aluna)  

 

Um abraço. 

Turma 2, sexo feminino, 10 anos. 

 

No que concerne à coesão textual, foi nas versões iniciais (2 e 3) que foram inseridos 

mais conectivos. Parece que tais inserções tem relação direta com a inclusão de mais 

conteúdo. Como pode ser visto em exemplos do aluno 1: em seu texto inicial (versão 1), 

aparece o trecho “noso parque esta sedo destruido por varias pessoas” e na versão 2 o aluno 

insere o conectivo “e”, ficando o trecho: “e eu quero falar sobre o noso parque que estar 

sendo destruido por varias”. e aluno 2: na versão inicial aparece o trecho “Queremos brincar 

mais as prasinhas estam quebradas” é modificado, também, a partir de acréscimos de 

elementos coesivos na versão 2: “e todos nos queremos brincar mais nas pracinhas que 

estam quebrada”. 
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Diante da tabela 7, ainda podemos perceber que foram os alunos 1 e 17 que mais 

modificaram seus textos quanto ao acréscimo das dimensões da textualidade categorizadas.  

Após a apresentação e discussão das tabelas anunciadas, iremos expor as diferentes versões da 

carta de uma dessas crianças e apontaremos os acréscimos feitos em seu texto no transcorrer 

das revisões. 

Em suma, já sabemos que os acréscimos foram os tipos de mudanças mais realizadas 

pelos alunos. Sabemos também que o conteúdo foi a dimensão que durante as revisões mais 

sofreu com os acréscimos, devido à inserção de novas informações. Vimos também que as 

mudanças relativas à dimensão coesão parece ter relação íntima com a seleção de conteúdo 

textual e que a ortografia é uma preocupação constante dos estudantes na escrita dos textos.  

  Como a substituição foi o segundo tipo de mudança mais frequente nas cartas das 

crianças, iremos observar na tabela a seguir quais dimensões textuais passaram por essas 

modificações.
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Tabela 8: Frequência de substituições nos textos das crianças 

Alu

no/ 

vers

ões 

Quantidade de substituições por dimensão textual Total 

de 

substi

tuiçõ

es 

 

Conteúdo 

 

Coesão 

 

Paragrafação 

 

Pontuação 

 

Ortografia 

 

Concordância 

2 3 4 T 

O 

T 

A 

L 

2 3 4 T 

O 

T 

A 

L 

2 3 4 T 

O 

T 

A 

L 

2 3 4 T 

O 

T 

A 

L 

2 3 4 T 

O 

T 

A 

L 

2 3 4 T 

O 

T 

A 

L 

01 3 1 4 8 - - - 0 - - - 0 - - - - 2 2 3 7 1 - - 1 16 

02 - - - 0 1 - - 1 - - - 0 - 1 - 1 6 - - 6 1 - 1 2 10 

03 2 3 2 7 - 1 - 1 - - - 0 - - - - - - - 0 1 2 - 3 11 

04 4 3 3 10 - - - 0 - - - 0 1 - 1 2 1 - 1 2 - - 1 1 15 

05 3 2 - 5 - - 1 1 - - - 0 - - - - 1 - 3 4 1 - 2 3 13 

06 - 4 - 4 - - - 0 - - - 0 - - - - 2 - 3 5 - - - 0 9 

07 1 - 1 2 - - 2 2 - 1 - 1 - - - - 2 3 3 8 2 - 1 3 16 

08 2 2 2 6 - 1 - 1 - - - 0 - - - - - - 1 1 1 - 3 4 12 

09 - - 1 1 1 - - 1 - - - 0 - - - - 1 - 1 2 - - 1 1 5 

10 2 1 1 4 - 1 - 1 - - - 0 - - - - 3 4 2 9 3 1 - 4 18 

11 - 3 - 3 - - - 0 - - - 0 - - - - 1 - 2 3 1 - - 1 7 

12 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - 1 1 1 - - 1 1 - 1 2 4 

13 - - 1 1 - - - 0 - - - 0 - - - - - 4 1 5 - - - 0 6 

14 1 - - 1 - - - 0 - - - 0 - - - - 1 - - 1 - - - 0 2 

15 1 2 2 5 - - - 0 - - - 0 - - - - 1 - - 1 - - - 0 6 

16 3 1 - 4 - - - 0 - - - 0 1 - - 1 - - - 0 - 2 - 2 7 

17 - 1 1 2 - - - 0 - - - 0 - - - - 3 5 - 8 - - - 0 10 

18 1 1 - 2 - - - 0 - - - 0 - - - - - - - 0 - - - 0 2 

19 1 1 3 5 - - - 0 - - - 0 - - - - - 3 - 3 - - - 0 8 

20 - - - 0 - 1 - 1 - - - 0 - - 1 1 1 1 - 2 - 1 - 1 5 

Tota

l 

24 25 21 70 2 4 3 9 - 1 - 1 2 1 3 6 26 22 20 68 12 6 10 28 182 
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 Vemos que o conteúdo foi a dimensão que mais passou por substituições. No entanto, 

a frequência de substituições na ortografia das palavras foi muito próxima das realizadas 

quanto ao conteúdo. 

 Foram nos textos de nove alunos que identificamos uma frequência maior de 

substituições quanto ao conteúdo. O que mais realizou tal tipo de mudança foi o aluno 4. 

Quando, por exemplo, indica sua sugestão de providência, na versão 1: “tebém tem que trocar 

as aría agua as plantas e bota mais flor cuidar mais dela” e a substitui na versão 2 por: “e 

também aguar as plantas e colocar mais flor e ter uma pessoa para cuidar, observa e linpar 

sempre”. Substituindo assim, a parte em que sugere que para resolver o problema é preciso 

“cuidar mais dela” por “ter uma pessoa para cuidar, observa e linpar sempre”. Também 

percebemos substituição no conteúdo de sua carta no trecho: “é o que queremos nela tudo 

limpinho e arumadinho”  (versão 1) para “o que queremos é a nossa praça reformada” (versão 

2). 

Nas cartas de oito estudantes, observamos que a troca quanto à ortografia foi  a mais 

constante. Alguns exemplos retirados das diferentes versões do texto do aluno 10 ilustram 

como ele se preocupa em fazer substituições quanto à ortografia de palavras, como, por 

exemplo, “solicitando”, na versão 2,  “solisitando”, na versão 3 e “solicitando”, na versão 4. 

Também, “serca” na versão 3 por “cerca”  na versão 4. 

Já o aluno 12 se preocupou em substituir mais vezes palavras, para que houvesse 

concordância em seu texto. Os alunos 11 e 14 se preocuparam igualmente em substituir as 

dimensões conteúdo e ortografia. 

 O aluno 10, com uma frequência de dezoito modificações desse tipo, foi o que mais 

vezes substituiu as dimensões textuais de sua carta, seguido pelos alunos 1 e 7, que em 

dezesseis oportunidades realizaram substituições em seus textos. 

Vale salientar que a concordância foi a única dimensão textual que somente sofreu 
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substituições.  

Sabido quais dimensões textuais passaram por substituições, vamos agora visualizar a 

tabela 9, que nos traz os dados relativos à frequência das exclusões realizadas em cada 

dimensão textual pelos sujeitos da nossa pesquisa. 
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Tabela 9: Frequência de exclusões nos textos das crianças 

Alu

no/ 

vers

ões 

Quantidade de exclusões por dimensão textual Total 

de 

exclu

sões 

 

Conteúdo 

 

Coesão 

 

Paragrafação 

 

Pontuação 

 

Ortografia 

 

Concordância 

2 3 4 T 

O 

T 

A 

L 

2 3 4 T 

O 

T 

A 

L 

2 3 4 T 

O 

T 

A 

L 

2 3 4 T 

O 

T 

A 

L 

2 3 4 T 

O 

T 

A 

L 

2 3 4 T 

O 

T 

A 

L 

01 6 4 3 13 1 - - 1 - - - 0 - - 1 1 - - - 0 - - - 0 15 

02 5 - 2 7 - - - 0 - - - 0 1 1 - 2 2 2 1 5 - - - 0 14 

03 1 - 3 4 - - - 0 - - - 0 1 - - 1 - - - 0 - - - 0 5 

04 6 3 - 9 - - - 0 - - - 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - - - 0 11 

05 3 4 3 10 - - - 0 - - - 0 - - 1 1 - - 1 1 - - - 0 12 

06 2 2 - 4 - - - 0 - - 1 1 1 - - 1 - - 1 1 - - - 0 7 

07 1 1 - 2 - 1 - 1 - - - 0 1 - - 1 1 3 - 4 - - - 0 8 

08 2 2 - 4 - - - 0 - - - 0 1 - - 1 - - - 0 - - - 0 5 

09 1 2 - 3 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 3 

10 1 2 3 6 - - - 0 - - - 0 - - - 0 1 3 2 6 - - - 0 12 

11 1 3 1 5 - - - 0 - 1 - 1 - - - 0 - - 2 2 - - - 0 8 

12 - 5 1 6 - - - 0 - - - 0 - - - 0 1 - - 1 - - - 0 7 

13 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 0 

14 1 - - 1 1 - - 1 - - - 0 1 1 1 3 - - - 0 - - - 0 5 

15 1 - - 1 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 1 

16 2 3 4 9 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 9 

17 2 2 1 5 - - - 0 - - - 0 - 1 - 1 - - - 0 - - - 0 6 

18 1 2 - 3 - - - 0 - - - 0 1 1 1 3 - - - 0 - - - 0 6 

19 1 4 2 7 - - - 0 - - - 0 - - - 0 1 - - 1 - - - 0 8 

20 - 1 - 1 - - - 0 - - - 0 - - 1 1 1 - - 1 - - - 0 3 

Tota

l 

37 40 23 100 2 1 0 3 0 1 1 2 7 5 5 17 7 9 7 23 - - - 0 145 
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Com relação às exclusões realizadas pelos alunos, vemos que o conteúdo mais uma 

vez foi a dimensão textual que mais sofreu mudanças, com um percentual em torno de 69%.  

A ortografia foi a segunda dimensão de maior constância desse tipo de modificação.  

Em contrapartida à maioria dos estudantes, que excluíram mais aspectos relacionados 

ao conteúdo, os alunos 7 e 10, eliminaram com maior frequência de seus textos aspectos 

relacionados às dimensões ortografia. A partir dos exemplos das diferentes versões do aluno 

10, podemos visualizar as retiradas de letras em algumas palavras como: “denuncia” (versão 

1)/“denucia” (versão 2); “algumas” (versão 2)/“agumas” (versão 3); e “vocêsis”  (versão 

1)/“vocêis” (versão 2). Vemos, então, que as exclusões quanto à ortografia giraram em torno 

da tentativa de escrita das palavras de forma convencional. Já o aluno 14 excluiu com maior 

frequência aspectos referentes à pontuação. 

Dos sujeitos que mais realizaram retiradas em seus textos estão os alunos 1 (com um 

total de quinze exclusões realizadas no decorrer das revisões dos seus escritos) e 2 (com 

frequência total de quatorze exclusões nas diferentes versões do seu texto). Também, notamos 

que somente o aluno 13 não realizou mudanças desse tipo nas diferentes versões da sua carta.  

Sabemos, então, que o conteúdo foi a dimensão textual que mais sofreu com as 

retiradas realizadas pelas crianças no decorrer das revisões propostas, assim como aconteceu 

com os tipos de mudanças apresentadas anteriormente. 

A seguir apresentaremos a tabela da frequência de mudanças de posição realizadas 

pelos alunos do nosso estudo em seus textos.   
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Tabela 10: Frequência de mudanças de posição nos textos das crianças 

Alu

no/ 

vers

ões 

Quantidade de mudanças de posição por dimensão textual Total 

de 

muda

nças 

de 

posiç

ão 

 

Conteúdo 

 

Coesão 

 

Paragrafação 

 

Pontuação 

 

Ortografia 

 

Concordância 

2 3 4 T 

O 

T 

A 

L 

2 3 4 T 

O 

T 

A 

L 

2 3 4 T 

O 

T 

A 

L 

2 3 4 T 

O 

T 

A 

L 

2 3 4 T 

O 

T 

A 

L 

2 3 4 T 

O 

T 

A 

L 

01 1 3 - 4 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 4 

02 - - 1 1 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 1 

03 - - 1 1 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 1 

04 1 2 1 4 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 4 

05 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 0 

06 - 2 - 2 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 2 

07 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 0 

08 1 1 - 2 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 2 

09 - 2 - 2 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 2 

10 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 0 

11 - - 1 1 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 1 

12 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 0 

13 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 0 

14 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 0 

15 1 - - 1 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 1 

16 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 0 

17 2 1 1 4 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 4 

18 - 1 - 1 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 1 

19 - 1 - 1 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 1 

20 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 0 

Tota

l 

6 13 5 24 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 24 
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Como podemos perceber, o conteúdo foi a única dimensão da textualidade que sofreu 

com as modificações denominadas “mudanças de posição”. Ainda, notamos que foram os 

alunos 1, 4 e 17 que mais se utilizaram desse tipo de modificação, na tentativa de reorganizar 

seus escritos, a partir de mudanças na ordem de aparição das informações já presentes em 

seus textos. Ou seja, os alunos que realizaram tal tipo de modificação, o fizeram devido às 

mudanças de outros tipos que realizaram em seu texto no decorrer das revisões. Assim, nos 

apontaram que, para eles, aqueles trechos ou informações que foram reorganizados a partir 

das mudanças de posição, eram importantes e deveriam continuar presentes, como iremos 

apontar mais adiante em alguns exemplos. 

Na busca pela comparação dos dados entre as turmas, elaboramos a tabela 11 que nos 

auxilia na visualização dos mesmos.  

 

Tabela 11: Frequência dos tipos de mudanças realizadas por turma 

Tipo de mudança Turma 1 Turma 2 Total 

Freq. % Freq. % Freq. % 

Acréscimo 138 40,47 96 39,34 234 40,0 

Substituição 107 31,38 75 30,73 182 31,1 

Exclusão 80 23,46 65 26,64 145 24,8 

Mudança de posição 16 4,69 8 3,28 24 4,1 

TOTAL 341 100 244 99,99 585 100 

 

Nas duas turmas, os acréscimos ocorreram em maior frequência que os demais tipos 

de modificações, bem como as substituições foram o segundo tipo de mudança mais 

realizado, seguido das exclusões e mudanças de posição, como pode ser observado na tabela 

acima. Nesse sentido, parece que as crianças realmente tendem a acrescentar conteúdo em 

seus textos quando são levadas a revisá-los. 

Diante do exposto, até o momento, o acréscimo foi o tipo de mudança mais frequente 

quando as crianças foram levadas a revisar seus textos e o conteúdo foi a dimensão textual 

que mais passou por mudanças (em todos os tipos de modificações categorizadas no estudo).  
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Sendo assim, resolvemos contabilizar a quantidade de palavras do texto inicial  e final 

das crianças, esses dados podem ser visualizados na tabela 12.  

 

Tabela 12: Quantidade de palavras do texto inicial e final das crianças 

 

Alunos 

Quantidade de palavras dos textos 

Produção 

Inicial 

Produção 

final 

01 119 81 

02 69 58 

03 45 37 

04 75 62 

05 39 147 

06 89 63 

07 73 113 

08 23 58 

09 47 54 

10 71 62 

11 36 28 

12 63 77 

13 32 49 

14 51 66 

15 47 69 

16 49 59 

17 28 78 

18 35 26 

19 35 42 

20 41 42 

Total 1.067 1.271 

 

Podemos perceber que a maioria dos alunos da turma 1 reduziu a quantidade de 

palavras das suas cartas no decorrer das revisões (seis alunos ou 60% dos dez alunos  da turma 

1), enquanto os alunos da turma 2 seguiram o caminho inverso (oito crianças ou 80%)  

aumentaram a quantidade de palavras em suas cartas no transcorrer das revisões.  

Diante desses dados, foi necessário refletir sobre um fato observado: os alunos da 

turma 1 realizaram mais mudanças de acréscimo, no entanto, o número de palavras nos  textos 

foi, de modo geral, diminuído na versão final. O exemplo das mudanças ocorridas no texto do 

aluno 6 nos auxiliará a compreender tal fenômeno. Assim, apresentaremos as diferentes 

versões dos seus textos e depois faremos a análise de algumas modificações realizadas a partir 

de exemplos retirados do quadro 9, para que possamos compreender como os tipos de 
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mudanças realizadas interferiu na quantidade de palavras contabilizadas em seu texto final 

(versão 4) e ainda refletir sobre a melhoria ou não dos textos quando aumentaram ou 

diminuíram de tamanho. 

 

Figura 6: Diferentes versões da carta do aluno 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Versão 1 

 

Versão 2 
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Turma 1, sexo masculino, 9 anos.  

Versão 3 

 

Versão 4 
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Quadro 9: Revisões realizadas pelo aluno 6 

Trech

os 

Versão 4 Versão 3 Versão 2 Versão 1 Componentes Dimensões 

revisadas 

- Conteúdo 

- Ortografia 

- Caligrafia 

- Coesão 

- Paragrafação 

- Pontuação 

- Concordância 

Tipos de 

modificação 

- Acréscimo 

- Retirada 

- Substituição 

- Mudança de 

posição 

Comentários 

1 17/11/2008 12/11/2008 10/11/2008 29/10/08 Data    

2 Escola municipal 

Cristiano Cordeiro 

Aluno: XXX 

Serie 3ª a 

Escola municipal 

Cristiano Cordeiro 

Aluno: XXX 

Serie 3ª a 

  Dados do 

remetente 

- Conteúdo - Substituição 

de conteúdo 

(3) 

Inicialmente 

aparece no 

trecho 5 e 

diferente. 

3 Bom dia  Bom dia  Cara Cara Saudação - Conteúdo - Substituição 

de conteúdo 

(3) 

 

4 Prefeitura do recife Prefeitura do Recife Prefeitura: Prefeitura: Indicação do 

destinatário 

- Conteúdo - Acréscimo 

de conteúdo 

(3) 

 

5   Nossa escola 

Cristiano Cordeiro: 

dizemos nos alunos 

da 3ª série sala 4 do 

ur 2 ibura: 

Nossa escola 

Cristiano Cordeiro: 

dizemos nos alunos 

da 3ª série sala 4 do 

ur 2 ibura: 

Local 

Série 

Identificação 

da escola 

- Conteúdo - Mudança de 

posição (3) 

Para o trecho 

2. 

6 Prefeitura queremos 

que voçês arumens 

as pracinhas e 

parques do nosso 

recife 

         Prefeitura 

queromos que voçês 

arumens as 

pracinhas do nosso 

Recife 

   Pedimos que a 

Prefeitura e seus 

agentes que ajeitem 

as praças do nosso 

bairro 

    Pedimos que a 

Prefeitura e seus 

agentes que ajeitem 

as prasas do nosso 

bairro 

Indicação de 

sugestões de 

providências a 

serem tomadas 

- Paragrafação 

- Ortografia 

- Conteúdo 

- Retirou 

marcação de 

parágrafo (4) 

- Substituiu 

letra em 

palavra (2) 

- Substituição 

de conteúdo 

(3) 

- Substituição 

de letra em 

Retirou o 

recuo na 1ª 

linha na 

versão 4. 
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palavra (4) 

- Acréscimo 

de conteúdo 

(4) 

7 para agente ter um 

lazer melhor melhor 

para agente ter um 

lazer melhor 

  Justificativa 

para 

convenciment

o de que a 

sugestão é 

adequada 

- Conteúdo - Acréscimo 

do trecho (3) 

- Acréscimo 

de palavra 

(repete a 

mesma palavra 

escrita antes) 

(4) 

 

8 poriso temos que 

brincar normal para 

os brinquedos não 

quebrarem mas 

poriso temos que 

brincar mornal para 

os brinquedos não 

quebrarem mais 

  Contra-

argumentação 

relativa ao 

objeto alvo de 

reclamação 

- Ortografia 

- Conteúdo 

- Acréscimo 

do trecho (3) 

- Substituição 

de letra em 

palavra (4) 

- Retirada de 

letra em 

palavra (4) 

 

9 nas pracinhas os 

brinquedos estão 

todos quebrados 

nas pracinhas os 

brinquedos estão 

todos quebrados  

  Indicação do 

objeto alvo de 

reclamação 

- Conteúdo - Acréscimo 

do trecho (3) 

 

10 então não dar para 

agente brincar neles. 

então não dar para 

agemte brincar 

neles. 

  Justificativa 

para 

convenciment

o de que o 

objeto pode 

ser (merece 

ser) alvo de 

reclamação 

- Conteúdo 

- Ortografia 

 

- Acréscimo 

do trecho (3) 

- Substituição 

de letra em 

palavra (4) 

 

 

11   nos crianças do nos crianças temos o Contra- - Conteúdo - Acréscimo  
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Cristiano Cordeiro 

temos o direito de 

brincar em praças, e 

prasas arqtematicas, 

pó riso mando essa 

carta para voce e 

seus agentes, 

direito de brincar em 

prasas, e prasas 

arqtematicas, pó riso 

mando essa carta 

para voce e todos os 

seus agentes, 

argumentação 

relativa ao 

objeto alvo de 

reclamação 

- Ortografia de conteúdo 

(2) 

- Substituição 

de letra em 

palavra (2) 

- Retirada do 

trecho (3) 

12   bem vamos logo ae 

que interesa as 

praças estão todas 

quebradas e todos os 

nossos parques 

bem vamos logo ae 

que interesa as 

praças estão todas 

quebradas e todos os 

nossos parques, 

Indicação do 

objeto alvo de 

reclamação 

 

- Conteúdo 

- Pontuação 

- Retirada de 

sinal de 

pontuação 

(vírgula) (2) 

- Retirada do 

trecho (3) 

 

13 Muito obrigado pela 

sua atenção 

Muito obrigado pela 

sua atenção 

 agradecemos pela 

escola e todos 

professoras. 

Despedida - Conteúdo - Retirada do 

trecho (2) 

- Acréscimo 

do trecho (3) 

 

14 Ass = XXX Ass = XXX   Indicação do 

remetente 

- Conteúdo - Substituição 

de conteúdo 

(3) 

 

Nas versões 1 

e 2 aparece no 

trecho 18 e 

com outra 

apresentação. 

15 Esperamos sua 

resposta... 

Esperamos sua 

resposta... 

esperamos sua 

resposta... 

Esperamos 

resposta... 

Despedida - Coesão - Acréscimo 

de elemento 

coesivo (2) 

 

16 Recife – Pe uR-2-

ibura 

Recife – Pe uR-2-

ibura 

  Local - Conteúdo - Acréscimo 

de trecho (3) 

 

17   A qui quem escreve 

e XXX (nome do 

aluno). 

XXX (nome do 

aluno)  

Indicação do 

remetente 

- Conteúdo - Acréscimo 

de conteúdo 

(2) 

- Mudança de 

posição (3) 

Para o trecho 

12. 

18    e tenha um bom dia Despedida - Conteúdo - Retirada do 

trecho (2) 
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Como pode ser notado, o aluno 6 realiza os quatro tipos de mudanças já descritas no 

transcorrer das análises sobre os diferentes trechos do seu texto. No entanto, o tipo de 

mudança mais realizada por esse aluno foi o acréscimo, como antecipamos (do mesmo modo 

que a maioria dos alunos da turma 1). Com relação à contagem das palavras dos seus textos, 

identificamos, na versão 1, oitenta e nove palavras e, na versão 4, sessenta e três. Sendo 

assim, o aluno no decorrer das revisões foi diminuindo a quantidade de palavras da sua carta, 

a partir das modificações no conteúdo da mesma. Logo, iremos nos centrar nas modificações 

que resultaram na quantidade de palavras do seu texto final, para que possamos chegar a uma 

resposta para tal questão. 

 Nesse sentido, um primeiro ponto a ser destacado é que nas versões 1 e 2, o trecho 1 

aparece na posição 5 e de outra forma. Ou seja, além de mudá-lo de posição também 

substituiu a forma de apresentação desse trecho ao ser mais sucinto na apresentação de tais 

informações. 

 No trecho 6, há outra substituição importante em seu texto. Na versão 3, o aluno 

abandona o discurso “Pedimos que a Prefeitura e seus agentes que ajeitem as praças do 

nosso bairro”  por “Prefeitura queromos que voçês arumens as pracinhas do nosso Recife”  

e ainda, na versão 4, diz: “Prefeitura queremos que voçês arumens as pracinhas e parques do 

nosso recife” . Nesse sentido, percebemos movimentos de substituição e acréscimo de 

conteúdo nesse trecho. Quando ocorre a substituição do trecho na versão 3, vemos que o 

aluno se preocupa em retirar a palavra pedir, visto que sua carta não visa “pedir” e sim 

“reclamar”, como deixa claro no decorrer da mesma. Assim, reorganiza o trecho deixando 

mais evidente sua indicação de sugestões de providência (reformar as pracinhas e parques).  

 No entanto, as modificações ocorridas a partir da exclusão dos trechos 11 e 12 na 

versão 3 (que possuíam uma grande quantidade de palavras), foi que colaborou para que o 

número de palavras do texto final fosse inferior a identificada na versão inicial. Isto é, a 
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quantidade de palavras foi menor, mesmo o aluno tendo acrescentado os trechos 7, 8, 9 e 10, 

que, além de dar conta dos componentes excluídos nos trechos 11 e 12, também adiciona um 

novo componente em sua carta, uma justificativa para convencimento de que o objeto pode 

ser (merece ser) alvo de reclamação, que não estava presente nas versões 1 e 2 do seu texto. 

Em suma, os trechos 11 e 12, que possuíam uma grande quantidade de palavras, foram 

excluídos e os trechos 7, 8, 9 e 10, que foram inseridos, possuíam uma quantidade menor de 

palavras.  

Sendo assim, o aluno demonstra se preocupar, a partir das modificações traçadas no 

seu texto, em produzir uma carta de reclamação mais objetiva e direta, na intenção de melhor 

dizer o que ele tinha para dizer ao Prefeito. Percebemos, também, que apesar do seu texto 

final (versão 4) conter menos palavras, o aluno a partir das reformulações (substituições, 

mudanças de posição, acréscimos e exclusões no conteúdo de sua carta) adéqua-o melhor às 

suas finalidades. Portanto, foi nessa perspectiva de dizer melhor ou explicar de maneira mais 

clara e sucinta (a partir de diversos tipos de mudanças) que a maioria alunos da turma 1 

também reduziu a quantidade de palavras dos seus textos finais (versão 4).  

Diante desses dados e sabendo da divergência quanto à quantidade de palavras 

presentes nas produções inicial e final dos alunos, quando fizemos a comparação por turma, 

apresentaremos as diferentes versões e o quadro de análise da carta do aluno 17, visto que os 

tipos de modificação realizadas por este aluno se assemelha bastante aos da maioria dos 

alunos da turma 2 (ver quadro 10). 
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Figura 7: Diferentes versões da carta do aluno 17 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turma 2, sexo masculino, 10 anos. 

Versão 1 

 

Versão 2 

 

Versão 3 

 

Versão 4 

 



                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                           227 

 

Quadro 10: Revisões realizadas pelo aluno 17 
Trech

os 

Versão 4 Versão 3 Versão 2 Versão 1 Componentes Dimensões 

revisadas 

- Conteúdo 

- Ortografia 

- Caligrafia 

- Coesão 

- Paragrafação 

- Pontuação 

- Concordância 

Tipos de 

modificação 

- Acréscimo 

- Retirada 

- Substituição 

- Mudança de 

posição 

Comentários 

 

 

 

1 Recife ur 10 inbura, Recife ur 10 inbura, Recife ur. 10 Recife ur 10 inbura Local - Conteúdo 

- Pontuação 

- Acréscimo 

de sinal de 

pontuação 

(ponto final) 

(2) 

- Retirada de 

palavra (2) 

- Acréscimo 

de palavra (3) 

- Acréscimo 

de sinal de 

pontuação 

(vírgula) (3) 

 

2 25/11/2008  18/11/2008  11/11/2008 06/11/2008 Data    

3   XX (nome do aluno)  Indicação do 

remetente 

- Conteúdo - Mudança de 

posição (3) 

Para o trecho 

16. 

4    para prefeito joão 

palo. 

Indicação do 

destinatário 

- Conteúdo - Retirada do 

trecho (2) 

Pode ter 

ocorrido 

porque 

percebeu que 

logo em 

seguida já 

fazia 

referência ao 

seu 

destinatário e 

para não ser 

repetitivo 
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retirou o 

trecho. 

5 Senhor Prefeito João 

Palo 

senhor Prefeito João 

Palo 

semor Prefeito João 

Palo 

Senor joão palo Indicação do 

destinatário 

- Conteúdo 

- Ortografia 

- Acréscimo 

de conteúdo 

(2) 

- Substituição 

de letra em 

palavra (2) 

- Substituição 

de letras em 

palavra (3) 

 

6 o senhor pode ajeitar 

o campo da ur 10 

inbura 

o senhor pode ajeitar 

o campo da ur 10 

inbura 

o senhor pode ajeitar 

o campo da ur 10 

inbura 

 Indicação de 

sugestões de 

providências a 

serem tomadas 

- Conteúdo - Acréscimo 

do trecho (2) 

 

7 porque quando 

chove fica alagado 

   Justificativa 

para 

convenciment

o de que a 

sugestão é 

adequada 

- Conteúdo 

 

- Acréscimo 

do trecho (4) 

 

 

8  porque quando 

chove fica cheio de 

buraco 

por que quan do 

xove fica xeio de 

boraco 

 Justificativa 

para 

convenciment

o de que a 

sugestão é 

adequada 

- Conteúdo 

- Ortografia 

- Acréscimo 

do trecho (2) 

- Substituição 

de letra em 

palavra (3) 

- Substituição 

de letras em 

palavra (3) 

- Substituição 

de letra em 

palavra (3) 

- Mudança de 

posição (4) 

Para o trecho 

10 na versão 

4. 

9 e tambem a prasa do 

ur 5 inbura. 

e tambem a prasa do 

ur 5 

e tem bem a prasa 

do ur 5. 

 Indicação de 

sugestões de 

- Conteúdo 

- Pontuação 

- Substituição 

de letra em 

Mudança de 

posição do 



                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                           229 

 

providências a 

serem tomadas 

palavra (3) 

- Retirada de 

sinal de 

pontuação (3) 

- Acréscimo 

de conteúdo 

(4) 

- Acréscimo 

de sinal de 

pontuação 

(ponto final) 

(4) 

trecho 12. 

10 quetanbem esta 

quebrada  e quando 

chove fica cheio de 

buraco. porque 

tambem não tem 

lugar para as 

crianças 

poroque esta 

quebrada 

proque esta des 

noronado o parque 

 Justificativa 

para 

convenciment

o de que a 

sugestão é 

adequada 

- Conteúdo 

- Coesão 

- Ortografia 

- Acréscimo 

do trecho (2) 

- Substituição 

de conteúdo 

(3) 

- Acréscimo 

de letras em 

palavra (3) 

- Acréscimo 

de conteúdo 

(4) 

 

11 então por favor 

ajeite  parque da ur 5 

inbura i tambem a 

quadra da Boko 

Moko 

o senhor pode tam 

ajeitar a quadra da 

BOKO MOKO 

porfavor o semor 

pode tampar 

tombem a jeitar a 

quadra da BOKO 

MOKO 

porfavor osenhor 

pode a jeitar a 

quadar da BOKO 

MOKO  

Indicação de 

sugestões de 

providências a 

serem tomadas 

- Conteúdo 

- Ortografia 

- Coesão 

- Substituição 

de letras em 

palavra (2) 

- Acréscimo 

de conteúdo 

(2) 

- Substituição 

de posição de 

letra em 

palavra (2) 

- Retirada de 

conteúdo (3) 

- Acréscimo 

de conteúdo 

(4) 

- Acréscimo 
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de elemento 

coesivo (4) 

12    e tanben o parque do 

ur 5. 

Indicação de 

sugestões de 

providências a 

serem tomadas 

- Conteúdo - Mudança de 

posição (2) 

Para o trecho 

9. 

13 porque tem nuimtu 

asatus emtão ajeite 

por favror.  

porque os neminos 

não tem onde 

brincar eles bincão 

na rua 

porque os neminos 

não tem onde 

brincar eles binção 

na rua que não é 

lugar porpriado para 

eles brincar 

 Justificativa 

para 

convenciment

o de que a 

sugestão é 

adequada 

- Conteúdo - Acréscimo 

do trecho (2) 

- Retirada de 

conteúdo (3) 

- Substituição 

de conteúdo 

(4) 

(Porque tem 

muito assalto, 

então ajeite, 

por favor) 

14  que itanbem tem que 

fexa o canpo da ur 

10 inbura. 

 

itanbem tem que 

fexa o canpo da ur 

10 inbura 

 Indicação de 

sugestões de 

providências a 

serem tomadas 

- Conteúdo 

- Pontuação 

- Coesão 

- Acréscimo 

do trecho (2) 

- Acréscimo 

de elemento 

coesivo (3) 

- Acréscimo 

de sinal de 

pontuação 

(ponto final) 

(3) 

- Retirada do 

trecho (4) 

 

15 Muito o brigado pela 

a sua atenção 

   Muito o brigado 

pela a sua atenção 

  Despedida - Conteúdo - Acréscimo 

do trecho (3) 

 

16 Ass. XX (nome do 

aluno) 

Nome XX (nome do 

aluno) 

 Ass XX (nome do 

aluno) 

Indicação do 

remetente 

- Conteúdo - Mudança de 

posição (2) 

Na versão 2 

aparece no 

trecho 3. Já na 

versão 3 e 4 

muda 

novamente a 

posição para o 

trecho 16.  
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Identificamos na versão inicial do texto do aluno 17, vinte e oito palavras. Já na versão 

final foram setenta e oito. Logo, percebemos que o foco desse aluno foi acrescentar 

informações em seu texto no decorrer das revisões. Mas, o aluno não deixou de realizar outros 

tipos de mudança, como: substituições, que ficaram circunscritas à permuta de letras ou 

dígrafos em palavras (xove por chove); troca de palavra por outra equivalente, como no caso 

de: desmoronando por quebrando (trecho 10); e substituições de frases para que houvesse 

adequação às informações inseridas em trechos anteriores; mudanças de posição quanto à 

ordem de apresentação de alguns componentes (indicação do remetente, indicação de 

sugestões de providência a serem tomadas e justificativa para convencimento que a sugestão 

dada é adequada) também devido à reformulação que foi traçando em seu texto a partir da 

inserção de conteúdo; exclusões de conteúdo e de trechos; e acréscimos de elemento coesivo, 

sinais de pontuação (vírgula e ponto final), palavras e principalmente de trechos inteiros , 

sempre com o intuito de aumentar as informações em seu texto. Nesse sentido, o aluno vai 

acrescentando no decorrer das revisões várias sugestões de providências a serem tomadas para 

resolução do problema e justificativas para convencimento que as sugestões dadas são 

adequadas. Ele esteve sempre preocupado em acrescentar conteúdo em seu texto, como a 

maioria dos alunos da turma 2. 

Nesse sentido, percebemos que existiu por grande parte dos alunos da turma 2, uma 

preocupação em dizer mais. Isto é, inserir mais informações em seus textos. Acreditamos que 

por motivos como: poucas informações presentes no texto inicial; insistência da professora 2 

em defender um modelo padrão para escrita de cartas de reclamação (que alguns componentes 

não poderiam deixar de estar presentes); e a proposta de produção textual (que permitia a 

listagem de várias sugestões de providências a serem tomadas e justificativas para 

convencimento de que as sugestões dadas eram adequadas). 

Esses dados nos remetem ao que Góes (1993) nos chamou atenção, ao defender que as 
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crianças com menor escolaridade tendem a “dizer mais” quando solicitadas a revisar seus 

escritos, enquanto as mais velhas buscam em geral “dizer de novo”, substituindo enunciados 

por outros. Nesse sentido, Rocha (1999, p.60-61) acrescenta a essa discussão, a afirmação de 

que “a necessidade de dizer mais constituiria a primeira representação infantil em torno da 

textualidade na modalidade escrita, devendo ser criadas, a partir daí, as condições para que o  

aprendiz possa avançar para o dizer melhor...”. Essa autora também salienta que o dizer 

melhor não deve ser entendido como uma etapa mais avançada em relação ao dizer mais, pois, 

em diversas situações de escrita, os dois procedimentos podem ser igualmente importantes na 

revisão textual. 

Sendo assim, acreditamos que apesar da última versão dos textos dos alunos da turma 

2 terem mais palavras, isso não significa dizer que esses textos foram melhores ou piores que 

os da turma 1 em que a maioria dos alunos diminuíram a quantidade de palavras. Os alunos 

construíram seus textos (a partir de acréscimos, retiradas, substituições e mudanças de posição 

de variadas dimensões textuais) até chegarem ao modelo textual que acreditaram ser 

suficiente para dar conta da tarefa que lhe foi proposta, fato que se confirma quando 

analisamos as revisões realizadas por cada aluno. Sobre esses dados iremos nos deter no 

capítulo a seguir.  

Resumindo, vimos neste capítulo que as crianças realizaram quatro tipos de 

modificações (retirada, acréscimo, substituição e mudança de posição) em seus textos. Vimos 

também a frequência de cada tipo de mudança por dimensão da textualidade, além de termos 

observado o porquê da maioria dos alunos da turma 1 ter revisado seus escritos diminuindo a 

quantidade de palavras de seus textos, realizando, ao mesmo tempo, acréscimos nos mesmos: 

melhorar o modo de dizer e, ao mesmo, tempo produzir um texto mais denso, com mais 

informações. Diferentemente, vimos que a maioria das crianças da turma 2 realizou o 

movimento inverso, provavelmente porque a situação de produção levou tais estudantes a 
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representar a situação de um modo diferente, fazendo com que eles sentissem falta de 

informações e trechos no texto. 

Sendo assim, no capítulo seguinte, daremos continuidade à análise das diferentes 

versões dos textos das crianças, só que agora observando as mudanças quanto à dimensão 

argumentativa. Ou seja, se os acréscimos, substituições, exclusões e mudanças de posição 

identificados podem ser relacionados à necessidade de argumentar melhor , a fim obter a 

solução para o problema reclamado na carta produzida pelos alunos. 
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9. As crianças modificaram os textos quanto à dimensão argumentativa? 

 

Para responder esse questionamento, iremos inicalmente analisar se as crianças 

produziram cartas de reclamação (a partir dos dados obtidos na versão final de seus textos) e 

depois é que analisaremos como se deu a escrita dessas cartas, ou seja, investigaremos se no 

processo de revisão textual, promovido na sequência didática de carta de reclamação, houve 

modificações quanto à dimensão argumentativa (movimentos de acréscimo, retirada/exclusão, 

substituição e mudança de posição) dos elementos argumentativos do gênero, nos textos das 

crianças. 

Diante dos fragmentos das aulas, comentários (sobre a mediação realizada entre as 

professoras e seus alunos) e dos dados já apresentados, ficamos com uma questão em mente: 

“as crianças que participaram do estudo produziram cartas de reclamação?”.  

Inicialmente, apresentaremos os dados que nos mostram se as versões finais dos textos 

das crianças poderiam ser caracterizadas como cartas de reclamação, tomando por referência 

os textos de circulação social.  

Lembramos que, segundo Silva (2008, p. 119), a presença dos componentes indicação 

do objeto alvo de reclamação e justificativa para convencimento que o objeto pode/merece ser 

alvo de reclamação são os componentes centrais nos textos de circulação social e não podem 

ficar em segundo plano, pois são eles que caracterizam, de fato, as cartas de reclamação. 

Assim, apresentaremos a tabela 13, em que marcamos se as versões finais dos textos 

de cada criança continham os elementos que caracterizam as cartas de reclamação. 
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Tabela 13: Componentes presentes na versão final dos textos das crianças 
Alu

no 

Componentes presentes nas cartas das crianças 
Local Data Dados do 

remetente 

 

- nome da 

escola 

- nome da 

professora 

- série 

Indicação do 

destinatário 

Saudação Indicação 

do 

remetente 

Despedida Indicação 

do objeto 

alvo de 

reclamação 

justificativa 

para 

convencimen

to de que o 

objeto pode 

ser (merece 

ser) alvo de 

reclamação 

indicação de 

sugestões de 

providências 

a serem 

tomadas 

justificativa 

para 

convencimen

to de que a 

sugestão é 

adequada 

indicação 

das causas 

do objeto 

alvo da 

reclamação 

contra-

argumentaçã

o relativa ao 

objeto alvo 

de 

reclamação 

contra-

argumenta

ção 

relativa à 

sugestão 

apresentad

a para 

solucionar 

o 

problema 

01 X X X X X X X X X      
02 X X X X X X X X X X   X  
03  X  X  X  X X X     
04  X  X X X  X X X X    
05  X X X  X X X X X X X  X 
06 X X X X X X X X X X X  X  
07 X X    X  X X X X    
08  X X X  X X X X X X  X  
09  X X X  X X X X X   X  
10  X  X  X  X X X    X 
11 X X  X  X X   X X    
12 X X  X  X X   X X    
13 X X  X  X X   X X    
14 X X  X  X X   X X    
15 X X  X  X X   X     
16 X X  X  X X   X X    
17 X X  X  X X   X X    
18 X X  X  X X   X     
19 X X  X  X X   X X    
20 X X X X  X X X X X   X  
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Diante dos dados apresentados na tabela 13, podemos dizer que as crianças inseriram 

em seus textos contextualizadores que são comuns a todos os tipos de carta, como: local, data, 

destinatário, remetente, saudação e despedida. Além de também terem explicitado o nome da 

escola que estudam (local onde a carta foi escrita), nome da professora e a série que 

pertencem, indicando, assim, a esfera em que a carta foi elaborada (escolar). 

Os contextualizadores mais identificados nos textos dos alunos foram: data, indicação 

do remetente e do destinatário. Com relação à indicação do destinatário, apenas uma criança 

não o fez (mesmo as professoras tendo lembrado que essa seria uma informação importante). 

Outro componente com elevado índice de aparição nas cartas foi a despedida – inserida por 

80% das crianças no texto final (versão 4).  Assim como o local, explicitado por 70% dos 

alunos na última versão de suas cartas. Já os componentes “dados do remetente” (que traziam 

informações como: nome da professora, série e nome da escola) e a saudação foram os que 

menos apareceram nos textos dos alunos (35% e 20% respectivamente). 

Se fizermos um comparativo por turma, perceberemos um dado bastante interessante 

advindo da mediação entre alunos e professoras. Isto é, na turma 1, que a professora não 

defendeu a obrigatoriedade de contextualizadores, os alunos os utilizaram de acordo com sua 

vontade e julgamento de necessidade. 

Contudo, na turma 2, na qual a professora insistiu num modelo padrão de escrita de 

cartas de reclamação em que os componentes: local, data, destinatário, remetente e despedida 

não poderiam deixar de aparecer, como já vimos em fragmentos de aulas apresentados 

anteriormente, os alunos preocuparam-se em usar tais contextualizadores. Ou seja, em todas 

as produções finais (versão 4) dos alunos da turma 2, esses componentes se fizeram presentes, 

diferentemente do que ocorreu com a turma 1, que oscilou quanto a tais componentes das 

cartas. 
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Inversamente, ao analisarmos os componentes específicos da carta de reclamação 

(com base na análise dos textos de circulação social realizada por Silva, 2008), percebemos 

que todos os alunos da turma 1 elaboraram cartas de reclamação contendo os componentes 

comuns às cartas de circulação social (alunos 1 a 10). Em contrapartida, apenas uma criança 

da turma 2 (aluno 20) produziu o texto com tais características.  

Podemos notar, ainda, que os estudantes adotaram em seus textos finais (versão 4) oito 

modelos textuais distintos para a escrita de suas cartas. Na tabela abaixo podemos observar 

quais foram esses modelos utilizados e a frequência de utilização deles pelas crianças do 

nosso estudo. 

 

Tabela 14: Frequência dos modelos textuais adotados pelas crianças 

Modelos textuais identificados 

 

Aluno Frequência % 

1 Carta de reivindicação (contendo apenas as sugestões para 

a melhoria dos espaços de lazer) 

11, 12, 13, 

14, 15, 16, 

17, 18 e 19 

9 45 

2 Indica o objeto alvo de reclamação e justifica 1 1 5 

3 Indica o objeto alvo de reclamação,  justifica, sugere 

providências à serem tomadas  

3 1 5 

4 Indica e  justifica a respeito do objeto alvo de reclamação, 

indica e justifica sobre as providências à serem tomadas 

4 e 7 2 10 

5 Indica e justifica a respeito do objeto alvo de reclamação, 

sugere providências à serem tomadas, contra-argumenta 

com relação ao objeto alvo de reclamação 

 

 9 e 20 

 

2 

 

10 

6 Indica e  justifica a respeito do objeto alvo de reclamação, 

indica e justifica sobre as providências à serem tomadas, 

contra-argumenta com relação ao objeto alvo de 

reclamação 

 

2, 6 e 8 

 

3 

 

15 

7 Indica e  justifica a respeito do objeto alvo de reclamação, 

indica providências à serem tomadas, contra-argumenta 

com relação à sugestão apresentada para solucionar o 

problema 

 

10 

 

1 

 

5 

8 Indica e  justifica a respeito do objeto alvo de reclamação, 

indica e justifica sobre as providências à serem tomadas, 

indica as causas do objeto alvo da reclamação, contra-

argumenta com relação à sugestão apresentada para 

solucionar o problema 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

5 
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Como é possível perceber, dentre os modelos encontrados, o 1 (carta de reivindicação) 

foi o mais adotado pelas crianças, com uma porcentagem de 45%. Vale salientar, no entanto, 

que somente os alunos da professora 2 adotaram tal modelo textual para escrita de suas cartas.  

Consideramos como carta de reivindicação aqueles textos que apenas apontavam 

melhorias, desejos e as vezes até chegavam a justificar sobre estas, mas sem apresentar de 

forma clara a responsabilização do destinatário quanto à resolução do probelma. 

A adoção do modelo 1 por 90% da turma 2 nos chamou atenção, por isso traçaremos 

algumas considerações sobre tal acontecimento. Retomando os dados da tabela 14, podemos 

perceber que dos dez alunos da turma 2, nove produziram carta de reivindicação, e estas se 

materializaram com essas características desde o texto inicial (versão 1). 

Com o intuito de ilustrar a discussão, veremos o exemplo do aluno 18, que muito bem 

representa esse fato.  

 

Figura 8: Diferentes versões da carta do aluno 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versão 1 
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Turma 2, sexo masculino, 9 anos. 

Versão 4 

 

Versão 2 

 

Versão 3 
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Ao analisar as diferentes versões dos textos desse aluno, vemos que ele se  preocupa 

em seguir os passos dados pela sua professora para a escrita da carta. Um primeiro ponto a ser 

destacado é a estrutura utilizada em sua carta (nas versões 1 e 2), similar à que foi desenhada 

no quadro pela docente na aula 1. Como pode ser visto na figura abaixo: 

  

Figura 9: Estrutura da carta de reclamação desenhada no quadro pela professora 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O segundo ponto que destacamos se trata da finalidade de sua carta, que é expressar 

seus desejos ao Prefeito. Ou seja, na versão 1, o aluno pede para o Prefeito para ele “merolha 

a quadra da boco moco” e colocar policiamento para não haver mais assaltos. Na versão 2, o 

aluno substituiu seu pedido pela reivindicação de um espaço para as crianças brincarem com 

mais segurança. Na versão 3, substitui novamente seu pedido ao Prefeito quando revela seu 

desejo por “mais espaço para brincar”. Na última versão, o aluno acrescenta quais são os 

espaços solicitados, no caso, parque e quadra. 

Em suma, podemos notar que desde a versão inicial o texto se configura como uma 

carta de reivindicação, pois, o Prefeito em nenhum momento é responsabilizado pela situação 

das áreas de lazer. Por isso, a carta se caracteriza mais com uma carta de reivindicação do que 

Local, data 

 

Nome da pessoa para quem vai 

mandar a carta. 

 

Reclamação 

 

Solução 

 

Despedida 

 

Nome do remetente (nome da 

pessoa que vai mandar a carta) 
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com uma carta de reclamação, visto que o aluno apresenta o que ele gostaria que fosse 

melhorado pelo Prefeito, justifica sua sugestão de melhoria, mas em nenhum momento 

identificamos explicitamente os componentes “básicos” das cartas de circulação social: a 

indicação do objeto alvo de reclamação e a justificativa para convencimento que o objeto 

pode/merece ser alvo de reclamação. Sendo assim, apesar das modificações no conteúdo do 

seu texto no decorrer das revisões, não houveram modificações quanto a ao modo de interagir 

com o destinatário: em lugar de reclamar, ele pedia que seus desejos fossem atendidos. 

Acreditamos que alguns fatores podem ter contribuido para que os 90% dos alunos da 

professora 2 tenham adotado esse modelo textual. O primeiro deles é a semelhança entre os 

gêneros. Ou seja, a falta de limites claros entre os variados gêneros discursivos como nos 

alertam Bakhtin (2000) ao defender que os gêneros são modelos textuais que surgem em 

situações de interação que geram diferentes gêneros que muitas vezes se parecem, e  Todorov 

(1980) que a partir da explicação do fenômeno do imbricamento de gêneros, nos leva a crer 

que de acordo com a finalidade da situação de produção textual, o sujeito adota um 

determinado gênero fazendo adaptações, gerando muitas vezes a aproximação do mesmo com 

outros gêneros utilizados em ocasiões semelhantes. Quanto à proximidade dos gêneros carta 

de reivindicação e carta de reclamação, Silva (2008) nos alerta que 

 

Nos dois, há a intenção de buscar melhorias. No entanto, na carta de reclamação a 

melhoria é solicitada porque alguém ou alguma instituição seria responsável pelo 

que não existe e é responsabilizado pelo mau funcionamento. Há então o processo 

de culpabilização. No caso da carta de reivindicação, a situação pode ser 

melhorada, mas as pessoas ou instituições não estão sendo acusadas de não estarem 

realizando algo. Há apenas pedidos para que atendam a um desejo de alguém ou de 

alguma instituição. No entanto, nem sempre é possível dizer se o que está sendo 

pedido é algo que viria a “acrescentar” ou se revela implicitamente uma 

responsabilização dos destinatários pela ausência de algo que deveria ter sido 

atendido, pois já constituiria um direito. 

 

Além desse fator, também cremos que as condições de produção dadas e a mediação 

realizada pela professora 2, a partir do seu entendimento sobre o gênero, teve uma influência 

muito forte quanto à adoção do modelo de carta de reivindicação pelos alunos . Ou seja, 
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sempre que era explicitado pela professora que as cartas de reclamação, além de outros 

componentes, deveriam indicar a(s) reclamação(ões), a explicação do que seria a reclamação 

se dava da seguinte forma:  “(...) Então ó, na reclamação tem que dizer quais os espaços de 

lazer que tem e os que tem quais são os problemas que tem... Como vocês disseram. Pra ele 

poder ajeitar, o que vocês gostariam que ele fizesse...”
8
. Então, a educadora não refletia sobre 

o tipo de relação que se estabelece entre quem reclama e quem recebe a reclamaçao, ou seja, 

uma relação em que o outro é culpabilizado pela situação. Por outro lado, a docente 

preocupava-se muito com a presença dos contextualizadores. Como já foi dito, todos os seus 

alunos inseriram os contextualizados nos textos. 

O aluno 15 pode servir de exemplo dos casos em que as crianças centraram sua carta 

na listagem do que gostaria que o Prefeito fizesse para melhorar os problemas do bairro. 

Como podemos notar na figura 10, abaixo: 

 

Figura10: Carta de reivindição produzida pelo aluno 15 (versão final) 

 

Turma 2, sexo feminino, 9 anos. 

                                                 
8
 Citação retirada do relatório da aula 1 da turma 2. 
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Visto alguns fatores que podem ter contribuído para a grande frequência de adoção do 

modelo 1, pelos alunos da turma 2, iremos retornar para a discussão dos dados trazidos na 

tabela 14. Como pode ser notado, o modelo 6 que foi adotado por três crianças (2, 6 e 8), 

obteve um percentual de 15% de adoção. Depois aparecem os modelos 4 e 5 com um 

percentual, cada um, de 10%.  Já os modelos 2, 3, 7 e 8 tiveram uma frequência de aparição 

de 5% cada. 

De acordo com reflexões propostas por Silva (2008), percebemos que excluído o 

modelo 1, todos os demais modelos identificados caracterizam cartas de reclamaçao, ao 

tomarmos como referência cartas que circulam nos espaços sociais, segundo os dados 

levantados pela autora. Nesse sentido, vemos que 55% dos sujeitos da nossa pesquisa 

produziram cartas de reclamação, se somados os percentuais. Vejamos o exemplo dos alunos 

2 e 7, ambos da turma 1. 

 

Figura 11: Carta de reclamação produzida pelo aluno 2 (versão final) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turma 1, sexo feminino, 9 anos. 
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Como pode ser visto, na figura 11, o aluno 2 realmente elaborou uma carta de 

reclamação para Prefeitura da cidade do Recife, responsabilizando-a pelas pracinhas que estão 

quebradas. Para tal, inseriu em sua carta componentes que caracterizam, de fato, uma carta de 

reclamação, como, por exemplo: indica o objeto alvo de reclamação quando diz que as 

pracinhas estão todas quebradas; justifica que este objeto merece ser alvo de reclamação ao 

deixar claro que as crianças querem brincar nas pracinhas, mas elas estão quebradas; contra-

argumenta a favor da sua reclamação ao dizer que as crianças tem o direito e a Prefeitura tem 

o dever de garantir tal direito; e ainda indica uma possível solução para resolução do 

problema, que seria ajeitar as pracinhas que estão quebradas. 

 

Figura 12: Carta de reclamação produzida pelo aluno 7 (versão final) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turma 1, sexo feminino, 9 anos. 
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A figura 12 ilustra a versão final da carta de reclamação produzida pelo aluno 7, em 

que podemos observar também a presença de componentes das cartas de reclamação: objeto 

alvo de reclamação (os brinquedos das pracinhas que estão quebrados), indicação da causa do 

objeto da reclamação (as pessoas estão quebrando), justificativa para convencimento que o 

objeto merece ser alvo de reclamação (com os brinquedos quebrados as crianças não podem 

brincar e ainda sujam as roupas dando trabalho para as mães lavarem), sugere que a Prefeitura 

conserte os brinquedos e ainda justifica que sua sugestão é adequada (porque se a Prefeitura 

ajeitar os brinquedos quebrados as crianças irão ter muitas áreas de lazer para brincar). 

Outro ponto que merece destaque foi o fato do aluno 20, que faz parte da turma 2, ser 

o único desta turma a adotar um modelo textual que não caracteriza uma carta de 

reivindicação. Desde o seu texto inicial (versão 1), o aluno produziu uma carta de reclamação, 

indicando e justificando a respeito do seu objeto alvo de reclamação, sugerindo providências a 

serem tomadas, e ainda contra-argumentando com relação ao objeto alvo da reclamação feita, 

como podemos visualizar no quadro a seguir. 

 

Quadro 11: Diferentes versões dos textos do aluno 20 

Versão 1 Versão 2 Versão 3 Versão 4 

Sr Prefeito, o Senhor não 

liga para as crianças? não 

podemos mais brincar 

nos parquis, por quê os 

brinquedos estão 

enferrujados e 

quebrados, por favor o 

senhor pode mandar 

consertar e trocar os 

brinquedos 

 

Nós crianças 

agradecemos a sua 

atenção 

 

XX (nome do aluno) 

Sr Prefeito, o Senhor não 

liga para as crianças? não 

podemos mais brincar nos 

parques, por que os 

brinquedos estão 

enferrujados e quebrados, 

por favor o senhor pode 

mandar consertar e trocar 

os brinquedos 

 

Nós crianças agradecemos 

a sua atenção 

 

XX (nome do aluno) 

Sr Prefeito, o Senhor não 

liga para as crianças? não 

podemos nais brincar nos 

parques, por que os 

brinquedos estão 

enferrujados e quebrados, 

por favor o senhor manda 

consertar ou trocar os 

brinquedos 

 

Nós crianças 

agradecemos a sua 

atenção 

 

XX (nome do aluno) 

Sr Prefeito, o Senhor 

não liga para as 

crianças? não podemos 

nais brincar nos 

parques. Por que os 

brinquedos estão 

enferrujados e 

quebrados, por favor o 

senhor manda consertar 

ou trocar os brinquedos. 

 

Nós crianças 

agradecemos a sua 

atenção 

 

XX (nome do aluno) 

 

      ↑ 

URGENTE 
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Cremos que tal ocorrência se deu devido a esse aluno, especificamente, ter 

demonstrado bastante interesse, participação e principalmente atenção nos momentos em que 

a educadora leu cartas de reclamação em voz alta para a turma. O mesmo se sentava na 

primeira banca em frente ao quadro, local que a professora se colocava para leitura das cartas 

em voz alta, sendo assim um lugar privilegiado para escuta, mesmo com a conversa paralela 

que existia na turma em grande parte do tempo.  

Podemos também levantar a hipótese de que tal resultado tenha relação com  o nível 

de letramento dessa criança.  Melo (2009) evidenciou em sua pesquisa que alguns sujeitos, 

mesmo sem terem participado de uma sequência didática para o ensino do gênero carta de 

reclamação, foram capazes de produzir textos muitos bons. Ao investigar tais sujeitos, a 

estudiosa chegou a conclusão que estes tinham uma interação muito significativa com textos 

escritos no dia-a-dia.  

Nesse sentido, buscamos informações sobre o aluno 20, e a professora 2 nos 

confidenciou que esse aluno, em especial, é um leitor ativo e muito estimulado dentro e fora 

da escola quanto à leitura de variados gêneros discursivos. Isto nos leva a crer que ele é um 

aluno com alto grau de letramento, e isso também pode ter auxiliado o aluno no momento da 

escrita de sua carta. 

Diante do panorama traçado, vimos que as crianças são capazes de produzir cartas de 

reclamação bem elaboradas, consistentes e coerentes, adotando modelos textuais que além da 

presença dos componentes que a caracterizam (indicação do objeto alvo de reclamação e a 

justificativa da reclamação), também inseriram outros tantos componentes do gênero em seus 

textos, como: sugestão e justificativa para resolução do problema, indicação das causas do 

objeto alvo de reclamação e ainda contra-argumentaram a favor da sua reclamação e da 

sugestão dada para resolução do problema. Ou seja, se utilizaram de variados componentes 

das cartas de reclamação que circulam socialmente na composição de suas produções. 
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A alta presença de textos do modelo 1 (carta de reivindicação) na turma 2 reitera nossa 

defesa de que os textos são resultando das condições de produção. As representações sobre o 

gênero construídas pelos estudantes da turma 2 conduziam à escrita de um modelo textual 

considerado pela docente e, consequentemente, pelos alunos, adequado à situação de 

interação proposta. 

Resta-nos, agora,  analisar mais detidamente textos de crianças que mostram se as 

cartas classificadas como de “reclamação”, cujos elementos argumentativos se fazem 

presentes, se configuraram como tal desde a primeira versão ou se sofreram mudanças quanto 

à dimensão argumentativa, na intenção de argumentar melhor a respeito do objeto alvo de 

reclamação. 

Para tal, elaboramos duas tabelas que nos ajudaram a sistematizar esses dados. Na 

tabela 15 marcamos quais alunos inseriram ou excluíram no processo de revisão elementos 

comuns às cartas de reclamação, com foco nos contextualizadores das situações de interação. 

Na tabela 16, notamos, mais especificamente, a inserção ou exclusão de componentes mais 

específicos comumente usados para organizar a sequência discursiva de cartas de reclamação. 

 

Tabela 15: Contextualizadores do gênero carta presentes nas produções das crianças nas 

diferentes versões do texto 
 

 

 

Alu

no / 

ver

sõe

s 

Contextualizadores das cartas nos textos das crianças 

Local Data Dados do 

remetente 

 

- nome da 

escola 

- nome da 

professora 

- série 

Indicação do 

destinatário 

Saudação Indicação 

do 

remetente 

Despedida 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

01 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

02 X X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X 

03     X X X X     X X X X X X X  X X X X     

04     X X X X     X X X X   X X X X X X X    

05  X   X X X X  X X X X X X X X X   X X X X   X X 

06 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

07 X X X X X X X X             X X X X     

08     X X X X   X X X  X X     X X X X   X X 

09     X X X X X X X X X X X X     X X X X X  X X 
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10     X X X X     X X X X X X X  X X X X     

11 X X X X X X X X     X X X X     X X X X   X X 

12 X X X X X X X X     X X X X      X X X  X X X 

13 X X X X X X X X     X X X X     X X X X X X X X 

14 X X X X X X X X     X X X X     X X X X   X X 

15 X X X X X X X X     X X X X     X X X X X X X X 

16 X X X X X X X X     X X X X     X X X X X X X X 

17 X X X X X X X X     X X X X     X X X X   X X 

18 X X X X X X X X     X X X X     X X X X    X 

19 X X X X X X X X     X X X X     X X X X  X X X 

20 X X X X X X X X X X X X X X X X     X X X X X X X X 

 

A partir dos dados da tabela acima, podemos notar que nas cartas de sete alunos (1, 6, 

7, 13, 15, 16 e 20) não houve modificações quanto a exclusão ou acréscimo de 

contextualizadores. Isto é, os alunos mantiveram os contextualizadores que estavam presentes 

no seu texto desde a versão inicial até a final. 

Também, podemos perceber que os demais alunos realizaram movimentos de 

acréscimos e retiradas no decorrer das revisões. Os contextualizadores que sofreram 

acréscimos foram: saudação  (alunos 2 e 4), local (aluno 5), dados do remetente (alunos 5 e 

8),  despedida (alunos 5, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18 e 19), destinatário (aluno 8) e indicação do 

remetente (aluno 12). As retiradas foram quanto a: saudação (alunos 3, 5, 10) e despedida 

(alunos 4, 9) e local (aluno 5).  

Sendo assim, notamos que os sete alunos da turma 2 se detiveram no acréscimo da 

despedida, e apenas um deles, o aluno 12, além da despedida acrescentou também o remetente 

no decorrer das revisões. Em contrapartida, os alunos da turma 1 realizaram acréscimos e 

retiradas em vários contextualizadores, como podemos observar. Esses dados reforçam nossas 

hipóteses sobre o tipo de mediação realizada pelas professoras. Como já dissemos, a 

professora 2 deu muita atenção em suas aulas a estes componentes textuais das cartas. 

Sabido que as crianças inseriram em seus textos contextualizadores que dão pistas 

sobre o tipo de situação vivida e os interlocutores da interação, iremos agora analisar os 

componentes da cadeia argumentativa do gênero carta de reclamação presentes nesses textos, 

pois só assim poderemos afirmar se as crianças do nosso estudo realizaram mudanças 
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relativas aos componentes citados nos estudos de Silva (2008), que analisou e identificou em 

cartas de reclamação escritas por 60 crianças, sete componentes textuais: 1) indicação do 

objeto alvo de reclamação; 2) justificativa para convencimento de que o objeto pode ser 

(merece ser) alvo de reclamação; 3) indicação de sugestões de providências a serem tomadas; 

4) justificativa para convencimento de que a sugestão é adequada; 5) indicação das causas do 

objeto alvo da reclamação; 6) contra-argumentação relativa ao objeto alvo de reclamação; 7) 

contra-argumentação relativa à sugestão apresentada para solucionar o problema. Na tabela 16 

estão evidenciados os movimentos de inclusão / exclusão desses componentes. 

 

Tabela 16: Componentes das cartas de reclamação presentes nas diferentes versões dos textos 

das crianças 
 

 

 

Alun

o / 

vers

ões 

Componentes das cartas de reclamação presentes nas cartas das crianças 

Indicação 

do objeto 

alvo de 

reclamação 

justificativa 

para 

convencime

nto de que o 

objeto pode 

ser (merece 

ser) alvo de 

reclamação 

indicação de 

sugestões de 

providência

s a serem 

tomadas 

justificativa 

para 

convencime

nto de que a 

sugestão é 

adequada 

indicação 

das causas 

do objeto 

alvo da 

reclamação 

contra-

argumentaç

ão relativa 

ao objeto 

alvo de 

reclamação 

contra-

argumentaç

ão relativa 

à sugestão 

apresentad

a para 

solucionar 

o problema 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

01 X X X X X X X X X X X      X X   X X       

02 X X X X X X X X X X X X         X X X X     

03    X    X X X X X                 

04 X X X X X   X X X X X X X  X X            

05 X X X X X X X X X X X X   X X X X X X       X X 

06 X X X X   X X X X X X   X X     X X X X     

07 X X X X X X X X X X X X X X X X X X           

08    X X X X X X X X X   X X  X     X X     

09 X X X X X X X X X X X X         X X X X     

10 X X X X X X X X X X X X         X X X     X 

11         X X X X X X X X             

12         X X X X X X X X             

13         X X X X X X X X             

14         X X X X X X X X             

15         X X X X                 

16         X X X X X X X X             

17         X X X X X X X X             

18         X X X X                 

19         X X X X  X X X             

20 X X X X X X X X X X X X         X X X X     

 

Um ponto que se destaca assim que olhamos para a tabela acima é a grande quantidade 

de contra-argumentos identificados nos textos das crianças da turma 1 (ver tabela 16). 
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Acreditamos que por causa, principalmente, das reflexões que a professora 1 fez com sua 

turma ao questioná-los e levá-los a refletir sobre a validade e suficiência dos argumentos 

elaborados em vista do público externo ao qual os alunos destinavam suas produções. 

Vejamos um fragmento do relato da aula 1, da professora 1, que ilustra tal discussão. 

 

(P) – (...) Então, como é que a gente... Se a gente fosse fazer um levantamento das situações 

das pracinhas aonde vocês podem brincar, a maioria delas está em boas condições ou em 

más condições? 

(A) – Más. 

(P) – Más condições. De quem é minha gente, a obrigação de manter essas praças em boas 

condições? 

(A) – A Prefeitura. 

(A) – Da gente. 

(P) – Da gente só? 

(A) – Do governo. 

(A) – Lula. 

(P) – Em primeiro lugar, a gente... Vocês. Por que a primeira obrigação é da gente? 

(A) – Porque, porque a Prefeitura ela faz e os meninos vão lá e quebram, começam a 

quebrar. 

(A) – Tia, meu primo sobe no balanço... (trecho inaudível) 

(P) – Pois é, e assim quebra. Em primeiro lugar a obrigação é nossa de evitar que quebre, 

mas quando os brinquedos quebram e ficam lá jogados e acaba a gente deixando de brincar 

ali, de quem é a obrigação de consertar esses brinquedos? 

(A) – Da Prefeitura. 

(...) 



                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                           251 

 

(P) – As pessoas que não estão tendo cuidado com os brinquedos. Mas, mesmo assim tem 

alguns detalhes que a Prefeitura tem que está sempre melhorando. Por que não é direito 

nosso o lazer? 

(A) – É! 

(P) – Se a gente quebrar os brinquedos aí a Prefeitura diz assim: Ah, não vou construir mais 

porque todo mundo ta quebrando. Ela vai está cumprindo a obrigação dela de garantir nosso 

lazer? 

(A) – Não! 

(P) – Então, é um trabalho em conjunto, certo?! Ela... Ela mesmo... tem motivos... as pessoas 

responsáveis por construir essas pracinhas fiquem irritadas, realmente, porque as pessoas é 

que estão quebrando. Mas, ela não pode se negar a fazer o trabalho, fazer essa manutenção. 

Porque senão ela não vai estar cumprindo uma obrigação dela, de nos garantir... 

(A) – O lazer. 

 

Diante dos fragmentos apresentados, percebemos que a professora 1 faz com que os 

alunos percebam que é um direito deles ter espaços de lazer em boas condições de 

conservação e que a Prefeitura é o órgão do governo responsável por garantir tal direito. A  

professora aproveita a colocação de um aluno (de que a Prefeitura constrói as praças, mas a 

própria população do bairro é que quebra os brinquedos), para alertá-los de que essa poderia 

ser uma resposta do Prefeito à reclamação dos alunos e que, desse modo, seria possível que 

tudo permancesse como estava. Frente a tal possibilidade, a docente já apresenta a contra-

argumentação que os alunos poderiam utilizar em suas cartas (de que a população pode estar 

quebrando, mas o dever de manter os espaços de lazer das crianças em boas condições é da 

Prefeitura). Nesse sentido, muitos alunos dessa turma se utilizaram desse fato para apresentar 

de antemão sua contra-argumentação ao Prefeito. 
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Ao centrar nosso olhar sobre os dados trazidos nos quadros de análise e na tabela 16, 

podemos dizer que, de modo geral, as onze crianças que produziram cartas de reclamação 

modificaram bastante seus textos quanto à dimensão argumentativa no transcorrer dos 

momentos de revisão textual, realizando muitas substituições, exclusões/retiradas, acréscimos 

e mudanças de posição no conteúdo de seus textos na tentativa de elaborar cartas de 

reclamação que atendessem à função comunicativa de reclamar sobre a precariedade das áreas 

de lazer do bairro. Assim, a partir das modificações chegaram ao modelo textual que 

acreditaram ser suficiente para dar conta da tarefa. 

A título de ilustrar essas modificações nos textos das crianças, vamos apresentar nossa 

análise das modificações ocorridas a partir das revisões realizadas pelos alunos: 1, que no 

decorrer das revisões foi retirando componentes argumentativos de sua carta; 3, que fez o 

movimento inverso a partir dos acréscimos de componentes em seu texto; e por último 

analisaremos as mudanças quanto a dimensão argumentativa realizadas pelo aluno 8.  

Vamos iniciar pela análise dos textos do aluno 1, que apresenta no texto inicial (versão 

1) uma grande quantidade de componentes das cartas de reclamação, como: indicação do 

objeto alvo de reclamação; justificativa para convencimento de que o objeto pode ser (merece 

ser) alvo de reclamação; indicação das causas do objeto alvo de reclamação; indicação de 

sugestões de providências a serem tomadas; e contra-argumentação relativa ao objeto alvo de 

reclamação. Este aluno, a partir das revisões que foi realizando em seu texto, retirou e 

substituiu alguns desses componentes. Assim, restaram em seu texto final (versão 4) apenas 

os dois componentes básicos que caracterizam tal gênero discursivo. 

Analisando mais a fundo as mudanças ocorridas, podemos notar que o conteúdo do 

trecho 8, em que o aluno explicita seu objeto alvo de reclamação é alvo de modificações em 

todas as versões, nos apontando, assim, que esse é trecho importante que deveria estar 

presente e da forma mais clara possível. Inicialmente é explicitado apenas o fato de o parque 
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estar sendo destruído por várias pessoas, ficando no restante do conteúdo da carta a tarefa de 

mostrar à Prefeitura que se trata de uma reclamação. Entretanto, na versão 2, o acréscimo da 

palavra “falar” e, depois, na versão 3, sua substituição pelo termo “reclamar” nos indicam sua 

opção por apresentar prontamente seu propósito discursivo com essa carta (reclamar que os 

parques estão sendo destruídos). 

 Já os trechos 10 (indicação das causas do objeto alvo de reclamação), 11 (justificativa  

para convencimento de que o objeto pode ser (merece ser) alvo de reclamação) e 12 (Contra-

argumentação relativa ao objeto alvo de reclamação e indicação de sugestões de providências 

a serem tomadas) foram retirados na versão 2. 

No trecho 9, das versões 1 e 2, o aluno antecipa possíveis posições contrárias às suas, 

explicitando que a obrigação de manter os parques em bom estado para que as crianças 

tenham o direito de brincar é da Prefeitura. Entretanto, esse trecho foi retirado na versão 3 e 

não mais apareceu em sua carta. 

Na versão 3, também são retirados os trechos 16 (indicação das causas do objeto alvo 

de reclamação) e 17 (justificativa para convencimento que  o objeto pode ser (merece ser) 

alvo de reclamação) que tinham sido inseridos na versão 2; além do trecho 19 (indicação de 

sugestões de providências a serem tomadas). 

 Já o trecho 15 (justificativa para convencimento de que o objeto pode ser (merece ser) 

alvo de reclamação) que foi inserido na versão 3, passa por uma modificação quanto à forma 

de apresentação. Isto é, o aluno substitui o trecho na intenção de melhor dizer o que tinha a 

dizer, melhorando a redação do trecho. 

 Na versão 4, como tinha retirado anteriormente o componente (justificativa para 

convencimento de que o objeto pode ser (merece ser) alvo de reclamação), acrescenta o trecho 

18, que dá conta de tal função, complementando sua reclamação. Ou seja, já que o aluno está 
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reclamando das pessoas que quebram os parques, nada melhor que justificar o fato afirmando 

que isto acontece porque não tem guarda para vigiar esses parques. 

 Em síntese, percebemos que o aluno a partir das revisões prioriza os movimentos de 

retirada de componentes de seu texto, no entanto este não deixa de ser uma carta de 

reclamação com as características próprias desse gênero. Assim, vemos que mesmo tendo 

usado componentes como a contra-argumentação em versões iniciais, o aluno termina 

decidindo por não continuar apresentando esse componente. Talvez, por acreditar que os que 

permaneceram ou foram substituídos davam conta de atender à finalidade pretendida.  

 Este fenômeno também ocorreu no estudo de Mattozo (1998), que resultou em sua 

dissertação de mestrado. A estudiosa, ao analisar a produção de ideias e textualização na 

escrita argumentativa, a partir de textos produzidos por 10 estudantes universitários, aponta-

nos que os estudantes produziram contra-argumentos no decorrer do processo, porém não os 

inseriram na produção final dos textos. Ou seja, observou-se que os universitários produziram 

contra-argumentos inicialmente, porém houve uma decisão de no produto final não inserir tal 

elemento, o que se caracteriza pelas escolhas feitas pelo produtor a partir das condições de 

produção dadas (representadas por ele próprio). 

 Com o intuito de ilustrar os dados que apresentamos acima, logo a seguir  podem ser 

visualizadas as diferentes versões da carta produzida pelo aluno 1. 
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Figura 13: Diferentes versões da carta do aluno 1 
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Turma 1, sexo feminino, 9 anos. 

Versão 4 

 

Versão 3 
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Quadro 12: Diferentes versões do texto do aluno 1 

Trecho

s 

Versão 4 Versão 3 Versão 2 Versão 1 Componentes Dimensões 

revisadas 

- Conteúdo 

- Ortografia 

- Caligrafia 

- Coesão 

- Paragrafação 

- Pontuação 

- Concordância 

Tipos de 

modificação 

- Acréscimo 

- Retirada 

- Substituição 

- Mudança de 

posição 

Comentários 

1 17/11/2008 12/11/2008 10/11/2008 29/10/08 Data   O componente 

se mostra 

presente em 

todas as 

versões. 

2   Recife Recife Local - Conteúdo - Mudança de 

posição (3) 

Para o trecho 

3 nas versões 

3 e 4. 

3 Escola Municipal 

Cristiano Cordeiro 

Aluno (a) XXX 

Professor (a) XX 3° 

serie 3° ano do 2 ciclo 

Ibura Recife 

Escola Municipal 

Cristiano Cordeiro 

Aluno (a) XXX 

Professor (a) XXX 3° 

serie 3° manhã 3° ano 

do 2 ciclo  

Ibura Recife 

  Dados do 

remetente 

- Escola 

- indicação do 

destinatário 

- nome da 

cidade em que a 

carta foi escrita 

- Conteúdo  

 

 - Acréscimo de 

conteúdo (3) 

- Retirada de 

conteúdo (4) 

 

Ao fazer 

mudanças de 

posições dos 

trechos:  2, 6 e 

20, na versão 

3, é que esse 

trecho é 

formado.  

3 Adiministração da 

Prefeitura 

Adeministração da 

Prefeitura 

  Indicação do 

destinatário 

- Conteúdo 

- Ortografia 

 

 

- Acréscimo do 

trecho (3) 

- Substituição 

de letra em 

palavra (4) 

 

4 Bom dia seioras e 

seiores  

Bom dia senhora e 

senhores  

Bom dia ceioras e 

selhores  

Bom dia Saudação - Conteúdo 

- Ortografia 

 

 

- Acréscimo de 

conteúdo (2) 

- Substituição 

de letras em 

palavra (3) 

- Substituição 
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de letras em 

palavra (3) 

- Substituição 

de letras em 

palavra (4) 

- Substituição 

de letras em 

palavras (4) 

5 da Prefeitura da Prefeitura da prefeitura  Indicação do 

destinatário 

  Do trecho 8. 

6   meu nomê é XXX meo nomé é XXX Remetente - Ortografia 

- Conteúdo 

 

- Substituição 

de letra em 

palavra (2) 

- Substituição 

de sinal de 

acentuação (2) 

- Mudança de 

posição (3) 

Para o trecho 

3. 

7    Prefeitura Indicação do 

destinatário 

- Conteúdo - Mudança de 

posição (2) 

Para o trecho 

5. 

8 quero fazer minha 

reclamação sobre esas 

pracinhas que tem 

parques  e eses 

parques esta sendo. 

Destruido por varias 

pessoas. 

quero fazer minha 

reclamação sobre essas 

pessoas que estão 

destruindo nossos 

parques 

e eu quero falar sobre 

o noso parque  que 

estar sendo destruido 

por varias pessoas 

noso parque esta sedo 

destruido por varias 

pessoas 

Indicação do 

objeto alvo de 

reclamação 

- Conteúdo 

- Ortografia 

- Coesão 

- Pontuação 

 

- Acréscimo de 

conteúdo (2) 

- Acréscimo de 

elemento 

coesivo (2) 

- Substituição 

de palavra (2) 

- Acréscimo de 

letra em palavra 

(2) 

- Retirada de 

palavra (2) 

- Substituição 

de conteúdo (3) 

- Substituição 

de conteúdo (4) 

- Acréscimo de 

sinal de 
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pontuação (4) 

9   e eo queria comentar 

que a obrigação e de 

vocês 

e eo queria falar que 

eso e obrigação de 

vocês mesma 

Contra-

argumentação 

relativa ao 

objeto alvo de 

reclamação 

- Coesão 

- Conteúdo 

 

- Substituição 

de palavra (2) 

- Retirada de 

recurso coesivo 

(2) 

- Retirada de 

conteúdo (2) 

- Retirada do 

trecho (3) 

Disse a 

mesma coisa 

com outras 

palavras. 

10    poruma parte e á gente 

que estar destruindo e 

que voçês estão 

concertando para nós, 

Indicação das 

causas do objeto 

alvo de 

reclamação 

- Conteúdo 

 

- Retirada do 

trecho (2) 

 

11    todas as crianças tem 

dereito de se-deverti 

como brincar no 

escurego no balanço 

Justificativa 

para 

convencimento 

de que o objeto 

pode ser 

(merece ser) 

alvo de 

reclamação 

- Conteúdo 

 

- Retirada do 

trecho (2) 

 

12    mas não adianta vocês 

fas e vem outras 

pessoas e quebra 

poruma parte é asim 

mas a obrigação não e 

da gente eo sei que nos 

mesmos quebram mas 

a obrigação e de vocês 

concerta e si quebrar 

não diser que não vai 

concerta 

Contra-

argumentação 

relativa ao 

objeto alvo de 

reclamação 

E 

Indicação de 

sugestões de 

providências a 

serem tomadas 

- Conteúdo 

 

- Retirada do 

trecho (2) 

no mesmo 

trecho o aluno 

contra-

argumenta e e 

indica uma 

possível 

resolução para 

o problema 

(consertar o 

parque). 

13   cuidar e observar esas 

pessoas que estar 

 Indicação de 

sugestões de 

- Conteúdo 

 

- Acréscimo do 

trecho (2) 
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fazendo esto com o 

larzer de todas 

crianças! 

providências a 

serem tomadas 

- Retirada do 

trecho (3) 

 

14  todas as crianças tem 

direito de brincar 

Todas as crianças tem 

direito de brincar 

neses parques 

todos nós quesomos 

crianças temos direito 

de brincar. 

Justificativa 

para 

convencimento 

de que o objeto 

pode ser 

(merece ser) 

alvo de 

reclamação 

- Conteúdo 

 

- Substituição 

de conteúdo (2) 

- Retirada de 

conteúdo (3) 

- Retirada do 

trecho (4) 

 

15 eo ontem fui ao parque 

e vi varios brinquedos 

quebrados 

ontem fui au parque e 

os briquedos estava 

quebrado. 

  Justificativa 

para 

convencimento 

de que o objeto 

pode ser 

(merece ser) 

alvo de 

reclamação 

- Conteúdo 

- Coesão 

- Ortografia 

- Pontuação 

- Acréscimo do 

trecho (3) 

- Acréscimo de 

elemento 

coesivo (4) 

- Substituição 

de letra em 

palavra (4) 

- Substituição 

de conteúdo (4) 

- Acréscimo de 

letra em palavra 

(4) 

- Retirada de 

sinal de 

pontuação (4) 

Substitui parte 

do trecho, 

dizendo a 

mesma coisa 

em outras 

palavras. 

16   mas so que eles 

mesmos quebram 

 Indicação das 

causas do objeto 

alvo da 

reclamação 

- Conteúdo 

 

- Acréscimo do 

trecho (2) 

- Retirada do 

trecho (2) 

 

17   e vocês não faz nada 

para esas crianças. 

 Justificativa 

para 

convencimento 

de que o objeto 

pode ser 

(merece ser) 

alvo de 

- Conteúdo 

 

- Acréscimo do 

trecho (2) 

- Retirada do 

trecho (3) 
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reclamação 

18 e não tinha meum 

guarda todos os 

parques tem dereito de 

um guarda para vigiar 

estas pessoas que estão 

fasendo esto. 

   Justificativa 

para 

convencimento 

de que o objeto 

pode ser 

(merece ser) 

alvo de 

reclamação 

- Conteúdo 

 

- Acréscimo do 

trecho (4) 

 

19  Porfavor concertem 

eses brinquedos. 

  Indicação de 

sugestões de 

providências a 

serem tomadas 

- Conteúdo 

 

- Acréscimo do 

trecho (3) 

- Retirada do 

trecho (4) 

 

20   Escola Municipal 

Cristiano Cordeiro 3° 

serie Profesora: XXX 

Escola Municipal 

Cristiano Cordeiro 3° 

sere Profe: XXX 

Identificação da 

escola, série e 

professora 

- Ortografia 

- Conteúdo 

 

- Acréscimo de 

letra em palavra 

(2) 

- Acréscimo de 

letras em 

palavra (2) 

- Mudança de 

posição (3) 

Para o trecho 

3. 

21 Belo dia para todos e 

muito obrigada pela 

sua atenção. 

E muito obrigado pela 

sua atenção teia um 

belo dia. 

muito obrigada pela 

Sua atenção 

muito obrigado pela 

Sua atenção 

Despedida - Concordância 

- Conteúdo 

- Coesão 

- Pontuação 

 

- Substituição 

de palavra (para 

haver 

concordância) 

(2) 

- Acréscimo de 

conteúdo (3) 

- Acréscimo de 

elemento 

coesivo (3) 

- Acréscimo de 

sinal de 

pontuação 

(ponto final) (3) 

- Substituição 

de conteúdo 
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Diferentemente do aluno 1, as modificações de cunho argumentativo realizadas pelo 

aluno 3 serviram para que seu texto possuísse características das cartas de reclamação, visto 

que inicialmente se assemelhava a uma carta de reivindicação. (Ver tabela 16). 

Sendo assim, nas versões 1, 2 e 3, o aluno apenas “pede” ao Prefeito que conserte as 

pracinhas (trecho 7). Entretanto, na versão 4, exclui tal trecho e modifica totalmente o 

conteúdo de sua carta, ao acrescentar os trechos 5 e 6. Isto é, deixa claro, logo de início, que 

se trata de uma reclamação sobre a praça que está quebrada, indicando assim seu objeto alvo 

de reclamação. Em seguida, vem a justificativa para convencimento de que o objeto 

pode/merece ser alvo de reclamação, ao listar a situação precária de alguns brinquedos: “o 

fero do escurego esta caído o gira gira esta quebrado”. 

Quanto ao trecho 8, em que o aluno indica sugestões de providência para resolução do 

problema que está sendo reclamado, percebemos que no decorrer das revisões realizadas no 

trecho foram feitas substituições no conteúdo do trecho, visto que na versão 1 a criança pede 

que o Prefeito ajeite os brinquedos que estão quebrados, no caso, o balanço e o escorrego. Na 

versão 2, sugere que além de trocar os brinquedos quebrados também coloque mais 

brinquedos. Já na versão 3, observamos que as sugestões dadas foram: colocar mais 

brinquedos, ter mais segurança e não deixar as pessoas quebrarem os brinquedos.  No entanto, 

a criança modifica novamente o trecho na versão 4, ao indicar que “precisa de um pessa para 

guida dos brinquedo e comseta os brinquedos” (precisa de uma pessoa para cuidar dos 

brinquedos e consertar os brinquedos). 

Ao realizar tais modificações, vemos como o aluno estava preocupado em adequar seu 

texto à finalidade dada, visto que no decorer das revisões, principlamente na versão 4, houve 

o acréscimo do objeto alvo de reclamação e da justificativa para que o seu destinatário se 

convencesse que o objeto merecia ser alvo de reclamação, componentes que deram à sua carta 

a forma de uma reclamação, destinada à pessoa que tem o dever de resolver tal problema. 
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Quadro 13: Revisões realizadas pelo aluno 3 

 
Trech

os 

Versão 4 Versão 3 Versão 2 Versão 1 Componentes Dimensões 

revisadas 

- Conteúdo 

- Ortografia 

- Caligrafia 

- Coesão 

- Paragrafação 

- Pontuação 

- Concordância 

Tipos de 

modificação 

- Acréscimo 

- Retirada 

- Substituição 

- Mudança de 

posição 

Comentários 

1 17/11/2008 12/11/2008 10/11/2008 29/10/08 Data   O componente 

se mostra 

presente em 

todas as 

versões. 

2 XXX (nome do 

aluno) 

XXX para o Prefeito   Indicação do 

remetente e do 

destinatário 

- Conteúdo 

 

- Retirada de 

conteúdo (4) 

Mudança de 

posição do 

trecho 8 para o 

2 (nome do 

remetente) 

Retirada da 

indicação do 

destinatário. 

Pode ter 

acontecido 

devido ao 

trecho 

seguinte 

apresentar essa 

informação. 

3  Caro Cara Cara Saudação - Concordância 

- Conteúdo 

- Substituição 

de palavra 

para haver 

concordância 

(3) 

- Retirada do 

trecho (4) 
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4 Prefeitura do Recife Prefeito: Prefeitura: Prefeitura: Indicação do 

destinatário 

- Conteúdo - Substituição 

de conteúdo 

(3) 

- Substituição 

de conteúdo 

(4) 

 

5 Estamo escrevendo 

esta carta reclama 

sobre a pracinha que 

esta quebrada  

    Indicação do 

objeto alvo de 

reclamação 

 

- Conteúdo - Acréscimo 

do trecho (4) 

 

6 o fero do escurego 

esta caido o gira gira 

esta quebrado  

   Justificativa 

para 

convenciment

o de que o 

objeto pode 

ser (merece 

ser) alvo de 

reclamação 

- Conteúdo - Acréscimo 

do trecho (4) 

 

7  eu aluno do 

Cristiano Cordero 

pedimos que 

comcerte nosso 

parquer 

nós alunos da 

Cristiano Cordero  

pedimos que 

comcerte a nosas 

pracinha 

nós alunos pedimos 

que comcerte a nosa 

as pracas. 

Indicação de 

sugestões de 

providências a 

serem tomadas 

- Conteúdo 

- Pontuação 

- Concordância 

- Coesão 

- Acréscimo 

de conteúdo 

(local de onde 

a carta está 

sendo escrita) 

(2) 

- Retirada de 

sinal de 

pontuação 

(ponto final) 

(2) 

- Acréscimo 

do conteúdo 

(2) 

- Substituição 

de conteúdo 

(2) 

- Substituição 

de elemento 

coesivo (3) 
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- Substituição 

de palavra 

para haver 

concordância 

(3) 

- Substituição 

de conteúdo 

(3) 

- Retirada do 

trecho (4) 

8 pracisa de um pessa 

para guida dos 

brinquedo e comseta 

os brinquedos. 

  e botem mais 

briquedos e ter mais 

seguramsa e não 

deixa que as pessoas 

quebrem. 

pedimos que troque 

nos balanço que esta 

quebrado é boti mais 

briquedo porfavo. 

 

 

Pedimos que troque 

nosso balanço que 

esta quebrada é 

troque u nosso 

escurego... esvo essa 

carta para voce e 

ajeitentudo: Que 

esta quebrado, 

mando esse texto ou 

como nos dizemos 

carta. 

Indicação de 

sugestões de 

providências a 

serem tomadas 

- Concordância 

- Conteúdo 

- Ortografia 

 

- Acréscimo 

de letras em 

palavra (2) 

- Substituição 

de palavra 

para haver 

concordância 

(2) 

- Substituição 

de conteúdo 

(2) 

- Retirada de 

conteúdo (2) 

- Substituição 

de conteúdo 

(3) 

- Substituição 

de conteúdo 

(4) 

Reestruturação 

do trecho 

9   XXX (nome do 

aluno) 

XXX (nome do 

aluno) 

Indicação do 

remetente 

- Conteúdo - Mudança de 

posição (3) 

Foi inserido 

no trecho 2.  
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 As modificações de cunho argumentativo realizadas pelo aluno 8 tiveram o intuito de 

apresentar explicitamente sua reclamação e argumentar sobre ela. Quanto aos movimentos 

traçados pelo aluno para tal, que podem ser visualizados também no quadro 14, iremos 

apresentá-los separadamente por versão, para que possamos compreender como as mudanças 

realizadas pelo aluno fizeram sua carta se tornar, de fato, uma reclamação. 

 Na versão 1, o aluno apenas pede a ajuda do Prefeito para as pracinhas, porque tem 

alguns brinquedos quebrados nelas. Depois, indica uma possível solução para o problema 

quando pede para que os brinquedos sejam consertados, logo depois apresenta a mesma 

justificativa do trecho 6, e finaliza sua carta. 

 Na versão 2, acrescenta a informação de que a ajuda que está pedindo é para reformar 

os brinquedos, deixando mais claro seu desejo. Como já acrescentou a informação de que os 

brinquedos é que precisam de uma reforma, substituiu o trecho 6, por: “que estão quebrados”. 

No trecho 8, substituiu o conteúdo ao se ocupar em pedir que por favor os brinquedos sejam 

consertados. Os trechos 12 (indicação das causas do objeto alvo da reclamação) e 13 (em que 

se ocupa de justificar mais uma vez que as crianças não podem brincar porque os brinquedos 

estão quebrados) são acrescentados. Mas, na versão 3 são retirados, visto que os trechos que 

foram modificados anteriormente a este deram conta dessas informações nessa versão. 

 Portanto, podemos observar que nas versões 1 e 2, não percebíamos uma reclamação  

explícita em seu texto, visto que apenas existia um pedido de ajuda para reformar a pracinha e 

os brinquedos. Contudo, na versão 3, mesmo persistindo em dizer no trecho 5 que “nos 

estamos pedindo a sua ajuda para melhora os parquinhos”, ao acrescentar o trecho 7 - “e é a 

sua obrigação”, essa criança responsabiliza, de fato, o Prefeito pelo problema exposto, 

argumentando que ele deve resolver a questão dos parquinhos. 

 Também na versão 3 notamos o acréscimo do trecho 9, na busca de mais uma 

justificativa para convencer o Prefeito que a reclamação é pertinente, ao exemplificar 
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defendendo que as crianças querem brincar nas pracinhas, mas os brinquedos estão todos 

quebrados. Para dar continuidade à sua ideia, acrescenta também, na versão 3, os trechos 10 e 

11, que representam as sugestões de providência a serem tomadas e a justificativa para 

convencimento que a sugestão dada é adequada para resolver o problema.  

 Já na versão 4, o aluno reorganiza todo seu texto, ao indicar logo no início que sua 

finalidade é reclamar para que o Prefeito melhore os parquinhos porque eles estão quebrados, 

contra-argumenta ao explicitar que é a obrigação dele consertar os brinquedos e ainda 

informa-o de que algumas pracinhas sequer têm brinquedos e quando têm, estão quebrados, 

reforçando assim sua defesa de que o problema tem que ser resolvido para que as crianças 

tenham seu direito ao lazer garantidos. Para finalizar, continua apresentando os componentes 

correspondentes aos trechos 10 (sugestões de providência a serem tomadas) e 11 (justificativa 

para convencimento que a sugestão dada é adequada para resolver o problema) , que foram 

inseridos na versão 3. São eles: colocar mais brinquedos para a pracinhas não ficarem mais 

quebradas. 

Portanto, percebemos que o aluno 8, assim como o 3, não produziu o gênero solicitado 

pela professora 1 (carta de reclamação) desde a versão inicial. Mas, no decorrer das revisões, 

se empenhou em revisar sua carta quanto à dimensão argumentativa, visto que se utilizou de  

acréscimos, retiradas e substituições no conteúdo da mesma para apresentar sua reclamação 

de forma clara e objetiva. Com pelo menos os componentes básicos que diferenciam a carta 

de reclamação de outros tipos de carta. 

 

Figura 14: Diferentes versões da carta do aluno 8 

Versão 1 
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Turma 1, sexo feminino, 9 anos. 

Versão 2 

 

Versão 4 

 

Versão 3 
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Quadro 14: Diferentes versões do texto do aluno 8 

Trecho

s 

Versão 4 Versão 3 Versão 2 Versão 1 Componentes Dimensões 

revisadas 

- Conteúdo 

- Ortografia 

- Caligrafia 

- Coesão 

- Paragrafação 

- Pontuação 

- Concordância 

Tipos de 

modificação 

- Acréscimo 

- Retirada 

- Substituição 

- Mudança de 

posição 

Comentários 

1 17/11/2008 12/11/2008 10/11/2008 29/10/08 Data    

2 Aluna: XXX Aluna: XXX  Aluno: (a) XXX Indicação do 

remetente 

- Conteúdo - Mudança de 

posição (2) 

Para o trecho 

15 depois 

mudou de 

posição 

novamente 

na versão 3 

para esse 

trecho. 

3 escola municipal 

Cristiano cordeiro 

escola municipal 

Cristiano cordeiro 

  Nome da escola - Conteúdo - Acréscimo do 

trecho (3) 

 

4 Prefeito Prefeito  Prefeito Indicação do 

destinatário 

- Conteúdo - Retirada do 

trecho (2) 

- Acréscimo do 

trecho (3) 
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5 nos estamos 

reclamando para você 

melhorar os 

parquinhos  

nos estamos pedindo a 

sua ajuda para melhora 

os parquinhos  

Nos estamos 

presisando da sua 

ajuda para reformar os 

brinquedos   

nos precisamos da sua 

ajuda para as pracinhas   

Indicação do 

objeto alvo de 

reclamação 

 

- Coesão 

- Concordância 

- Conteúdo 

- Ortografia 

- Acréscimo de 

elemento 

coesivo (2) 

- Substituição de 

palavra (verbo) 

para haver 

concordância (2) 

- Acréscimo de 

conteúdo (2) 

- Substituição de 

conteúdo (3) 

- Substituição de 

conteúdo (4) 

- Substituição de 

palavra para 

haver 

concordância (4) 

Nas versões 

1, 2 e 3, o 

trecho trata 

de indicar 

sugestões de 

providências 

a serem 

todas, só na 

versão 4, que 

Preocupa-se 

em deixar 

claro seu 

objeto alvo 

de 

reclamação. 

6 porque estão 

quebrados 

porque estão 

quebrados 

que estão quebrados porque tem alguns 

brinquedos quebrados, 

Justificativa 

para 

convencimento 

de que o objeto 

pode ser 

(merece ser) 

alvo de 

reclamação 

- Conteúdo 

- Coesão 

- Pontuação 

- Substituição de 

conteúdo (2) 

- Substituição de 

elemento 

coesivo (3) 

- Retirada de 

sinal de 

pontuação 

(vírgula) (2) 

 

7 e é a sua obrigação e é a sua obrigação   Contra-

argumentação 

relativa ao 

objeto alvo de 

reclamação 

- Conteúdo - Acréscimo do 

trecho (3) 

Ao inserir o 

trecho está 

responsabiliz

ando o 

Prefeito pela 

situação das 

pracinhas e 

pela 

resolução do 

problema. 

8 de comcertar os 

brinquedos 

de comcertar os 

brinquedos 

e por favor comcerte 

os brinquedos 

e pra comcertar os 

brinquedos 

Indicação de 

sugestões de 

- Conteúdo - Substituição de 

conteúdo (2) 
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providências a 

serem tomadas 

- Substituição de 

conteúdo (3) 

9 e tem lugares que não 

tem brinquedos e as 

crianças querendo 

brincar mais não tem 

balanço porque estão 

quebrados 

e as crianças querendo 

brincar mais não tem 

balanços porque estão 

todos quebrados 

 que estão todos 

quebrados 

Justificativa 

para 

convencimento 

de que o objeto 

pode ser 

(merece ser) 

alvo de 

reclamação 

- Conteúdo 

- Concordância 

- Retirada do 

trecho (2) 

- Acréscimo do 

trecho (3) 

- Acréscimo de 

conteúdo (4) 

- Acréscimo de 

letra em palavra 

para concordar 

com a 

quantidade 

(plural) (4) 

 

10 nos tipedimos que 

botem mais brinquedos 

nos tepedimos que 

botem mais brinquedos 

  Indicação de 

sugestões de 

providências a 

serem tomadas 

- Ortografia 

- Conteúdo 

- Acréscimo do 

trecho (3) 

- Substituição de 

letra em palavra 

(4) 

 

11 para as nossas 

pracinhas não ficar 

quebradas. 

para as nossas 

pracinhas não ficarem 

quebradas 

  Justificativa 

para 

convencimento 

de que a 

sugestão é 

adequada 

- Concordância 

- Conteúdo 

- Pontuação 

- Acréscimo do 

trecho (3) 

- Substituição de 

palavra (verbo) 

para haver 

concordância (4) 

- Acréscimo de 

sinal de 

pontuação (4) 

 

12   porque tem gemte que 

quebram 

 Indicação das 

causas do objeto 

alvo da 

reclamação 

- Conteúdo - Acréscimo do 

trecho (2) 

- Retirada do 

trecho (3) 

 

13   e tanbem tem crianças 

que não podem bricar 

com os brinquedos 

todos quebrados. 

 Justificativa 

para 

convencimento 

de que o objeto 

pode ser 

(merece ser) 

- Conteúdo - Acréscimo do 

trecho (2) 

- Retirada do 

trecho (3) 

Talvez para 

não ser 

repetitivo 

visto que no 

trecho 9 esse 

componente 
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alvo de 

reclamação 

aparece de 

forma 

bastante 

semelhante. 

14 Obrigado pela a sua 

presensa 

Obricada pela a sua 

atenção 

  Despedida - Ortografia 

- Conteúdo 

- Acréscimo do 

trecho (3) 

- Substituição de 

letra em palavra 

(4) 

- Substituição de 

palavra (4) 

 

15   Aluna XXX  Indicação do 

remetente 

- Conteúdo - mudança de 

posição (3) 

 

Do trecho 2 

para o 15 e 

depois do 15 

para o 2, 

apresentando 

prontamente 

em sua carta 

o remetente. 
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 Diante dos exemplos apontados neste capítulo, podemos notar que as crianças 

modificaram bastante seus textos quanto à dimensão argumentativa, durante as revisões 

previstas na sequência didática. 

Também podemos notar que elas se esforçam para seguir as orientações dadas pelas 

professoras, tanto que quase todos os alunos da turma 2 (90%) elaboraram cartas consideradas 

de reivindicação (em que a reclamação não estava explicita), devido às condições de produção 

dadas por esta docente. Mas, todos os alunos da turma 1 elaboraram, ao final das quatro 

primeiras aulas, cartas de reclamação com pelo menos os componentes básicos desse gênero. 

Quanto às revisões de caráter argumentativo, realizadas apenas pelas crianças da turma 

1, percebemos que foi a partir da utilização de acréscimos, retiradas, substituições e mudanças 

de posição de componentes no conteúdo dos seus textos que os sujeitos demonstraram suas 

intenções de melhor argumentar sobre suas reclamações ao Prefeito, e também inserir 

informações debatidas na sala de aula durante as atividades da sequência didática em seus 

textos, como, por exemplo, a grande quantidade de inserção de contra-argumentos pelos 

alunos da turma 1, devido às constantes discussões provocadas pela docente dessa turma, 

como já havíamos comentado anteriormente. 

Em suma, os dados revelados nos levam a crer que as crianças são capazes de em 

momentos posteriores retomar seus escritos e avaliar se estes deram conta de atender às 

finalidades previstas. Bem como, demonstraram que a partir da avaliação do próprio texto são 

capazes de inserir, retirar, substituir e mudar de posição componentes argumentativos dos 

mesmos, na intenção de melhor argumentar sobre o direito ao lazer que não estavam sendo 

garantidos pela Prefeitura da cidade, órgão responsável pelo cumprimento de tal direito. 
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10. Considerações Finais 

 

Em oposição à maneira espontaneísta de conceber o aprendizado da Língua 

Portuguesa, em que os alunos se apropriam dos gêneros discursivos simplesmente por serem 

expostos a uma diversidade de textos, cremos que o ensino da língua deve ser realizado de 

forma organizada e planejada, a partir de sequências didáticas para o aprendizado dos gêneros 

(orais e escritos), no decorrer dos anos de escolaridade dos alunos. 

Um dos objetivos gerais do ensino de língua portuguesa para o Ensino Fundamental é 

fazer com que os alunos sejam capazes de valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de 

suas relações pessoais, sendo capazes de espressar seus sentimentos, experiências, idéias e 

opiniões, bem como de acolher, interpretar e considerar os dos outros, contrapondo-os quando 

necessário (BRASIL, 2001). Assim, os alunos precisam aprender a argumentar, defender suas 

idéias, pontos de vista, bem como seus direitos. 

Escolhemos, para este trabalho, o gênero carta de reclamação, visto que o mesmo 

pertence à ordem do argumentar, e, portanto, pode possibilitar aos alunos que ao se 

apropriarem do mesmo, possam ter acesso a mais uma forma de argumentar sobre seus 

direitos nas situações do dia-a-dia que estes não estejam sendo garantidos. 

Esta escolha, como já foi dito, também decorre da ideia de que a aprendizagem de 

estratégias discursivas usadas em um determinado gênero pode ser transferida para outras  

situações similares.  

Sabemos que produzir textos é uma atividade complexa e envolve um conjunto de 

elementos que devem estar articulados no momento da produção textual. Nesse sentido, o 

aluno tem a missão de coordenar simultaneamente diversas ações como: elaborar e 

desenvolver idéias, realizar relações grafofônicas, acordar seus registros às normas 

ortográficas e gramaticais, registrar a pontuação, além de ajustar essas atividades às 
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finalidades do seu texto. Portanto, acreditamos que uma das atividades mais imprescindíveis e 

constitutivas da atividade de escrita é a revisão textual. 

Nesse sentido, o presente estudo buscou investigar o que as crianças de duas turmas do 

4º ano (3ª série) do Ensino Fundamental revisam quando escrevem cartas de reclamação, em 

situações em que são estimuladas a refletir sobre o gênero.  

Para tal, coletamos as diferentes versões dos textos dos alunos no decorrer das etapas 

de uma sequência didática de carta de reclamação, que foi aplicada nas duas turmas. Após a 

coleta dos texto, analisamos os relatórios das aulas em que os textos foram coletados e nos 

debruçamos nas revisões realizadas nas cartas produzidas pelas crianças com o intuito de 

investigar as dimensões textuais que foram revisadas, os tipos de mudanças feitas e ainda o 

processo de revisão quanto à dimensão argumentativa. 

Os dados apontaram que as crianças conheciam os contextualizadores do gênero carta, 

bem como componentes de alguns de seus subgêneros. Chegaram, inclusive, a indicar a carta 

de reclamação como o gênero que melhor se adequava a situação posta. Quanto à condução 

realizada pelas duas professoras, notamos que ambas tiveram a preocupação de deixar claro 

para os alunos a funcionalidade das cartas de reclamação, a importância de atender aos 

princípios de polidez em sua carta, discutiram sobre a estrutura composicional do gênero e 

situaram-nos quanto às etapas passadas e futuras da sequência, contribuindo para manter a 

motivação das crianças. No entanto, apontamos diferenças entre as situações vivenciadas nas 

duas turmas. A professora 1 centrou maior atenção à dimensão argumentativa das cartas, às 

situações de interação em que elas emergem. A professora 2, embora tenha também 

demonstrado tais preocupações, centrou sua mediação principalmente em prescrições sobre a  

necessidade de inserir os contextualizadores de tempo e lugar, além de evidenciar uma 

representação do gênero como um texto em que se reivindica algo, sem, necessariamente 

responsabilizar o destinatário pelo problema enfocado. 
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Com tal panorama traçado, demos início as análises sobre as mudanças que os alunos 

realizaram em seus textos, e percebemos que todos eles realizaram modificações quanto aos 

aspectos da textualidade. Isto é, referentes ao conteúdo; coesão textual; concordância; 

paragrafação; pontuação; ortografia; caligrafia. Vimos também que desses aspectos, o 

conteúdo foi o que recebeu dos alunos uma atenção especial, pois, foram as modificações 

mais frequentes (54,5%). O segundo aspecto que mais recebeu atenção nas revisões foi a 

ortografia, com uma porcentagem de 24,3% do total das modificações. Após o conteúdo e a 

ortografia, notamos que as dimensões textuais pontuação (8%); coesão (5,8%); concordância 

(4,7%); paragrafação (2%); e caligrafia (0,7%) foram as que receberam a atenção das crianças 

quando revisaram suas cartas. Entretanto, o que mais nos chamou a atenção nas análises 

dessas dimensões foi o fato delas estarem a favor da revisão dos conteúdos , diferentemente do 

que foi evidenciado por outros autores. Levantamos a hipótese de que tal fenômeno seja 

decorrente do tipo de situação vivenciada, em que os alunos escreviam para destinatários 

presentes no espaço extra-escolar, após situações de reflexão sobre o gênero. 

Percebemos, também, que foram os alunos da turma 1 que mais modificaram suas 

cartas durante as revisões (63,2% do total de modificações). Já os alunos da turma 2 foram 

responsáveis por 36,8% do total de mudanças realizadas. As diferenças de mediação docente 

nas duas turmas foram apontadas como possíveis fatores que impulsionaram tal resultado. 

Somadas as modificações por versão, vimos que foi na versão 3, em que estavam 

agrupados em duplas, que os alunos mais revisaram suas cartas. Também descobrimos que 

nas versões 2 e 3 as crianças se preocuparam muito mais na revisão do conteúdo de suas 

cartas do que nas demais dimensões categorizadas. Mas, na versão 4, houve maior percentual 

de modificações nas outras dimensões (não apenas conteúdo). Tais dados apontaram que os 

alunos estavam de certa forma satisfeitos com as modificações quanto ao conteúdo realizadas 

em momentos anteriores e centraram mais o olhar sobre outros aspectos da textualidade como 
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paragrafação, pontuação, ortografia, concordância e caligrafia. 

Quanto aos tipos de mudanças que foram identificadas nos textos das crianças, estão: 

1) acréscimo; 2) exclusão/retirada; 3) substituição; 4) mudança de posição. Desses, notamos 

que os acréscimos foram mais frequentes com um percentual de aproximadamente 40% do 

total das mudanças. As substituições atingiram cerca de 31%, as exclusões apareceram por 

volta de 25%, e as mudanças de posição em apenas 4% do total de modificações. 

Outra informação trazida por nossa pesquisa foi obtida a partir da contagem das 

palavras dos textos iniciais e finais dos textos dos sujeitos. Observamos que a maioria das 

crianças que fazia parte da turma 2 se preocupou em “dizer mais”, inserindo mais informações 

em seus textos. Os textos dessas crianças, como já foi dito, eram construídos por um processo 

de indicação de pedidos (reivindicações). Desse modo, os estudantes sentiram necessidade de 

aumentar as reivindicações ou justificar a relavância delas. No entanto, acreditamos que 

apesar da última versão dos textos dos alunos da turma 2 terem mais palavras, isso não 

implicou na avaliação desses como textos melhores ou piores que os da turma 1, em que a 

maioria dos alunos diminuiu a quantidade de palavras. Na turma 1, os alunos, na revisão, 

priorizaram em seus textos informações que acreditaram ser mais importantes para dar conta 

da tarefa que lhe foi proposta. Eles acrescentaram informações, mas foram mais econômicos 

na organização das sequências linguísticas. Produziram textos mais “diretos”.  

Na busca de aprofundar as análises, categorizamos os componentes textuais 

identificados nos textos, buscando investigar se houve revisões para construção de cadeias 

argumentativas mais consistentes. 

As análises da versão final dos textos apontaram oito modelos textuais distintos que as 

crianças adotaram para a escrita de suas cartas. Ao contabilizar a frequência de cada um, 

vimos que o mais adotado foi o da carta de reivindicação, com uma porcentagem de 45%. 

Vale destacar, como já anunciamos, que somente os alunos da professora 2 adotaram tal 
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modelo textual para escrita de suas cartas. De acordo com reflexões propostas por Silva 

(2008), percebemos que excluído o modelo 1, todos os demais modelos identificados 

caracterizaram cartas de reclamação semelhantes às encontradas nos textos de circulação 

social. Nesse sentido, vemos que 55% dos sujeitos da nossa pesquisa produziram cartas de 

reclamação, se somados os percentuais. 

 Percebemos que o entendimento de cada professora sobre o gênero carta de 

reclamação, assim como outros aspectos, podem ter refletido nos textos produzidos pelos 

alunos. Ao se esforçarem para atender ao comando de produção e revisão, 90% da turma 2 

produziram carta de reivindicação. Já os alunos da professora 1, ao final das quatro versões, 

produziram cartas de reclamação com pelo menos os componentes básicos do gênero 

(indicação do objeto alvo de reclamação e justificativa para convencimento que o objeto 

pode/merece ser alvo de reclamação). Tal diferença, como já foi dito, também foi por nós 

considerada como evidência dos efeitos das situações de ensino e de produção do gênero.  

Podemos ver, então, que as crianças são capazes de produzir cartas de reclamação 

desde que o comando e a condução da atividade conduzam à escrita de tal gênero discursivo. 

Nesse sentido, o papel do professor mostra-se fundamental devido às crianças se esforçarem 

para atender aos comandos dados e construírem suas representações, sobretudo, com base nas 

mediações docentes em sala de aula. 

Foram nas cartas dos alunos que produziram reclamações explicitas que identificamos 

as modificações quanto à dimensão argumentativa. Nas diferentes versões das cartas desses 

alunos, evidenciamos retiradas, acréscimos, substituições e mudanças de posição de vários 

componentes argumentativos, na tentativa de atender ao comando de produção textual e 

melhor defender o direito ao lazer que não estava sendo garantido. Nesse sentido, os 

momentos de revisão foram fundamentais para que os alunos, em momentos posteriores à 

escrita da versão inicial de sua carta, e em paralelo as atividades de apropriação do gênero, a 
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partir de uma sequência didática, elaborassem textos que, segundo suas avaliações, fossem 

mais consistentes e coerentes à proposta. 

Para finalizar, vale salientar que as diferenças entre nossos dados e de outros estudos é 

que as revisões em análises faziam parte de uma sequência didática em que tanto aspectos 

relativos à forma composicional do gênero quanto as práticas de linguagem eram foco de 

reflexão coletiva. 
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ANEXO 1: CARTA DE RECLAMAÇÃO UTILIZADA NA SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

 

 

 

Jaboatão dos Guararapes, 30/08/2008 

 

À administração do shopping, nesta 

 

Senhores administradores, comunico-lhes que manifesto minha revolta diante do 

ocorrido abaixo, nesta data, no Banco Matriz. 

Fui efetuar alguns pagamentos, no valor de R$ 944, 79. E entreguei ao caixa R$ 

1.000,00, em notas de R$ 100,00. A caixa devolveu-me um doc. No valor de R$ 90,00. O qual 

só poderá ser pago no Banco do Brasil. Não chegou nem a somar esse valor e devolveu, mas 

os R$ 100,00, não devolveu.  Recebi os papéis e constatei que o troco estava errado. Pedi-lhe 

uma caneta, e refiz ao lado os cálculos e pedi o troco correto. Nisso ela já havia tendido mais 

duas pessoas. Sendo que ela e a colega do lado alegaram que o caixa estava correto e que a 

errada era eu. Eu pedi para falar com a pessoa responsável pelo Banco, e disseram-me que só 

na segunda-feira. Ora, sei que isto teria que ser resolvido na hora. Fiquei diante da caixa como 

errada e não tive a quem recorrer, posso afirma-lhes que sou consciente de que fui lesada em 

R$ 100, 00. E ainda fui ridicularizada. Deixo meu apelo no sentido que fatos dessa natureza 

sejam punidos com o devido rigor e aguardo uma resposta, a mais breve possível.  

 

Antecipadamente agradeço-lhes a atenção dispensada. 

 

Maria Izelma Ferreira da Silva 

Rua Balbina Menelau, 15, apartamento 6. Cavaleiro. Jaboatão dos Guararapes. 

Fones: 3061.2739 / 9272.6519 

CEP: 54440-320 

 

Em tempo, retirei esse dinheiro no Banco do Brasil ao lado, todo em notas de 

R$100,00 e conferi. Dirigi-me de imediato ao Banco Matriz e lá fui lesada em R$ 100,00. 

Tenho plena convicção do que fiz. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                           286 

 

ANEXO 2: CARTA UTILIZADA NA SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

 

 

 

 

Jaboatão dos Guararapes, 08 de Setembro de 2008 

 

Ao Banco Matriz 

Senhora Maria Guilhermina Bandeira.  

Prezada senhora, preocupados com a manutenção da qualidade dos serviços prestados 

tanto por seu equipamento como pelo shopping Guararapes, estamos encaminhando o registro 

da reclamação efetuada pela senhora Maria Izelma. Recebida no dia trinta de agosto de 2008 

às 11 horas e vinte e sete. Em nosso balcão de informações, através do canal de 

relacionamento “Fale com o shopping”. 

Enviamos esse registro para que a senhora tome conhecimento do ocorrido e verifique 

o fato a fim de encontrar uma solução satisfatória para ambas as partes. Dando continuidade 

ao bom relacionamento entre o Banco Matriz e seus clientes. 

Esperamos com essa informação, contribuir para a melhoria dos serviços prestados por 

sua loja.  

 

Atenciosamente,  

 

Daniele (gerente de marketing) 

 

 


